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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
Syftet för det här examensarbetet var att praktiskt reducera ställtiden på en
befintlig produktionslinje på Ruukki i Halmstad. Vid tiden då författarna tog
kontakt med företaget var den nuvarande ställtiden alldeles för lång och långt
ifrån optimal. I samband med projektets start gjordes det ett antal avgränsningar
anpassat till den tiden som fanns tillgänglig.
Tillvägagångssättet och metodiken till lösningen bakom ställtidsproblematiken
följer Shigeo Shingos Single Minute Exchange of Die (SMED), där har författarna
utfört analyser i form av iakttagelser och tidtagning. Upptäckterna som gjordes
under analys samt implementering var att även om SMED är en direkt metodik för
ställtidsreduktion finns det andra faktorer som kan motverka implementeringen
samt dess goda resultat. Dessa faktorer som påvisades under projektets gång var
bland annat de mänskliga aspekterna och den bakomliggande företagskulturen i
organisationen. SMED är en av stöttepelarna för en implementering av Just-InTime (JIT) som i sig är en viktig beståndsdel av Lean Production.
Examensarbetet resulterade i framtagning av en rutin som därefter visualiserades i
form av en arbetsmanual. Rutinen testkördes och påvisade gott resultat i form av
kortare ställtid.
Nyckelord: SMED, Produktionsteknik, Ställtidsreduktion, Lean Production,
Shigeo Shingo.
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ABSTRACT

ABSTRACT
The purpose of this thesis was to reduce setup time on an existing production line
in collaboration with Ruukki in Halmstad, Sweden. At the time where the authors
of this thesis contacted the company, the current setup time was too long and far
from optimal. Certain limitations were given early at the start of the project. These
limitations were set after the specific time available for the thesis.
The approach and methodology behind the solution for the problem with the setup
time follows Single Minute Exchange of Die developed by Shigeo Shingo,
whereas the authors of this thesis performed multiple analyses in the form of
observations and time measurement. The findings made from both analysis and
SMED implementation was shown that even if SMED is a direct methodology for
setup reduction, there are other factors which could counter the implementation
with its following good results. The countering factors shown were the human
aspects and the corporate culture in the organization. SMED is one of the
supporting pillars for a so called JIT implementation, which further is an
important ingredient of Lean Production.
The conclusion of this thesis resulted in the development of a routine with its
technical solutions and thereafter was visualized as a work manual. Trial-runs
were performed for the routine and showed good results in terms of shorter
changeover.
Keywords: SMED, Production technique, Quick Changeover, Lean Production,
Shigeo Shingo.
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KAPITEL 1 INTRODUKTION

KAPITEL 1 INTRODUKTION
Det här kapitlet kommer att behandla bakgrunden till examensarbetet genom att
presentera författarnas sammarbete med Ruukki samt beskriva syfte, mål och
eventuella avgränsningar.
1.1 Bakgrund
Kvalitet och teknik är inte längre de uteslutande faktorerna bakom konkurrenskraftiga produkter, det har växt fram ett behov på alltmer effektiva samt
resurssnåla lösningar i den flexibla produktionen (Jin-Hai et al., 2003). Ett allt
mer förekommande begrepp inom ämnet är LEAN Production som innebär resursoch slöserisnål produktion. Inom LEAN är JIT(Just-In-Time) ett känt begrepp där
syftet är att uppnå en dragande resurseffektiv produktion. Att uppnå en dragande
produktion är inte alltid en enkel uppgift då företag sällan tillverkar endast en typ
av produkt vilket i sin tur leder till många maskinomställningar. Dragande
produktion innebär att tillverkning endast sker efter beställningar. På grund av
antalet maskinomställningar har vikten av kort ställtid blivit en alltmer avgörande
faktor inom produktion, detta är en av de förutsättningar som krävs för att uppnå
JIT. Den metodik som är avsedd för att reducera ställtider är SMED (SingleMinute-Exchange-of-Die), där Single-Minute avser en ställtid på under 10
minuter.
Författarna kontaktade Ruukki i Halmstad i samband med sökandet av
fadderföretag för examensarbetet, där ett befintligt problem gällande ställtiderna
diskuterades och ett förslag gällande val av metod togs fram.
1.1.2 Företagspresentation
Ruukki i Halmstad tillhör en internationell koncern som specialiserat sig inom stål
och stålkonstruktioner. Företaget erbjuder även färdiga energieffektiva lösningar
inom varierade områden. Koncernen har anläggningar i 30 länder världen över
och sysselsätter ca 8600 anställda. Nettoomsättningen uppgick till 2,4 miljarder
Euro år 2013 och är börsnoterade på NASDAQ OMX Helsingfors.
Rautaruukki grundades 1960 av den Finska staten i sammarbete med fem andra
företag i form av ett stålverk. Allt eftersom decennierna gick utvecklades
företagets sortiment inom stålbranschen. Under 80 talet expanderade företaget och
internationaliserades. Under 2000-talet tog företaget mer av dagens form till en
verksamhetbaserad för problemlösning inom bygg- och verkstadsindustrin. 2004

1

KAPITEL 1 INTRODUKTION

togs namnet Ruukki i bruk. 2013 skedde en sammanslagning med nordiska SSAB
som även de specialiserar sig inom samma verksamhet.
Anläggningen i Halmstad byggdes 1999 och har idag totalt 102 anställda varav 38
arbetar inom produktion. 60 % av den totala produktionen i Halmstad levereras
till fordonsindustrin vilken även har lett till att anläggningen är ISO/TS 16949
certifierad. Anläggningen i Halmstad kapar och spaltar stål efter kundorder.
1.2 Mål och Syfte
Syftet med projektet är att som tidigare nämnt reducera den befintliga ställtiden på
företaget och därmed uppnå ett förbättrat mätbart resultat i form av tid samt få
praktisk erfarenhet av ställtidsreduktion för författarna.
Målet med examensarbetet är att med hjälp av vald metodik redovisa ett resultat
där den ursprungliga ställtiden har reducerats med 50 % samt uppnå ett gynnsamt
ekonomiskt resultat. Författarna ska även utnyttja sina lärdomar och tidigare
erfarenheter från både maskiningenjörsutbildningen samt tidigare arbetsliv för att
lösa det befintligta produktionsrelaterade problemet. Samtidigt som tillgänglig
kunskap utnyttjas vill författarna även utöka sin kunskap inom andra
produktionsrelaterade områden, exempelvis inverkan av de mjuka sidorna som
nämns i 3.3.8.
1.2.1 Problemdefinition
Företaget har redan idag en kundorderstyrd produktion där de arbetar endast mot
order med varierande produktdimensioner. För att omplacera skärbladen i
maskinen för de olika dimensionerna krävs det flertalet tidskrävande moment.
Som konsekvens av antalet omställningar förekommer det mycket stopptider i
processen, därav är vikten av korta ställtider ännu högre. I nuläget är de tekniska
förutsättningarna för korta ställtider inom acceptabla gränser (med plats för
mindre modifikationer), det är dock tydligt att ställtiderna varierar som en direkt
konsekvens av bristen på strukturerad arbetsmetod vid maskinomställningar.
Kortare ställtider bidrar till en högre produktivitet för processen i form av att
driftiden för maskinen ökar.
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1.3 Avgränsningar
För att utföra projektet inom given tidsram samt göra en anpassning till företagets
förutsättningar har det gjorts ett antal avgränsningar enligt följande:
 Endast en av de två i princip identiska produktionslinjerna kommer att
ingå i studien
 Utveckling av arbetssättet prioriteras före framtagning av tekniska
lösningar
 Endast enkla tekniska modifikationer får implementeras

