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FÖRORD 

Det här examensarbetet har skrivits av två författare som studerat 
Maskiningenjörsutbildning med inriktning mot produktionsutveckling på 
Högskolan i Halmstad. Projektet har pågått under perioden Januari – Maj 2016 
och omfattas av 15 högskolepoäng. 
 
Ett stort tack till Stefan Gottfridsson, Esbjörn Ljunggren, Jan Bengtsson och 
Morgan Magnusson på Nitator Hylte AB som visat författarna stort engagemang 
och stort förtroende för detta examensarbete, utan deras sammarbete hade detta 
projektet inte vara möjligt. 
 
Författarna vill även passa på att tacka Lars Bååth ifrån Halmstad Högskola som 
har varit handledare under projektets gång. Ett stort tack ska även riktas till 
utbildnings studierektor Aron Chibba som delat med sig av sina 
arbetslivserfarenheter inom produktionsutveckling  
 
Charles Aspinge Gilbert 
 
Linus Bratt 
 
Halmstad - 2016/05/ 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med det här examensarbetet var att reduceras ställtiden på en pressmaskin 
hos Nitator Hylte AB samt att ta fram en Standard operating procedure (SOP), 
som ska ligga som underlag för hur operatörerna ska utföra arbetet. När företagets 
kontaktades så ansåg platschefen att den nuvarande ställtiden var långt ifrån 
optimal och hade som önskemål att den skulle reduceras med 50 %. I samband 
med projektet fick de göras en del avgränsningar för att göra projektet möjligt. 
 
Metodiken som författarna har utgått ifrån följer Shigeo Shingos teori, Single 
Minute Exchange of Die (SMED), som utgår ifrån att man ska förändra rutinen 
vid omställningar genom att göra så mycket förberedande arbete som möjligt, 
detta görs genom analyser som baseras på observation i from av iakttagelser, 
videofilmning och tidtagningar. Motstånd som kan uppstå vid försök till 
reducering av ställtid är den mänskliga aspekten, denna typ av motstånd uppstår 
oftast i brist av utbildning och avsaknad av god kommunikation. 
 
Resultatet från arbetet ledde till en ny rutin för hur arbetet under en omställning 
skall genomföras och det har även lett till olika tekniska lösningar som förenklar 
arbetet vid omställningar. I slutet av projektet genomfördes ett pilotställ för att 
fastställa hur mycket tid som hade reducerats. Resultat av stället ledde till att 
ställtiden reducerades med 50 %.  
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ABSTRACT 

The purpose of this project was to reduce setup time on a press machine at Nitator 
Hylte AB and to develop a Standard Operating Procedure (SOP), which will serve 
as a basis for the operators to carry out the work. When the company was 
contacted so considered site manager that the current change over time was far 
from optimal and had the desire that it would be reduced by 50%. In connection 
with the project they were made some boundaries to make the project possible. 
 
The methodology that the authors have followed was Shigeo Shingo theory, 
Single Minute Exchange of Die (SMED), which assumes that it will change the 
routine during transitions by making as much preparation work as possible, this is 
done by analyzes based on observation from observations, videotaping and 
timings. The resistance that can occur when trying to reduce setup time is the 
human aspect, this type of resistors most often occurs in the lack of education and 
lack of good communication. 
 
The results from the project led to a new routine for how the work should be 
executed during the changeover. During the project diffrent kind of technical 
solutions was created to simplify the work during the changeover. At the end of 
the project the aouthers conducted a pilottest to determinate how much time that 
had been reduced. The Results from the test showed that 50 % of the time had 
been reduced. 
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KAPITEL 1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Lean Produktion florerar mer och mer i dagens producerade företag och begreppet 
menas med en snål produktion, ett känt fenomen inom Lean Produktion (LP) är 
Just In Time (JIT).Lean Produktion innebär inget slöseri och man producerar 
endast efter kundorder, för att företag ska ha möjlighet att anpassa sig efter 
kundernas önskemål krävs en viss nivå av flexabilitet. Stora maskiner är ofta 
komplicerade och dyra att ställa om, men med hjälp av SMED så kan man få ner 
tiden för stället och på så sätt öka flexibiliteten i produktionen. Single Minute 
Exchange of Die (SMED) är en metodik framtagen av Shigeo Shingo, metodiken 
bygger på att man ska analysera maskinomställningarna för att sedan hitta olika 
lösningar till att göra det mer effektivt. 
 
 
I u-länder där arbetskraften och massproduktionen är billig, så behöver Sverige 
öka sin flexibilitet och hög leveransprecison för att kunna fortsätta vara 
konkurrenskraftiga.  JIT och SMED blir två grundpelare för att nå dessa mål. 
 
Författarna blev intresserade av att få arbeta praktiskt med denna metodik och tog 
kontakt med Nitator Hylte AB och skickade en förfrågan om det var intresserade 
av att få hjälp med att göra förbättringar i deras produktion. Ett problem som 
Nitator och många andra företag runt om i världen har var att det hade för långa 
ställtider, förslag diskuterades och gemensamt kom fram till att med hjälp av 
SMED metodiken försöka reducera deras ställtid med ca 50 % 

1.1.2 Företagspresentation 

Nitator har varit ett familjeägt företag sedan starten 1983. Anläggningen i Hylte 
etablerades år 2000 som idag år 2016 har ca 70 anställda och det är där projektet 
kommer genomföras. Nitator Hylte tillverkar komponenter med högt 
teknikinnehåll genom automatiserad pressning och robotiserad press- och 
punktsvetsning. Utöver anläggningen i Hylte så har man en i Oskarström och en i 
Litauen.  
 
Nitator skall vara en av Europas ledande leverantörer till fordonsrelaterad industri 
och vara en av regionens mest attraktiva arbetsplatser inom verkstadsindustrin. 
Nitator med kärnprocesserna i Hylte och Oskarström ger en komplett 
förädlingskedja som kan hantera både höga och låga volymer med 
högautomatiserade tillverkningsmetoder, kompletterat av deras verksamhet i 
Litauen och deras strategiska partner i Kina.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att reducera den nuvarande ställtiden på deras hydrauliska 
1000t press och därmed uppnå en mätbar förbättring samt att möjliggöra 
minskningar i färdiglagret och förbättra möjligheterna till ett dragande 
produktionssystem. 
 
