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Abstract 

Abstract 
To maintain production in high salaries countries and strength in competition 
against other companies, it is today more important than ever to maximize 
production, offer a wide spectra of products and be able to deliver on the 
customers desire of shorter and shorter delivery time. Flexible production and 
short time spent on die changes is vital to achieve these desires. The interest for die 
changeover time reduction grew in the same pace as the demand for increased 
product variety grew. SMED as a method of reducing time spent on die 
changeovers were developed in between 1950-1970, by the Japanese Shigeo 
Shingo. 
 
The purpose of this thesis work has been to investigate the result of SMED in a 
die casting facility, and compare the result from it with the result considering time 
spent on die changeovers when investing in new equipment. The goal is to 
implement a thorough investigation by using the SMED method at Tenhults 
Pressgjuteri AB and make a brochure that have to be simple to understand, in 
purpose to draw interest to the advantages of using SMED as a method. 
Commissioned by the Swedish foundry association Swecast, the work has been 
carried out by studying die changeovers at Tenhults Pressgjuteri AB, where filming 
and interviews with the operators have been included in the analysis. Meetings 
have been held with Husqvarna AB about their expected earnings on there new 
investment. 
The work with analyzing die changeovers resulted in following suggestions of 
improvement: 

 
• Manuals of  adjustments  to the sprayer 
• Rapid couplings to the warmth- and cooling hoses 
• Eliminating the work of adjustment when changing the ladle 
• Introduced a combined spanner- torque wrench 
• Manuals to the mechanical lock 

 
The total theoretical improvement of these measures, along with routines for 
making outside exchange of die before the machine was shut downed, became a 
reduction of time spent on die changeover with 60%, from 167 minutes to 66 
minutes. That corresponds to a capacity/possible sale increase with 3030 
SEK/changeover.  
 
The conclusion of this survey is that investing in new equipment is not the best 
way to gain capacity. Better results can be made just by working with die 
changeovers on the present machines. If a company has worked with reducing 
time spent on die changeovers before, and is about to replace an old machine, it 
could be a cause to invest in new technological details to make the work with die 
changeovers less complicated. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
För att behålla produktionen i högkostnadsländer och konkurrenskraften 
gentemot andra företag är det idag viktigare än någonsin att maximera 
tillverkningen, erbjuda ett brett produktutbud och tillgodose kundens önskemål 
om korta leveranstider. För att uppnå dessa önskemål är korta ställtider och 
flexibel produktion viktigt. Intresset för ställtidsreducering ökade i takt med att 
kraven på ökad produktvariation växte. SMED som metod för att reducera 
ställtider togs fram mellan 1950-1970 av Japanen Shigeo Shingo.  
 
Målet med detta arbete var att undersöka hur väl en befintlig anläggning som 
genomgår förbättringsarbete kan stå sig gentemot en nyinvesterad. Arbetet handlar 
om att genomföra en grundläggande undersökning med hjälp av SMED-metoden 
på Tenhults Pressgjuteri och ta fram en lättförstålig broschyr som ska väcka 
intresse hos både operatörer och chefer om fördelarna med SMED.  
 
Arbetet har genomförts på uppdrag av den svenska gjuteriföreningen Swecast, 
genom att studera verktygsbyten på Tenhults Pressgjuteri AB, där både filmning 
av ställen och intervjuer med operatörer har ingått i analysen. Samtal har 
genomförts med Husqvarna AB om deras planerade investering och vad de 
förväntas tjäna på den.  
Arbetet med att analysera ställ resulterade bland annat i följande 
förbättringsförslag:  

• Manualer till inställningen av smörjmedelsprutan  
• Snabbkopplingar till värme- och kylslangar  
• Eliminering av justeringsarbete vid byte av skopa  
• Införande av kombinerad spärr- momentnyckel  
• Manualer till mekaniskt lås  

 
Den totala teoretiska förbättringen av dessa åtgärder, tillsammans med rutiner för 
att genomföra yttre ställ innan maskinen stannades, blev en reducering av 
ställtiden från 167 minuter till 66 minuter, alltså med 60 %. Detta motsvarar en 
kapacitetsökning/möjlig intäktsökning med cirka 3030 kr per ställ.  
 