 Endast förmiddags-skift
KAPITEL 2 METOD
Nedan följer diskussion och presentation av vald metodik för examensprojektet.
2.1 Metoddiskussion
2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metodik
Backman (2010) beskriver båda angreppsätten enligt följande:
 Kvantitativ metodik: Användning av matematiska och statiska metoder för
datainsamlingen, till exempel tidsmätningar och enkäter.
 Kvalitativ metodik: Datainsamling av den art som inte använder sig av
direkt mätbar data, till exempel verbala formuleringar och iakttagelser.
I det här arbetet har författarna använt sig av såväl kvalitativt som kvantitativt
metodik gällande datainsamling. Den datainsamling som förekommer i det här
projektet är observationer och varierande tidsmätningar som ingår i det
kvantitativa angreppsättet samt intervjuer och diskussioner som är av den
kvalitativa sorten.
2.1.2 Val av Procedur
Som tidigare nämnt uppkom det förslag till metoder för lösning av
ställtidsproblematiken, metoden i fråga var SMED som innan projektet var ett
orört område för författarna. Det utfördes en granskning av metodiken genom en
studie av flertal böcker, vetenskapliga rapporter samt diskussion med lärare och
kollegor i syfte att få en inblick för eventuell implementering. Efter att ha erhållit
en klarare bild av SMED-metodiken gjordes det en sökning av andra eventuella
metoder gällande ställtidsreduktion.
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Sökandet av metoder gällande ställtider resulterade i att författarna endast hittade
en metod som lösning till ställtidsproblematiken och det visade sig att vara
SMED. Det gjordes även en kontroll av processen samt tillgänglig tidsram genom
enkla observationer för att säkerställa SMED som rätt tillvägagångssätt för
ställtidsreduktionen. Den slutsatsen togs efter att författarna tydligt kunde se den
bristande arbetsstrukturen, specifikt under maskinomställningar.
Sökord som användes vid metodsökning: Quick changeover, ställtidsreduktion,
maskinomställning, machine set-up time, Lean changeover.
2.1.3 Metoder för fortsatt ställtidsreduktion efter SMED implementering
I samband med sökandet av metoder gällande ställtidsreduktion upptäcktes
Kaizen for changeover samt OTED (One Touch Exchange of Die) där båda är
vidarebearbetningar av ställtidsproblematiken efter en implementering av SMED.
Keisuke och Kenichi (2006) förklarar Kaizen for Changeover som en
vidarebearbetning av SMED genom att reducera det uppnådda ”single minute”
målet till så lågt som tre minuter.
2.1.4 Förberedelser och insamling av data
För att utföra en grundlig analys samt implementera SMED-metodiken krävs det
förberedelser och insamling av data. Planeringar som bör utföras och nödvändiga
faciliteter som erfordras är:
 Relevant läsmaterial (böcker och vetenskapliga rapporter)
 Intern gruppmöte gällande bearbetning av ”mjuka” sidor i projektet
 Planering inför företagsbesök (tider och information angående kontakt på
företaget)
 Planering av möte med kontaktperson och personal gällande åsikter och
föreberedelse för videotagning
 Observationer av aktuell produktionslinje inför mätning (fastställa vad
som ska mätas)
 Tidtagning av ställtider (med hjälp av tidtagarur)
 Videokamera
2.2 Metodologi
Implementeringen av SMED har utförts efter Shigeo Shingos ursprungliga
tillvägagångssätt som är uppdelat i tre stadier samt en förberedelsefas.
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Varje steg i SMED-metodiken avslutas med en lista av utförda aktiviteter. Det
måste dock nämnas att en viss anpassning av metodiken har gjorts.
2.2.1 Förberedelsefas
Det initiala utförandet i det här steget var en grundlig analys av de externa och
interna aktiviteterna så som de utfördes innan förändringarna. För att lära känna
aktuell maskin samt operatörer avsattes en period på tre veckor där författarna
studerade in processen. Det här gjordes kvalitativt genom dagliga besök där
diskussion fördes med operatörerna gällande arbetsmetodiken samt diverse
svårigheter. Besöken var även en bidragande faktor till att personalen skulle bilda
en vana och förstå anledningen till författarnas närvaro samt att bygga upp ett
förtroende till projektet på grund av SMED-metodikens bakomliggande tyngd för
samarbete.
Under den första besöksperioden fick författarna lära känna processens styrkor,
svagheter samt potentiella förbättringsmöjligheter. Den kvantitativa aspekten av
metodiken i det här steget skedde genom simpla tidtagningar för den aktuella
ställtiden. Efter att författarna hade fått grundlig förståelse för processen ansågs
det som hög tid för enskilda tidtagningar av samtliga aktiviteter samt
videofilmning av processen. Företagets verkstadschef kontaktades i syfte för att
informera samt få ett godkännande av operatörerna inför kommande
videofilmning. Det som hör till filmningen är en efterkommande analys samt
intervju med operatörerna, se 2.2.2. Det här gjordes för att kunna vidare leda
projektet till nästa steg.
I förberedelsefasen utfördes:
 Analys: tre veckors analys av processens aktiviteter utfördes där
författarna delade processen i två delar och gjorde enskilda observationer
för att sedan diskutera uppfattningar samt få bättre överblick av
aktiviteterna
 Kvantitativ data: Tidtagningar utfördes övergripande över hela
ställproceduren samt enskilda aktiviteter var för sig. Detta resulterade i en
genomsnittstid av den aktuella ställtiden (Bilaga 1).
 Kvalitativ data: Diskussioner fördes med operatörerna under
produktionstid för att författarna skulle få en bättre uppfattning av hur
deras arbete upplevdes.
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2.2.2 Identifiering av interna samt externa aktiviteter
Under det här steget utfördes det en videofilmning av ställproceduren som
därefter presentarades för operatörerna i samband med en intervju. Under
intervjun kunde operatörerna få en utomståendes perspektiv av deras
arbetsprocedur under ställ.
Det primära målet med intervjun var att operatörerna skulle förstå tanken bakom
nödvändigheten av ställtidsreduktion samt få en grundlig presentation av vilka
författarna var och anledningen till deras närvaro på företaget.
Intervjun resulterade i att författarna fick en bättre förståelse för operatörernas
arbetsmiljö, synpunkter samt arbete, vilket bidrog till en smidigare framtagning av
ny arbetsrutin för ställ samt tekniska förbättringar för den aktuella maskinen.
Författarna vill påpeka att en implementering av den framtagna rutinen bör i
enlighet med Shingo (1985) ske i det här steget, till skillnad mot författarnas egna
val av att implementera en rutin gemensamt med tekniska förbättringarna i nästa
steg av metodiken. Den här avvikelsen från den ursprungliga metodiken gjordes
på grund av anpassning efter den givna tidsramen.
Den nya rutinen togs fram i två steg där första steget var att författarna tog fram
en primär rutin baserad på hittills insamlad data. I samband med framtagning av
den nya rutinen togs det fram tekniska lösningar. De tekniska lösningarna
diskuterades med underhållsansvarig på företaget som har fått i uppgift att beställa
samt installera dessa.
I det andra steget presenterades rutinen med dess tekniska lösningar inför
verkstadschefen med hjälp av post-it lappar där varje extern och intern aktivitet
visualiserades och kategoriserades. Under presentationen fick rutinen samt
tekniska lösningar ett första klartecken för implementering. Nästa steg i
metodiken var ett slutligt godkännande av alla involverade för en pilotkörning.
I identifieringsfasen utfördes:
 Kvalitativ data: Videofilmning av befintlig ställprocedur, intervjuer av
personal
 Brainstormning: Ny rutin samt tekniska lösningar togs fram
 Presentation: Presentation av rutin samt tekniska lösningar med hjälp av
dator, post-it lappar och plakat
 Ritningar: Framtagning av enkla skisser för tekniska lösningar
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 Spaghettidiagram: Ett komplett schema över operatörernas rörelser togs
fram.

Figur 2.1 Presentation av rutin med hjälp av post-it lappar

2.2.3 Separering och omvandling av interna till externa aktiviteter
Ett möte hölls där samtliga involverade i projektet var närvarande för en slutlig
presentation av den framtagna rutinen med dess inbegripna tekniska lösningar.
Syftet med mötet var att eventuella åsikter och synpunkter skulle föras fram innan
ett godkännande av de tekniska lösningarna samt en pilotkörning av rutinen. Detta
resulterade i ett klartecken från de involverade. Parallellt med framtagningen av
de tekniska lösningarna tog författarna fram den nya rutinen som därefter
implementerades med hjälp av direkta handledningar samt instruktioner under en
veckas gång. Redan under den första implementerings-dagen kunde författarna
bevittna ett resultat i sann SMED anda, det vill säga en halvering av ställtiden
trots dåliga förutsättningar med otillräckligt manskap. De instruktioner som togs
fram presenterades i form av en matris samt den slutliga manualen för rutinen som
presenteras i kapitel 4. Det spaghettidiagram (Bilaga 2) som togs fram tidigare
presenterades även för operatörerna i syfte att få en överblick över de onödigt
utförda rörelserna under videofilmningen.
I separerings-/omvandlingsfasen utfördes:


Kvalitativ metod: Implementering av den framtagna rutinen, studerat
inverkan på personal och validera funktionalitet för de framtagna tekniska
lösningarna
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Kvantitativ metod: Tidstagningar utfördes övergripande över hela
ställproceduren samt enskilda aktiviteter var för sig. Detta resulterade i en
genomsnittstid av den nya ställtiden (Bilaga 3).
Manual för rutin: Framtagning och visualisering av den nya rutinen för
maskinomställning
Presentation: Slutlig presentation av den framtagna rutinen där samtliga
inblandade lämnade sitt godkännande

Nästa steg av SMED-metodiken inbegriper en vidare effektivisering på lång sikt
av samtliga aktiviteter för ställproceduren. Författarna har redan tidigt dragit
slutsatsen att det är Ruukkis eget handlingskraft som kommer att bidra till att
ställproceduren ska nå den eftertraktade single-minute tidsramen.
Slutligen hölls det ett möte med alla involverade på Ruukki för att diskutera
pilotkörningen av den framtagna rutinen samt avsluta projektet.

