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FÖRORD 
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ABSTRACT 

In today's society there are strict requirements for manufacturing companies and they have to 
be efficient to maintain and increase their profitability, thus meeting the competition that 
exists. Effective transitions are becoming increasingly important for companies as customers 
demand a variety of their products, therefore, it is imperative to keep the setup time low in 
order to be able to offer customers the quality and variety demanded. 
 
Set Time Reduction means reducing changeover times at the machine without reducing 
production capacity. The SMED-method helps to get a better understanding of how, through 
a structured approach, companies can reduce setup times at the machine. 
 
The company DS Smith had a need to get control of their set-up times and get a structured 
approach that operators can work with. The authors' assignments / thesis has been to chart 
the current situation across 8 converting machines available at DS Smith in Värnamo, and 
then get an overview of how operators are working in the current situation. In order to map 
the current situation, the authors made use of qualitative studies, such as interviews and 
observations. They then selected one of the eight machines for the implementation of the 
SMED-method in five steps, where the authors have used literature studies and article search 
to gain knowledge on the subject and achieve results that were reliable. 
 
The work has resulted in an approach that operators can use in the future and according to 
reducing changeover times at the machines.



 
 

SAMMANFATTNING 

I dagens samhälle ställs det hårda krav på tillverkande företag och det gäller att vara effektiv 
för att bibehålla och öka sin lönsamhet, därmed möta den konkurrens som finns. Effektiva 
omställningar blir allt mer betydelsefulla för företagen då kunderna efterfrågar en variation 
på sina produkter, därför blir det allt viktigare att hålla nere ställtiderna för att kunna erbjuda 
kunderna den kvalité och variation som efterfrågas. 
 
Ställtidsreduction innebär att man reducerar omställningstiderna vid maskinen utan att sänka 
produktionskapaciteten. SMED-metoden bidrar till att man får en bättre förståelse för hur 
man genom ett strukturerat arbetssätt kan minska ställtiderna vid maskinen. 
 
Företaget DS Smith hade behov av att få kontroll på sina ställtider samt få in ett strukturerat 
arbetssätt som operatörerna kan arbeta utefter. Författarnas uppdrag/examensarbete har varit 
att karlägga nuläget över 8 st konverteringsmaskiner som finns hos DS Smith i Värnamo, och 
därefter få en överblick över hur operatörerna arbetar i dagsläget. För att kunna kartlägga 
nuläget har författarna använt sig av bland annat kvalitativa studier såsom intervjuer och 
observationer.  Sedan valdes en av de 8 maskinerna ut för implementering av SMED-
metoden i 5 olika steg, där har författarna använt sig av litteraturstudier och artikelsökning 
för att få kunskap kring ämnet och uppnå resultat som varit pålitliga. 
 
Examensarbetet har resulterat i ett arbetssätt som operatörerna kan använda sig av i 
framtiden och därefter möjliggöra att omställningstiderna vid maskinen reduceras.
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Ordlista 
 

Stans – ett verktyg som bestämmer produktens utseende 

Rensverktyg - rensar arket från oönskat material 

Giljotin – rensar arket från överflödigt material 

Färgverk – där monteras kliché och färg, roterar vals 

Palläggning – här staplas den färdiga produkten  

Kliché – fungerar som en stämpeldyna som fylls med färg för att därefter tryckas på 

produkten med hjälp av valsen(se vals). 

Vals – Fungerar som en stor rotationsstämpel, den skapar ett mottryck på klichén. Det finns 

olika storlekar på valsar S, M, L och XL som varierar beroende hur mycket mottryck som 

krävs till resp. produkt 

Rotationsbord – ett hjälpmedel för operatörerna när de monterar upp resp ner stans och 

stansritning. 

Slits – ett verktyg som tar bort material i hörnen på en kartong så att man lättare kan vika 

ihop den utan att sidorna tar i varandra. 

Rill – underlättar när produkten ska vikas ihop, ger vikanvisningar  
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1 Introduktion 
I detta kapitel introduceras bland annat examensarbetets syfte & mål, samtidigt presenteras 
också uppdragsgivaren till examensarbetet, projektets avgränsningar och en problem-
identifiering. 

1.1 Inledning 
Examensarbetet har genomförts i samarbete med DS Smith, syftet & målet med projektet var 
att ta fram ett arbetssätt om hur operatörerna vid den utvalda pilotmaskinen ska arbeta med 
ställtider på effektivaste sätt. Examensarbetet finner sin grund i produktionsutvekling som är 
ett omfattande begrepp med flera ingående typer av förbättringsarbete. Under det begreppet 
ingår bland annat lean production, Just-In-Time(JIT) och 5S som alla är viktiga komponenter 
när det gäller att effektivisera och förbättra DS Smiths produktionsflöde. I detta 
examensarbete finns det ytterligare ett verktyg som är av intresse vid en effektivisering hos 
DS Smith och det är SMED-metodiken. SMED är ett verktyg som är mycket användbart när 
man ska reducera ställtider och det är detta verktyg som författarna kommer att använda sig 
utav vid en implementering hos DS Smith. 

Projektet kommer att beröra de olika delmomenten som spelar in vid genomförandet så som 
metoder, kvalitativa studier, nulägesanalyser, val av pilotmaskin, implementering. Därefter 
sammanställs ett arbetssätt om hur DS Smiths operatörer ska arbeta under ett ställ. 

Författarna har varit jämnlikt delaktiga under genomförandet av examensarbetet. 

1.2 Företagsbakgrund 
DS Smith(DSS) är en multinationellkoncern som finns i 25 länder i Europa och har idag 190 
tillverkningsanläggningar. DS Smith har sitt huvudkontor i London, DSS har idag 22 000 
anställda varav 710 arbetar i Sverige och de omsätter idag ca 2000 miljoner kronor. DSS mål 
är att ”utveckla, marknadsföra och tillverka förpackningar, huvudsakligen i wellpapp, med 
avsikten att förbättra inpackning, transport, hantering och försäljning av produkter, främst för 
svenskt näringsliv”. Genom att uppfylla dessa önskemål kan man erbjuda sina kunder ett 
brett sortiment av produkter, DSS erbjuder allt från förpackningsdesign, displayer och 
utomhusreklam, förpackningslinjer, stötskydd, förpackningstillbehör, logistiklösningar och 
eventuella specialprodukter. 

DSS är indelat i stora huvudgrupper(återvinning, papper, plast, och förpackningar), 
författarna kommer att genomföra examensarbetet på DS Smith Division Well i Värnamo 
under ledning av Jonas Karlsson som är plats- och produktionschef. Inom DSS är det viktigt 
att vara stationerade nära kunden därför har de valt att placera huvudkontoret för Division 
Well(DW) i Värnamo, de har två tillverkningsanläggningar som är stationerade i Värnamo 
och Mariestad(DS Smith, 2016). DS Smith i Värnamo har två olika sorters maskiner det 
finns de så kallade stansmaskinerna som endast stansar, rensar och trycker ark medan 
inlinemaskinerna(Flexo Folder Gluer, FFG) sammanställer en komplett produkt. Den 
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sistnämnda maskinen både stansar, rensar, trycker och limmar ihop kartongerna till färdiga 
produkter. 

Genom att DS Smith är cerifigerade enligt ISO 22000 ökar de sin kundkrets genom att dem 
kan tillverka produkter som är livsmedelssäkra. Att vara certifierade enligt ISO 22000 
innebär bland annat att man har möjlighet att spåra produkterna i livsmedelskedjan, när de 
har tillverkas, av vilket material, var materialet kommer ifrån mm. När man sammanför 
livsmedlet med förpackningen och ser att limmet på kartongerna inte håller måttet, då finns 
det möjlighet att spåra vart i kedjan som felet uppstått och man kan åtgärda det alternativt se 
till att det inte inträffar igen(SCAB, u.å) 

1.3 Problemidentifiering 
DS SMITH i Värnamo har idag 8 konverteringsmaskiner(se figur 1), dessa maskiner måste 
ställas om till varje ny order/produkt. DS Smith är i behov av en förkortad ställtid vid ett 
verktygsbyte, i genomsnitt lägger de ungefär 30 % av all disponibel tid på att ställa om 
maskinerna(Jonas Karlsson, uppdragsgivare på DS Smith, 2016). För att kunna genomföra 
en ställtidsreducering på DS Smith vill man implementera och använda sig utav SMED-
metoden i 5 steg för att kunna identifiera vart ”problemet/problemen” ligger. Som 
slutprodukt kommer man att ta fram ett arbetssätt som redogör hur operatörerna ska arbete på 
effektivaste sätt för att minimera ställtiderna.  

 

Figur 1, En översikt över maskinparken på DS Smith i Värnamo 
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1.4 Syfte & mål 
Syftet med arbetet är att studera DS Smith:s ställtider på deras konverteringsmaskiner genom 
att utföra nulägesanalyser och därefter implementera SMED-metoden i 5 steg på en vald 
pilotmaskin. Analyserna och observationerna samt implementeringen av SMED-metoden på 
DS Smith kommer att resultera i ett arbetssätt som möjliggör minimerade ställtider i 
framtiden. 

● Hur arbetar operatörerna med att ställa om maskinen idag? 
● Hur ska operatörerna arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt med ställtider i 

framtiden? 
● Om möjligt jämföra de tidigare rutinerna med det nya arbetssättet som tagits fram, 

vad blev resultatet? 
 

1.5 Avgränsningar vid genomförande 
Författarnas största hot under genomförandes av examensarbetet är begränsningen på 15hp, 
därför är det viktigt att man fördelar tiden inom den aktuella tidsramen. Författarna valde 
tillsammans med handledaren och uppdragsgivaren på företaget att man enbart kommer att 
genomföra analysarbetet på de 8 konverteringmaskinerna och att wellmaskinen(maskinen 
som tillverkar wellpappen på DS Smith) inte var inräknad i detta arbete främst på grund av 
examensarbetets storlek. Utifrån analysarbetet som genomförts kommer författarna 
tillsammans med DS Smith att utse en pilotmaskin som senare kommer att implementering 
SMED-metodiken i 5-steg. Författarna kommer att använda sig utav SMED-metodiken för 
att kartlägga och identifiera hur operatörerna arbetar idag för att utifrån det materialet 
möjliggöra en eliminering av allt slöseriarbete. Slutprodukten kommer att resultera i ett 
arbetssätt för operatörerna, där målet främst handlar om att det ska finnas ett tydligt 
tillvägagångssätt hur operatörerna ska arbeta vid den valda pilotmaskinen. 
 

2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som använts och legat till grund för att analysera 
problemområdet. 

2.1 Produktionsutveckling 
En effektiv produktion, som över tiden ger optimal produktivitet utan förluster samt att 
utveckla och konstruera nya produktionssystem, det är något som är en del av vad 
produktionsutveckling handlar om. Genom ständig utveckling av både arbetssätt, 
organisation och metoder anses tillverkande företag ha potential till att förbättra och 
effektivisera sin produktion- och tillverkningsprocess. Det är ofta en fråga om att öka 
produktiviteten, minska kostnaderna och öka noggrannheten och kvaliteten på 
leveransen(Bellgran & Säfsten, 2005). 
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I mitten av 1980-talet var Toyotas produktionssystem(TPS) världsledande inom bilindustrin, 
de hade då konkurrerat ut både USA och Europa med deras framgångar och det pågick en 
entusiastisk diskussion om varför just den japanska tillverkningsindustri hade lyckats med 
förbättringsarbete. Toyotas effektiva verktyg och metoder för kvalitetshöjning skapade och 
satte grunden för Lean Production(Eriksson-Zetterquist et al. 2008). 
 
En viktig del i modern produktionsutveckling idag är att arbeta med effektivisering som 
utgångsläge från Toyotas "Lean Production"(Womack, Jones & Roos, 2007). Det innebär att 
med effektivare produktionssystem och satsningar på förbättringar inom produktionen så 
kommer också lönsamheten att öka. För att skapa en resurseffektiv produktion krävs det att 
man hittar nya förbättringsmöjligheter(Bellgran & Säfsten, 2005). 
 
Lean Production innebär att man på ett systematiskt sätt identifierar och reducera slöseri i 
produktionsprocessen samt att man vill uppnå hög effektivitet i produktionen(Sörqvist, 
2008). I hela Lean Produciton-systemet går det mer eller mindre ut på att minimera 
lagerkostnader och produkter i arbete(PIA), där ligger all fokus på värdet för 
kunden(Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Toyota införde sju olika typer av slöseri som skulle hjälpa till att eliminera resursslöseri i processen: 

● Överproduktion – produkter som inte når fram eller lagerhålls ger inget värde för kunden 

● Väntan – väntan på material, resurser eller utrustning, skapar inget värde för kunden 

● Transporter – eliminera onödiga transporter som är överflödiga för produktens värde 

● Felaktiga processer – obefogade processteg skapar såkallade flaskhalsar 

● Mellanlager och förråd – lagerhålla mer material än vad som krävs, förlänger ledtiderna 

● Onödiga förflyttningar – arbete såsom att leta efter verktyg, material, dokument etc 

● Fel, omarbete och kassaktioner – extra arbete som krävs för att omkontrollera produkter 

     (Bergman & Klefsjö 2007) 

 
För att skapa en förståelse om hur de olika delarna påverkar varandra vid en implementering 
av SMED-metodiken sammanställdes 
en illustration nedan(figur 2). Inom 
begreppet produktionsutveckling ingår 
delar som lean production, JIT och 5S, 
där SMED är ett verktyg som ingår i 
ovanstående beståndsdelar. 