Slutsatsen av undersökningen är att det oftast inte är lönt att investera i nya 
maskiner för att öka kapaciteten, utan bättre resultat kan uppnås genom att jobba 
med att reducera ställtider på sin befintliga anläggning. Om företaget däremot ska 
ersätta en maskin med en annan och har jobbat med ställtid innan kan det finnas 
anledning att investera i finesser som gör ställarbetet mindre komplicerat.  
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1 Inledning 
För att behålla produktionen i högkostnadsländer och konkurrenskraften 
gentemot andra företag är det idag viktigare än någonsin att maximera 
tillverkningen, erbjuda ett brett produktutbud och tillgodose kundens önskemål 
om korta leveranstider. För att uppnå dessa önskemål är korta ställtider och 
flexibel produktion viktigt. Uppgradering med hjälp av nyanskaffade maskiner är 
ett vanligt sätt att lösa många befintliga problem. Ett väl så viktigt sätt kan i många 
fall dock vara att kartlägga de moment som utgör ställtiderna på de befintliga 
maskinerna. Kan momenten kortas skapas goda förutsättningar för en bättre 
utnyttjad maskinpark och en minskad kapitalbindning. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Intresset för ställtidsreducering ökade i takt med att kraven på ökad 
produktvariation växte. SMED som metod för att reducera ställtider togs fram av 
Japanen Shigeo Shingo allt eftersom han mellan 1950-1970 arbetade med 
ställtidsreducering på olika företag i Japan. Namnet SMED (Single Minute 
Exchange of Die) kom fram då Toyota lyckades reducera ställtiden vid 
verktygsbyte på en av sina pressar från 4 timmar till 9 minuter och 59 sekunder 
[1]. Genom att använda denna metod vill gruppen på uppdrag av Swecast 
undersöka hur väl ställtidsarbete genomförs på ett typiskt pressgjuteriföretag och 
hur mycket förbättringspotential det finns. 
 

1.1.1 Gjuteriföreningen 

Svenska Gjuteriföreningen Service AB ingår i Swerea-koncernen och är en 
gjuteriförening med sitt säte i Jönköping. Gjuteriföreningen har 180 
medlemsföretag och ägs till 75 % av dessa, övriga 25 % ägs av Swerea. 
Omsättningen är cirka 35 Mkr och företaget har ungefär 40 anställda. 
Gjuteriföreningen arbetar med att leverera lösningar inom prioriterade områden 
som forskning och utveckling, utbildning, konsulttjänster och branschfrågor. 
Swecast är gjuteriernas forsknings- och utbildningsinstitut. De driver ett nära 
samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping inom CIC, Casting Innovation 
Centre, som är Europas största forskningsgrupp inom gjuteritekniska frågor. 
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1.1.2 Tenhults pressgjuteri AB 

1947 startade Eskil Johansson och Bertil Johansson en metallindustri i Tenhult. 
Efter något skiftande ägarskap står nu Ronald Bäckeper sedan 1998 som ensam 
ägare av Tenhults Pressgjuteri AB. Företaget producerar och levererar pressgjutna 
detaljer i aluminium och zink och kan konstruera detaljer från centimeterstorlek 
upp till en yta av 1570 cm² eller 9,6 kilo. Tenhults pressgjuteri har som 
målsättning att kunna leverera färdiga kompletta lösningar till kund, vilket gör att 
även efterbearbetning i form av ytbehandling, svarvning, fräsning och montering 
ingår i företagets produktion. Företaget är ISO 9001 – och 14001 certifierat. 

 

1.1.3 Huskvarna AB 

Huskvarna AB har en lång historia och startade sin verksamhet redan 1689 inom 
vapenindustrin. Efter en rad år med produkter i olika branscher startades 1959 
tillverkningen av motorsågar och gräsklippare som många idag förknippar med 
Huskvarna AB. Idag har Huskvarna AB närmre 2000 anställda och en omsättning 
på cirka 2500 Mkr. I en del av företagets tillverkning finner man bland annat 
pressgjutningen, en process som vi har till uppgift att undersöka närmre. 
Huskvarna AB har jobbat aktivt för att bli starkare inom ställtidsreducering och 
arbetar just nu med en investering av en ny pressgjutningsmaskin.  