KAPITEL 3 TEORETISK REFERENSRAM
Nedan följer teorin bakom examensprojektet samt det underliggande området för
SMED. De koncept som har valts att beskrivas nedan är i högt grad relevanta för
att få en grundläggande förståelse för SMED-implementeringens syfte.
3.1 Sammanfattning av relevant litteratur
Det har gjorts källkritiska granskningar av all referenslitteratur som har använts i
det här arbetet. Det har skett på så sätt att information har tagits fram från flera
källor innan den slutligen godkänts.
SMED metodiken är framtagen av den kända kvalitetsgurun Shigeo Shingo vilket
medför att valet av hans bok ”A revolution in manufacturing: The SMED system”
är ett självklart val. Den här boken är även ursprungskällan till majoriteten böcker
som behandlar området ställtidsreduktion. Det måste även påpekas att det här
området har förblivit relativt oförändrat sedan dess framtagning av Shingo år
1969. Författarna har även valt att komplettera den här boken med modernare
böcker som beskriver SMED mer anpassat efter dagens tekniska lösningar i
samband med ställtidsreduktion. De böcker som har använts gällande SMED är:
 The Productivity Press Development Team (1996) Quick Changeover for
Operators: The SMED System, New York, Productivity Press
 Herr Karsten (2014) Quick Changeover Concepts Applied, Broken Sound
Parkway NW, CRC Press
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 Henry John R (2013) Achieving Lean Changeover, Broken Sound
Parkway NW, CRC Press
 Birmingham Fletcher & Jelinek Jim (2007) Quick Changeover Simplified,
New York, Productivity Press
I samband med underliggande ämnen för SMED-metodiken som inbegriper Lean
Production samt Just-In-Time har författarna fördjupat sig i de böcker som berör
ämnet produktionsutveckling i sin helhet. Det har även använts en del publicerade
Vetenskapliga artiklar som hänvisas i referenserna.
Författarna har även i samband med arbetet haft kontinuerlig kontakt med deras
handledare Pär-Johan Lööf för återkoppling av arbetet. Aron Chibba som är
Studierektor för Maskiningenjörsprogrammet har även konsulterats gällande
området ledning av människor i samband med kvalitetsförbättringar och
implementering av produktionstekniska lösningar.
3.2 Ställtidsreduktion i förhållande till produktionsutveckling
I ett samhälle där produktframtagning och utformning har allt för länge fått den
största uppmärksamheten och resurstilldelningen inom industrin har det lett till att
begreppet outsourcing blivit ur författarnas syn felaktig synonym för lönsamhet.
Outsourcing har blivit en relativ enkel lösning för lönsammare produktion där
kostsamma tillverkningsenheter/fabriker förflyttas till så kallade lågkostnadsländer på grund av den billiga arbetskraften(se 3.3.9). Den direkta konsekvensen
av outsourcing är sämre nationell ekonomi samt högre arbetslöshet. På grund av
detta har ämnet produktionsutveckling med dess inbegripande effektivisering
blivit allt mer aktuell. En bredare syn på produktionsutveckling är det enda sätt
industrin kan vara konkurrenskraftig och motstå frestelsen för outsourcing.
Nedan följer en vidare förklaring av de förbättringsmetoder som författarna anser
vara relevanta för det här examensprojektet, detta görs i syfte att förstå SMEDmetodikens nödvändighet samt roll inom området produktionsutveckling.
3.2.1 Lean Production
Lean Production eller Mager Produktion är en filosofi som strävar efter att minska
slöseriet i produktionen. Slöseri innebär allt arbete som inte tillför en
värdeökning.
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Bellgran & Säfsten, (2005) tolkar Shingos & Södahl (1984) förklaring till Lean:
”Det handlar om att eliminera transporter genom en bättre layout och att
rationalisera kvarvarande transporter. Det handlar också om att uppnå
enstycksflöde genom produktionsutjämning, synkronisering och bättre layouter
vilket reducerar slöseri genom överproduktion. Att uppnå korta genomloppstider
och ställtider reducerar också olika typer av slöseri.”
Lean Production grundar sig på den japanska filosofin Toyota Production System
(TPS) som togs fram under en finansiell kris på 1950-talet. Under den dåvarande
finanskrisen ställdes Toyota inför stora nedskärningar där 1600 personer bads
frivilligt att avgå, samt att grundaren Kiirchi Toyoda valde att föregå med gott
exempel och även själv avgå. Brorssonen Eiji Toyoda fortsatte i Kiirchis fotspår
genom fortsatt arbete med produktionsutveckling. Efter att ha studerat och vistats
i Fords River Rouge anläggning under tre månader gav han sin fabrikschef Taiichi
Ohno i uppdrag att öka Toyotas produktivitet. Det som kom fram av dessa
vistelser var att Fords slösande, ”Muda” som det kallas i Japan var alltför stort.
Det var klart att Toyota inte hade de resurser som krävdes för att efterlikna Fords
produktion och dess slösande. Genom att ta fram ett flertal smarta kvalitetsverktyg
och metoder som exempelvis 5S, Kvalitetscirklar, Kanban och JIT kunde de ta
fram en effektiv kvalitetsfilosofi som ledde till en ökad produktivitet som i sin tur
bidrog till att Toyota för första gången kunde producera 100 000 bilar per år till
skillnad från 2685 bilar på 13 år.
Efter en studie gjort av Krafcik. J (1998)presenterades TPS med namnet Lean
Production för resten av världen. Den egentliga skillnaden med Lean och TPS är
namnet, i syfte för generalisering av filosofin.
Som det visade sig har inte implementeringen av Lean alltid varit smärtfri, det har
däremot implementerats blandande verktyg istället för den stora helheten som
filosofin innebär. Utan en ren förståelse av Lean och dess verktyg nås inte det
förväntade resultatet. (Bellgran & Säfsten , 2005)
Framtiden
Hur ser framtiden ut för Lean? Är Lean endast en nuvarande trend som gradvist
kommer att försvinna?
Enligt en genomförd studie i Australien (Sohal & Egglestone, 1994) påvisas
nödvändigheten av Lean implementering i företag, även om den är av en
modifierad variant. Det beskrivs att en implementering av Lean är både
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nödvändigt för ett företags överlevnad och även landets ekonomiska välmående (i
rapportens fall Australien). Det nämns även att det aldrig är försent för en
implementering av Lean, dock finns risken för ett alltför omfattande
förändringskrav vid eventuell fördröjning. Även om studien är 20 år gammal
anser författarna att uttalandet om Lean fortfarande gäller, den är till och med mer
relevant på grund av den finansiella situationen världen befinner sig i speciellt
med tanke på trenden för outsourcing som tidigare nämnt i arbetet.
En åsikt som författarna är enade om gällande framtida trender, är användnigen av
Virtuell produktion där Lean implementeringen kan simuleras utan en fysisk
testkörning.
3.2.2 Just-In-Time (JIT)
Som tidigare nämnt är Lean ett produktionskoncept med en samling av ett flertal
effektiva kvalitetsverktyg. Ett utav de viktigare verktygen för ”snål” produktion är
Just-In-Time. C.A Voss (1987) beskriver JIT som tillvägagångsätt för en
övergripande förbättring av produktivitet samt eliminering av slöseri i en
organisation. Schonberger (1982) definierar JIT enligt följande: att i rätt tid
producera och leverera färdiga produkter till försäljning, montera delar inför nästa
delmoment och köpa in material till förädling i processen.
Genom användning av minimala resurser förser JIT organisationen med delar
samt produkter i rätt kvantitet och kvalitet vid rätt tidpunkt, vilken är en viktig
faktor i Lean.
JIT togs fram av Toyota i samband med utvecklingen av TPS under en pågående
finanskris som det tidigare har nämnts i rapporten. Toyotas framgångar med sin
dragande produktion ledde till en ny trend i Japan under 1970 talet där företag
anammade verktygen i TPS och anpassade samt experimenterade med dessa efter
sina egna organisationer. Ett av de grundläggande element i JIT som då kallades
Toyota Manufacturing System var det signalsystem där användandet av Kanbankort ledde till den eftertraktade dragande produktionen. För att enkelt beskriva det
japanska ordet Kanban har författarna valt att använda sig av den engelska
översättningen ”card”. I västvärlden blev metoden känt som ”The Kanban
System” vilket i sig vara missledande då Kanban endast var en liten del av JIT.
Allt eftersom metoden blev mer vanligt i västvärlden fick den genom tiden olika
namn beroende på vem som använde sig av den. Några av dessa namn är Zero
inventories, World class manufacturing och Continuous flow manufacturing
(Voss, 1987).
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Voss (1987) konstaterar att JIT karaktäriseras av hur en implementering hastigt
resulterar i en rad fördelar, några av dessa presenteras i figur 3.1

Tabell 3.1 Typiska fördelar från en lyckad JIT
implementering. (Voss (1987), Just-In-Time Manufacture)