 

Figur 2, en illustration över de moment 
som berör implementeringen av SMED  
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2.2 Single Minute Exchange of Dies (SMED) 
SMED-metodiken introducerades av den japanska konsulten Shigeo Shingo. Idag talar man 
om ”den japanska produktionsfilosofin”, tidigare var metoden känd som ”Toyota-systemet”, 
det var först kring 1975-1978 som fler japanska företag fick upp intresset för dessa 
produktionsfilosofier. Kvalitén på de japanska bilarna förvånade västvärlden, vad var det 
som gjorde att den japanska tillverkningen var bättre än övriga fordonstillverkare? Trots en 
hög kvalitet på de japanska bilarna så var de otroligt prisvärda. 

Västvärlden bevakade redan det arbete som japanerna genomförde för att förbättra sina 
produktionssystem och produktionsflöden. Shigeo Shingo sa en gång ”- låt oss inte förlita 
oss för mycket på datorer utan istället koncentrera oss på att förbättra vår tillverkning”, det 
var precis det här som fler länder önskade eftersträva(Sødahl, 1984). 

Människans tidigare uppfattning om att produktionen skulle vara mer effektiv när 
tillverkningsvolymerna ökade är ett falskt antagande. Tillverkningsvolymerna hade inte med 
effektiviteten att göra, tillverkade man stora volymer fick man även räkna med att ha stora 
volymer på lager vilket i sin tur resulterade i en tröghet i tillverkningsprocessen. I efterhand 
insåg man att det inte var önskvärt att producera i sådana mängder att man var tvungen att 
tillhandahålla ett lager på produkterna(Sødahl, 1984). Utifrån övanstående princip växte 
begreppet JIT(Just-In-Time) fram, syftet med JIT var att skapa korta ledtider, små 
beställningskvantiteter men samtidigt hålla en hög kvalitet(Bellgran & Säfsten, 2005). JIT 
öppnar möjligheten att arbeta med mycket mindre lager(i en del fall inga lager alls), men 
samtidigt tillhandahålla en mycket högre produktivitet på sin verksamhet(Sødahl, 1984). 
Ingenting ska finnas på plats eller göras innan det behövs, förbrukningsstyrd produktion. 
Genom att leverera precis den mängd som behövs, vid rätt tillfälle och med rätt kvalitet, 
minimeras väntetider och kapitalbindning och det ger ett större värde för kunden(Bellgran & 
Säfsten, 2005). Bilindustrin var först med att tillverka produkter på löpande band, vilket 
innebar att de olika enheterna inom företaget levererade detaljer fram till det “löpande 
bandet”. Tillverkningen formas utifrån den efterfrågan som fanns samtidigt som man kräver 
ett jämt produktionsflöde, på så sätt undviker man att produkterna kommer i så stora partier 
att man måste lagerföra dem, detta ledde till att lageromsättningshastigheten blev 
högre(Eriksson-Zetterquist et al. 2008). 
 
SMED är ett verktyg som används för att reducera ställtider främst inom 
tillverkningsindustrin, begreppet SMED ingår i det större begreppet “lean production”. 
SMED står för “Single Minute Exchange of Dies” och kan på svenska översättas till “En-
minuts byte av verktyg”. SMED-metodikens huvudsakliga syfte är att reducera ställtider 
genom att eliminera och identifiera tänkbart slöseri. I den mån det är tekniskt möjligt är 
målet att få ner ställtiden till mellan 1 och 9 minuter(Six Sigma, u.d.). Vad kommer de olika 
stegen ifrån, vem kom på dem och varför? 
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Som operatör vill man undvika interna ställ med tanke på att man inte kan påverka dessa 
förändringar under tillverkningsförloppet, för DS Smith innebär detta en tidsförlust på 
ungefär 30% av all disponibel tid(Jonas Karlsson, uppdragsgivare). 
 
SMED-metodiken innefattar flera olika steg som utvecklades av japanen Shigeo 
Shingo(1985) för att på ett så systematiskt och effektivt arbetssätt som möjligt minska 
störningar och problem vid omställningstiderna. För att uppnå detta delade Shingo(1985) in 
omställningsarbetet i två sorters ställ, externt och internt. Författarna valde att ha ytterligare 
en kategori “övrigt förlustarbete” där man önskar placera de moment som inte har någon 
bidragande effekt på ställtiden, med andra ord eliminera de arbetsmoment som inte påverkar 
ställarbetet 
 
Ett externt ställ innebär att man under tiden som maskinen producerar kan förbereda inför 
nästa körning, det vill säga man kan genomföra förändringar samtidigt som maskinen är 
igång och producerar. Ett internt ställ innebär att maskinen måste vara avstängd, man kan 
endast genomföra inställningar om maskinen inte producerar(Agustin & Santiago, 1996).  
 
Metodiken för ställtidsreducering med hjälp av SMED-metoden beskrivs på olika sätt av 
olika författare. Shingo(1985) föreslog att SMED skulle implementeras i 4 stycken olika steg 
för att tillämpningen skulle bli lyckad.  
 
SMED-implementeringen enligt Shingo(1985): 

1. Definiera utgångsläge 
2. Separera internt och externt ställarbete 
3. Omvandla internt till externt         
4. Eliminera justering  

      
Shingo(1985) beskriver också en 8-stegsmodell för att lyckas med implementeringen av 
SMED-metoden, det 8 stegen är: 

1. Separera intern ställtid och extern ställtid 
Omställningsarbetet indelas i vad som är internt och externt ställarbete.  

2. Omvandla intern ställtid till extern ställtid  
Arbete som är internt och görs när maskinen står stilla försöker man om möjligt 
konvertera till externt så att arbetet går att göras när maskinen fortfarande producerar. 

3. Standardisering måste vara funktionell 
Standardisering av verktygens form och dimension, detta underlättar verktygsbytena 
och kan därför reducera ställtiden. 

4. Funktionella fästanordningar 
Innebär att man konstruerar fästanordningar så att de kräver minsta möjliga 
ansträngning och tid.  

5. Förhandsjusterade fixturer  
I den mån det går använda förjustrerade fixturer för att reducera intern ställtid. 
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6. Parallella operationer 
Alla hjälps till vid ställen, därmed kan tiden då maskinen står stilla minskas med 
hjälp av parallella operationer.  

7. Eliminera justering 
Införa metoder för att positionera och justrera, exempelvis installera styrpinnar eller 
stopp. 

8. Mekanisera     
 Använd hydraulisk eller pneumatisk infästning. 
 
Enligt andra författare såsom Segerstedt(1999) och Sörqvist(2008) förklarar de SMED-
metoden som en arbetsmetod i 8 steg, likt de stegen som Shingo(1985) beskriver för en 
lyckad implementering. Det finns alltså olika metoder för samma teori. Hur metodiken 
beskrivs är mer en fråga om enskilda behov i verksamheten. Trots att författarna beskriver 
arbetsmetoderna på olika sätt behandlar dock arbetsmetoderna i grund och botten samma 
teori. Vilken arbetsmetodik som används är upp till användaren att anpassa metodik utifrån 
vad som är lämpligt för resp. organisation/verksamhet. 

2.2.1 Inom vilka område kan man applicera SMED?  

SMED-metodiken kan användas inom flera områden dock främst inom tillverkningsindustrin 
där det finns maskiner som är involverade, när det gäller vilka sorters maskiner så kan det 
variera det kan vara bearbetnings maskiner för bland annat trä, plast, metall. Shigeo nämner 
att SMED kan appliceras i samtliga verksamheter så länge de befinner sig inom den 
konceptuella ramen eller inom de motsvarande praktiska teknikerna(Shingo, 1985). Shigeo 
berättar även att SMED-metodiken är baserad på flera teorier och att metoden utvecklats med 
tiden. Enligt Shigeo kan SMED appliceras i alla verksamheter, han nämner”SMED can be 
applied in any factory, to any machine, and that the first stage of implementation is 
separating internal and external set-up(Shingo, 1985)”. Vilket betyder att utifrån Shigeos 
uttalande kan man dra slutsatsen att SMED inte går att applicera inom tjänsteföretag så som 
bland annat frisör, elektriker och byggarbetare. Det går inte att separera externa och interna 
aktiviteter på ett tjänsteföretag eftersom det enligt Shigeo krävs att det finns maskiner 
involverade. 
  
SMED är känt som ett snabbt övergångsarbete mellan olika verktyg och kan användas inom 
alla industriella företag och på samtliga maskiner(Moreira & Torres Garcez, 2013). 

2.2.2 Vad definieras som en ställtid? 

För att identifiera vilka moment som definieras som en ställtid kommer författarna att 
använda sig att en metod för att separera och sortera de olika aktiviteterna i följande 
kategorier externt, internt och övrigt förlustarbete. 
  
Vad är en ställtid och vilka moment är det som ingår? Allt handlar i grund och botten om en 
definitionsfråga. Ingår oplanerade stopp i en ställtid? Att operatörerna hämtar färg inför 
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nästkommande order? Är det nödvändigt att man under ställtiden förbereder inför 
nästkommande order när man inte är klar med den föregående? Ingår underhållsarbete som 
ställtid? Ovanstående frågor är viktiga när det gäller definitionen av vad en ställtid är. 
Författarna kommer under arbetets gång att försöka identifiera vad en ställtid är och vilka 
aktiviteter som ingår, med hjälp av analysarbete, operatörernas input och de kvalitativa 
studierna. 
 
DS Smith definierar en ställtid som “den totala tiden från att sista produkten “A” tillverkas 
till att första godkända produkten “B” produceras”. Det finns flera användbara verktyg när 
man vill effektivisera och förbättra sin verksamhet. 
  
Ställtid är vanligt förekommande parameter inom tillverkningsindustrin, ställtiden har också 
en viktig inverkan på maskinen och dess omgivning. Ställtiden är en samling av sekvenser 
som sker från sista produkt av en sort till första godkända produkt av en annan sort, genom 
att reducera ställtiden kan man öka produktiviteten vid maskinen(Singh & Khanduja, 2009). 
Reducering av ställtider på en maskin eller en tillverkningslina är ett kostnadseffektivt bidrag 
inom lean production(Singh & Khanduja, 2009). När ett maskinhaveri uppstår och man inte 
längre producerar går mycket ”onödig” tid till att återställa maskinen mellan ordrarna(M. 
Gilmore D.J. Smith, 1996). Ovanstående författare har likasinnade uppfattning om vad en 
ställtid innebär, samtidigt som ett maskinhaveri skulle förlänga ställtiderna och fördröja 
produktionens ledtider. 
 

3. Metod  
I detta kapitel presenteras de tillvägagångssätt och metoder som författarna valt att använda 
sig utav.  

3.1 Metoddiskussion 
Målet med projektet är att kunna genomföra en implementering av SMED-metoden för att 
kunna hjälpa DS Smith att reducera sina ställtider men också ta fram ett arbetssätt för 
operatörerna. Det finns olika metoder för att lösa problem både genom att få fram nya 
kunskaper men också för att ge bättre inblick i olika typer av problem. Två vanliga 
angrepssätt för att lösa detta problem är kvalitativa och kvantitativa studier. För att 
implementeringen av SMED ska nå ett önskvärt resultat krävs det djupare kunskaper inom 
området, detta genomförs med hjälp av litteraturstudie, observationer, dokumetation men 
också utifrån de intervjuer som genomförts. Tillsammans kommer ovanstående studie att 
sammanställas för att möjliggöra en implementering av SMED-metodiken. Examensarbetet 
kommer att delas in i två olika faser där det i den första fasen ingår kartläggning och 
nulägesanalys av samtliga 8 konvertingmaskiner på DS Smith. Fas två består av val av 
pilotmaskin samt implementering av SMED-metodiken. 
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3.2 Kvalitativa & Kvantitativa studier 
De kvantitativa metoderna har sitt ursprung från statistisk data och dokumentation. De 
kvalitativa metoderna innefattar analysmaterial och samlas bland annat in genom intervjuer 
eller deltagande observationer det vill säga teoretisk och faktabaserad information(Krohn 
Solvang & Magne Holme, 1997). 

Vid en kvalitativ studie är målsättningen att skapa insikt och förståelse kring det man 
studerar, man kommer tätt inpå de man ska undersöka vilket skapar en närvaro i situationen. 
Forskarens uppfattning och tolkning är det som är grunden i den kvalitativa studien. Det är 
innehållsrika och mångsidiga svar som är angelägnare än att få många svar, det är viktigt att 
försöka förstå hur människor beter sig i olika situationer och utmaningar, det gäller att man 
är lyhörd och flexibel som forskare(Krohn Solvang & Magne Holme, 1997).  
 
Författarna har valt att under arbetetsgång använda sig utav de kvalitativa studierna där 
observation, intervju och dokumentation ingår. Precis som författarna nänmde tidigare är 
ovanstående moment sådana som krävs för att komma fram till ett önskvärt resultat. 

3.2.1 Intervju 

För att identifiera hur operatörerna arbetar med ställtider på DS Smith i Värnamo, 
intervjuades ungefär 20 % av medarbetarna. Intervjuns huvudsakliga syfte var att skapa en 
överblick och förståelse för hur man arbetar med ställtider idag, bland annat frågade man vad 
som ingår i de olika momenten, hur man genomför ett verktygsbyte, varför det tar tid samt 
hur kommunikationsflödet mellan ledning och medarbetare fungerar. I bilaga 1 finner ni 
operatörernas respons på intervjufrågorna. Författarna var noga med att ställa öppna frågor 
till operatörerna för att få ut så mycket användbar information som möjligt men samtidigt 
också få operatörernas åsikter kring hur ställarbetet fungerar i dagsläget. 

3.2.2 Observation 

En observatör kan agera som en deltagare i den gruppen man ska undersöka genom att 
deltagarna inte vet om att man ska utföra undersökningar, då kommer dem troligtvis att anta 
ett beteende och en identitet som inte är äkta. Följaktligen kommer resultatet av 
observationen att skilja sig ifrån verkligheten. Det gäller alltså att man blir accepterad som 
observatör i från gruppens sida (Denzin & Lincoln, 2000).  