Målet med examensarbete är att med hjälpa av Shingos metodik hitta lösningar 
som är ekonomisk försvarbara och som ska resultera i att omställningen reduceras 
med 50 %. Målet är att författarna ska kunna lösa problemen som uppkommer när 
man ska göra om interna aktiviteter till externa aktiviteter med tidigare kunskaper 
ifrån maskiningenjörs utbildningen, men även ta hjälp av relevant litteratur för att 
utöka sina kunskaper. 

1.2.1 Problemdefinition 

Man vet inte exakt hur lång tid nuvarande omställningen tar, nya 
arbetsinstruktioner ska införas för hur man ska logga ställen, men för tillfället 
saknas information, och därför kommer vi behöva starta projektet med att göra 
tidtagningar på de gamla ställen för att kunna fastställa vad snitt tiden är för en 
omställning. I dagsläget sker inte omställningarna så ofta och därför kan det vara 
svårigheter att få ett rättvist tal för omställnings totala tid. 
 
Ett problem som finns är den begränsade golvytan i fabriken och ett ofullständigt 
5S arbete som har blivit stoppat på grund av ombyggnationer i lokalen för att göra 
mer plats. Detta gör att visa förändringar inte blir möjlig på grund av platsbrist. Så 
förutsättningarna inför projektet är inte optimala. 
 
Företaget tillverkar idag emot kundorder, så ett pullsystem används redan, 
svårigheterna med det fortsatta arbetet efter en implementering av SMED, är att 
förminska kundorderna, för även fast det är ett dragande system så är det ett 
dragande system i stora batcher. Detta är ett klassiskt problem enligt Womack och 
Jones 1990 

1.3 Avgränsningar 

• Endast en av presserna ingår i studien, dock så kommer man kunna nyttja 
rapporten för förbättringar på övriga maskiner 

• Utvecklingen av arbetsrutinen prioriteras före framtagning av tekniska 
lösningar 

• Endast enkla och billiga tekniska lösningar kan bli aktuella att 
implementera 

• Endast för/eftermiddags-skift 
• Coilbyten kommer bara behandlas i den mån att de sker samtidigt som 

omställningen ske
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KAPITEL 2 METOD 

2.1 Metoddiskussion 

För att komma fram till vilken metod som skulle vara mest aktuella att använda 
för ställtidsreduceringar så gjorde författarna en sammanfattning av litteraturen de 
har läst och olika artiklar som har publicerats inom området, det uppdagades tidigt 
att det ställtidsreduktion och SMED gick hand i hand. Författarna diskuterade 
med ledningen på Nitator och kom fram till att SMED var den metoden som 
skulle användas för detta projekt då baskunskaper om Smed redan fanns.  

2.2 Förberedelse och insamling av data 

För att kunna utföra ett lyckat projekt, så kommer flertalet analyser behöva 
utföras, både i form av observationer på golvet samt videoinspelningar. För att 
implementeringen av SMED-Metodiken ska bli så lyckad som möjligt, så kommer 
grundliga analyser utföras. Det kommer krävas att författarna är ordentligt pålästa 
på metodiken. Då just metoden är relativt orörd inom maskiningenjörs 
utbildningen i Halmstad så kommer stor vikt ligga på att läsa om SMED och 
Shigeo  Shingo. En planering kommer att utföras för att klargöra vad som behöver 
göras innan en lyckad implementering kan förverkligas. 
 
Författarna kommer att boka in möte med hela personalstyrkan för att kunna få 
med alla på spåret, men även på grund av de mänskliga aspekterna i en 
implementering, då det framgår att det ligger stor vikt i att de får känna sig 
delaktiga och behövda. Utöver detta så kommer viss utrustning att krävas: 

• Tidtagningsur 
• Videokamera 

Samt att få ett godkännande av personalen att få använda filmkameran. 

2.3 Metodologi i detta examensarbete 

I detta arbetet har författarna använt sig utav Shigeo Shingos metod SMED för att 
reducera ställtiderna på en hydraulisk press, metoden som dokumenterats i 
Shingos egen bok är från 1983 men principen är den samma idag även om det 
tekniska har ändrats sedan dess. 
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Figur 2.3 förklarande bild om smed metodiken 
 
Staplarna förklarande varje steg i metodiken ovanifrån och ner, där första steget är 
hur stället kan se ut efter en analys har utförts, och de senare staplarna visar hur 
man jobbar för att förkorta ner de interna aktiviteterna. 

2.3.1 Förberedelsefas 

I den förberedande fasen är de viktigt att analysera processen grundligt och det 
gjorde författarna genom att tidigt i processen introducera sig för de berörda så att 
det inte skulle vara några oklarheter varför författarna gick runt och inspekterade. 
Det var viktigt att klargöra att ingen individ blir synad utan målet med 
inspektionen är att hitta svagheter i processen inte svagheter hos de anställda. När 
detta första mötet var avklarat och informationen delats ut så var det dags att 
analysera processen och hitta dess styrkor och svagheter, när författarna efter 
några iakttagelser av ställen kände att dem kunde processen någorlunda var det 
dags att gå djupare in och analysera varje enskild process i stället och detta 
gjordes genom videofilmning. Författarna intervjuade också ställpersonalen för att 
tidigt få några av deras uppfattningar att jobba vidare med. 
 
Efter att alla i produktionen godkänt att det skulle ske videoanalys så började 
författarna dokumentera ner två olika ställ med videokamera som tillhandahålls av 
Nitator, denna film är nyckeln till ett lyckat arbete i de senare stegen. 
 

Utfört i detta steg 

• Introduktion med de anställda som blir berörda av detta examensarbete 
• Grundlig analys av omställnings process 
• Videofilmning av omställnings process 

2.3.2 Separering av interna och externa aktiviteter 

Videon från föregående steg är huvudfokus även i detta steg, författarna börjar 
med att analysera videon och kategorisera upp ställets huvudprocesser genom att 
dela upp omställningen när man hanterade verktygen, både det använda verktyget 
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och det kommande verktyget. till en början blev det fem olika kategorier men 
författarna ansåg senare att det går att se de som tre olika processer, dessa tre är 
innan verktygsbyte, under verktygsbyte och efter verktygsbyte. Med hjälp av att 
kategorisera upp ställets olika processer blir det lättare att senare mäta potentiella 
förbättringar då man tydligare ser hur det förändras. Det gjordes också en separat 
indelning av de externa aktiviteterna som senare ledde till en checklista som skall 
användas för att se till att allting som kan göras externt faktiskt görs. 
 