För att uppnå den dragande effekten JIT eftersträvar krävs det ett stadigt flöde i
produktionen främst vid tillverkning av små partier. I en produktion där
produktfloran varierar och det förekommer tillverkning av små partier ställs det
höga krav på flexibilitet på grund av det ökade antalet maskinomställningar.
Maskinomställningar är ofta tidskrävande samt icke värdeadderande och anses
därför vara en form av slöseri. För att reducera den här sortens slöseri behöver
dessa ställtider vara minimala och detta kan göras med hjälp av Shigeo Shingos
”Single Minute Exchange of Die”. Enligt Danese et al. (2011) och McIntosh et al.
(1996) är ställtidsreduktion kärnan i JIT-metodiken.
3.3 Single Minute Exchange of Die (SMED)
En ställtidsreduktion med hjälp av SMED innebär att en nedskärning av befintlig
ställtid har gjorts till en så låg nivå att varje ställ bör förhålla sig under tio
minuter, det vill säga inom ”Single Minute” tidsramen.
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3.3.1 Historian bakom SMED
I början av 1950 talet fick Shigeo Shingo i uppdrag att öka produktiviteten i Toyo
Kogyo´s Mazda anläggning i Hiroshima som då tillverkade trehjuliga bilar.
Tanken var att eliminera flaskhalsar orsakade av pressmaskiner i anläggningen.
Varje gjutform vägde mellan 350-800 ton vilket bidrog till oacceptabel låg
produktivitetsnivå. Efter en rundtur begärde Shigeo en veckas analys av
anläggningen med hjälp av ett tidtagarur. Toyos förslag till en lösning av
flaskhalsen var köp av ytterligare en pressmaskin för att på så sätt öka
produktiviteten då maskinerna redan kördes dygnet runt. Shigeo lovade Toyo att
ge ledningen en rekommendation gällande köp av ny maskin utifall ingen annan
lösning påträffades till flaskhalsproblemet, på så sätt fick han tillåtelse att utföra
sin analys på företaget. Under tredje dagen av Shigeos Vistelse på Mazda var det
dags för operatörerna att utföra en omställning på en 800 tons pressverktyg. Under
omställningen kunde Shigeo konstatera att operatörerna irrade runt och blev då
nyfiken på vad som föregick. Svaret han fick var att en bult saknades vilket ledde
till att operatören var borta i över en timme för att modifiera en liknande bult
tillhörande nästa pressverktyg. Den här situationen bidrog till att nästa
pressverktyg saknade en väsentlig beståndsdel. Shigeo frågade vad operatören
skulle göra vid nästa omställning på grund av avsaknaden av den här bulten.
Som svar på sin fråga svarade operatören att det är ett problem som får lösas vid
senare tillfälle. Det visade sig att maskinens aktiva produktionstid var endast 3 %
av den dagen. Det var vid den här tidpunkten som Shigeo insåg att det fanns två
sorters omställningsaktiviteter – Interna och Externa (Shingo, 1985)
 Intern Aktivitet – Aktiviteter utförda under maskinstopp till exempel byte
av pressform
 Externa Aktiviteter – Aktiviteter utförda under maskinens gång till
exempel förberedelse av verktyg inför kommande ställ.
Shigeo tog fram förslaget att bult preparationen kunde utföras under maskinens
gång, det vill säga externt och ledde till att en rutin för bultverifieringen togs fram
som i sin tur ledde till att ställeffektiviteten ökade med 50 %.
Vid ett konsultuppdrag sju år senare på Mitsubishis anläggning i Hiroshima fick
Shigeo i uppdrag att lösa ett problem med en planfräs som inte uppfyllde sin fulla
kapacitet. Efter en vidare studie av processen insåg Shigeo att centreringen och
dimensioneringen av motorblocket som skulle fräsas utfördes direkt på planfräsen
vilket innebar att aktiviteten kunde utföras endast när maskinen stod still. En idé
kom fram om att upprätta en avtagbar platta till planfräsen där centreringen samt
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dimensioneringen av motorblocket utfördes externt. Med hjälp av lösningen
kunde en färdigcentrerad och dimensionerad motor direkt monteras fast på fräsen
vilket i sin tur gjorde att produktiviteten ökade med 40 %. Shigeo lyckades på så
sätt utföra en konvertering av en intern aktivitet till en extern, dock förstod han
inte innebörden av det han hade åstadkommit.
Den avgörande händelsen bakom grunden till SMED inträffade 1969 när Shigeo
ombads reducera ställtiden av en 1000-tons pressverktyg i Toyotas huvudfabrik.
Efter sex månaders sammarbete med personal från Toyota lyckades Shigeo
halvera den fyra timmar långa ställtiden genom en effektivisering av de befintliga
externa samt interna aktiviter. Efter en månad gjorde Shigeo ett återbesök på
Toyota anläggningen där han fick reda på att avdelningschefen hade fått i uppdrag
att ytterligare reducera ställtiden till häpnadsväckande 3 minuter. Till en början
var Shigeo chockad över ledningens krav för den nya ställtidsreduktionen men
detta gav honom en idé som var avgörande för SMEDs framtid. Idén var att
Interna aktiviteter kunde konverteras till Externa, precis som han hade gjort
tidigare på Mitsubishi-fabriken. Efter en tre månader lång implementering
lyckades gruppen nå den efterfrågade tre minuter korta ställtiden.
I hopp om att metoden kunde implementeras och uppnå ställtider under tio
minuter i alla möjliga produktionslinjer döpte Shigeo metoden till just Single
Minute Exchange of Die. Dessutom anammade Toyota metoden och gjorde den
till en beståndsdel av TPS.
Framtagningen av SMED tog 19 år och ledde till stora framgångar som
resulterade i att verktyget implementerades i alla möjliga sorters organisationer
runt om i världen.
3.3.2 Teorin bakom SMED
Som tidigare nämnt står namnet SMED för Single Minute Exchange of die där
single minute innebär en ställtid på under 10 minuter. SMED metodikens
tillvägagångssätt är en universell metod och kan implementeras i alla sorters
möjliga produktionsmiljöer (Quick Changeover for operators: The SMED system,
1996). Ulutas (2011) konstaterar att grunden i SMED ligger bakom förmågan att
identifiera interna samt externa aktiviteter och inbegriper även en konvertering av
de interna till externa. Birmingham och Jelinek (2007) nämner att även om SMED
ursprungligen var framtagen för formpressar kan den implementeras i samband
med andra tillverkningsmetoder samt nå den åtrådda single-minute tidsramen. Vid
de fall som single-minute inte uppnås kan metodiken fortfarande drastiskt
reducera ställtiderna.
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Implementeringen av SMED innefattar genomgången av tre stadier med
tillhörande förberedelsefas.

Figur 3.1 Visualisering av SMED-metodikens 3 steg samt föreberedelsefas. Figuren visar
aktiviteternas utförande i form av extern och intern procedur beroende på vilken fas SMED
implementeringen befinner sig i.