Anledningen till att författarna väljer att observera operatörernas arbete är för att kartlägga 
hur man arbetar med maskinerna i dagsläget. Förmodligen kommer inte operatörerna agera 
efter det beteende man förväntar sig, därför spelar observationerna en viktig roll för 
författarna. Det krävs också att man genomför flera observationer för att identifiera att 
operatörerna arbetar någorlunda lika med avseende på order. Det är viktigt att bli accepterad 
som observatör för att undvika att inkräkta på observatörernas integritet. I grund och botten 
är det en definitionsfråga för oavsett hur man genomför observationerna kommer författarna 
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att inkräkta på operatörernas integritet, det handlar om om att hitta en balans och genomföra 
observationerna på rätt sätt. 

3.2.3 Dokumentation 

En förutsättning för att kunna identifiera de förbättringsmöjligheter som finns krävs det att 
författarna använder den dokumentation som sammanställts utifrån de intervjuer och 
observationer som genomförts på operatörerna vid ställarbetet. För att dokumentationen ska 
bli så tillförlitlig som möjligt krävs det att författarna genomför flera observationer vid 
maskinerna för att kartlägga arbetet, men som författarna nämnde tidigare kommer man i en 
kombination med observationer och intervjuer kartlägga hur operatörerna arbetar idag.  

3.3 Metodologi 

3.3.1 Förberedelser och insamling av data 

Som grund till nulägesanalyserna på de 8 konverteringsmaskinerna krävs det att författarna 
samlar in den mängd data som krävs till genomförandet. De faciliteter som bland annat 
kommer att användas och krävas för implementeringen av SMED på vald pilotmaskin är: 
 
● En mängd insamling av data, bland annat litteraturstudier, artiklar och tidigare 

examensrapporter spelar en huvudsaklig roll vid genomförandet 
● Observationer(för att identifiera onödiga aktiviteter) 
● Intervju av operatörer(få de anställdas syn på hur deras arbete fungerar, vad som är 

bra respektive mindre bra) 
● Företagsbesök(boka in tider för träffar med kontaktperson och handledare på 

företaget) 
● Möte tillsammans med handledare och uppdragsgivare på DS Smith, diskutera 

upplägg och genomförande av SMED 
● Videofilmning på valdpilotmaskin (även detta moment genomförs för att identifiera 

onödiga aktiviteter och spill) 
● För att projektet ska vara genomförbart kommer det krävas regelbundna besök på DS 

Smith i Värnamo. Analyserna som ska genomföras måste göras på plats vid deras 
konverteringsmaskiner och därför krävs det att vi är närvarande på företaget. 

 
På nästkommande sida presenteras en forskningsmodell(figur 3) om huruvida författarna har 
gått igenom de olika metoderna för sammanställ examensarbetet. 
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Figur 3 Forskningsmodell över genomförandet av examensarbetet 
 
För att samla in den mängd data som krävs för att kunna reducera ställtiderna framöver 
kommer det bland annat att genomföras en triangulering. Trianguleringen kommer att 
innefatta intervjuer, observationer och dokument/statistik från DS Smith Division Well i 
Värnamo. Vid intervjun är det viktigt att få flera infallsvinkar på problemet från flera 
operatörer för att lättare kunna identifiera vad som kan bli bättre. För att kunna genomföra 
nulägesanalyserna är det viktigt att man dokumenterar de olika stegen vid ett verktygsbyte, 
bland annat genom att videofilma, observera och ifrågasätta operatörerna hur de arbetar. 
 

3.4 Implementering av SMED 
För att implementera SMED kommer SMED-metodikens 5 steg att användas som 
tillvägagångssätt för detta. De arbetsmoment och genomföranden som krävs ifrån metoden 
presenteras mer utförligt under de enskilda stegen nedan(figur 4). 

 
Figur 4. De 5-steg som tilldelades av uppdragsgivaren på DS Smith i Värnamo. 
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Steg 1. Definiera projekt 

Detta steg innefattar en nulägesanalys över samtliga 8 konverteringsmaskiner, 
nulägesanalysen består av intervjuer, flertalet observationer samt dokumentation/statistik 
från företaget. Steg 1 kommer att genomföras i första fasen av examensarbetet, det ligger till 
grund inför valet av pilotmaskin samt implementeringen av SMED. 
 
Steg 2. Kartlägga nuläget över pilotmaskin 

När det gäller genomförandet av steg 2 så ligger första steget som grund, nulägesanalysen 
utgör den största informationskällan men det gör även den tidigare dokumentationen. 
Samtidigt kommer det i steg 2 att krävas nya dokumentationer och observationer i form av 
videofilmning och tidtagning för att kartlägga hur operatörerna arbetar idag. Filmning 
kommer används främst för att karlägga omställningarna och för att sedan med hjälp av 
filmerna kunna gå igenom operatörernas arbete flera gånger om, vilket är bra för att 
identifiera alla moment och tiden för dem.  
 
Steg 3. Separera externt och internt 

Detta steg består av att identifiera externa och interna arbetsmoment, men också att 
identifiera eventuellt förlustarbete som inte anses bidra till ställarbetet. Därefter separerar 
man dessa arbetsmoment för att kunna använda dem i nästkommande steg. Detta görs med 
hjälp av en aktivitetslista. Anledningen till varför man önskar omvandla de interna ställen till 
externa ställ är för att reducera ställtiderna. Som operatör önskar man att genomföra så 
många externa aktiviteter som möjligt, det vill säga att man kan genomföra moment vid 
sidan av när maskinen fortfarande producerar. I den mån det är tekniskt möjligt önskar man 
omvandla så många av de interna ställen som möjligt eftersom mindre interna ställ resulterar 
i ett kortare ställarbete som i sin tur resulterar i kortare ställtider. 
 
Steg 4. Omvandla internt till externt 

I den mån det är tekniskt möjligt handlar steg 4 om att transformera interna ställ till externa. 
Genom att omvandla internt till externt minskar man begränsningarna till maskinen, ett 
externt ställ kan genomföras medan maskinen är i drift medan ett internt ställ kräver att 
maskinen är avstängd. För att minimera ställtiderna krävs det att interna ställ omvandlas till 
externa. 
 
Steg 5. Eliminera allt slöseri 

Utfrån ovanstående steg så innehåller steg 5 även de ovanstående stegen bland annat flertalet 
observationer, videofilmer men också jämförelser av det faktiska läget(statistik). Målet med 
implementeringen är som sagt att eliminera allt slöseri, att få jämnare och mer kontrollerade 
ställtider. Genom att skapa arbetsrutiner för operatörerna ger man dem riktlinjer och mål att 
följa om hur man på det nuvarande bästa sätt kan arbeta med ställtider framöver. 
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4. Resultat av nulägesanalys 
I detta kapitel kommer resultatet från första fasen att redovisas, med hjälp av de kvalitativa 
studierna så som intervju, observationer och dokumentationer har man kartlagt nuläget inför 
val av pilotmaskin. 

4.1 Argummentation inför valet av pilotmaskin 
Vid genomförandet av nulägesanalysen har författarna med hjälp av intervjuer och 
observationer kunnat kartlägga nuläget över maskinparken och sedan kunnat identifiera 
vilken av maskinerna som är i störst behov av rutiner/arbetssätt för att kunna reducera sina 
ställtider och även införa en implementering av SMED-metodiken. Utifrån nulägesanalysen 
har författarna sedan kunnat komma fram till val av pilotmaskin. 

Figur 5. En illustration över maskinparken om vilka maskiner som är inline respektive stans 
 
På DS Smith i Värnamo har man 8 konverteringsmaskiner, utifrån de intervjuer som 
genomfördes kombinerat med observationerna och dokumentationerna kunde man identifiera 
vilka maskiner som är i störst behov av en förändring vad gäller ställtider. Som författarna 
tidigare nämnde har DS Smith två olika sorters maskiner och nedan presenteras de maskiner 
som ingår under respektive maskingrupp samt en bild(figur 5) som illusterar de två typerna 
av maskiner. Där de röda maskinerna representerar inlinemaskinerna FFG(739, 734, 731) 
och de orangea representerar stansmaskinerna(725, 728, 738, 737, 733). 
 
Vad författarna kan identifiera är maskin 734 och 737 inte i behov av någon drastisk 
förändring gällande ställtiderna. Utifrån observationer och intervjuer kunde man utesluta 
maskin 734 på grund av enkelheten och dess möjlighet att förbereda maskinen inför 
kommande körningar. Operatörerna kunde enkelt förbereda färgverken genom att byta 
kliché, stans och färg eftersom färgverken är externa, vilket underlättar för operatörerna och 
samtidigt minskar ställtiden. 
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Författarna noterade även att maskinerna 725, 731 och 733 saknar en konstant produktion, 
dessa maskiner producerar inte lika stora volymer som resterande maskiner i jämförelse med 
den totala tillverkningsvolymen. Med andra ord kunde författarna utesluta dessa tre maskiner 
då de inte tillverkar under samtliga skift utan endast under första skiftet, man såg då inget 
behov av att genomföra ställtidsreducering på dessa maskiner. 
 
De maskiner som författarna anser är i störst behov av ställtidsreducering och förändring är 
maskin 728 och 738. Anledningen till varför maskin 728 är i behov av en förbättring är på 
grund av dess ojämna produktion och maskininställningstiden. Denna maskinen är den som 
är inköpt senast och har mycket ny teknik i jämförelse med resterande maskiner. Eftersom 
maskin 728 är ny genomförs det fortfarande en “inkörningsperiod” vilket innebär att alla 
operatörer vid maskinen lär sig hur den fungerar och därför tar vissa moment längre tid än 
andra på grund av ovana och tekniken. Denna maskin är i behov av rutiner och 
standardiserade arbetsmoment just för att arbetet vid denna maskin ska resultera i en jämnare 
och bättre produktion. Samtidigt ska också denna maskin ställa in sig automatiskt utifrån den 
order som ska köras. Problemet eller problemen som då brukar uppstå är att den inte ställer 
in sig automatiskt och operatörerna måste genomföra inställningarna manuellt vilket gör att 
ett ställ tar längre tid än det borde. 
 
Författarna anser även att maskin 738 är i behov av en förbättring, studerar man den 
dokumentation som finns kring maskinen ser man att ställtiderna varierar och är relativt 
långa. Maskin 738 står för en stor del av den producerade volymen och genom att reducera 
ställtiderna på maskinen skulle man kunna öka volymen ytterligare en nivå. I rådfrågan med 
handledare och uppdragsgivaren på DS Smith ansåg man att denna maskin inte var aktuell att 
implementera SMED-metodiken på. Anledningen till varför denna maskin inte längre var 
aktuell är på bland annat på grund av att man redan genomför ett projekt på denna maskin 
gällande tillverkningshastigheten, man vill inte förvirra operatörerna och implementera 
ytterligare ett projekt på denna maskin. 
 
Idag behöver DS Smith ställa om sina 8 konverteringsmaskiner till varje ny order. Idag 
lägger företaget i genomsnitt ungefär 30 % av all disponibel tid på att ställa om maskinerna, 
det är tid som kunde minimerats. Jonas Karlsson(plats- och produktionschef) sa en gång att 
“-Tid är pengar!”, vilket stämmer eftersom reducerade ställtider förhoppningsvis genererar i 
större intäkter. 
 

5. Resultat - Implementering av SMED 
I detta kapitel presenteras vald pilotmaskin samt resultatet ifrån den andra fasen efter 
genomförande av implementering av SMED-metodiken i 5 steg som tilldelades av 
uppdragsgivare DS Smith. 
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5.1 Val av pilotmaskin utifrån nulägesanalysen 
Tillsammans med handledaren från företaget och uppdragsgivaren ansåg man att det fanns 
ett behov av att genomföra ställtidsreducering på maskin 728(figur 6). Det finns flera saker 
som kan förändras och förbättras vid denna maskin och därför ser både författarna och 
uppdragsgivaren att det finns en förbättringspotential för denna maskin när det gäller 
implementeringen av SMED- metodiken. 
 

 
Figur 6. En bild över hela maskinparken och den valda pilotmaskinen. 
 

5.2 Ställtidsanalys med SMED 
Steg 1. Definiera projektet 
Detta steg innebar att författarna genomförde en nulägesanalys på de 8 
konverteringsmaskinerna hos DS Smith. Detta genomfördes med hjälp av intervjuer, 
observationer och dokumentation från företaget. Resultatet från detta moment presenterades i 
kapitel 4. 
  
Steg 2. Kartlägga nuläget på pilotmaskin genom videofilmning 
Författarna gick tillsammans med företaget igenom videofilmerna från de dokumenterade 
ställen vid maskin 728, man kunde då få en bra överblick och insyn i hur operatörerna 
hanterar och arbetar med de olika arbetsmomenten. Fördelen med de genomförda 
videofilmingarna vid ett ställ gav författarna möjligheten att se dem flera gånger om och 
utifrån det materialet sedan analysera operatörernas arbete. Videofilmerna har sedan legat till 
grund för nästkommande steg då vi samlade operatöreran från de båda skiften. Syftet med 
denna samling var att få operatörernas feedback kring några av de arbetsmomenten som de 
genomför, samt klargöra de frågor som dykt upp. Detta var ett bra tillfälle att samla 
operatörerna för att förklara våra tankar kring de arbetsmoment som genomförs under ett 
ställ men samtidigt få se det ur operatörernas synvinkel. 
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Steg 3. Separation av interna och externa ställ 
Författarna genomförde en aktivitetslista där alla ingående arbetsmoment vid ett ställarbete 
delades in i interna och externa ställ. De aktiviteter som inte ansågs bidra till ställarbetet 
eliminerades ur aktivitetslistan som förlustarbete, eftersom det inte är arbetsmoment som 
alltid genomförs(se bilaga 5 och 6). Det fanns bland annat arbetsmoment som var, vänta, 
justera eller leta efter verktyg och färg, detta var moment som författarna ansåg inte ska ingå 
under en ställtid. En del av arbetsmomenten kan vara både interna respektive externa 
beroende på vad för typ av order det handlar om, antalet färger spelar en viktig roll i vad som 
kan förberedas innan respektive ordrar. Några exempel på de interna ställ som alltid 
förekommer är bland annat, arkinmatning, inställningar av färgverken och tryckkvalitén på 
arken. Några exempel på externa ställ är bland annat orderavslut på föregående order, 
tvättning, rengöring av kliché samt start av tvättprogrammet. 
 