Frågan vi ställde oss var i korthet hur väl en befintlig anläggning som genomgår 
förbättringsarbete kan stå sig gentemot en nyinvesterad. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla en förmåga i att planera, genomföra 
och redovisa tankar och problem i ett givet uppdrag, samt använda de teoretiska 
och praktiska kunskaper som gruppen har tagit del av under utbildningen vid 
Jönköpings Tekniska Högskola. 
 
Målet är att på uppdrag av SweCast undersöka för- och nackdelar med 
förbättringar i en befintlig produktionsutrustning gentemot en nyinvesterad. En 
lättförstålig broschyr (se bilaga 5) som ska väcka tankar om fördelarna med SMED 
ska tas fram. En bedömning ska göras om hur väl en befintlig anläggning som 
genomgår förbättringsarbete kan stå sig gentemot en nyinvesterad. Detta ska 
uppnås genom att: 
 

• Undersökt möjligheten för ställtidsreducering på befintlig 
pressgjutningsmaskin vid Tenhults Pressgjuteri. 

 
• Granska nyinvesterad maskinutrustning på Husqvarna AB. 

 
• Undersöka vikten av både ”mjuka” och ”hårda” åtgärder vid 

implementering av SMED. 
 

• Beräkna och jämföra av gruppen framtagna data. 
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1.3 Avgränsningar 
Eftersom ställtiderna är observerade på två olika maskiner med varierad 
ställsvårighet vid Tenhults Pressgjuteri, har valda delar av båda ställen slagits ihop 
för att få fram ett generellt komplett ställ. De nya ställtiderna som tagits fram efter 
de föreslagna tidsbesparingsåtgärderna är teoretiskt approximerade, alltså inte 
praktiskt fastställda. 
De mjuka åtgärder som ofta är mycket viktiga för en implementering av SMED- 
metoden i ett företag är endast nämnda som viktiga åtgärder och inte närmare 
förklarade. De ekonomiska tal som använts i rapporten är bara till för att få en mer 
begriplig bild över hur kapaciteten påverkas av förändringarna och är inte verkligt 
redovisade tal från företagen. Något genomförande av resultatet som framkommit 
av arbetet kommer inte att ske på företagen. Det är upp till företagen själva att 
använda våra slutsatser för att förbättra sin produktion. 
 
 

1.4 Disposition 
Rapporten är uppbyggd så att läsaren först får en kortfattad sammanfattning av 
arbetet för att väcka intresse. En inledning innehållande bakgrund till 
problemställningen samt syfte och mål med arbetet följer sedan. Efter det kommer 
en presentation av de teoretiska metoder som genomförandet kommer att bygga 
på. Även beskrivningar av delar i genomförandet som är nödvändiga för att få en 
förståelse för de olika parametrar som påverkar verktygsbytet finns med. 
I nästa kapitel som är genomförandet presenteras först hur vi har planerat och 
genomfört vårt arbete. Beskrivningar över vilka metoder och hjälpmedel som 
använts till arbetet förklaras också. Efter det följer beskrivning av de nuvarande 
arbetssätten. Informationen som insamlats genom arbetsstudier analyserades och 
problem samt potentiella lösningar till dessa, som redovisas senare, togs fram. 
I det sista kapitlet förs en diskussion över tankar och de resultat som uppkommit 
under arbetet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Här presenteras de verktyg och teorier som använts vid genomförandet av denna 
rapport. 

2.1 Verktyg 
Kapitlet handlar om verktyg som kan användas vid ställtidsreducering. En kort 
beskrivning om varje verktyg tas upp och hur dessa relateras till SMED-arbete. I 
detta avsnitt behandlas även fördelar som ställtidreducering medför. 