3.3.3 Förberedelsefas – Primärfas
Det här steget kan även kallas för ställanalys som inbegriper metoder för samling
av information gällande maskinställ och dess aktiviteter före implementering av
nya rutiner. En viktig del under den här så kallade förberedelsefasen är en
identifiering av de faktiska interna och externa aktiviteterna. De tekniker som
Shingo (1987) rekommenderar och kan användas till ställanalysen är:
 Kontinuerlig processanalys med hjälp av tidtagarur där tiderna på
samtliga aktiviteter under ställ mäts och noteras. Exempel på detta kan ses
i Bilaga 1.
 Intervjuer av operatörerna utförs för att få en större överblick över de
förhållanden som råder under ställ samt process i sin helhet.
 Videofilmning av maskinens ställprocedur
Shingo (1987), Shopfloor series (1996) och Birmingham & Jelinek (2006) anser
att videofilmning av ställproceduren är den teknik som är mest effektiv.
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Birmingham och Jelinek (2006) väljer att beskriva videoproceduren mer utförligt,
med stark betoning på de psykologiska aspekterna. Innan det görs en
videofilmning av ställproceduren bör några punkter tas hänsyn till, vilka
presenteras nedan:
 Det bör nämnas att både goda och dåliga sidor av processen kommer att
videofilmas
 Videofilmning bör ske i samband med närvaron av ordinarie personal
 Videofilmningen bör utföras av operatörer och inte av anställda med
ledarroller i syfte att understryka filmningens syfte, det vill säga att samla
information och inte utföra en tidsstudie
 Filmningen bör ej störa ställproceduren
 Normala förhållanden bör råda gällande ställtakten
 Se till att besvara samtliga frågor gällande videofilmningen
Filmen bör presenteras för samtliga berörda omgående efter videofilmningen.
Innan presentationen startar bör det förklaras att filmens syfte är en studie av
processen bakom ställrutinerna och inte operatörernas individuella prestation. Det
bör nämnas att inspelningen inte utförs i kritiserande syfte. Under filmvisningens
gång bör frågor angående processen ställas.
Frågor som berör processen kan vara:
 Vad är den fullständiga ställtiden?
 Sker det något ovanligt under den observerade ställproceduren?
 Vad händer under den aktuella aktiviteten?(ställs repetitivt under filmens
gång)
Utifall operatörerna blir defensiva under frågornas gång bör detta motverkas på ett
konstruktivt sätt, därför är det ytterst viktigt att skjuta upp eventuella förbättringsförslag tills efter filmens slut. När det uppkommer långa perioder på videofilmen
där ingenting försiggår är det vanligt att operatörernas kroppspråk påvisar viss
frustration och då är det läge att snabbspola filmen samt fråga anledningen till
detta. Föregående händelse bör ge en känsla av brådska för en förbättring av
proceduren. Information gällande innebörden av interna och externa aktiviteter
bör förklaras under mötets gång. Nu när filmvisningen och informeringen är
avklarat bör eventuella idéer antecknas samt diskuteras och projektet kan nu
övergå till steg 1 av SMED-metodiken.
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3.3.4 Steg 1 - Separering av Interna och Externa aktiviteter
Efter videofilmningen med dess tillhörande presentation bör det göras en praktisk
urskiljning av de interna och externa aktiviteter genom implementering av en
arbetsrutin där alla aktiviteter grundligt beskrivs.
För att underlätta urskiljningen samt få in en vana för den nya rutinen kan två
sorters listor göras:
 Checklista: Den här listan beskriver alla nödvändiga resurser för
kommande ställ. Det som inkluderas i listan är:
o Namn på operatör/er
o Specifikationer på verktyg
o Antal nödvändiga delar för nästa omställning
o Inställningar för maskinen och kringgående utrustning
o Mått och dimensioner för produkten
 Funktionslista: Med hjälp av den här listan går det att se till att samtliga
nödvändigheter för maskinomställningen faktiskt är i gott skick. Den här
listan är av enkel sort där det endast framgår om verktyget/delen är i
fungerande skick eller inte.
Dessa två listor kan hjälpa till att förhindra fel och testkörningar samt undvika
onödiga reparationer, dessa situationer i sig kan leda till längre ställtider (The
Productivity Press Development Team, 1996).
Tillsammans med listan/listorna bör det tas fram en rutin där de aktiviteter som
kan utföras under aktiv maskintid faktiskt utförs externt och urskilja de aktiviteter
som endast kan utföras internt. Som en komplettering till den nya rutinen bör den
sammanlagda längd på förflyttningar av material och tillhörande verktyg
reduceras samt optimeras. Se Bilaga 4 för exempel på hur en förflyttning kan
förändras.
En implementering av steg 1 med dess ovannämnda rutin samt hjälpmedel är det
vanligt att befintliga ställtider reducerats med 30-50 % (Shingo, 1985, The
Productivity Press Development Team 1996, Birmingham och Jelinek, 2007).
3.3.5 Steg 2 – Konvertering av Interna till Externa aktiviteter
För att uppnå en ställtid inom Single-Minute intervallen räcker det vanligtvis inte
med att endast separera aktiviteterna mellan Interna och Externa, det bör även ske
en konvertering där Interna aktiviteter modifieras så att de kan utföras Externt.
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Exempel på modifikation av en Intern aktivitet är en förflyttning av en tung spole
för bearbetning som i vanliga fall förflyttas och monteras av en truck som inte är
alltid tillgänglig. Lösningen på det här problemet kan vara en tillfällig lastzon som
är lutad där operatören enkelt kan rulla spolen på plats och slipper vänta på
truckens tillgänglighet, vilket i sin tur bidrar till en högre produktivitet.

Figur 3.2 Bilden visar hur en förberedd spole kan monteras fast i en haspel utan utomstående
hjälp från en truck eller lyftanordning. Bild ritad av författarna (2014).

Förutom att modifiera aktiviteter bör samtliga väsentliga verktyg och delar för
maskinställ standardiseras så gott som möjligt, med detta menas att storlek och
dimensioner är av samma sort oberoende på vilken produkt som ska tillverkas.
Ovanstående tillvägagångssätt kallas för Function Standardization (Shingo, 1985).
Shingo (1985) hävdar att det är möjligt att nå Single-minute intervallet efter en
implementering av steg 1 och 2, dock är detta något sällsynt därav
nödvändigheten för en implementering av steg 3 i SMED-metodiken.
3.3.6 Steg3 – Effektivisering av ställprocedurens samtliga aktiviteter
Det tredje steget av SMED-metodiken inbegriper en grundligare analys av
samtliga aktiviteter, interna som externa. Varje enskild aktivitet bör effektiviseras
i syfte att ytterligare förkorta den totala ställtiden. Vid tillfällen då det kan vara
svårt att finna eventuella lösningar för vidare effektivisering kan det vara smart att
använda sig av ett så kallad ”Setup Analysis Worksheet” där det finns ett antal
vägledande frågeställningar som berör specifika aktiviteter. Några exempel
redovisas i Bilaga 5.
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I det här steget implementeras ett antal förändringar/förenklingar i processen för
att ytterligare effektivisera maskinomställningen. Några av de hjälpmedel som kan
användas vid effektivisering av processen är:








Färgkoder av verktyg/delar samt dess förvaring
Optimering av samtliga skruvar
Användning av snabbfästen (klämma/tving samt ”one-turn” skruvar)
Andra förenklingar som bidrar till att ställproceduren förenklas samt
förkortas.
Parallell utföring av aktiviteter som innebär en utökning av ställoperatörer
i syfte för att förkorta ställtiden samt minska förflyttningar mellan
aktiviteter
Eliminering av inställningar och Testkörningar, något som vanligen står
för 50 % av ställtiden (Shingo, 1985).

En alternativ metod för vidare effektivisering av en aktivitet är att gå tillbaka till
produktens utformning och förenkla dess konstruktion med hänsyn till
produktionen.
Shingo (1985) menar att det är med en implementering av ovanstående
hjälpmedel som majoriteten företag uppnår hans Single-minute intervall.
3.3.7 Ytterligare effekter av SMED implementeringen
Förutom den avsedda ställtidsreduktionen som en SMED implementering tillför
finns det även en rad andra följdeffekter som uppnås. De viktigaste av dessa
positiva följdeffekter kommer att presenteras nedan:
 Lager-/Inventariesnål Produktion
Shingo (1985) instämmer om att följdeffekten av en produktion med stor
variation och mindre satsstorlek eliminerar stora inventarier/färdiglager,
dock är konsekvensen ökade antal tidskrävande maskinomställningar.
Ställtidsreduktion med hjälp av SMED-metodiken kommer däremot att
förändra följderna av antalet ökade maskinomställningar.
Shingo (1985) påstår även att SMED-metodiken är den enda vägen för en
produktion med hög variation, mindre satsstorlek och minimala
inventarier/färdiglager, något som författarna i arbetet ställer sig kritiska
mot. Författarna anser att ordet SMED i meningen borde ändras till
ställtidsreduktion, vilket även Mcintosh et al. (1996) anser och skriver:
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”This assertion is incorrect because precisely the same results could be
achieved by having a surplus of dedicated parallel equipment, which is
used only as and when required.”
Författarna tolkar uttalandet som att det även hade varit möjligt att uppnå
samma resultat med hjälp parallellt utförande aktiviteter i form av
överskott av personal dedikerade för omställning.
 Ökad produktivitet - En följd av reducerad ställtid är ökad drifttid för
maskinerna.
 Minskade antal avvikelser vid ställ - Antalet avvikelser och
testkörningar reduceras/elimineras till en följd av SMED-metodikens
förenklingar i samband med ställproceduren, till exempel checklistor,
snabbkopplingar och andra hjälpmedel
 Ökad Kvalité - Kvaliteten ökar och variationen minskar på produkten på
grund av de standardiserade omständigheterna för varje ställ.
 Ökad säkerhet - Enklare omställningar resulterar i säkrare arbetsmiljö
 Organiserad Arbetsmiljö – Standardiseringen reducerar antalet verktyg
och därmed förbättrar samt förenklar arbetsmiljön
 Lägre krav på kompetens – På grund av de enkla omställningarna ställs
det mindre krav på kunskap från operatörerna
3.3.8 Den mänskliga aspekten
De flesta filosofier och kvalitetsverktyg gällande produktionsutveckling nämner
väldigt lite om de mjuka aspekterna för en lyckad implementering. Urpsrunget till
Lean är den Japanska Toyota anpassade filosofin TPS. Lean fick tidigt kritik om
att en implementering av den ledde till en stressig arbetsmiljö på grund av dess
syn på slöseri i form av tidsspill. Womack, Jones och Roos (1990) antyder
däremot att en implementering av Lean leder till förenklat arbete och mindre
avvikelser vilket i sin tur leder till mindre stress.
Författarna anser att även om det inte förekommer en kultur där dessa metoder
känns naturliga måste det läggas ner särskild vikt på de så kallade mjuka sidorna
det vill säga de mänskliga faktorerna. Birmingham och Jelinek (2006) betonar
vikten av tillvägagångssättet för hur informationen gällande en implementering av
SMED hanteras. Om det endast uttalas att ett verktyg gällande ställtidsreduktion
implementeras i produktionen kan personalen bli defensiva. Personalen kan börja
tro att ledningen inte anser att de är tillräckligt produktiva eller få misstankar om
kommande varsel.
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Birmingham och Jelinek (2006) menar att det krävs en utförlig förklaring till vad
kortare ställtider innebär och förtjänsterna från en eventuell SMED
implementering är. Det bör förklaras att implementeringen innebär att
operatörerna får lära sig nya arbetsmetoder som direkt innebär kortare ställtider.
Behov till ställtidsreduktion innebär inte alltid att något utförs inkorrekt, det kan
även finnas ett behov till ställtidsreduktion i syfte för sparande av kostnader samt
förbli konkurrenskraftig på marknaden. Det bör även nämnas att kritiken inte
riktas mot enskilda operatörer.
Den som är ansvarig för en SMED implementeringen ska även nämna för
personalen att en ställtidsreduktion innebär att arbetsrutinen blir lättare, bättre och
att det hjälper till att bevara deras framtid i företaget (Birmingham & Jelinek,
2006). Singh och Khanduja betonar att effektiviteten på ett ställ beror på hur
tydlig fördelningen av arbetskraften är och vikten av att alla verkligen kan sina
uppgifter och ansvarsområden.
Armands och Josephson (1995) menar att det är ledningens ansvar att förändra
företagskulturen samt påverka hur den ser ut.
Peters och Austin (1995) påpekar vikten av att företagsledarnas ansvar bör få en
grundlig överblick.”As the operators take on more responsibilities, managers
must relinquish some of their traditional responsibilities. The operations manager
becomes more of a coach and adviser to the operators or their teams. /…/ Often
these managers do not have the skills to determine an approach for shifting duties
to operators, nor do they know how to determine which duties must be shifted to
operators”(Michael H. Peters, M. Jill Austin, 1995, The impact of JIT: a critical
analysis)
3.3.9 Offshoring och Outsourcing
Något som författarna anser bör belysas i detta arbete är begreppen Offshoring
och Outsourcing. Offshoring eller delokalisering är ett fenomen som till följd av
globaliseringen och internationaliseringen blivit allt mer aktuell (Bengtsson et al.,
2005). Begreppet inbegriper ett företags beslutsfattning angående förflyttning av
verksamheten från ett högkostnadsland som Sverige till lågkostnadsländer som
Indien eller Kina. Syftet med Offshoring är att företaget ska sänka kostnaderna för
arbetskraft men även att i andra hand sänka kostnader för anläggningar och
kringgående utrustning (Canham och Hamilton, 2013). Bengtsson et al. (2005)
konstaterar att arbetskostader i vissa lågkostnadsländer är lägre än en tjugondel av
den svenska, något som enkelt kan locka företag till eventuell Offshoring.
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Outsourcing eller omlokalisering är ett begrepp som till skillnad från Offshoring
inte inbegriper en förflyttning av verksamheten till ett annat land. Outsourcing
eliminerar en del av företagets fasta kostnader genom att en avdelning eller
process i verksamheten läggs ned och omlokaliseras till en leverantör som
ansvarar för att tillgodose företaget med önskad tjänst eller produkt.
Bengtsson et al. (2005) konstaterar att under år 2000-2005 har en kombination av
Offshoring och Outsourcing lett till förlust av över 100 000 arbetsmöjligheter
(Svenskt Näringsliv, 2004/05). Efter en studie utförd på över 267 anläggningar,
som på olika nivåer arbetat med produktionsutveckling och implementering av
Lean Production konstaterar Bengtsson et al. (2005):
”Studien understryker vikten av en välutvecklad intern produktionskompentens,
dels för de direkta fördelar den kan ge för effektivitet och lönsamhet, dels för att
den bildar bas för en bra ”absorberande” förmåga. Denna förmåga ger företaget
en möjlighet att utnyttja den externa samverkan för att långsiktigt stärka
företagets konkurrensförmåga. En strategi som baseras på att outsourca en stor
del av produktionen är följaktligen inte hållbar på lång sikt /…/.
I samband med produktionsutveckling innebär extern samverkan konsultation
med ett företag som specialiserat sig inom ett specifikt område och därmed
innehar en kompletterande roll i ett arbete med produktionsutveckling.