En iakttagelse författarna gjorde när de analyserade ställen var att det sker på 
olika sätt beroende på vem det var som utförde stället, och redan där tillsammans 
med ledningen så fastslog författarna att det var en ställrutin som skulle tas fram 
för att förenkla dagens ställ och även förenkla förbättringsarbetet i framtiden då 
man enbart behöver fokusera på en rutin istället för alla de individuella som de 
anställda själv tyckte passade bäst. Andra fördelar med att ha ett gemensamt 
arbetssätt är vid upplärning av nyanställda så jobbar alla likadant och vem som 
helst kan ta över upplärningen. Det är också lättare att hantera säkerhetsfrågorna 
kring maskinen om alla utför omställningar på samma sätt. 
 
Efter en tid in i analysen så kallade författarna till möte med personalen för att 
öppen kunna diskutera omställningarna de hade analyserat och för att tillsammans 
med alla berörda jobba fram förslag till förbättring. Det kom mycket bra ur det 
mötet bland annat olika begränsningar som författarna själva inte visste om utan 
bara de operatörer som jobbar dagligen med maskinerna i fråga, begränsningar 
som inte kom upp i tidigare intervjuer i det förberedande stadiet. 
 

Utfört i detta steg 

• Kategorisera upp interna och externa aktiviteter 
• Möte med anställda för att öppet diskutera potentiella förändringar 
• Samanställning av mötet 
• Checklista för yttre ställ 

2.3.3 Konvertering av interna och externa aktiviteter 

I konverteringssteget implementeras några av de förändringar som författarna 
kommit fram till genom kontinuerliga möten med ledningen så har författarna 
tillsammans med ledningen systematiskt jobbat fram potentiella förbättringar som 
senare skall testas i ett pilotställ. Detta pilotställ genomförs för att testa 
lösningarna innan dem blir permanenta, efter genomfört pilotställ så kan man 
utvärdera förändringarna för att senare jobba vidare med de mer permanenta 
lösningar. 
 
Ett pilotställ utfördes som sista del i projektet där författarna använde sig av alla 
de förslag de tagit fram och försökte så gott som möjligt genomföra det perfekta 
stället för att senare kunna utvärdera det mot de tidigare dokumenterade ställen. 



METOD 
 

6 
 

Målet med ett sådant pilotställ var att inte behöva bestämma sig för några 
permanenta lösningar som senare kanske inte visade sig vara till någon nytta, och 
det användes även för att testa på kommande tekniska lösningar som kommer 
rekommenderas till fortsatt arbete. Ett exempel på detta är att trucken saknar i 
dagsläget ett enkelt sätt att hanteras på egen hand när man skall passa in verktyg i 
både press och stallage, då användes en extra resurs person som hjälper till och 
agerar teknisk lösning för att kunna tydliggöra den tid man sparar in på att utföra 
parallella operationer under den tid som tidigare inte varit möjligt. 

Utfört i detta steg 

• Presentera förbättringsförslag 
• Utförande av pilotställ  
• Fastställa förändringar 
• Checklista under ställ 

2.3.4 Effektivisering av samtliga aktiviteter  

I det sista steget så skall man arbeta långsiktigt med förändringar då 
förbättringsarbete är ett ständigt pågående arbete men här har det lämnats några 
punkter där författarna anser att det finns rum för förbättring men de potentiella 
lösningarna kräver annan expertis då de gäller att justera delar och moment där 
författarna saknar kunskap och det handlar även om själva utrustningen. 
Författarna känner att Nitator Hylte besitter goda kunskaper om ständiga 
förbättringar ifrån deras 5S arbete och är tillräckligt kompetenta för att klara av att 
fortsätta jobba med reduceringen av omställningstiden. 

Utfört i detta steg 

• Rekommendationer till fortsatt arbete  



TEORETISK REFERENSRAM 
 

7 
 

KAPITEL 3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Sammanfattning av relevant kurslitteratur 

Single-Minute-Exchange-of-Die vars metodik är framtagen av Shigeo Shingo, 
som var en av de främsta inom kvalité och förbättringar, Shigeo Shingo egna bok 
"A revolution in manufacturing: The SMED system" varit ett självklart val. 
Shingos bok är ursprungskällan till större delen av böcker som skrivits om 
ställtidsreduktion. Boken skrevs 1985 och metoden sedan dess har förblivit i stort 
sett oförändrad. En annan bok som har använts av "Quick changeover for 
operators: the SMED system" som också är skriven av Shingo.  Böckerna som 
använts vid instudering av är SMED: 

• Shingō, Shigeo, A revolution in manufacturing: the SMED system, 
Productivity Press, Stamford, 1985 

• Productivity Press. Development Team (1996). Quick changeover for 
operators: the SMED system. Portland, Or.: The Press. 
 

Lean Production som är samlingsnamnet för samtliga kvalités verktyg som 
använts har hämtats ifrån den kurslitteratur vi använt oss av under 
utbildningsgång men även kompletterat dem med vetenskapliga artiklar. 
 
3.2 Ställtidsreduktion i förhållande till produktionsutveckling 
 
Genom att arbete med SMED så kommer det automatiskt göra dig som 
organisation mer intressant på marknaden, då fabriker med SMED kommer ha en 
god flexibilitet och större möjlighet att anpassa sig efter marknaden. Flexibilitet 
och förmågan att anpassa sig till marknaden har blivit vitala delar inom svensk 
industri. För att Sverige som industri land ska kunna konkurrera med 
outsourceade företag som befinner sig i lågkostnadsländer så måste Sverige bli 
mer effektiva. 
 
Lean production har blivit samlingsordet för alla olika verktyg/tekniker/metoder 
som används för att göra produktion smartare, resurssnålare etc. och smed är en 
del utav det. Med högre flexibilitet som SMED möjliggör blir det lättare för 
företagare att skära ner på lagerhållning och arbeta mer mot en försäljning som är 
marknadsstyrd där det är marknaden som drar istället för att det är företagen som 
trycker, det dragande systemet (pull system) blir alltså kundstyrt istället för 
prognosstyrt. 
 
Tillsammans med SMED och ett dragande system så har man 
“huvudingredienserna” för att arbeta med nästa verktyg i LP som är Just-In-Time 
även förkortat JIT 
(Lumsden, 1998; Storhargen, 1995). 
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3.2.1 Lean production (LP) 

Huvudtanken bakom Lean Production är att producera varor med så lite slöseri 
som möjligt. Förenklat så handlar Lean om att skapa så högt värde som möjligt 
med så lite resurser som möjligt. Muda är det japanska ordet för slöseri och i Lean 
Production är det just slöseri man skall undvika, Ohno 1988 definierar dessa som: 
överproduktion, väntan, transport, bearbetning, lager, förflyttningar och felaktiga 
detaljer. Dessa sju slöserierna är inte värdeökande och är därför bortkastad tid och 
bör elimineras i så stor utsträckning som möjligt. För att eliminera dessa bör man 
använda sig av olika metoder för att ifrågasätta och förbättra produktionen, att 
försöka jämna ut produktionen, korta ner genomloppstider och ställtider. 
Det finns en mängd olika verktyg att arbete med inom Lean Production, SMED är 
ett verktyg som hjälper företag att korta ner deras ställtid. 