2.1.1 SMED-metoden 

Det som anses vara det mest effektiva verktyget för ställtidsreducering är SMED-
metoden (Single Minutes Exchange of Die). Metoden utarbetades av japanen 
Shigeo Shigo och handlar om att göra om inre ställtider (arbete som inte kan 
utföras då maskinen går) till yttre ställtider (arbete som kan utföras då maskinen 
går) [1]. 
 
Arbetsmetodiken har åtta steg: 
 

1. Separera inre ställtid och yttre ställtid 
2. Omvandla inre ställtid till yttre ställtid 
3. Funktionell standardisering 
4. Funktionella fästanordningar 
5. Förhandsjusterade fixturer 
6. Parallella operationer 
7. Eliminera justering 
8. Mekanisera 

 
 
 

1. Separera inre ställtid och yttre ställtid 
 
Huvudregeln lyder:  Om yttre ställtid är möjlig, utför yttre ställtid. 
 Om inre ställtid är oundvikligt utför inre ställtid. 
 
När ett verktygsbyte analyseras ska tiden alltid delas in i dessa två kategorier. 
 
När operatören utför inre ställtid ska det absolut inte vara nödvändigt för 
denna att lämna maskinen, därför skall: 
– yttre ställtid till exempel verktyg, fixturer och material ska vara kontrollerade 
innan, samt vara på sin plats och i rätt ordning bredvid maskinen.  
– inre ställtid ska endast gälla losstagning av gammalt verktyg och insättning av 
ett nytt. 
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2. Omvandla inre ställtid till yttre ställtid 
 
Det mest effektiva sättet att reducera stilleståndstiden.  
 
 
3. Funktionell standardisering 
 
Eftersträva att standardisera verktygens form och dimension. Fokusera på 
verktygets dimensioner vid infästning så att samma fästningsanordningar kan 
användas. 
 
 
4. Funktionella fästanordningar 
 
Fästanordningar som kräver minsta möjliga tid från operatören bör 
konstrueras. 
 
 
5. Använd förhandsjusterade fixturer 
 
Genom användandet av förmonterade fixturer kan inre ställtid göras om till 
yttre ställtid vilket resulterar i att inre ställtid reduceras väsentligt. 
 
 
6. Parallella operationer 

 
Om fler hjälper till vid stället kan onödig tid såsom att gå runt maskinen 
elimineras. Den totala tiden för att utföra arbetet minskar inte, men 
stilleståndstiden minskar drastiskt med parallella operationer. 
 
 
7. Eliminera justering 
 
Eliminera justering genom att finna metoder för att positionera, till exempel 
med styrpinnar och anslag. 
 
 
8. Mekanisera 
 
Att använda hydrauliska verktyg eller pneumatisk infästning av verktyg må 
vara bekvämt, men ett okritiskt tänkande kan ofta kosta mer än vad det ger. 
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2.1.1.1 Fördelar med att reducera ställtider 
Fördelarna med att reducera ställtiderna har inte bara den synbara effekten att tid 
friställs. Fler produkter kan då produceras, med en ökande omsättning till följd. 
Det finns även andra anledningar som gör det värt att arbeta med. Kortare 
ställtider leder till en flexiblare produktion då mindre serier kan produceras och 
som i sin tur gör det möjligt att ta fler ordrar. Dessutom ger det ett behov av 
mindre lager i tillverkningen då maskinerna inte står stilla lika länge. Företagen 
kan också snabbt reagera på ändringar i efterfrågan som minskar behovet av 
färdiglager vilket i sin tur ökar lönsamheten. 
Kvaliteten har en förmåga att öka vid produktion i mindre serier. Om fel har 
uppstått i en serie finns det mindre antal detaljer att kassera. Dessutom inspekteras 
verktyget oftare. En kortare snittställtid påverkar direkt den ekonomiska 
orderkvantiteten, då den internt kalkylerade kostnaden per order minskar [2]. 
 