KAPITEL 4 RESULTAT
I det här kapitlet beskrivs uppnått resultat som framkommit efter genomförande
av detta examensarbete.
4.1 Den nya Rutinen
De möten som nämndes tidigare i 2.2.2 och 2.2.3 bidrog till en slutlig
godkännande av de förslag till förändringar som författarna hade tagit fram.
Samtliga möten på Ruukki samt instudering av process resulterade i en slutlig
omställningsrutin. Den här rutinen visualiserades i form av en manual som
presenteras i Bilaga 6 Rutinen är framtagen för att beskriva varje operatörs
aktiviteter samt att Ruukki ska kunna fortsätta utöva rutinen utan författarnas
närvaro.
De förändringarna som författarna ansåg bör införas var:
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Tabell 4.1 Lista över aktiviteter med beskrivning om hur aktiviteterna ser ut och om de kan omvandlas
från internt till externt ställ.
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4.2 Tekniska lösningar
4.2.1 Lampsystem för leverans av coil
Under instuderingsfasen av ställproceduren kunde författarna lägga märke till att
det ibland kunde ta upp till 16 minuter för linjen att få en ny coil levererad på
grund av att den ansvariga för coil-leverans uppmärksammade behovet allt för
sent, vilket i sin tur förlängde den totala ställtiden.
Författarna upptäckte direkt behovet av ett signalsystem som varnar coilansvarig
för behov av ny eller eventuell byte av coil. Det togs fram en röd/grön
varningslampa där röd färg påvisar behovet av coilbyte och grön påvisar behovet
av ny coil.
Under testkörningen resulterade signalsystemet i att det alltid fanns förberedd coil
i buffert.

Figur 4.1 Bilden visar den framtagna med grönt ljus påslaget som innebär att det finns ett behov av
ny coil
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4.2.2 Mätverktyg för snabb bomjustering
Bomjusteringar kunde tidigare endast utföras internt och författarna insåg att en
fullständig konvertering av aktiviteten till extern inte var möjligt på grund av
materialets inverkan på bommarna under drift. En bomjustering inbegriper två
moment, bandskiljare mäts och placeras efter bestämda mått inför varje order.

Figur 4.2 Bilden visar hur en mätning för
bandavskiljare går till

Figur 4.3 Bilden visar var materialet befinner sig
under maskindrift

Det som istället togs fram var en ”linjal” där avstånd för placering av bandskiljare
markerades med en tuschpenna och användes som mall under driftstopp. Linjalen
består av ett modifierat whiteboard tavla med fästen på vardera sidan som enkelt
kan placeras på bommarna.

Figur 4.4 Bilden visar Linjalen monterad på bom,
dock utan markeringar

Tidigt under testkörningen upptäcktes det störningar som var en direkt
konsekvens av passformen för den framtagna linjalen. Passformen påverkade på
så vis att det framkom för stora variationer i placeringen av bandavskiljarna
beroende på hur linjalen placerades. Det visade sig att även om en mer noggrann
linjal hade framtagits tog mätningen med hjälp av verktyget längre tid än
operatörernas gamla arbetssätt för bomjustering. Den gamla rutinen för
bomjusteringen utfördes med hjälp av en enkel talmeter. Testkörningen
resulterade i att mätverktyget förkastades som eventuell hjälpmedel.
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4.2.3 Implementering av snabbfästen
Förutom bandavskiljare på bommarna finns det även vulkade gummitryckare
(totalt 20 stycken per maskin) som monteras fast med hjälp av två skruvar, i vissa
fall med olika storlekar. Dessa gummitryckare fungerar som stöd för materialets
vikt. Författarna lade märke till att monteringen av dessa tryckare tog allt för lång
tid samt att det skapade irritation bland operatörerna.

Figur 4.5 Ursprunglig utformning av
gummitryckare - sidovy

Figur 4.6 Ursprunglig utformning av
gummitryckare - toppvy

Författarna tog fram förslag för olika lösningar för en modifiering av befintliga
gummitryckare för en enkel på- och avmontering utan användandet av skruvar
och skruvdragare. Efter konsultation med företagets underhållsansvarig
godkändes ett av förslagen och en prototyp togs fram. Prototypen modifierades
ytterligare för att utstå de påfrestningar som gummitryckarna utsattes för. Det
modifierade verktyget blev populärt bland operatörerna och företaget bestämde
sig för att modifiera samtliga gummitryckare.

Figur 4.8 Ny utformning av
gummitryckare - toppvy

Figur 4.7 Ny utformning av
gummitryckare - sidovy
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4.2.4 Spillbuffert
För att få jämn slutlängd samt klippa av oönskat material finns det ett kapverktyg i
maskinens ände som kallas för giljotinen. Spillet som samlas vid giljotinen
plockades ursprungligen upp och förflyttades manuellt till en container ca 6 m
ifrån containern. På grund av antalet band och vikt kunde momentet upprepas
flertal gånger under intern tid. Författarna ansåg att momentet där operatören
behövde förflytta sig mellan maskin och container inte var värdeadderande och
bör därför inte utföras under intern ställtid. Detta ledde till ett förslag för
införande av en spillbuffert nära giljotinen. Det som förblir en intern aktivitet är
den korta förflyttningen av spillet till den närstående bufferten. Bufferten ska
därefter vid behov tömmas under extern tid.