3.2.2 Framtiden 

Sedan födelsen av Lean Production har allt fler företag valt att efterlikna Toyotas 
framgångssaga. Men hur ser framtiden ut för Lean Production? Är Lean en 
filosofi som kommer att avta, kommer nya sätt att se på produktion träda fram. 
Vad som kommer ske i framtiden kan man aldrig riktigt veta, men grundstenarna 
som Lean Production bygger på att eliminera slöseri. 

3.2.3 Historian bakom SMED 

Shigeo Shingo fick våren 1950 i uppdrag av Toyo Kogyo att öka produktiviteten i 
deras Mazda anläggning i Hiroshima, där man vid denna tidpunk tillverkade 
trehjuliga fordon. Toyo ville att Shingo skulle hjälpa dem att eliminera 
flaskhalsarna som orsakades av stora gjutjärnspressar som vägde emellan 350-800 
ton och dem kunde inte komma upp i godkänd kapacitet. Shigeo Shingo började 
med att göra en "on site inspection" för att få sig en bild över hur verksamheten 
fungerade. Shingo fick godkännande ifrån Toyo att under en vecka få gå runt och 
analysera, använde ett tidtagarur för att få en inblick i hur lång tid allting tar. 
Under den tredje dagen av Shingos undersökning så var det dags för ett 
verktygsbyte i en 800tons press. Under omställningen kunde Shingo konstatera att 
operatörerna började irra runt, när han frågade var som var i gärningen så svarade 
operatören: - "One of the mounting bolts for the new die is missing. I was sure 
they were all with the die, but I can´t find the last one and I´ve been looking all 
over for it". Lösningen operatören kom fram till då han inte hittade den sista 
bulten var att ta en bult som tillhörde ett annat verktyg, varpå Shingos reaktion var 
att fråga operatören att vad ska du göra när det är dags att byta det verktyget? Och 
som svar fick Shingo att det får man lösa vid ett senare tillfälle. Av denna studie 
kom Shingo fram till att maskinens aktiva produktionstid var på låga 3% om 
dagen. Det var här det slog Shingo att det finns två olika typer av aktivitet som 
kan utföras i samband med verktygsbyte 
 

• Interna aktiviteter - aktiviteter som enbart kan utföras när maskinen är 
avslagen. 



TEORETISK REFERENSRAM 
 

9 
 

• Externa aktiviteter - de är aktiviteter som man kan utföras i förväg medan 
maskinen är aktiv 

 
Så att stanna hela pressen för att det saknades en bult och att det inte var förberett 
sedan innan var helt ofattbart och Shingo tog då fram en process för hur man 
skulle göra de externa aktiviteterna, genom detta ökade man effektiviteten med 50 
% och flaskhalsarna var borta. 
(Shingo 1985) 

3.2.4 Teorin bakom SMED 

SMED Metodiken som Shingo har tagit fram bygger på fyra steg. Metoden är 
väldigt universal och kan implementeras i stort sett i alla industrifabriker där man 
är i behov att göra verktygsomställningar, metoden bygger mycket  på att man ska 
veta var sin arbetsuppgift är, man ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra 
sin uppgift, man ska ha förbrett sig så man kan köra direkt, precis som att formel 
1 förare skulle ha glömt att tanka bilen innan han ställer sig på startlinjen. Även 
fast metodiken ska leda till att man kan utföra ställen på under 10 minuter så är 
det inte alltid man lyckas med detta. Metoden i sig kräver sällan att företagaren 
behöver göra några större investeringar, och investeringarna är oftast väldigt enkla 
att göra ekonomiskt försvarbara, om man har följt metodiken, vilket tyder på de 
räcker att reducera ställtiden med en liten del för att de ska ha varit en lönsam 
investering. dock så kommer de att nämns att i sista steg så tar arbetet aldrig slut, 
man ska hela tiden arbete med ständiga förbättringar, och förbättra 
förutsättningarna för att utföra omställningen så snabbt som möjligt. 
(Shingo 1985) 

3.2.5 5S 

En grundsten som hela Lean Production bygger på och i stort sett alla verktyg blir 
påverkade av är metoden 5S. 
5S är en metod som ursprungligen tagits fram ifrån den japanska 
produktionsfilosofin med mål att skapa ordning och reda i fabriken. I modern tid 
har det dock blivit lika relevant att följa metodiken på både kontor som i 
produktionen. 5S är en grundpelare inom Lean production. När 5S är 
implementerat och standardiserat så är det lättare att implementera andra 
förbättringsverktyg där ibland SMED.  
De fem S:en härstammar ifrån fem japanska ord  
Seiri = Sortera  
Seiton = Strukturera  
Seiso = Städa  
Seiketsu = Standardisera  
Shitsuke = Självdisciplin  
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1. Sortera  

Sortering är det första steget vid en 5S implementering. Under steg 1 så bör man 
sätta av tid för medarbetarna att gå igenom vad som är nödvändig utrustning att ha 
på sin arbetsplats. Man kategoriserar upp de olika redskapen utifrån hur ofta de 
används, slänger det som är trasigt eller som inte längre används.   

2. Strukturera  

När man efter steg 1 gjort sig av med alla onödiga redskap och flytta iväg saker 
som används sällan så börjar man strukturera upp arbetsplatsen/arbetsbänken, var 
sak ska ha sin bestämda plats och vara uppmarkerad. Man kan även vara noga 
med att markera alt måla golvet för att ge redskapen sin bestämde plats t.ex. här 
ska färdig producerat material ligga på en pall och då ska inget annat stå på den 
pallplatsen.  

3. Städa  

I steg 3 så ska man första gången utföra en storstädning så all utrustning/redskap 
och arbetsyta har de önskade skickat, för att sedan ha en rutin för att kontinuerligt 
städa för att behålla de önskvärda skickat. Det är även viktigt att se till att 
omlokalisera saker som gör att ytor blir skitiga, t.ex. behåller med olja som läcker 
etc.  