Steg 4. Omvandla interna ställ till externa 
Vid omvanligen från interna till externa ställ, som genomfördes tillsammans med 
processtekniker Jesper från företaget, med utgångspunkt från aktivitetslistan som skapades 
för att för en överblick över interna och externa ställ kunde man utifrån utgångsläget inte 
omvandla något av de interna ställen till externa ställ. Andelen interna och externa ställ hos 
DS Smith innan implementering så var 63% interna ställ, 27% externa ställ och resterande 
10% kan vara både externa och interna beroende på hur ordern ser ut(exempelvis hur många 
färgverk som finns tillgängliga). Efter omvandligen kunde man tillsammans med Johanna 
och Jesper omvandla ett fåtal ställ. Andelen interna var oförändrade, andelen externa ställ har 
minskat till  23% och andelen ställ som kan vara både interna och externa beroende på order 
hade ökat till 13%(se bilaga 6 för ytterligare information). 
 
Steg 5. Eliminera allt slöseri 
Genom att eliminera de arbetsmoment som ansågs vara slöseriarbete för operatörerna så har 
författarna kunnat sammanställa ett arbetssätt om hur man ska underlätta operatörernas 
arbete vid maskinen under ett ställ och på de viset eventuellt reducera ställtiderna.  
 

6 Analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av analysarbetet från nulägesanalyserna och 
implementeringen av SMED. 

6.1 Nulägesanalys 
Vid intervjuerna kom det fram att operatörerna arbetar på liknande sätt oavsett vilket skift. 
Det visar att operatörerna har ungefär samma rutiner om hur de olika arbetsmomenten ska 
och bör genomföras vid ställarbetet. Författarna observerade också att operatörerna har en 
mycket bra kommunikation via internradion och den är viktig när man bland annat stöter på 
problem så att man kan hjälpa varandra. 
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Eftersom varje operatör har sin “plats” vid maskinen har de också sina specifika uppgifter 
och arbetsmoment som dem alltid ska genomföra vid ett ställarbete. 

Under intervjuerna visade det sig också att de flesta operatörerna tycker att rengöring av färg 
och kliché är det moment som tar längst tid, detta arbetsmoment styrs av hur många färger 
ordern innehåller, om det ingår flera färger bidrar det i sin tur till mer tvätt och 
regnöringsarbete av kliché och färgverk. Detta är moment som operatörerna inte ska behöva 
genomföra internt utan det ska vara moment som kan genomföras när maskinen är i drift för 
att minimera ställtiden. Det finns därför inget behov av att förbereda order C innan order B är 
klar för produktion. 

Det som idag gör att verktygsbytena tar tid beror helt på hur avancerade de nästkommande 
trycken är, alltså hur många färger och kliché som ska användas till körningen. Det är 
mycket tvätt och rengöring vid färgverken, är det många färger involverade så blir ställtiden 
mycket längre. En operatör nämnde att beroende på storlek av kliché så kan de vara väldigt 
tunga och svårt att lyfta på dem på valsverken, samma operatör tycker också att momenten 
när man ska montera stansen på rotationsbordet är tungt. De är enligt denna operatör 
otympligt att hantera stans och kliché när de är så tunga.  En av operatörerna säger 
”Tvättmedelssprutorna är sönder överallt”. En annan operatör anser att färgköket gör för 
mycket fel och därför tar det tid när man ska byta färg i färgverken och ett av det största 
problemen idag är att många av de ark som kommer ifrån wellmaskinen är oanvändbara. Då 
wellen är ett levande material är det känsligt för yttre påfrestningar, avvikelserna kan vara 
många men nedan kommer ett par exempel på felorsaker, antingen kan wellen vara för 
mycket böjd så att arkinmatningen inte kan hantera dem eller så har det kommit med något 
ark som inte har rätt storlek.  
 
Det var några av operatörerna som ansåg att mätning av färgerna fungerar inte alltid, alla 
färger är inte inlagda i systemet och dem tyckte att detta var något som kunde göras och 
skötas bättre. Alla ska kunna de mesta vid maskinerna så man kan hjälpas åt med allt. 
Mycket damm vid vissa maskiner vilket gör att man blir trött och dåsig. 
 
De flesta operatörer vid de olika maskinerna verkar vara eniga om att övergången med 
information mellan skiften fungerar väldigt bra och att man alltid samlas och går igenom 
stopptid, problem som inträffat, ifall det är något som strulat och att man får ta del av den 
information som behövs inför kommande skift. Skiftövergången är på cirka 6 minuter och 
under den tiden stängs maskinerna av. 
 

6.2 SMED-metodiken 
Nulägesanalyserna har varit en bra grund för vidare implementering av SMED-metoden, då 
man grundligt har kartlagt nuläget över hela maskinparken. Utifrån nulägesanalyserna kunde 
författarna också skapa sig en tydlig bild om hur operatörerna arbetar vid ett ställarbete idag. 
 



18 
 

Det första man uppmärksammade var om operatörerna kunde genomföra arbetet i en annan 
ordning för att effektivisera arbetet vid maskinen. Exempelvis, varför förbereder man redan 
stansen inför order C istället för att hjälpa resterande operatörer inför order B. Då 
operatörerna genomför en A-order(en order som tillverkas för första gången) krävs det mer 
noggrannhet från tillverkningen av en stansen. Författarna observerade flera ställ vid maskin 
728 varav ett ställ var en A order, för operatörerna innebar det oftast en längre ställtid 
eftersom man var tvungen att genomföra fler moment än vanligt. I flera fall måste även 
operatörerna stanna maskinen för att korrigera och slipa stansen för att den är ofullständig, 
när man fått stansen att fungerar ska man ”tom köra” maskinen i några minuter för att stålen i 
stansen ska sätta sig. Författarna noterade även att operatörerna fick tejpa rensverktyget för 
att stansen inte stansade hela vägen igenom arken, kan man på något sätt förebygga så att 
operatörerna slipper tejpa på stansritningen? 

Vid momentet när operatörerna skulle plocka ut rensverktyget måste man göra det i två 
omgångar, först sänker man ner “skyddsluckan” på maskinen för att plocka ut översta 
rensverktyget. Därefter måste man höja “skyddsluckan” igen för att starta igång maskinen så 
att rensverktyget släpper från maskinen. Därefter kan operatörerna plocka ut den andra delen 
av rensverktyget. Anledningen till varför operatörera måste göra detta moment i två 
omgångar är för att storleken på rensverktyget skiljer sig från order till order och av 
säkerhetsskäl plockar man alltid bort den översta delen av rensverktyget först för att 
eliminera klämrisken. 

Ett av momenten som noterades från en av videofilmerna var byte av giljotinen där 
författarna uppmärksammade att just det momentet kunde gjorts på ett annorlunda sätt för att 
spara tid. Författarna uppmärksammade också att vissa moment möjligtvis är mer 
prioriterade än andra, exempelvis istället för att operatörerna förbereder och monterar 
stansen inför order C så kanske de i första hand borde lägga fokus på mellan-och bottenark 
till order B. Justera palläggningen kanske också är ett moment som borde prioriteras högre 
vid ett ställ? Förbereda stans och giljotin inför order C kan vara lämpligt för operatörerna 
göra när maskinen är i drift? Finns det något moment som operatörerna hade kunnat göra 
under tiden för att möjligtvis “påskynda” ställtiden? 

Placerad på varje färgverk finns det en whiteboardtavla, på den noterar operatörerna vilka 
valsar som är aktiva vid drift. På dessa tavlor noterar även operatörerna om det är någon vals 
som är trasig, smutsig eller sliten. Maskin 728 innefattar 6 färgverk med 4 valsar i respektive 
verk, dessa valsar namnges enligt följade, small(S), medium(M), large(L) och 
extralarge(XL). Varför använder man sig utav flera valsar och inte en och samma? 
Författarnas uppfattning kring denna fråga är för att klichéerna varierar mellan de olika 
ordrarna, vilket i sin tur resulterar att man behöver olika “tryckkrafter” för att få ett komplett 
och respektabelt tryck. Därav finns möjlighetern att använda den vals som 
rekomenderas/krävs för att ordern ska uppnå kundens önskemål. 
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Författarna tittade även på de kundreklamationer man fått in, det vanligaste felet är att det 
blivit fel färgnyans på ett antal ark som producerats. Det har också inträffat att trycket inte 
varit godkänt, det har vart en avvikelse på ett antal ark vid tillverkning,det har då varit ett 
område på arket som har saknat tryck och färg. 
 
Operatörerna stötte på en hel del problem vid inställning av maskin, efter att ha provtryckt ett 
antal ark kunde man identifiera en avvikelse vilket medförde att trycket inte vad godkänt. 
Operatörerna valde då att stanna tillverkningen för att gå in i det aktiva färgverket och 
kontrollera vad som var fel. Tyvärr visade det sig att L-valsen var smutsig vilket medförde 
en avvikelse på trycket. När detta uppstår finns det inget annat att göra än att montera ner 
kliché och plocka bort färgen för att därefter installera det i ett nytt färgverk som har en 
komplett L-vals. Detta är inget som sker ofta men när det väl inträffar medför det en hel del 
extraarbete som operatörerna inte kan påverka, man kan heller inte svara på varför valsarna 
blir dåliga eftersom det kan bero på så mycket saker. Det kan bland annat vara smuts som 
kommit in lagt sig på valsen, det skulle kunna vara en kliché som har skadat/repat 
valsen.Valsbyte(tar ca 5 min att byta en vals) – kanske hade varit bra att ha bättre 
kommunikation om valsarna, vilka som behöver bytas eller rengöras eftersom valsarna de 
som ger rätt tryck på färgerna. 
 
Det finns tre olika tvättprogram i maskinen, där det tredje programmet är det stora(ca 15 
minuter). När behöver man köra respektive program? Byter man en vals i något av 
färgverken måste man alltid använda det tredje tvättprogrammet, lika så om man byter från 
en mörk färg till en ljus färg måste man också använda det tredje programmet. Det handlar 
om att få bort “rester” men också att rengöra färgverken från tidigare körningar så att det inte 
påverkar kvalitén av nästkommande produkt, tvättprogrammen är inget man kan undvika och 
hoppa över utan i de flesta fall måste man alltid genomföra dem oavsett. Som operatör kan 
man alltid vara inne i färgverken när man genomför ett färgbyte, kliché byte eller liknande 
enda gången man som operatör inte kan vara inne i färgverken är när man byter/flyttar 
valsarna. 
 
När tvättprogrammet körs går det mesta att göras förutom att köra igenom ark. 
Tvättprogrammet kan sättas ingång direkt efter att sista arket ifrån order A har körts igenom. 
Parallella arbetsmoment genomförs t.ex. som valsbyte eller att tvätta kliché. 

Ett orderavslut är ett moment som genomförs när ordern är klar, det finns inga direktiv på när 
ett orderavslut ska genomföras men helst så fort som möjligt. Genom att klicka i 
bemanningsrutan i FFF(Factory Floor Feedback) berättar man för 
återrapporeringssystemet(KIWI) att ordern är klar. Därefter kan operatören återgå till något 
annat arbetsmoment, exempelvis hjälpa till vid byte av rensverktyg, giljotin och stans. Vid 
ett  tillfälle som författarna observerade operatörerna noternade man att pappret i skrivaren 
var slut, operatören fick lägg tid på att hämta och lägga i nytt papper i skrivaren. Detta 



20 
 

scenario kan man förebygga, när operatörerna är “sysslolösa” under drift kan de genomföra 
parallella aktiviteter för att förhindra ett avbrott. 
 
Författarna identifierade även en hel del moment som krävs för att kvalitetssäkra 
produkterna, när operatörerna ställt in stans, rensverktyg och giljotin testkör man ark 
kontrollera sedan att produkten ser korrekt ut. Man kollar bland annat stansens kvalitet, man 
testviker produkten, kontrollerar eventuell brytning (rillning), med hjälp av ColourWizard 
kontrollerar man också att färgnyansen på produkten uppfyller kundens önskemål. Fungerar 
ovanstående moment som de ska så väljer operatörerna att testa och tillverka en komplett 
produkt, både för tryck och stans. Det operatörerna bland annat kontrollerar är marginalerna 
mellan stans och tryck att de stämmer överens med varandra samtidigt som man kontrollerar 
brytningen av arken och färgen. Därefter är det upp till operatörerna att godkänna produkten 
eller ej, är produkten okej ut väljer man att starta produktionen. 
 
Vid observationer och utifrån videofilmningen kunde författarna finna de olika 
arbetsmomenten som sker vid en omställning och sedan identifiera vilka arbetsmoment som 
var interna och externa ställ, detta gav författarna en bra överblick över de olika 
arbetsmomenten som man senare kunde använda sig utav i omvandlingen. 

Eftersom vissa av arbetsmomenten kan vara både internt eller externt beroende på vad för 
order det är som körs så tar förstås tvätt av färgverk och kliché olika lång tid, därmed blir 
ställtiden längre vid fler-färgs-order än vid en order med enbart en eller två färger. Det 
innebär också att förberedelser som kan göras medan order A producerar, kan inte 
genomföras om maskinen kör en order med sex färger, det fördröjer också ställtiden.  