Figur 4.10 Container för tömning av spillbuffert

Figur 4.9 Rullbar spillbuffert en meter ifrån
maskinen

Även om lösningen bidrog till en sänkning av intern tid förekom det en bieffekt
där operatörerna kände att författarna tillförde en onödig extra uppgift i
ställproceduren. Anledningen till operatörernas missnöje var att de inte såg nyttan
bakom konverteringen av förflyttning från extern till intern aktivitet.
4.2.5 Effektivt arbete vid spillrulle
Det spill som fångas upp efter spaltning
rullas ihop med hjälp av två spillhasplar
och töms efter varje körning. Tidigare
tömdes spillet vid ett tillfälle och nytt
spill fästes vid ett annat tillfälle, vilket
bidrog till onödiga rörelser. Författarna
uppmanade operatörerna att istället
fästa nytt material i samband med
tömning av spill.

Figur 4.11 Spillhaspel
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4.2.6 Effektivisering av vagn för avhaspel
Vid pålastning av coil upptäckte författarna möjligheten för en tidseffektivisering.
Lastvagnen som används idag bidrar till långa väntetider på grund av
förflyttningshastigheten. Författarna uppmanade operatörerna att istället förbereda
vagnen externt. Under maskinens körtid bör coil lastas på vagnen som därefter
förflyttas närmare avhaspeln. Detta var något som operatörerna enkelt anammade
i det dagliga arbetet.

Figur 4.12 Lastvagn före effektivisering –
Ursprunglig position

Figur 4.13 Lastvagn efter effektiviseringFörberedd position nära maskin

4.2.7 Effektivisering av vagn för påhaspel
Författarna kunde se en liknande effektivisering av processen för förflyttningen av
färdigt material. Tidigare förflyttades det färdiga materialet direkt till
avlastningskors under intern tid. Det gavs en uppmaning om att förflyttningen av
färdigt material skulle ske i två steg: där steg ett innebar avlastning från påhaspel
internt och steg två innebar resterande förflyttning externt. Detta var också något
som enkelt anammades i det dagliga arbetet.

Figur 4.14 Steg ett – initial avlastning från
påhaspel

Figur 4.15 Steg två – sekundär förflyttning av
färdigt material
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4.2.8 Tidsbesparing med hjälp av tekniska lösningar
Lösning

Tid före (s)

Tid efter (s)

Besparing
(s / %)

Lampsystem

Upp till 16 min

0

Upp till 16 min

Mätverktyg

16

29

Ingen besparing

Snabbfästen/st

20

5

15 / 75 %

Spillbuffert/omgång 15

5

10 / 67 %

Vagn för avhaspel

100

40

60 / 60%

Vagn för påhaspel

100

40

60 / 60 %

Tabell 4.2Enskilda tidsmätningar för genomförda modifikationer

4.3 Total tidsbesparingen
Under pilotkörningen utfördes det mätningar i syfte för att sätta en grund på hur
snabbt en fullständig maskinomställning kunde utföras. På grund av försenad
leverans av gummitryckarna kunde inte de optimala tiderna uppnås, som följd av
den begränsade tidsramen fick detta förbises. Med gummitryckare förväntade sig
författarna att uppnå en ställtid på 10-12 minuter förutsatt att inget brus
förekommer. Under pilotkörningen uppnåddes det en bästa tid på 14 minuter
(Bilaga 3) där även gummitryckare justerades. Med hjälp av nyutvecklade
gummitryckare kan ställtiden i bästa fall reduceras med ytterligare 5 minuter,
vilket räknades ut med hjälp av Tabell 4.1 (20stycken tryckare, 15sekunder
besparing per tryckare). På grund av all brus som förekom under pilotkörningen
kunde författarna inte göra tillräckligt många mätningar för en genomsnittstid.
Författarna vill påpeka att rutinframtagningen prioriterades, dock kunde det goda
resultatet endast uppnås i samband med de enkla tekniska lösningarna.
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Nedan pressenteras de slutsatser som författarna kommit fram till efter projektets
genomförande.
5.1 Processmognad
Under projektets gång upptäckte författarna att en SMED implementering
erfordrar en viss mogenhet i processen. Författarnas syn för mogenhet på process
inbegriper uppfyllnaden av tre kriterier, som baserar sig på deras erfarenhet från
tiden på Ruukki.
 Maskinens driftsäkerhet
 Material i rätt i tid till processen
 Eliminering av flaskhalsar
Sammarbetet med Ruukki resulterade i en framtagen rutin som medförde kortare
ställtider, dock inte kortare stopptider i processen. Författarna anser att den enda
stopptiden som får förekomma i en process är ställtid. Författarna definierar
stopptid som ställtid samt kringliggande störningar i processen knutna till de tre
ovanstående kriterierna.
 En hög driftsäkerhet för maskinen leder till mindre stopptider orsakade av
maskinhaveri eller oplanerad underhåll
 Processen måste få material i rätt tid för bearbetning för att eliminera
stopptider orsakade av detta
 Stopptider kan även orsakas av flaskhalsar som beror på att buffert mellan
aktuell process och nästkommande process är full
5.2 Företagskultur och den mänskliga faktorn
Något som inte bör förbises vid implementering av SMED och liknande
kvalitetsverktyg är den mänskliga faktorn. För en lyckad SMED implementering
krävs det från operatörernas sida sammarbete samt en öppenhet inför
förändringar. Efter egna erfarenheter av projektet vill författarna påpeka att
företagskulturen verkligen påverkar implementeringen och dess slutliga resultat. I
de fall företagskulturen är av bristande kvalité kan det vara svårt att införa
förändringar av process där operatörerna redan skapat sig en bekvämlighet. Det
blir även svårt att visa för operatörerna den bakomliggande orsaken till
förändringarna.
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Även sammarbete mellan processer kan vara bristande om företagskulturen är av
sämre sort, specifikt vid de fall då förändringar innebär just sammarbete.
5.3 Vidare rekommendationer till Ruukki
För att motverka de långa stopptiderna som förekommer på linje 5 har författarna
disskuterat ett antal förslag som här kommer nämnas.
 Fortsätta effektivisera ställproceduren i syfte att nå single-minute
tidsramen (se 3.3.6).
 Öka driftsäkerheten på linje 5 genom att exempelvis införa Total
Productive Maintenance (TPM).
 Bättre sammarbete mellan planeringsavdelningen, lager och produktion i
syfte att undvika missförstånd och garantera leveranser av coil
 Vid ökad produktivitet i linje 5 kommer det att uppstå en flaskhals på
emballeringenprocessen, något som företaget bör se över är den aktuella
emballeringsmaskinen med åtanke på maskinhastighet.
 I syfte att förbättra företagskulturen anser författarna att det finns moment
som bör införas:
 Teambuilding
 Aktiviteter som sammanbinder tjänstemän och produktionspersonal
 Visuell styrning som visar vilka kvalitetsverktyg organisationen
arbetar med
 Införande av förslagslåda med efterfrågan för ett antal förslag per månad
och process
 En personalfördelning som förser flertal processer med en så kallad
roddare som har i uppgift att förse olika celler med en extra hand vid
behov.
Författarna vill även betona vikten av att företaget måste eliminera klyftorna
mellan tjänstemän och produktionspersonal, ”vi mot de” mentaliteten fungerar
inte i en modern organisation specifikt med Lean Production i åtanke.
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I det här kapitlet utför författarna en kritisk granskning av sitt projektarbet.
6.1 Vad hade författarna velat ändra i sitt arbetssätt?
6.1.1 Value Stream Mapping
Författarna fick en djupare förståelse av informationshanteringen på Ruukki sent
under projektets gång, som en konsekvens av misstolkning av information given
från olika källor. Det som författarna nu på efterhand anser är att det borde utförts
en så kallad Value Stream Mapping där samtliga flöden visuellt presenteras, och
därefter hade kunnat få en slutlig verifiering av rätt ansvarig på företaget
6.1.2 Informationsförmedling
För att inte få den så kallade Hawthorne effekten valde författarna att under
tidsstudierna inte fullständigt informera operatörerna om projektet. Hawthorne
effekten innebär att resultatet från studier kan bli inkorrekta på grund av att den
som blir observerad blir omedvetet påverkad av observatörernas närvaro (Bellgran
& Säfsten, 2005). Detta ledde till att författarna kände att operatörerna inte byggt
en misstro för dem. Författarna borde istället ge en grundlig förklaring bakom
begreppet ställtidsreducering tidigt under projektets gång.
6.1.3 Den mjuka aspekten
Under projektets gång upptäckte författarna sin okunskap gällande hantering samt
ledning av människor. Författarna förstod att de inte fick operatörernas tillit tills
efter mötet som involverade presentation av videofilmningen samt utdelning av
information gällande SMED. Det som borde gjorts tidigt är att författarna skulle
studerat ämnet ledning av människor tidigare.
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BILAGA 1 TIDTAGNING AV STÄLLTIDER

Tidtagning av ställtider före SMED Implementering

Anledning till stopp

Tid

Fullt ställ

31 min

Starta ny order, inget
skärbyte

16 min

tömning av spillrulle

1 min

Fullt ställ
Ställ som inte bör mätas

34
min
10
min

Ställ som inte bör mätas

7 min

Kap, skärbyte, hantering
av färdig coil
Byte av coil och lite
problem med maskin

18
min
18
min
50
min
14
min
29
min
31
min

Fullt ställ
n/a
Fullt ställ
Fullt ställ

Notering
Slitna och dåligt skötta skärblad,
maskindrift prioriteras ej
Teamwork vid giljotin, varför tömning av
full container? onödigt kringarbete

Datum
04-jan
04-jan

Onödigt stopp, borde utförts vid ställ

04-jan

Spillhantering är inte optimal

04-jan

Problem med strömförsörjning

11-feb

Svetsning av ny grind

11-feb

n/a

13-feb

n/a

13-feb

Etiketter skrivs ut internt, operatör 1 går
iväg

13-feb

Ej mätbar pga. oklar anledning till stopp

14-feb

Varför är ny coil ej preparerad i förväg?