4. Standardisera  

När man har utfört det tre första stegen, så har man klarat av de tre lättaste med 
tydligt visuellt resultat. Nu ska man ta fram rutiner så att steg 1-3 följs och 
upprätta regler som möjliggör detta.  

5. Självdisciplin  

Självdisciplin är det sista och det svåraste steget. Här gäller det att man ska 
fortsätta med arbetet men nyligen har genomfört. Det är ofta en lättare uppgift i 
början, då allt är nytt och det ligger oftast som ett projekt ifrån ledningen, men när 
man känner att man är klar och att det är dags att gå vidare till nästa projekt så är 
det viktigt att steg 1-4 fortfarande följs. För att bibehålla ordning och reda på 
arbetsplatsen så är de kritiskt att man har en ansvarig som gör visuella kontroller 
att det fungerar som det ska och ge personalen “en spark där bak” om man håller 
på att tappa och hamna i gamla mönster.  
(Sörqvist 2004) 

3.2.6 Just-In-Time (JIT) 

Kiichiro Toyoda som var son till Sakichi Toyoda startade 1930 upp Toyota Motor 
Corporation där han anammade faderns filosofier och ledarstrategier men han 
kompletterade det även med ett eget tillskott Just-In-Time (JIT). Just In Time är 
ett teknik inspirerad utifrån de amerikanska supermaketsystemet där man inte 
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ersatte produkten på hyllan förens den var köpt av kund, detta kallas även för den 
dragande principen. JIT principen som med hjälp av olika verktyg och metoder 
t.ex. SMED möjliggör mindre produktionsbatcher, lägre ledtider vilket leder till 
att man kan tillfredsställa kundernas kravspecifikationer. 
(Bellgran, Säfsten 2005)  

3.2.7 Poka Yoke 

Shigeo Shingo tog fram ett system för att upptäcka och undvika simpla misstag 
innan det sker, när metoden publicerades kallades den för Baka-yoke, vilket 
översatt till svenska betyder idiotsäkring, men det kom sedan att ändras till Poka 
Yoke, som står för felsäkring eller misstagssäkring. Shigeo Shingo tydliggjorde 
att det var en stor skillnad på vad som var misstag och defekter, misstag är 
oundvikliga, människan kommer att göra fel. Defekter däremot går att undvika 
och det var alltså där poka yoke kom in. Poka Yoke principen kan implementeras 
vid olika tekniska lösningar vid ställtidsreduceringar för att effektivt förenkla 
operatörernas arbetsuppgift men samtidigt förhindra att fel uppstår. 
(Saurin, Ribeiro, Vidor 2012) 

3.2.8 Tryckande och dragande system 

Det finns dragande och tryckande system, det tryckande fungerar så att man 
tillverkar efter en prognos om vad man tror kommer behövas medans det 
dragande tillverkar när det finns ett behov. I ett dragande system flödar 
informationen baklänges, man får reda på att en detalj är slut och då gör man en 
ny. Det är ett vanligt system som ofta används hos företag för att inte bygga upp 
för stora buffertar eller bli sittandes på allt för mycket lager som senare kanske 
blir utdaterat. 
 
Ett tryckande system har svårigheter att reagera på förändringar i marknaden och 
det tar lång tid att förändra sin produktion, de kan leda till att man antingen tappar 
marknadsandelar då man inte kan tillverka tillräckligt mycket eller att man blir 
sittandes på för mycket material eller färdiga produkter eftersom efterfrågan 
minskat. Ett dragande system däremot jobbar mot efterfrågan och justerar hela 
tiden sin tillverkning efter vad som önskas av marknaden, ställtiderna har en stor 
inverkan på om man skall kunna jobba effektivt med ett dragande system. Om det 
tar för lång tid att ställa om produktionen fungerar inte den flexibiliteten som man 
har försökt att uppnå med ett dragande system. 
(Womack, Jones 1996) 

3.3 SMED Metodiken 

3.3.1 STEG 0 – Förberedelsefas 

I den förberedande fasen som man också kan kalla för analys fasen så skall man 
undersöka och analysera processen från start till slut, den allra viktigaste delen i 
denna fasen är att identifiera de interna och externa aktiviteterna och det är 
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framförallt genom videofilminingn man kan göra detta, intervjuer och tidtagning 
av processen går också men är inte lika framgångsrikt. Det finns en arbetsföljd i 
tre steg som man skall följa när man använder sig av en videoanalys: 
 
Steg 1: Filma hela processen och fokusera på kroppsrörelser, det kan även vara 
extra bra om man kan fokusera på handrörelser och vart ögonen är riktade så kan 
man se om operatörerna letar i onödan. 
 
Steg 2: Spela upp filmen för de berörda av stället, det kan vara både operatörer 
och ledningspersonal, öppna en diskussion kring vad som syns på filmen och på 
den vägen kommer det fram många bra tankar. 
 
Steg 3: Analysera filmen i detalj, notera varje aktivitet med tid i varje steg av 
stället. 
 
När filmen av stället visas för de berörda så kan man stöta på olika sorters 
svårigheter bland annat så brukar personalen som utför stället bli defensiva och 
börjar försvara sig själva, det är inte tanken med aktiviteten och det är också 
därför man kommer med potentiella förbättringar när man kollat klart på hela 
filmen. 
(Shingo 1985) 

3.3.2 STEG 1 - Separering av interna och externa aktiviteter 

Det är viktigt att man gör alla externa aktiviteter innan man stoppar maskinen då 
det skulle ta onödig tid när det går att utföra innan, med externa aktiviteter menas 
med sådant som kan utföras medans maskinen är igång och interna aktiviteter är 
sådana som endast går att utföra medans maskinen står still. Shingo (1985) 
nämner 3 olika sätt att jobba för att de externa aktiviteterna sköts externt: 

Checklista 

Att göra en lista med detaljer och steg som behövs i processen är att föredra så 
man vet om man får med allting och en sådan lista borde innehålla: 

• namn 
• specifikationer  
• antal verktyg och annat nödvändigt för ställ 
• inställningar 
• mätetal och dimensioner 

 
Använder man sig av denna checklista inför ställ så har man gjort alla externa 
aktiviteter. Man kan också välja att använda en visuell kontroll när man vet hur de 
ska se ut innan ett ställ så har men en lathund på det så kan man överskådligt se 
om det saknas någonting. 
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Funktionskontroll 

Nu vet man att alla delar är på sin plats men det är minst lika viktigt att alla delar 
fungerar som dem ska, för att vara säker på det är det bra att han en 
funktionskontroll inräknat i de externa aktiviteterna så att man slipper möjliga 
komplikationer när man redan har satt in allting och startar upp testproduktionen. 
Om man skulle märka i det läget att någonting är fel så har stället genast dubblat 
sin tid. Ett återkommande fel kan vara underhållet och reparationer av verktyg, att 
det inte görs helt klart och då startar produktionen med defekta verktyg. 