Beroende på order kan det oftast vänta och kan göras vid drift, men handlar det om 6-färgs-
order så behöver man tvätta klichéerna för att få plats att hänga upp de andra men annars går 
det att låta dom hänga i tvätten och sedan tvätta dom under drift. Detta verkar också göras 
oftast under drift men beror som sagt på order och vad som behöver förberedas och inte. 

Körordningen(flödet) av ordrar är en viktig del i hur ställtiden påverkas, antal färger i 
föregående och kommande ordrar. Körordningen på ordrarna behöver ändras för att 
underlätta för operatörerna vid byte av färger och kliché. Det slängs och hälls ut mycket färg 
på grund av att ordrarna ligger dumt till efter varandra. Även att det kommer fel färger och 
nyanser på färgerna ifrån färgköket gör också att ställtiden påverkas, man får leta och lägga 
mycket tid på att få ordning på rätt färg osv. 

 
Vid omvanligen från interna till externa ställ var det svårt att göra någon direkt omvandling 
för att det är redan så pass optimerat med externa ställ och de interna ställen som är idag går 
inte att omvandla på grund av att dem inte går att förbereda när maskinen produceras utan 
maskinen måste stå stilla när inställningarna genomförs.  
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7 Slutsats 
Här presenteras författarnas slutsatser utifrån genomfört examensarbete. 

Målet med det här projektet har varit att ta fram ett arbetssätt(se bilaga 6) för operatörerna 
vid maskin 728 för att underlätta och i framtiden reducera ställtiderna hos DS Smith. Det 
som författarna har fått fram genom analysarbete och utifrån genomförd SMED-metodik har 
resulterat i flera konstraderande som möjliggör ett smidigare och effektivare för operatörerna 
att arbeta under ställarbetet.  

Oavsett vart man befinner sig vid maskinen finns det endel standardmoment som alltid ska 
genomföras. Operatörerna arbetar idag efter tidigare erfarenhet från andra maskiner på DS 
Smith, tillsammans har de skapat och tagit fram “oskrivna” regler som man följer vid 
ställarbetet. Uppdragsgivaren och författarna ser en förbättringspotential till att bli ännu 
bättre än vad man är idag, det är därför viktigt att man har ett nerskrivet och strukturerar 
arbetssätt att utgå ifrån. 

Ett skriftligt arbetssätt skulle innebära att operatörerna i framtiden kommer få bättre rutiner 
och förhoppningsvis minimera ställtiderna och därmed bidra till en effektivare produktion. 
En del arbetsmoment som operatörerna utför idag bör omstruktureras exempelvis att man 
prioriterar och fokuserar på vissa arbetsmomenten före andra.  

För att på ett så effektivt sätt som möjligt arbeta med ställtider i framtiden bör operatörerna 
undvika att genomföra tvättning av kliché under ställtiden. ”Det som idag gör att många 
verktygsbyten tar tid är för att trycken har blivit alltmer avancerade och så har även stans och 
kliché blivit”, nämner en operatör. Något som också hade underlättat vid ställarbetet hade 
varit bättre planering av ordrarna med syfte på att man planerar köringarna efter antalet 
färger i den mån det är tekniskt möjligt, för att resterande maskiner inte ska bli lidande. 
Körordningen på ordrarna påverkar av hur ställarbetet ser ut och hur långtid vissa 
arbetsmoment tar, kanske kunde mer fokus lagts på planering av körordningen. Dock handlar 
det om kundprioriteringar där man måste ta hänsyn till uppsatta leveranstider och 
leveransdatum. 

Det finns i nuläget en whiteboardtavla, denna tavla används huvudsakligen till att notera om 
någon vals är defekt och kräver service. Vid en kontinuerlig användning av denna tavla kan 
operatörerna tydligt se om det behövs bytas valsar eller serva dem. Därför är regelbunden 
service och underhåll på valsverken viktigt när det gäller effektiviteten under ställarbetet 
samt att operatörerna hade undkommit att byta valsarna under ställtiden. 
 
Vid kvalitetskontrollen som operatörerna utför på färgtrycket granskas färgkvalitéten för att 
det ska stämma överens med kundens önskemål, det händer ofta att inte färgen ligger inne i 
systemet vilket medför att operatörerna inte kan fortsätta producera, detta gör att ställtiderna 
blir betydligt längre. Skulle färgen bli fel resulterar de i att DS Smith får in klagomål och 
reklamationer på produkten. Därför är det viktigt att färgnyanserna som ska finnas med på 
produkten alltid ligger inne i systemet.  
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Författarnas mål med projektet var att om möjligt jämföra tidigare rutinerna med det nya 
arbetssättet som tagits fram, och därifrån jämföra resultatet. Jämförelsen mellan det tidigare 
arbetssättet och det nya har ännu inte testats av operatörerna. Förhoppningen var i början av 
projektet att om möjligt testa det nya arbetssättet i mån av tid. Examensarbetet omfattar 
endast 15hp, ett hinder som avgränsade författarna från att genomföra detta moment. DS 
Smith kommer att införa detta arbetssätt men författarna inte kommer att ha möjlighet att 
medverka eftersom det är utanför examensarbetes ramar och därför kommer inte det 
resultatet ifrån införandet att vara med i rapporten. 
 

8 Kritisk granskning 
I detta kapitel granskas författarnas genomförande av examensarbetet utifrån flertalet 
aspekter som har varit aktuella för detta projektet. 

Etiska- och sociala aspekter  

Vid de kvalitativa studierna som gjordes på DS Smith för att kunna kartlägga nuläget, så har 
observation och intervju varit en stor del. De kvalitativa studierna handlar om etiska 
förhållanden eftersom det gäller att visa respekt inför de människor som involveras i 
betraktarens tillvaro. Det finns alltså ingen helt fristående observation där effekten från 
närvaro av en observatör helt kan raderas. Det finns ett vetenskapligt synsätt som konstaterar 
problem för observatörer som blir en del av den världen de tänker studera. För att dessa 
observatörer ska få sin undersökning accepterad tar de till metoder som döljer deras verkliga 
syfte. Den observationsformen kan också ha sin styrka genom att gruppen inte vet att man 
observerar. De finns de som hävdar att en sådan roll inte inkräktar på människors integritet, 
dock inkräktar observation på integritet oavsett (Denzin & Lincoln, 2000). 

En intervju är en konversation som är krävande för både forskare och den som intervjuas, 
som intervjuare är det en teknik att ställa frågor och lyssna för att få fram intressant och 
viktig fakta för problemområdet. Baserat på vem som intervjuar och intervjuas så fås olika 
svar beroende på etik och kön, därmed påverkas utfallet av intervjun. Forskaren behöver i 
intervjusituationen vara uppmärksam och öppen så att intervjuaren känner tillit, därmed blir 
situationen ömsesidig och forskningen applicerad (Denzin & Lincoln, 2000). 

Ekonomiska aspekter 

Det nya arbetssättet som tas fram kan förhoppningsvis bidra till reducerade ställtider, vilket 
kan leda till att DS Smith kan få ett bättre flöde i produktionen och därmed producera mer.  

Kritisk granskning med avseende på miljö- och arbetsmiljöaspekter 

Som författarna nämnde tidigare får operatörerna slänga mycket färg på grund av att 
färgköket gör fel vid blandning av färger och det resulterar i fel färgnyanser. På DS Smith 
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hanterar man detta problem genom att man har speciella avloppssorteringar som hanterar 
detta.  

På gund av wellpappmaterialet bildas det mycket dammpartiklar inne i produktionen, vilket 
kräver stora ventilationssystem men trots detta finns det även partiklar som inte tas upp av 
systemet och hamnar i inandningsluften. 

Kritisk granskning med avseende på genomfört arbete 

Under arbetets gång har författarna utfört ett flertal besök på DS Smith i Värnamo, vilket har 
varit ett måste för att kunna genomföra nulägesanalyserna och de olika stegen i SMED-
metoden. De besök som gjort anser författarna har varit tillräckligt för att få fram all data 
som har varit till grund för examensarbetet.   

Utifrån de kvalitativa och SMED-metoden som valdes för att kunna lösa 
problemidentifieringen har författarna kunnat få ut relevant data som varit användbar för att 
få fram de resultat som varit önskvärt för att kunna få fram ett arbetssätt. Intervjuer och 
observationer har varit relevanta för att nulägesanalyserna skulle kunna vara genomförbara. 
SMED-metodiken har varit relevant för att kunna på ett stegvis sätt införa ett så effektivt 
arbetssätt som möjligt och därefter minska störningar och problem vid omställningstiderna. 

Litteraturstudierna kring SMED-metodiken och Lean Production har givit författarna fått en 
bra kunskapsgrund inför implementeringen av SMED-metoden och för att resultatet av 
implementeringen skulle bli så bra som möjligt.  

Författarna konstaterar ifall man hade haft en bättre dialog med operatörerna under arbetets 
gång kunde författarna möjligtvis fått ett annorlunda resultat där operatörernas åsikter kunde 
spelat en större roll vid sammanställning av arbetssättet. 

Vid genomförandet av intervjuer, observationer och videofilmning har operatörernas villiga 
deltagande varit en betydelsefull del för att författarna skulle kunna fullfölja SMED-
metodiken på fullbordat sätt.  

Förslag till fortsatt arbete 

Under de genomförda observationerna på operatörernas direkta arbete vid maskinen 
uppmärksammande operatörerna att arbetssättet kan variera mellan observationerna. Det 
författarna då främst syftar på är att det inte ingår i operatörernas vardag att bli betraktade 
och dokumenterade utifrån deras arbete. Vilket i en del fall kan medföra avvikelser när det 
gäller operatörernas genomförande av vissa arbetsmoment. Författarna önskade därför heller 
inte att störa operatörerna vid deras arbete med frågor och liknande, författarna önskade en så 
verklighetstrogen bild som möjligt av operatörernas genomförande av arbetsmomenten. När 
ett ställ var klart och maskinen var igång och producerade valde författarna att ställa sina 
frågor eftersom det då inte längre påverkade eller förhindrade operatörernas arbete under 
ställarbetet. 
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I den mån det är tekniskt möjligt förbereder operatörerna kommande ordrar så tidigt som 
möjligt, givetvis finns det både för- och nackdelar med det. Eftersom man förbereder ordern 
så tidigt som man gör finns det en risk att någon av valsarna inte fungerar som det ska vilket 
i sin tur medför att operatörna måste plocka ut allt material(färg och kliché) och byta färgerk 
om det finns något som inte är aktivit. Om det mot förmodan ändå inte skulle finnas något 
ledigt måste man även då plocka ut allt(färg och kliché) för att rotera valsarna till en som är 
hel vilket genererar i en stor tidsförlust för operatörerna. 

För att minimera riskerna för dessa oplanerade stopp på grund av just defekta valsar kan man 
innan montering av kliché och färg kontrollera valsarna. Hade man upptäckt en defekt vals 
innan man monterar på klichén hade man kunnat rotera och byta vals under drift(om möjligt) 
eftersom det tar onödig tid från ställarbetet. Vad skulle man kunna göra för att förhindra att 
det blir en avvikelse på valsarna utöver förslitning? 

Frågor som dykt upp efter genomfört arbete: 

Wellpappen är ett levande material vilket genererar i olika kvalitet på arken vid tillverkning, 
men varför lägger man inte mer tid på att få arken “mindre böjda”? Idag slänger operatörerna 
mycket användbart material för att arken är “för mycket böjda” vilket gör att arkinmatningen 
på maskinen inte kan ta emot dem och de kasseras. Författarna anser att hade man fokuserat 
mer på materialet hade man inte behövt slänga ark, men hur? 

Varför händer det så ofta att färgköket gör fel? Färgen på arken stämmer inte överens med 
kundens önskemål av färgnynas. Mycket av den färgen som kommer uppifrån färgköket 
måste därför kasseras och på det förlorar företaget både tid och pengar. Frågan är vad det är 
som går fel när man blandar färgen, vad hade de kunna göra bättre? 
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BILAGA 1 – Emperi (intervjuer, observation & dokumentation) 
Intervju 
Författarna önskade identifiera hur informationsflödet och kommunikationen fungerar 
mellan operatörer och ledningen. Det resultat man fick tillhanda utifrån intervjun var att 48 
% av operatörerna svarade att kommunikationen mellan dem och ledningen inte fungerade 
som den borde. 38 % av operatörerna anser att kommunikationen är väldigt dålig, det finns 
mycket som kunde förbättras. Som följdfråga frågade man varför och om det var något 
speciellt man syftade på, flera svarade att det är mycket information som försvinner på vägen 
från kontoret ner till operatörerna, en bättre synkronisering mellan dem och ledningen skulle 
resultera i att operatörerna tillhandahåller den information som krävs för att hålla en god 
kvalitet på produkterna. Operatörerna anser att mycket information försvinner på vägen från 
kontoret ner till de anställda i maskinhallen, information som kunde vara användbar och 
spela en viktig roll vid tillverkning, det kan exempelvis vara information angående ställtider, 
maskininställningar eller något som man borde tänka på när man producerar. 
 
Det som framgick ifrån intervjuerna är att ungefär hälften av de operatörer vi intervjuade har 
inte någon gång tidigare arbetat med ställtidsreducering. De operatörer som har varit 
involverade och arbetat med ställtidsreducering tidigare ansåg att det endast blev marginella 
skillnader. Intervjuerna visade att de som tidigare arbetat med ställtider tyckte att det 
fungerade bra till en början men sedan återgick man det “gamla” arbetssättet ganska snabbt, 
inget av det arbetet som genomfördes fullt ut men operatörerna strävar hela tiden efter att bli 
bättre och effektivare. 
 
Vissa tycker att några arbetssätt har ändrats om lite för att eventuellt kunna minimera 
ställtiden och även att arbetet med ställtidsreducering gav resultat så att alla skift ska göra 
likadant vid vissa moment under ställtiden. 
 