14-feb

En operatör försvinner en längre period

14-feb

Fullt ställ

27 min

Missade byte av spillrulle, prat i telefon
under ställ, mobilpill under process

14-feb

Fullt ställ

20 min

Helt ok ställ

14-feb

Fullt ställ

26 min

n/a

14-feb

Ny coil, inget skärbyte
eller bomjustering

30 min

Fullt på styrkors, operatör försvinner, ställ
hade potential till att bli under 16 min

21-feb

Genomsnittstid

27 min
30 s

Röda rader räknas inte in som ställ

n/a

BILAGA 2 SPAGHETTIDIAGRAM

BILAGA 2 SPAGHETTIDIAGRAM

Spaghettidiagram över rörelser under ställ av operatör 1

Spaghettidiagram över rörelser under ställ av operatör 2

BILAGA 3 TIDTAGNING AV NYA STÄLLTIDER

BILAGA 3 TIDTAGNING AV NYA STÄLLTIDER

Tidtagning av ställtider före SMED Implementering
Anledning till
stopp
Fullständigt ställ
Ställ som ej bör
mätas
Ställ som ej bör
mätas
Fullständigt ställ
Fullständigt ställ
Fullständigt ställ

Tid
19
min
36
min
27
min
14
min
19
min
20
min

Notering
Både tejpning och bandning, bekymmer med bom
pga inga snabbfästen
Coil och ställpersonal saknades, maskinhaveri, ej
mätbart ställ
Coil saknades, icke standard procedur pga
specialbeställning
Bra ställ förutom krångel med bommar
Bekymmer med band, material hamnar ej i spår,
Linjal försvårade process
Problem med gavel (4 min), operatör borta, sen
tömning av spillrulle

Datum
24-apr
24-apr
24-apr
24-apr
24-apr
25-apr

Ställ som ej bör
mätas

9 min

Ensam operatör,

25-apr

Fullständigt ställ

16
min

Bekymmer med linjal

25-apr

Fullständigt ställ

14

Bra ställ utan brus, dock lite krångel vid korset nära
25-apr
påhaspel

BILAGA 4 EXEMPEL PÅ MASKINOMSTÄLLNING

BILAGA 4 EXEMPEL PÅ MASKINOMSTÄLLNING

Figuren visar en maskinomställning före SMED implementering och
samtliga aktiviteter utförs internt, det vill säga när maskinen står still.
1. Efter att maskinen har stoppats förflyttas den gamla
pressformen från maskinen
2. Pressformen transporteras till förvaringsutrymmet/lager
3. Pressformen läggs på lager
4. Ny pressform krokas fast på transporthake
5. Den nya pressformen höjs upp redo för transport
6. Transport av ny pressform till maskinen
7. Nedsänkning av pressform till rätt nivå
8. Montering av ny pressform i maskin

BILAGA 4 EXEMPEL PÅ MASKINOMSTÄLLNING

Figuren visar en maskinomställning där aktiviteterna är fördelade
externt och internt, efter en lyckad SMED implementering
1. Ny pressform lyfts från lagerplats (externt)
2. Transport av den nya pressformen till lager nära
maskinen (externt)
3. Den nya pressformen placeras i mellanlagret redo för
slutlig förflyttning och montering (externt)
4. Maskinen stoppas och den gamla pressformen monteras
ut och förflyttas direkt till mellanlager (internt)
5. Ny pressform krokas fast (internt)
6. Ny pressform förflyttas till maskin och monteras fast
(internt)
7. Maskinen startas och proceduren för förflyttning av den
gamla pressformen startas
8. Den gamla pressformen förflyttas mot lagerplats
9. Den gamla pressformen förvaras inför nästa
användningstillfälle

BILAGA 5 SETUP ANALYSIS WORKSHEET

BILAGA 5 SETUP ANALYSIS WORKSHEET
Analys för effektivisering av omställning
Vilka verktyg samt aktiviteter är
nödvändiga för utförande av ställ?

Vilka bör inkluderas i checklistan?

På vilka delar kan en duglighetskontroll
utföras under externt ställ?

Hur kan det säkerställas att
funktionsdugligheten är uppnådd?

Vilka delar och verktyg behöver
förflyttas och lagras under externt ställ?

Hur kan en effektivisering av förvaring
och transport göras?

Vilka omständigheter krävs för att
fullborda maskinomställningen?

Vad kan förberedas i förväg?

Vilken del av utrustningen måste bytas
ut eller justeras under ställ?

Kan de förbättras genom en
funktionsstandardisering?

Vilka delar kräver
centrering/positionering vid montering?

Vilka av dessa kan dra nytta av
standardfixturer

Vilka aktiviteter kräver att operatören
behöver röra på sig onödigt mycket?

Kan aktiviteten fördelas mellan två eller
flera operatörer? (parallell aktivitet)

Vilka aktiviteter kräver fastmontering
med hjälp av skruvar och bultar?

Går det att ersätta dessa med
snabbfästen?

Kräver varje omställning testkörningar
och justeringar?

Går det att eliminera dessa med
visuella/printade mått på
verktyget/maskinen?

Krävs det förflyttningar av tungt
material/verktyg?

Går det att införa en eventuell
automation/mekanisering?

Den här listan är bara en del av de ledande frågor som går att ställa vid en
eventuell SMED implementering i syfte för att ta fram förslag vid en så kallad idé
torka.

BILAGA 6 STÄLLRUTIN FÖR LINJE 5

Ställrutin för Linje 5

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

Den här rutinen gällande omställning av Linje 5 har
framtagits i samband med 2 elever från Högskolan
i Halmstad. Rutinen togs fram under ett så kallat
SMED projekt (Single Minute Exchange of Die)

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

Den framtagna ställrutinen är grundad på en enkel
princip:
Maskinens produktivitet är prioritet. Maskinens
igångsättning bör prioriteras över ALLA aktiviteter!
Icke-tillhörande aktiviteter kan samordnas under
maskinens drifttid.

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

Planering
Det första som bör göras när ett arbetspass startar
är att skriva ner arbetsorderna på tavlan för att
slippa göra det vid ett senare skede

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

EXTERNA aktiviteter för Operatör 1
Tänd Lampa för begäran av ny coil
Grön = Ny coil
Röd = Avkörning/retur av coil

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

EXTERNA aktiviteter för Operatör 1
Notera samt förbered mått för bomjustering,
använd eventuellt en post-it lapp

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

EXTERNA aktiviteter för Operatör 1
Skriv ut coil-flagga vid behov

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

EXTERNA aktiviteter för Operatör 1
Skriv ut etiketter

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

INTERNA aktiviteter för operatör 1
Mata maskin med ny coil (avhaspel)

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

INTERNA aktiviteter för operatör 1
I väntan på riggning av skärverk, justera bommar
samt förbered brygga inför filtbyte vid behov

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

INTERNA aktiviteter för operatör 1
Sänk skärverket

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

INTERNA aktiviteter för operatör 1
Framkörning av material till steg 1

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

INTERNA aktiviteter för operatör 1
Kontroll av toleranser

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

EXTERNA aktiviteter för operatör 2
Slutlig transport av färdig Coil från påhaspel

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

EXTERNA aktiviteter för operatör 2
Töm spillvagn i container vid behov

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

EXTERNA aktiviteter för operatör 2
Förbered avhaspeln inför Coilmatning, coil bör ej
sticka ut eller placeras för långt in

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

EXTERNA aktiviteter för operatör 2
Hjälp ställoperatör med ställ

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

INTERNA aktiviteter för operatör 2
Töm spill vid påhaspel. Längre spillbitar slängs
direkt i container

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

INTERNA aktiviteter för operatör 2
Bandning/Tejpning av färdigt kört material samt
fastsättning av etiketter

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

INTERNA aktiviteter för operatör 2
Transport av färdigt kört material från påhaspel.
Transportvagn körs endast halva vägen.

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

INTERNA aktiviteter för operatör 2
Ställ in resterande bommar

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

INTERNA aktiviteter för operatör 2
Byt/Vänd filt vid behov

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

Gemensamma interna aktiviteter
Släng spillrulle samt fäst på nytt material. Spill
slängs mellan varje ställ.

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

Gemensamma interna aktiviteter
Framrullning av material till steg 2 samt infästning

Don Weiss
Koroush Entezari
Högskolan i Halmstad

Don Weiss 820518-7431
doniweiss@gmail.com
tel: 0761607608

Koroush Entezari 891203-9636
entezarikourosh@gmail.com
tel: 0707407391

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