Förbättrad transport av verktyg 

Shingo nämner i sin bok att verktygen borde förflyttas så lite som möjligt under 
själva stället och hans chef säger att det är ineffektivt eftersom man måste plocka 
ner och på varje verktyg 2 gånger för att de ska komma till sin plats men när 
Shingo senare nämner all maskin tid de skulle spara så ändrade sig chefen 
omedelbart. 
(Shingo 1985) 

3.3.3 STEG 2 - Konvertering av interna till externa aktiviteter 

I steg 2 handlar det om att konvertera de man tidigare gör när maskinen är igång 
till att man kan göra de som en förberedande del, ett exempel är att förvärma 
formar om man jobbar med sådana verktyg, ett annat exempel på konvertering 
kan vara att eliminera behovet av en truck vid inre ställ, det finns stor risk att 
truckarna är upptagna när det är ställ om man då istället jobbar med en lastzon för 
material och dylikt som behöver förflyttas med trucken så kan man göra det 
manuellt genom bra utformade konstruktioner. 
 
I detta steget är det också bra att standardisera fästen och dimensioner så att varje 
ställ är det andra likt. Det skall alltså inte finnas tre olika skruvar för tre olika 
verktyg utan man skall använda en och samma skruv för varje verktyg, om det 
skulle fungera så underlättar man varje steg i processen. 
(Shingo 1985) 

3.3.4 STEG 3 - Effektivisering av samtliga aktiviteter   

I det avslutande steget handlar det om att effektivisera hela processen och det gör 
man enklast om man fokuserar på varje enskilt moment av stället, Shingo (1985) 
tar upp dessa förslag på förbättringar i sin bok A Revolution in Manufacturing: 
The SMED system: 

• Parallella operationer, där man delar upp uppgifterna på fler personer än 
tidigare. 

• Snabbfästen så att det skall gå så fort och enkelt som möjligt 
• Färgkodning eller numerisk kodning så att man enkelt ser vad som passar 

ihop 
• Standardisera lösa delar i operationen 



TEORETISK REFERENSRAM 
 

14 
 

• Eliminera inställningar och testkörningar 
 
Steg 3 handlar också om att kontinuerligt jobba med att ständigt förbättra, det går 
inte att nöja sig när man har gjort ett bra resultat för det finns alltid moment som 
går att förbättra. När nu alla tre stegen är genomförda så skall det vara fullt 
möjligt att komma ner på det önskade tidsintervallet som är målet med projektet 
från första början. 
(Shingo 1985) 

3.3.5 Ytterligare effekter av SMED 

• Ökad produktivitet - Som följd av att man har lyckats reducera ställtiden 
är ökad drifttid på maskinerna. 

• Mindre lager – Med möjlighet till snabbare omställningar kan man 
tillverka mindre storlekar och därför leverera oftare. 

• Ökad kvalité och säkerhet - Standardiserat arbetssätt där omställningarna 
har blivit enklare så kommer man att reducera antal fel som kan uppstå 
och som in sin tur kommer att generar högre kvalité och bättre 
arbetssäkerhet. 

• Lägre kompetensnivå - Med hjälp av tydliga arbetsrutiner och standarder 
där alla arbetar på sammasatt underlättar man arbetet för operatörerna och 
det blir enklare arbetsuppgifter. Detta kommer att leda till mindre behov 
av onödiga utbildningar och lättare att få in personal. 

3.4 Den mänskliga aspekten 

Vid utförande av förbättringsarbete så innebär det ofta att operatörers 
arbetsuppgifter och deras arbetssituation kan komma att förändras, dessa 
förändringar kan även uppfattas av det anställda att deras arbetsprestationer inte är 
tillräckliga. Men ibland krävs det att människor kritiseras och att man kan fatta 
beslut emot deras viljor. Det är därför viktigt att försöka göra förändringen till 
något positivt och inte enbart utifrån företagssynvinkel utan även för det anställda. 
Så genom att ta fram och visualisera för de anställda de fördelar som kommer 
med förändringen för dem så kan de se förändringen som intressant och som 
något man vill jobba vidare på. 
En annan viktigt aspekt vid förbättringsarbete är ifall man vill få med sig sina 
operatörer så måste ledningen föregå med gott exempel. Man kan inte ställa krav 
på det anställda att det måste göra på ett visst sätt, medan de i ledning/kontoret 
kan göra hur som helst. Ett bra exempel på detta är vid en 5S implementering att 
ledningen tar sitt ansvar och implementerar det för alla anställda och inte bara 
dem i produktionen. 
 
Författarna är eniga om man vill få med alla operatörer på förändringarna så 
måste man ha en öppen dialog med medarbetarna som det kommer påverka, och 
lyssna på deras feedback 
(Sörqvist, 2004)
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KAPITEL 4 RESULTAT 

Tillsammans med ledningen på Nitator Hylte AB fick vi godkännande att 
implementera de nya förändringarna som författarna kommit fram till under 
möten med ledningen. 
 
Projektets resultat har mätts i hur mycket tid som har sparats in i det tre olika 
momenten. Den vänstra stapeln i visar i hur lång tid ett verktygsbyte tog innan vi 
författarna startade smed projektet och den högra stapeln visar hur lång tid det tog 
efter projektets gång.  

 
Figur 4.1 staplar över resultat 
 
Anledningen till den lyckade tidsreduceringen har byggt på den väldefinierade 
arbetsrutinen som författarna har tagit och bifogat som bilaga 4. 

4.1 Den nya rutinen 

Att ett nytt arbetsätt behövdes var tydligt, då man arbetade på olika sätt och det 
skulle bli svårt att hitta förbättringar om ett standardiserat arbetssätt inte var 
implementerad. En ny rutin togs fram som ska vara tillgänglig och i närheten av 
operatörens arbetsplats. 
 