Det som operatörerna svarade på frågan om vad som ingick i en ställtid var allt från 
arkinmatning till palläggning. Majoriteten av de tillfrågade operatörerna anser att det som 
ingår i en ställtid är från att man tillverkat sista produkten A till att man har börjat producera 
första produkten B. Den tiden kan variera avsevärt då det är olika produkter som tillverkas, 
både storleksmässigt, tryckmässigt men samtidigt att det är olika kunder till var och en av 
produkterna. 
 
De olika moment som operatörerna nämnde mer ingående ingick i ställtiden var: 
arkinmatning till maskinen, plocka bort kliché, tvätt färgverk, installera ny kliché, plocka ur 
tidigare stans och sätta in den nya, maskininställningar(mått på ark, mängd färg, hastighet 
m.m), kolla att färgen på ”körkort”/order och jämföra den med verkligheten. När produkten 
är tillverkad går den vidare till hur den ska förpackas, antingen ska förpackningen eller arket 
bandas eller bara staplas direkt på pall, därefter transporteras det till lagret. 
 
Operatörena tillfrågades om huruvida övergången och kommunikationen fungerar mellan de 
olika skiften. De flesta operatörer vid olika maskinerna verkar vara eniga om att övergången 



   

med information mellan skiften fungerar väldigt bra och att man alltid samlas och går 
igenom stopptid, problem som inträffat och att man får ta del av den information som behövs 
från föregende skift. Skiftövergången är på cirka 6 minuter och under den tiden är 
maskinerna avstängda.  
 
På frågan “vad tror du skulle kunna förkorta ställtiden?” identifierade operatörerna istället de 
moment som de anser tar tid att genomföra. Författarna fick därför inte de svar de hade 
önskat, målet med frågan var att få operatörernas hjälp kring dagens problem. Operatörerna 
svarade att man måste diska innan, efter och mellan varje körning för att eliminera eventuella 
dammpartiklar. Det är viktigt att det är rent när man ska trycka, rengör man inte finns det risk 
att det kommer med damm som i sin tur bidrar med att trycket inte blir godkänt och 
komplett. 
 
Det händer att maskinen “tappar” sina inställningar ibland när det gäller storleken på 
produkten vilket gör att man får ställa om den flera gånger. Hade man på något sätt kunnat 
göra så att maskinen memorerar sina inställningar hade det underlättat när man ska köra 
samma produkt igen vid ett senare tillfälle, det är en anledning till att ställtiden också 
varierar och ibland tar extra lång tid. 
 
Maskinen(737) vill heller inte alltid ställa om sig själv, mycket på grund av att den är 
utsliten, operatörer nämner också att det är tungt att pumpa loss en stans. Många 
tvättmedelssprutor är trasiga(vid alla maskiner) vilket medför onödiga tider för operatörerna. 
 
En operatör nämner att varje maskin har sina problem, vid 728 är det mycket som ska göras 
med stansarna(slipa och tejpa), man måste korrigera ibland när inte stansen trycker igenom 
hela. Det som idag tar mycket tid och ofta krånglar säger en av operatörerna är arken, vanliga 
fel är att de är alldeles för böjda och inte passar i inmatningen, eller att det har uppstått en 
förskjutning av arken när de ska matas in i maskinen. Enligt denna operatör borde man lägga 
mer fokus på wellen vilket i sin tur skulle resultera i mindre kassaktioner och dåliga ark men 
det skulle också minska risken för förskjutningar och böjda ark som inte passar i maskinen. 
Flera operatörer säger att de arbetar så fort de kan och att det inte går att förändra ställtiden 
så mycket eftersom att man måste gå igenom alla momenten och det tar tid. Man ska göra 
allt från att nollställa maskinen, ta ut verktyget, ställa in maskinen efter de inställningar som 
krävs till körningen, ställa in dragremmar, iläggare av ark, sätta in mellanark och bottenark, 
avrapportering, färgverk, stans, kliché, ställa in ”giljotin”, bandningen av kartonger/lådor, 
palläggning. ”Det som idag gör att många verktygsbyten tar tid är för att trycken har blivit 
allt mer avancerade och så har även stans och kliché blivit”, säger en operatör. 
 
Det verkar som att nattskiftet kör lite olika vid olika maskiner när det kommer till hur 
operatörerna går tillväga när ett ställ inträffar under rasten. Vissa kör på kontinuerligt och 
andra anpassar rasterna så ställtiden inte påverkas. Överlag verkar det som att de flesta kör 
maskinerna kontinuerligt och går på rast en och en men att det alltid är två stycken kvar vid 
maskinen, men ställtiden bli då längre(lite olika men mellan 2-5 min längre uppskattar vissa 



   

operatörer). Medan vid vissa maskiner planerar man rasten efter stopp. Vid maskin 728 
stängs maskinen av eftersom maskinen fortfarande är under inkörningsperiod och alla kan 
inte maskinen så pass bra ännu, så det går inte att köra maskinen när en operatör tar rast utan 
alla operatörer behövs i dagsläget men tanken är att det ska gå att köra maskinen 
kontinuerligt när alla kan. 
 
De flesta operatörer vid de olika maskinerna verkar vara eniga om att övergången med 
information mellan skiften fungerar väldigt bra och att man alltid samlas och går igenom 
stopptid, problem som inträffat, ifall det är något som strulat och att man får ta del av den 
information som behövs inför kommande skift. Skiftövergången är på cirka 6 minuter och 
under den tiden stängs maskinerna av. 
 
Operatörerna svarade att man alltid arbetar i samma team, enda anledningen till när man inte 
gör det är pga sjukdom. Internt så har DS Smith en “pool” där man har några medarbetare 
som är kunniga på alla maskiner och bidrar till att de har möjlighet att vara där behovet finns. 
I varje team ingår tre operatörer, dessa operatörerna har olika uppgifter vid varje maskin, 
med i regel hjälper de varandra där behovet finns. Man arbetar i skift, dvs varannan vecka 
arbetar man första och varannan vecka arbetar man andraskift. Natten arbetar som ett stort 
team och de kör de maskinerna som är i behov av att producera. Som operatör arbetar man 
oftast vid samma maskin, däremot finns det möjligthet att rotera inom de olika positionerna 
vid maskinen. Undantag kan vara pga sjukdomsbortfall, men oftast tar man in extra personal 
via den interna poolen om det skulle finnas behov. 
 
När operatörerna tillfrågades om det fanns något som kunde underlätta deras arbete vid 
maskin fick vi blandade svar, men det fanns en hel del som tyckte att det inte fanns något 
som kunde underlätta deras arbete. En operatör nämnde att man kunde underlätta kliché 
tvätten, ansvaret borde inte ligga på dem som ställer maskinerna. 4 operatörer nämnde för 
oss att det redan är bra som det är men att det alltid finns småsaker som kan förbättras(där 
fick vi inget exempel på vad detta kunde vara). 
 
Något som hade kunnat underlätta deras arbete hade enligt en operatör varit om man 0-
punkten på arken hade kommit rätt vid inmatningen till maskinen. Mycket tid hade kunnat 
sparas om arken och staplarna hade kommit rätt vid inmatning. 
Det som vi reagerade på när operatörerna tillfrågades vad som kunde underlätta var det flera 
som svarade “att vi hjälps åt”, det vill säga om operatörerna hade samarbetat mer och hjälpt 
varandra skapar man större möjligheter att minska ställtiden. 
 
Två operatörer önskade att det skulle vara renare luft inne på företaget, att man hade 
investerat i ventilationen och som i sin tur hade resulterat i renare luft. Det är också viktigt 
att man servar maskinerna regelbundet för att minimera haveri, men det är något som redan 
görs till viss del. Maskinerna börjar bli gamla, de slits. 
 



   

En operatör nämner att hade man fått bättre information och tydligare direktiv “uppifrån” 
hade produktionen blivit bättre, det är viktigt med feedback. En bekräftelse till operatörerna 
som gör att de vet att det gjort rätt eller om något borde korrigeras så att man tänker på det 
till nästa körning. Som sagt en operatör önskar att man fick mer positiv respons från kontoret 
hade gjort operatörerna motiverade men samtidigt att de känner att det dem gör är viktigt för 
företaget. 

Observation 
Författarna genomförde flertalet observationer på de 8 konverteringsmaskinerna, däremot 
reagerade de över att flera operatörer tyckte det var tvätten av färgverken som tog längst tid. 
Författarna genomförde då en observation kring detta problem för att identifiera vad det är 
som tar tid för operatörerna vid rengöring av färgverken samt byte av färg. Operatörerna kör 
många ordrar på en dag och mellan varje order ska man rengöra och byta färger i färgverken, 
en order kan ha 1, 2, 3, 4, 5 eller till och med 6 olika färger vid ett tryck. Desto fler färger 
man använder desto fler färgverk har man att rengöra mellan körningarna, hade man planerat 
körningarna utifrån färg eller kund istället hade man kunnat spara tid då man inte behöver 
rengöra samtliga färgverk. Exempelvis om kund A använder sig utav 3 färger med färgkod 
a1, b2, c3 kanske kund B eller C ska ha b2 i sin produkt och på sätt kan man lägga dessa 
körningar efter varandra för då får man ett färgverk mindre att rengöra. Samtidigt går det inte 
alltid att lägga körningarna i den ordningen som man borde, mycket på grund att 
turordningen av tillverkning. Kunden vill oftast ha sin/sina produkter så fort som möjligt 
vilket gör att den önskvärda turordningen inte alltid fungerar. Som sagt man hade kunnat 
spara mycket tid om man planerat körningarna bättre, tvättningen och bytet av alla färger 
verkar trots allt vara det som tar mycket tid av operatörerna. 
 
Har man kört en “femfärgskörning” och man därefter endast ska ha en färg är det många 
färgverk som ska rengöras och det tar tid. Ska man då efter denna “enfärgskörning” ha en 
“trefärgskörning” går det mycket snabbare att komma igång eftersom man endast behöver 
rengöra ett färgverk. Det man kan tänka på är att ha en körning utan färg innan man har en 
“femfärgskörning”, på så sätt hinner man i god tid att förbereda samtliga färger som behövs 
inför nästa körning. 
 
Alltså mer planering när det gäller färgerna, om möjligt planera ordrarna efter antal färger 
och kund! 
 
Författarna genomförde ytterligare en grundlig observation på maskin 734, det är en 
rotationsstans med 5 färgverk. Färgverken går att plocka ur maskinen då de inte är aktiva, 
detta underlättar när man ska förbereda och göra i ordning inför kommande körning. 
 
Författarna noterade att man kasserar mycket wellpapp som inte är okej på grund av att den 
är för böjd vilket resulterar i att maskinen inte kan ta emot materialet vid arkinmatningen. De 
dök då upp frågor, kan man på något sätt minimera kassaktionerna av “dålig” wellpapp? 
Författarna anser att man borde fokusera mer på hanteringen av arken från wellmaskinen till 



   

konverteringsmaskinerna, det skulle resultera i att DSS inte förlorar så stora mängder 
användbart material som de gör idag. 
 
Dokumentation 
På DS Smith genomför man regelbundet underhållsarbete på maskinerna för att minimera 
riskerna för större maskinhaveri. Som operatör kan man förebygga långa och komplicerade 
stopptider genom att man underhåller och reparerar maskinen med jämna mellanrum. Hade 
DS Smith inte genomfört det underhållsarbete som man gör idag hade man ökat sina risker 
avsevärt när det gäller långa stopptider(uppdragsgivare Jonas Karlsson, 2016). 

Hur förberedar man maskinerna, vem gör vad och varför? 
Författarna observerade också operatörerna steg för steg både nere på golvet jämte maskinen 
men också på balkongen ovanför maskinen. Vid genomförandet av observationerna på 
maskin 734 namngav man operatörerna enligt A, B och C för att lättare kunna identifiera 
vem som genomförde vad. 
 
Operatörerna började med att montera kliché, hämta stansverktyg och förberede färgen. 
Författarna noterade en hel del frågor om deras arbete, bland annat; varför skickade ingen 
iväg de färdiga kartongerna? Det fanns minst en operatör som var “ledig” och hade möjlighet 
att skicka iväg kartongerna till pallagret. Det författarna noterade var att man kunde 
samarbeta mer, hjälp varandra istället för att enbart se “sitt” arbete, det är viktigt att man 
arbetar som ett team.  
 
Första körningen är nu klar, operatör A och B skjuter isär maskinen(splittrar på stans- & 
slitsverktyg), man plockar även bort den tidigare använda färgen. Författarna ser tydligt att 
operatörerna arbetar självständigt, operatör A byter stansen, operatör B diskar de använda 
klichéerna. Tidigare hade även operatör B tvättat rent färgverket på maskinen. Operatör C ser 
till att övriga maskin inställningar stämmer överens med kommande körning. Det är viktigt 
att operatörerna rengjort färgverken ordentligt för att underlätta senare arbete när man ska 
montera dit ny kliché, stans och färg, för finns det färg kvar från tidigare körningar finns det 
en risk att den färgen också kommer med på nästkommande körning vilket man vill undvika. 
Som författarna tidigare nämnde plockade operatör B bort klickhé och färg. Därefter ser han 
till att arkinmatningen stämmer inför kommande körning. Han plockar bort de översta arken 
som han ser är dåliga, ark som man kanske kunde använt om man hade lagt mer fokus på 
transporten från wellmaskinen till arkinmatningen på respektive maskin. Under tiden 
kontrollerar operatör C att måtten på lådan stämmer, att trycket är placerat där det ska men 
även att färgerna uppfyller kundens önskemål. I detta fall är det operartör C som ställer in 
maskinen så att körningen är korrekt och fungerar som den ska. Det finns alltid en 
tillverkningsmall som man kan följa för att kontrollera att lådan ser ut så som kunden önskar. 
 