Ett problem som uppstod var att rutinen vart alldeles för stor för att det skulle vara 
praktiskt för operatören att ha med sig där av togs checklistor fram för att vara 
kompletterande till rutinen där kravet var att varje checklista skall rymmas på en 
a4. Genom att ha tillgång till dessa listor under ett ställ så påminns operatören 
hela tiden om vad som kommer här näst i processen samt att det är tydligt vad 
som skall utföras innan man börjar med ett ställ för att det skall gå så snabbt och 
smidigt som möjligt. 
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Figur 4.1.1 checklista externa aktiviteter Figur 4.1.2 checklista interna aktiviteter 

4.2 Tekniska lösningar 

4.2.1 Linjal 

Ifrån analyserna av ställen så var det tydligt att, trots att man hade införskaffat en 
specialtruck för att hämta och lämna verktyg ifrån pressen så krävdes det två 
personer att manövrera den när verktyg skulle föras in i pressen. Detta ansåg 
författarna vara ett slöseri av resurser och att med enkla lösningar bör truckföraren 
på egenhand kunna mata in verktyget. En “Linjal” togs fram och placerades 
ovanför pressenslid med markeringar vart snabbfästen var placerade. 
 
 

 
Figur 4.2.1 linjal för att passa in verktyg 

 
Figur 4.2.2 yta att placera linjal 
 
4.2.2 Markering av skrotrennor 
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Till majoriteten av verktyg användes olika typer av standard mått på 
skrotrennorna, det är av stor vikt att rätt skrotrenna användes till rätt verktyget, 
annars riskerar man att allt för mycket skrot hamnar på pressbordet och att bordet 
senare tar skada och behöver repareras till en hög kostnad. När operatören inte 
kunde se tydligt vilken skrotrenna som skulle användes till vilket verktyg så insåg 
författarna att det var ett klart problem. Genom att göra tydliga markeringar på 
både skrotrennan och verktygen så kunde operatören se snabbt vad som passade 
till vilket verktyg, men framförallt gjorde det även de möjligt för operatören att ta 
fram skrotrennorna i förberedande syfte då han redan visste vilka som skulle 
passa. 
 
 
Under pilotstället så kunde författarna notera att rätt skrotrenna hamna i rätt fack 
och genom att de redan var framtagna i förberedande syfte sparades dyrbar tid.  

        
Figur 4.2.3 ställ för skrotrännor  Figur 4.2.4 Numrering av skrotrännor 
 
4.2.3 Mellan ställ 
 
Då Nitator höll på att bygga om i lokalen var det möjligt att fel sak stod på fel 
plats och detta kunde medföra att vissa verktyg gick inte att komma åt 

 
Figur 4.2.5 saker ivägen för verktyg 
Detta var en bidragande orsak till att det kunde ta väldigt långtid för operatören att 
åka och hämta och lämna verktygen medan maskinen var avstängd. Förutom att 
det var långt att åka och hämta. 
 
Författarna presenterade för ledningen tiden det tog för operatörerna att åka och 
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hämta och lämna verktygen och hur mycket tid som kunde spara genom att ha ett 
mellan stallage. Då operatör 1 som hämtar verktyget måste åka och hämta och 
lämna verktyget, ibland även flytta på pall för att komma åt rätt verktyg, och 
under tiden väntar operatör 2 på att operatör 1 ska komma tillbaka.  
 

 
Figur 4.2.6 Mellan ställage för verktyg 

4.3  Framtida tekniska lösningar 

4.3.1 Matarverk 

Författarnas mål var att konstruera om buren och matarverket för att kunna göra 
det möjligt att mata fram coilen under förberedande delen av verktygstället. Men 
efter kontakt med tillverkarna av säkerhetsburarna så fick man svaret att det inte 
var möjligt med det befintliga matarverket, att det skulle föra med sig för stora 
risker, tanken med detta var att öppna upp möjligheten att mata fram coil medan 
operatör 2 hanterar verktygen själv och med de utför man parallella uppgifter som 
sparar mycket tid. 
 
Inom snar framtid kommer det dock bli aktuellt för Nitator Hylte att köpa in en ny 
press och våra hänvisningar om att det skulle vara tidseffektivt om man kunde 
göra momentetet med coilet under ett tidigare skede kommer att tas till hänsyn vid 
kravspecifikationen till nästa press. 
 
4.3.2 Plattform till flerdelars verktyg 
 
Efter att ha analyserat flera omställningar har författarna kommit fram till att visa 
verktyg består av flera mindre verktyg i en uppsatt serie, detta beror på att Nitator 
tidigare inte hade tillräckligt starka truckar för att kunna lyfta tunga verktyg. Med 
den special anpassad tjugo tons trucken är det dock möjligt. Författarna har efter 
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diskussioner med ledning diskuterat fram förslag att bygga ihop en plattform för 
det mindre verktyget som är uppsatta i en serie. Detta kommer att resultera i att 
mindre förflyttningar kommer behöva göras under omställningarna och som i sin 
tur kommer att reducera ställtiderna ytterligare.   
(Förklarande bild) 

4.3.3 Laser till truck 

Det har tagits upp förslag på fortsatta utvecklingar av linjalen som nämns i 4.2.1 
där man skall använda sig av en sorts laser för att enkelt kunna se att man ligger 
rätt i linje men snabbfästpuckarna och det finns också en önskan om en lösning 
för att kontrolera att man är 90 grader med pressbordet så verktyget körs in rätt på 
bordet. Detta förslag om fortsatt förbättring är någonting som Nitator jobbar 
vidare på då det inte fanns tillräckligt med tid för att få fram en bra lösning innan 
projektet tog slut.  

4.4 Total tidsbesparing 

4.4.1 Sammanställning av tidsbesparing 

 
Moment Tid efter 

(min) 
Tid före  
(min) 

Besparing tid 
(min/%) 

Före verktygsbyte 5min 30sec 11min 5min 30sec/ 50% 

Under verktygsbyte 13min 50sec 30min 16min 10sec/ 53% 

Efter verktygsbyte 13min 45sec 25min 11min 15sec/ 44% 

Total tid 33min 5sec 66min 32min 55sec/ 50% 
Tabell 4.1 total besparing 
 
Den totala tiden som stället tar efter de implementeringarna författarna har lagt 
fram som förslag presenteras ovan i tabell 4.1. Eftersom att omställningarna ofta 
ser olika ut så har författarna valt att jämföra de tider de fick fram i pilotstället 
med jämförbara tider från mer än ett av de dokumenterade ställen för att få ett så 
sanningsenligt resultat som möjligt. Det är inte varje gång alla momenten utförs i 
varje omställning och därför väljer vi att göra på detta sätt. 
 