Författarna noterade att samarbetet mellan dessa tre operatörer fungerade utmärkt, de hjälpte 
varandra samtidigt som de tog hand som sin “station”. Vilket är en viktig bidragande faktor 
när det gäller produktiviteten vid maskinen. När en operatör är klar med sina sysslor, hjälper 



   

han sina medarbetare för att fortare komma igång med körningen. Maskin 734 har en bra 
statistik gällande ställtiden, mycket på grund av att man kan förbereda och rengöra färgverk 
externt, det betyder att man kan förbereda och rengöra färgverken/maskinen under tiden som 
man producerar. Ytterligare en faktor som spelar en huvudsaklig roll är samarbetet mellan 
operatörerna, att arbeta som ett team är viktigt för effektiviteten och produktiviteten. 
 
Första stället var nu klart och man producerade, under tiden som maskinen tillverkar 
monterar operatör B dit kliché och förbereder färgen inför nästa körning. Operatör A plockar 
bort de dåliga arken vid inmatningen. Författarna noterade än en gång att man på DS Smith 
kasserar alldeles för mycket wellpapp. Det viktiga är att lådorna fortfarande är korrekta och 
att de uppfyller kundens önskemål, därför kontrollerar operatör C fortfarande håller måttet. 
Han väljet ut ett stickprov då och då som han kontrollerar under tiden som maskinen 
tillverkar. 
 
Det var nu dags för ställ nummer två, operatör A förbereder de nya arken medan operatör C 
testkör och ställer in maskinen. Operatör B tvättar, diskar och byter kliché, han förbereder 
helt enkelt inför kommande körning. 
Denna körning var en A-order, vilket innebär att det är första gången som man tillverkar 
denna produkt. I detta fallet hade designavdelningen inte lagt in vilken nyans på färgen som 
kunden önskar. När operatör C kontrollerade färgen med hjälp av ett 
kontrollverktyg(ColourWizard) fick man ingen träff på färgen vilket resulterade i att man 
fick stoppa tillverkningen. Man vågar inte som operatör tillverka kundens order utan ett 
komplett underlag, en kundreklamation medför onödiga kostnader för företaget. I detta fallet 
inträffade problemet under förstaskiftet vilket gjorde att man kunde stämma av med 
designavdelningen att trycket var korrekt samtidigt som man bad dem att lägga in färgkoden 
i kontrollprogrammet inför kommande tillverkning. 
 
Efter några minuters onödigt stopp var produktionen åter igång igen. Dessa körningar som 
författarna var delaktiga under var enkla körningar eftersom man kunde behålla stansen. Det 
som operatörerna behövde korrigera var att byta kliché, färg och ark. Eftersom kartongens 
utseende på de tre körningarna var densamma underlättade det arbetet för operatörerna. 
 
Nu inträffade det ett trassel i bandmaskinen, gav med sig att produktionen fick stanna av, 
man fick avbryta tillverkningen ytterligare en gång. Det som hände var inget som man kunde 
förhindra, det var helt enkelt något som gjorde att bandningen inte fungerade korrekt. 
 
Författarna observerade ytterligare ett ställ, denna gången skulle man plocka bort stansen och 
montera dit slitsvertyg istället. Denna kund önskade att man slitsade kartongerna, vilket 
innebär att man tar bort material i hörnen så att man lättare kan vika ihop lådan utan att 
sidorna tar i varandra. Man gör det med andra ord enklare för användaren att montera ihop 
lådan utan att behöva använda några större krafter. Det som var unikt för denna körningen 
var att man fick tillverka en “egen” kliché, anledningen till det var pågrund av att kommande 
order endast skulle ha ett simpelt tryck(NR15), ett tryck som ledningen ansåg vara enkelt för 



   

operatörerna att göra själva. Författarna noterade att det går aningen snabbare att montera en 
färdig kliché än vad det gör att montera dit en egen, dock avgör författarna tillsammans med 
operatörerna att den tidsförlusten inte är någon avgörande faktor när det gäller 
produktionsflödet. 
 
  



   

BILAGA 2 - Intervjufrågor 
 

1. Ålder: 
2. Antal år på tjänsten: 
3. Ser du/ni något behov av att arbeta med ställtidsreducering?  

 
4. Hur länge har du arbetat på DS Smith i Värnamo? (År) 

Mindre än 1år  1-3 4-6 7-9 10-15 Mer än 15 år 
 
5. Upplever ni ert arbete som stressigt? 

Ingen stress      1 2 3 4 5          Mycket stressigt 
 

6. Hur tycker du att informationsflödet och kommunikationen mellan dig/er och 
ledningen fungerar? 
Mycket bra     1 2 3 4 5 Mindre bra 

 
7. Har Ni tidigare arbetat och varit involverade i ställtidsreducering hos DS Smith, i så 

fall hur fungerar det? 
 

8. Har du någon uppfattning om hur lång tid ställen tar idag? Vad ingår i ställtid? 
Vad är det idag som gör att ett verktygsbyte tar tid? 
 

9. Vad tror du skulle kunna förkorta ställtiden? 
 

10. Hur fungerar det när ett ställ inträffar under rasten? 
 

11. Arbetar ni alltid i samma ”team” hur fungerar det? Om inte, finns det något du skulle 
vilja förändra? 
 

12. Hur fungerar övergången mellan skiften? Får man alltid tillgång till information från 
tidigare skift om hur arbetet har fungerat, om något krånglat eller om det är något 
man bör tänka på eller göra annorlunda? 
 

13. Finns det något som skulle kunna underlätta ditt arbete? 
 

14. Finns det något ni skulle vilja förändra/förbättra? 
  



   

 

BILAGA 3 - Emperi från genomgång med operatörerna 
Författarna genomförde ett diskussionstillfälle tillsammans med operatörerna vid maskin 
728, syftet med denna diskussion hade sin grund i operatörernas sätt att arbeta vid 
maskinen. Författarna önskade deras svar på en del frågor som dykt upp under 
examensarbetet samt att få deras input på hur vi tänker att vi kommer sammanställa ett 
arbetssätt. 

1. När genomför man ett orderavslut respektive en avrapportering? 
Ett orderavslut kan exempelvis vara att man ser till att rätt antal ark ligger på pallen. Har 
man en bunte som bara är 40cm hög och den ska vara 60cm ingår det i orderavslutet att 
göra den färdig genom att lägga på de ark som saknas(kanske ta från de ark som man lagt åt 
sidan på bordet). När man genomför en avrapportering vill man göra det så fort som 
möjligt, när man klickar i rutan bemanning så sparas allt från föregående order(bland annat 
antalet ark som tillverkats, maskininställningarna och hur det gått?). Man kan egentligen 
när som helst göra en avrapportering men man ser helst att det genomförs så fort som 
möjligt innan man ändrar maskininställningarna. 
 

2. Vid de observationer vi gjort nere vid maskinen så förbereder ni order C innan order 
B är klar för produktion. Varför? 
Det handlar om att arbeta parallellt med de andra operatörerna, mycket på grund av att man 
inte vill ”gå på varandra”. Men det handlar om bemanning, att man arbetar på ett sådant sätt 
så att man inte är i vägen för någon annan operatör och finns det då möjlighet att 
genomföra ett arbete både tidsmässigt och platsmässigt så gör man det arbetet för att inte 
påverka någon annan. Man kan heller inte vara 4 som ställer maskinen utan man delar upp 
sig 2 och 2 för att arbetet lättare ska flyta. 
 

3. Vad skulle man kunna göra för att få order B att bli klar för produktion tidigare? 
Operatörerna tror inte att man kan få ställtiden att gå mycket fortare, dyker det upp problem 
så måste de lösas. Frågan är istället hur man skulle definiera problemet om det ska ligga 
som en stopptid istället? Wellpappen är ett levande material och det går sällan att jämföra 
materialen med varandra mellan de olika gångerna, därför är det svårt att förutsäga hur 
körningen kommer att gå. Operatörerna hade inget nerskrivet arbetssätt om hur man ska 
arbete vid maskinen eftersom de började arbeta med 28:an när den var ny. Under tidens 
gång fick man hjälpa varandra och ta fram ett ”eget” arbetssätt som fungerar bra vid just 
denna maskin. Operatörerna jobbar utifrån den erfarenhet de har från föregående maskiner 
och de oskrivna rutinerna som finns. 
 

4. När måste man senast tvätta en kliché? 
Det finns inget senast men man försöker att genomföra det när det inte påverkar ställtiden. 
Men det är absolut ett moment som kan vänta, förutom när man har använt sig utav 6 
klichéer då finns det inte plats att lagra alla utan man måste nästan tvätta av dem direkt. 



   

Men i den mån det är tekniskt försvarbart ska man genomföra tvättning av klichéer när det 
inte påverkar ställtiden. Eftersom man under drift vill genomföra övriga 
maskininställningar istället. Alla operatörer vet om ”sin position” vilket också genererar i 
att man sköter ”sitt” medan de andra fixar sina moment. Skulle det mot förmodan vara 
något som uppstår så hjälper man givetvis varandra. 
 

5. Vid det långa tvättprogrammet(3an) vad kan man genomföra för parallella 
arbetsmoment under tiden? 
Man kan egentligen genomföra allt, man kan hänga in klichéer, ställa undan färg, ställa 
maskinen, förbereda nästa order, ställa in arkinmatningen m.m. 
 

6. Förberedelsen av bottenark/mellanark och palläggningen kan man genomföra den 
efter orderavslutet? 
Man kan givetvis genomföra detta moment innan man förbereder inför order C, det vi i 
huvudsak syftar på då är monteringen av stans. Vid observationerna och filmerna som 
genomfördes väljer man i de flesta fallen montera ner stans A och montera upp stans C 
istället för att ställa in palläggningen, bottenarken och mellanläggen. Det vi anser och 
önskade få ut av frågan var varför man inte vill färdigställa order B innan man börjar på 
order C. I de fallen vi observerade påverkade inte ordningen arbetet men i grund och botten 
tänker vi att man genomför de moment som påverkar och har med order B att göra innan 
man tänker på att förbereda order C. Ett exempel skulle kunna vara att man som operatör 
står och monterar dit stansen inför order C innan man ställt in bottenark/mellanlägg och 
palläggning. Skulle det under den tiden som man monterar stansen inför order C uppstå 
problem som kräver att denna operatör hjälper till på någon annan plast vid maskinen finns 
det en risk att när man ska köra igång maskinen att den inte är färdiginställd. Därför tänker 
vi att det inte handlar om vilka moment som man sparar mest tid på utan i det stora hela om 
hur man kan strukturera om ordningen på de olika arbetsmomenten för att undvika 
eventuella stopp som att palläggningen, bottenarken och mellanläggen inte är inställda. 

 
ÖVRIGA NOTERINGAR FRÅN DISKUSSIONEN MED OPERATÖRERNA: 

En av operatörerna nämnde också där man kan spara in tid är när man genomför ett 
valsbyte eftersom man då inte kan vara inne i maskinen. Det är mellan 4-5 minuter som 
man kan genomföra någon annan arbetsuppgift, men i den mån det är tekniskt möjligt 
förbereder man och roterar valsar i de icke aktiva färgverken under körning. Men samtidigt 
det som också spelar en stor roll är orderplaneringen/körordningen, däremot om man skulle 
planera all tillverkning utifrån 28:ans körordning skulle resterande maskiner bli lidande. 
Det handlar om att balansera produktionen på ett sådant sätt att de andra maskinerna inte 
blir lidande på grund av 28ans produktion. 

Det som också krånglar mycket är nyansen på färg, har man kört en order 3-4 gånger tar 
man nästan för givet att det ska fungera även den 5te gången men så behöver det inte vara 
utan oftast krånglar det om det så är nyansen eller fel kulör, frågan är om man då ska ha det 
som ställtid? Eller om det ska ingå som ett oplanerat stopp? 



   

Det går absolut att minska ställtiden men då kommer stopptiden att öka eftersom flera 
aktiviteter under produktionen istället definieras som en stopptid och inte just som ställtid. 
Exempelvis krånglar en vals under ett ställ, ingår det då under ställtiden eller ligger det som 
ett oplanerat stopp? 