Det resultat som man kan se i tabell 4.1 är framtaget på de moment som utfördes i 
pilotstället och det var några moment som saknades och där av kan det ge en lite 
missvisande bild men överlag på de moment som genomfördes i pilotstället så har 
tiden reducerats markant.
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KAPITEL 5 SLUTSATSER 

5.1 Krav för en lyckad implementering 

Efter ett utfört och lyckat projekt anser författarna att det är några punkter som 
krävs för att kunna implementera SMED : 

• Tillräckligt driftsäker press för att kunna ta fram god information 
• Operatörerna bör känna till alla arbetsmoment och hur det ska utföras 
• Arbetsplatsen som är berörd SMED bör ha 5S implementerat sedan innan 
• Engagemang ifrån ledning och god inställning ifrån operatörerna 

5.2 Den mänskliga faktorn 

Även fast författarna var pålästa om Lean Production och hade kunskaper ifrån 
tidigare kurser i Organisation och Ledarskap så anser författarna att de hade 
behövt dyka ner mer i beteende vetenskapen för att kunna få en djupare förståelse 
för vad olika handlingar betydde för personalen och hur man lättare och 
effektivare hade kunnat få den stora massan engagerade. Författarna känner att det 
var till god fördel att Nitator redan börjat arbeta med 5S och att kulturen i 
företaget redan var i förändringsfas. 

5.3 Vidare rekommendationer till Nitator 

SMED är ett oändligt långt förbättringsarbete där ständiga förbättringar ska ske 
och nya lösningar ska tas fram. Nedan kommer ett antal förslag nämnas 

• Fortsätta att effektivisera omställningsrutinerna för att kunna nå en ställtid 
under 10 minuter.	

• Ställa hårdare krav på underleverantör då en av anledningarna till 
driftstopp kunde bero på fel inställningar på maskinen pga av feltoleranser 
i materialet.	

• Om mer Interna aktiviter hittas och görs om till externa kan det bli aktuellt 
att anställda en till resursperson för att kunna assistera fler maskiner.	

• I syfte att reducera ställtiden till viss del är det fördelaktigt om man kan 
planera in två ordrar efter varandra där man använder sig av samma 
material	

• Namnge en ansvarig per shift som får lite tid varje vecka att prata med 
sina kollegor om förbättringar som de ser och sedan rapporterar ansvarig 
till ledning.	

• Fortsätt med arbetet på skrotrennorna och ta fram en form av vallning 
ifrån verktyget ner till skrotrennorna för att undvika att för mycket skrot 
inte fångas upp av skrotrennorna för att slippa onödigt städadande av 
pressbordet under stället.	

• Fortsätt arbete med 5S och se till att pall och verktyg inte omöjliggör 
åtkomst av andra verktyg	
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• Ta fram en laser till trucken som diskuterades i resultatet  
• Kolla på ett nytt matarverk för att kunna utföra parallella operationer fullt 

ut. 

5.4 Diskussion 

Vi tycker det har varit ett bra projekt med mycket ny kunskap om området och 
även en tydlig inblick hur saker och ting fungerar ute på en arbetsplats. Målet med 
projektet var från Nitators sida att reducera ställtiden med 50 % och det var 
utgångspunkten, sen var de ju såklart nöjda med den förbättring som skedde även 
om det är mer eller mindre än de 50 %. Vi märkte tidigt i arbetsgången att många 
av operatörerna arbeter olika och då var det mycket fokus på att ta fram ett 
gemensamt arbetssätt så det skall bli enklare i fortsättningen att jobba med att 
reducera tiden på stället ännu mer. Målet med 50 % är delvis uppnått, det finns 
fortfarande förbättringar kvar som kommer vara klara förhoppningsvis inom en 
snar framtid men de momenten som utfördes under pilotstället som hade de 
förutsättningar som förhoppningsvis varje ställ nu kommer ha med den nya 
checklistan som är framtagen har kapats med sammanlagt 50 %. De är vi väldigt 
stolta över, det var tydligt att det förberedande arbetet som leder till mindre 
förflyttningar och tydligare arbetsroller öppnar upp för snabbare omställningar.  
 
5.4.1 Engagemang 
 
Författarna anser att man haft tur som fick komma till ett företag med så pass 
engagerad ledning och som gav stort förtroende för författarna. Engagemanget 
hos ledningen är en viktig del för att kunna implementera Lean Production och 
utan dem hade detta inte blivit ett lika lyckat projekt och ställtiden hade definitivt 
inte reducerats lika mycket.
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KAPITEL 6 KRITISK GRANSKNING 

6.1 Granskning utifrån ekonomiska aspekter 

Författarna ser att Nitator är på god väg att kunna reducera sina ställtider 
ytterligare efter projektets gång. Men det stora målet med SMED är inte riktigt 
enbart att kunna göra snabbare omställningar utan att faktiskt kunna på samma 
lönsamhet kunna producera i mindre kvantiteter och göra fler omställningar per 
dag. Detta kommer leda till större flexibilitet hos Nitator som leverantör och 
komma i långloppet förhindra överproduktion av detaljer som ingen längre 
behöver. 
 
6.2 Granskning utifrån miljö och arbetsmiljö 
 
Författarna har tagit fram nya rutiner för det anställda, där säkerheten alltid har 
kommit i förstahand. När man nu har gjort en övergripande analysering av 
omställningarna som sedan lätt till säkra och tydliga arbetsrutiner så är författarna 
övertygade om att arbetsmiljön har blivit säkrare för de anställda. 
 
6.3 Fortsatt arbete 
 
Som fortsatt förslag till arbete så vill författarna att man ska se över hela kedjan 
utifrån en kundperspektiv. Hela vägen från att plåten behandlas första gången tills 
att de sitter som detalj på en lastbil eller personfordon. Kan man genom att ta 
kontakt med leverantörer och kunder sätta upp nya mål tillsammans, då de nya 
förutsättningarna med de kortare ställtiderna kan leda till, lägre kapital uppbundet 
i lager och mindre beställningar görs oftare etc. Nitators slutkunder kommer 
kunna få bättre service då leveranstider kan kapas ner. Det leder också till att man 
kan påverka mer vad det häller miljö och hållbar utveckling då man kan ställa 
högre krav på olika underleverantörer, det är ett sätt att ta ansvar för det man kan 
styra över.
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BILAGA 1 Checklista externa aktiviteter 
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BLIAGA 2 Checklista interna aktiviteter 
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BILAGA 3 Att göra efter ställ 
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BILAGA 4 Ställrutin yttre ställ 
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BILAGA 5 Ställrutin inre ställ 
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