   

BILAGA 4 - Aktivitetslista över samtliga arbetmoment

Film från första skiftet den 5 april -2016
S tart	  tid Moment Typ	  (E xternt/internt) F örekommer	  alltid: S topptid

1 00:00:00 Kontrollerar körning, ser till att det är rätt antal ark på pallen Internt 00:06:28

2 00:02:07 Man lägger på de godkända ark som plockades bort i början Internt 00:04:25

3 00:00:00 Ulf dubbelkollar höjden på pallen i jämförelse med föregående Internt 00:05:05

4 00:05:05 Kalle återställer rullbanden(sorteringsbordet) Internt 00:05:17

5 00:05:35 Ulf sätter dit följesedel på färdig pall Internt x 00:05:47

6 00:00:10 Ulf genomför ett orderavslut E xternt x 00:00:40

7 00:00:45 Ulf går upp för att rotera "stansbordet" E xternt x 00:01:00

8 00:01:01 Ulf öppnar maskinen och plocka ut den gamla stansen Internt x 00:01:27

9 00:01:22 Låser fast stansen i rotationsbordet(roterar 180) låser upp och monterar ny stans Internt x 00:02:10

10 00:01:45 E lektrikerna förhindrar monteringen av stansen 00:01:49

11 00:02:09 Ulf och Kalle hjälps åt att montera ner rensverktyget Internt x 00:03:00

12 00:03:03 Ulf börjar montera ner den gamla stansen från rotationsbordet E xternt x 00:04:20

13 00:04:30 Ulf och Kalle monterar upp det nya rensverktyget Internt x 00:05:20

14 00:05:25 Ulf fortsätter att montera ner stansen(plockar bort den) E xternt x 00:05:43

15 00:05:50 Ulf kollar något på arbetskorten?? E xternt x 00:06:00

16 00:06:01 Ulf börjar att montera upp stansen inför order C E xternt x 00:07:48

17 00:07:55 Ulf roterar bordet 180 grader och plockar bort stansritningen E xternt x 00:09:45

18 00:09:45 Ulf hämtar den nya ritningen inför order C och monterar den samt roterar bordet E xternt x 00:11:35

19 00:11:40 Monterar ner den gamla giljotinen, samt förbereder nästa inför order C E xternt x 00:15:43

20 00:15:46 S täller sig jämte Kalle och tittar, tittar på arbetskortet och går ner till palläggningen 00:16:58

21 00:17:00 Går och tittar på arbetskortet igen, kollar på maskinen och väntar 00:18:45

22 00:17:20 Kalle kör ett testark genom stans, rensverktyg och giljotin. Kontrollerar arket Internt x 00:19:40

23 00:19:45 Det uppstår något problem för Kalle och Ulf vid stans, rensning och giljotin Internt 00:21:40

24 00:21:41 Ulf går och letar fram tejp för att därefter kunna preparera rensverktyget Internt 00:23:40

25 00:23:45 Ulf lägger tillbaka tejp och sax på sin plats E xternt 00:23:52

26 00:00:00 Nu strulade stansen, Ulf och Kalle plockade ut den för att tejpa Internt 00:01:10

27 00:01:12 Kalle och Ulf står och tittar in i maskinen 00:01:45

28 00:01:48 De plockar ut stansen ytterligare en gång, Kalle tejpar Ulf tittar på Internt 00:03:23

29 00:03:25 De ställer sig och kollar in i maskinen igen, vid giljotinen 00:06:39

30 00:00:00 Kalle och Ulf går ner och genomför en kvalitetskontroll av arken(tryck, brytning m.m) Internt x 00:00:45

Ny film från andra skiftet den 13 april -2016
S tart	  tid Moment Typ	  (E xternt/internt) F örekommer	  alltid: S topptid

1 00:09:40 Martina och Kent till kollar på tvn(när arken kommer?) E xternt 00:08:46

2 00:08:34 Martina knappar på maskinen vid arkinmatningen, stänger av och ställer in maskinen Internt x 00:07:10

3 00:07:00 S täller in färgverken Internt x 00:05:40

4 00:05:40 Operatör(1) provtrycker några ark Internt x 12:05:35

5 00:05:30 Tillsammans kontrollerar de marginalerna på arket, tryckkvalitén Internt x 00:05:07

6 00:05:08 S täller in passtryck med hjälp av registron och kontrollerar mottrycket Internt x 00:04:56

7 00:04:56 Kontrollerar färnyansen med ColourWizard, skriva in ordernummer, hämtar nytt ark och testar det Internt x 00:03:01

8 00:03:01 Man upptäcker att trycket från klichén inte är okej Internt 00:02:07

9 00:02:07 Martina och Kent går tillsammans in i färgverket som krånglar för att titta Internt 00:00:50

10 00:00:50 Man beslutar sig om att tvätta klichén för att hoppas att det försvinner Internt 00:00:00

11 00:00:00 Operatör(1) går in i färgverket och rengör Internt 00:01:48

12 00:01:00 Martina går och letar efter färgen till order C E xternt x 00:02:24

13 00:02:24 Operatörerna pratar sig samman om kliché och färg Internt 00:02:36

14 00:02:38 Operatörerna går nu vidare till datorn för att kolla maskinen, nästa order, tryckt ark Internt 00:04:13

15 00:04:15 Martina startar arkinmatningen för att producera ett antal ark Internt x 00:04:38

16 00:04:45 Kent hämtar ett ark för att kontrollera kvalitén på trycket Internt 00:05:00

17 00:05:00 Gör en förändring i maskinen, testproducerar ett antal ark Internt 00:08:37

18 00:08:35 Martina aktiverar torkningen i färgverken Internt 00:08:44

19 00:08:42 Operatör(1) kontrollerar att färgen stämmer överens med kundens önskemål Internt x 00:09:16

20 00:09:16 Operatör(1) testkör några ark till för att se om trycket bli bättre Internt 12:09:46

21 00:00:00 Martina och operatör(1) kollar trycket, det är ej godkänt Internt 00:00:40

22 00:00:40 Valsen är smutsig, man måste flytta kliché, färg m.m till en ny vals Internt 00:01:41



   

BILAGA 5 – Aktivitetslista med de standardmoment som alltid genomförs 
Författarna eliminerade de moment som ansågs som förlustarbete från bilaga 5. 

  

Mom
ent

Typ (Externt/internt)
Om

vandling 
Beskrivning/Händelse

1
Avslut vid arkinm

atningen, sista arket av order A produceras
Internt

Internt

2
Förbereder arkinmatningen

Internt
Internt

Ställer in så att det är rätt mått vid arkinmatningen inför tillverkning

3
Nollställa maskininställningarna inför kommande order

Internt
Internt

4
Orderavslut

Externt
Båda

I ett orderavslut ingår de 2 sista pallarna. Maskinen kan delas upp i två delar, så fort sista arket passerat färgverken kan man ställa om dem inför order B. Lika så gäller stansen när sista arket passerat kan man ställa också ställa om inför order B.

5
Justera färgverken

Internt
Internt

Inställningar inför order B

6
Plocka ner respektve sätta upp ny klichée

Båda
Båda

Plockar ut de/den gamla klichén och därefter monterar in de/den nya

7
Tvätta klicheer

Externt
Externt

Rengör klichée från tidigare order, kan göras under drift

8
Sätta igång tvättprogrammet

Båda
Båda

Internt: Är alla färgverk upptagna kan man inte starta tvättprogrammet Externt: Man kan genomföra tvätt i de "tomma" färgverken

9
Ta bort tidigare färg, spola rent färgverken

Båda
Båda

Internt: Man kan inte plocka bort en färg som fortfarande används Exeternt: Man kan ställa undan färg som redan är använd

10
Sätta i nya färger

Båda
Båda

Finns det tomma färgverk kan man förbereda färgerna tidigare, om inte så får man vänta!

11
Provtrycker ett antal ark

Internt
Internt

Görs för att kontrollera så att arken uppnår kundens önskemål

12
Tryckkvalité på arken, kontrollerar med ColourW

izard
Internt

Internt
Man kontrollerar att nyansen på färgen stämmer överns med kundens önskemål. Skriva in ordernummer i ColourW

izard

13
Ställer in passtryck med hjälp av registron och kontrollerar mottrycket

Internt
Internt

Man kontrollerar marginalerna för att kontrollera att trycker ligger rätt

14
Föbereder färg

Externt
Externt

Man önskar förbereda färgen till order C redan nu. Hämtar den färg som krävs

15
Plocka ur stans

Internt
Internt

Börjar med att rotera rotationsbordet(90grader), öppnar maskin för att plocka ur gammal stans

16
Sätt in ny stans

Internt
Internt

Rotera bordet 180 grader för att installera den nya stansen

17
Monterar ner tidigare stans

Externt
Externt

Monterar ner den gamla stanen(från order A) från rotationsbordet

18
Monterar ritningen på rotationsbordet (både sätter i och plockar ur)

Externt
Externt

Man rullar ihop tidigare ritning och monterar upp den nya ritningen på rotationsbordet(inför order C)

19
Ta ut rensverktyg

Internt
Internt

Vid detta arbetsmoment krävs två operatörer, eftersom rensverktygen är tunga och otympliga om man är ensam

20
Maskininställning inför ny order från maskindator

Internt
Internt

Detta moment kan inte genomföras förens sista arket av order A har producerats

21
Sätt in nytt rensverktyg

Internt
Internt

Vid detta arbetsmoment krävs två operatörer, eftersom rensverktygen är tunga och otympliga om man är ensam

22
Monterar upp stansen och stansritning

Externt
Externt

Man monterar upp stansen på rotationsbordet inför order C

23
Ta ut giljotin samt applicera ny giljotin

Internt
Internt

Monterar ner den gamla giljotinen och sätter upp den nya

24
Kvalitetskontroll av ark

Internt
Internt

Testkör endast med ett "otryckt" ark genom stans, rensverk, giljotinen (inställningsarkark=ställark)

25
Ställa undan, förberedelse

Externt
Externt

Man plockar bort stansverktyg, rensverkty, giljotin, ritning från tidigare ordrar

26
Slutlig kvalitetskontroll av produkt

Internt
Internt

En slutlig kontroll där man kollar färdig produkt(tryck, stans, brytning, färg, m.m)

27
Bottenark

Internt
Internt

Eventuellt ta bort de gamla bottenarken och placera nya bottenark som är unika för de olika ordrarna

28
Mellanark

Internt
Internt

Kontrollerar storlek på arken så de passar ordern

29
Palläggning 

Internt
Internt

Nollställer inställningarna vid palläggningen samt ställer in nya inställningar

30
Avrapportering

Internt
Internt

Efter att sista arket är producerat krävs alltid en avrapportering innan man kan genomföra nästkommande inställningar inför order B

Standardgenom
föranden vid ett ställ



   

 

BILAGA 6 – 2 olika arbetsätt för 3 respektive 4 operatörer  
  

Färgverk:
Vid stillastående m

askin (internt): 
Under drift (externt): 

Arbetsbeskrivning:
Orderavslut

Sista arket för order A producerar och operatör 1 bär ansvaret för att det sker
Förbereder arkinmatning för order B

Ställer in så att det är rätt mått vid arkinmatningen inför tillverkning
Nollställa 

Maskininställningarna inför kommande order
Justera färgverkens inställningarna
Plocka ner respektive sätta upp ny klichée

Plockar ut de/den gamla klichén och därefter monterar in de/den nya
Sätta igång tvättprogrammet
Ta bort tidigare färg 

Spola rent färgverken
Sätta i nya färger

Finns det tomma färgverk kan man förbereda färgerna
Provtrycker några ark
Tryckkvalité på arken

Med hjälp av ColourW
izard kontrollerar man trycket på arken

Ställer in passtryck
Detta gör man med hjälp av registron samt att man kontrollerar mottrycket

Tvätta klicheer
Rengör klichée från tidigare order, kan göras under drift

Föbereder färg
Föreberedelse inför nästa order

Stans:
Plocka ur stans
Sätt in ny stans

& operatör 3
Ta ut rensverktyg

Här kommer operatör 3 och hjälper till eftersom rensverktyget är relativt tungt
& operatör 3

Sätt in nytt rensverktyg
Maskininställning

Man genomför maskininställningar inför ny order från maskindatorn
Ta ut giljotin samt applicera ny giljotin
Kvalitetskontroll av ark
Ev. korrigera maskininställningar

Om det krävs så genomför operatör 3 korrigeringar med maskininställningarna för att uppnå kundens önskemål
Slutlig kvalitetskontroll av produkt

Palläggning:
Orderavslut/Avrapportering

Hjälpa operatör 2 med rensverktyget
Hjälpa operatör 3 vid färgverken

Beroende på hur många färger och antalet klichéer ordern har är det inte alltid det behövs hjälp och då fortsätter operatör 3 på nästkommande steg
Bottenark
Mellanark
Palläggning

Monterar ner tidigare stans (rotationsbordet)
Montera ritningen på rotationsbordet

Man plockar bort den gamla stansritningen och monterar upp den nya
Monterar upp stansen på rotationsbordet
Ställa undan verktyg och material från tidigare order

Arbetssätt för respektive operatör vid ett ställ m
ed 3 operatörer:

operatör 1

(operatör 3 kommer och 
hjälper till efter att hen 
hjälpt operatör 2. Vilket 

steg som operatör 3 hjälper 
till med kan variera 

beroende på order och 
vilket arbetssmoment som 

operatör 1 kommit till)

operatör 2

operatör 3



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färgverk:
Vid stillastående m

askin (internt): Under drift (externt): 
Arbetsbeskrivning:

O
rderavslut

Sista arket för order A producerar och operatör 1 bär ansvaret för att det sker
Förbereder arkinm

atning för order B
Ställer in så att det är rätt m

ått vid arkinm
atningen inför tillverkning

Nollställa 
M

askininställningarna inför kom
m

ande order
Justera färgverkens inställningarna
Plocka ner respektive sätta upp ny klichée

Plockar ut de/den gam
la klichén och därefter m

onterar in de/den nya
Sätta igång tvättprogram

m
et

Ta bort tidigare färg 
Spola rent färgverken

Sätta i nya färger
Finns det tom

m
a färgverk kan m

an förbereda färgerna
Provtrycker några ark
Tryckkvalité på arken

M
ed hjälp av ColourW

izard kontrollerar m
an trycket på arken

Ställer in passtryck
Detta gör m

an m
ed hjälp av registron sam

t att m
an kontrollerar m

ottrycket

Tvätta klicheer
Rengör klichée från tidigare order, kan göras under drift

Föbereder färg
Föreberedelse inför nästa order

Stans:
& operatör 4

Plocka ur stans
& operatör 4

Sätt in ny stans
& operatör 4

Ta ut rensverktyg
& operatör 4

Sätt in nytt rensverktyg
M

askininställning
M

an genom
för m

askininställningar inför ny order från m
askindatorn

Ta ut giljotin sam
t applicera ny giljotin

Kvalitetskontroll av ark
Ev. korrigera m

askininställningar
O

m
 det krävs så genom

för operatör 3 korrigeringar m
ed m

askininställningarna för att uppnå kundens önskem
ål

& operatör 4
Slutlig kvalitetskontroll av produkt

Palläggning:
O

rderavslut/Avrapportering
Bottenark
M

ellanark
Palläggning

M
onterar ner tidigare stans (rotationsbordet)

M
ontera ritningen på rotationsbordet

M
an plockar bort den gam

la stansritningen och m
onterar upp den nya

M
onterar upp stansen på rotationsbordet

Ställa undan verktyg och m
aterial från tidigare order

operatör 4

operatör 3

operatör 1 &
 operatör 2

A
rbetssätt för respektive operatör vid ett ställ m

ed 4 operatörer:
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