 

Ökad flexibilitet 

Ökad flexibilitet gör att företagen lättare kan anpassa sig till förändringar på 
marknaden. Produktion i små serier är en nödvändighet för det. Behoven hos 
människor förändras i allt hastigare takt vilket leder till att det ställs allt högre krav 
på produktvariation och kundanpassning på moderna produkter. Det är också 
svårare att förutsäga hur marknaden utvecklas. Företagen ska alltså kunna tillverka 
fler varianter samt hantera en osäkrare marknad, vilket ytterligare understryker 
vikten av en mer flexibel produktion och ökad ställtidsreducering [2]. 
 
 

Minskad kapitalbindning 

I genomsnitt binder ett svenskt verkstadsföretag 40% av sitt kapital i varulager av 
olika slag. Metoder som Just In Time, Kaizen och Lean Production har kommit 
till för att minska kapitalbindning i färdigvarulager och produkter i arbete. Korta 
ställtider är en absolut förutsättning för att resultatet av dessa metoder ska vara 
lyckat. Att binda kapital i lager är förknippat med en kostnad som motsvarar en 
procentsats på summan om den istället skulle ha varit investerad, som lägst räntan 
på banken. Genom att undvika bundet kapital i varulager minskar kostnaderna 
och ökar likviditeten [2]. 

 

Ökad kapacitet 

När stilleståndstid görs om till produktionstid ökar kapaciteten. En 
kapacitetsökning kan vara helt ointressant i sammanhanget om det inte behövs 
eller inte går att sälja de extra produkterna. På en maskin som utgör en flaskhals i 
en process är det däremot särskilt viktigt med ställtidsreducering. När 
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stilleståndstid blir produktionstid vid en flaskhals ökar kapaciteten och 
flexibiliteten för hela processen [3]. 

 

Effektivare resursutnyttjande 

Det finns exempel på företag som har tänkt investera i nya maskiner på grund av 
att de ansetts sig ha för lite kapacitet, men istället attackerat problemet genom att 
reducera ställtiderna. Det har då visat sig att de istället fått ett överskott av 
maskiner [2].  

 

Minskad omställningskostnad 

Produktkostnad = material + (stycktid + ställtid/partistorlek)*timkostnad. 
Historiskt sett har produktkostnaden beräknats med ovanstående formel. 
Ställtiden slås då ut på partistorleken. Men stora partistorlekar bildar också långa 
köer mellan varje steg i processen och bildar stora kostnader på grund av mycket 
produkter i arbete. Med behovet av större produktvarition och därmed lägre 
partistorlekar blir problemet med ställtid uppmärksammat då produktkostnaden 
blir högre. Resultatet av detta blir att det är ställtiderna företaget får arbeta med att 
förkorta. 
 
Den optimala partistorleken beräknas med Wilsons formel:  
Q = ((200*N*P)/(U*B)), 
Där Q = Den optimala partistorleken 
       N = Årsbehov (antal) 
       P = Ordersärkostnad 
       U = Lagerhållningskostnad (%) 
       B = Tillverkningspris (kr/st) 
 
I ordersärkostnaden (P) ingår moment såsom beordring, uttag, transport, 
inläggning i förråd, rapportering/redovisning, samt ställtid. Det går alltså att 
påverka den optimala partiformningsstorleken direkt genom att minska ställtiden, 
vilket leder till mindre köer i produktionen och därigenom mindre kapital bundet 
[3]. 
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2.1.2 PDCA (Plan, Do, Check, Act) 

Ett vanligt misstag är att enbart implementera SMED-metoden och glömma bort 
det viktiga upprätthållande arbetet som metoden kräver för att inte stagnera. 
PDCA- schemat är ett bra verktyg för att förhindra detta problem. Schemat eller 
Demingcykeln som det också kallas efter upphovsmannen Edwards Deming, har 
sedan 1950-talet blivit ett viktigt verktyg inom den tillverkande industrin för att 
arbeta mot ständiga förbättringar. Deming menade att enbart en sista kontroll av 
en färdig detalj eller produkt inte var tillräckligt för att nå en genomgående hög 
kvalitet. Han utvecklade därför sin schematiska cirkel. Denna syftade 
ursprungligen till att främst tillämpas för kvalitetsförbättringar men kom senare att 
också att användas i allt större utsträckning som ett hjälpverktyg för att 
upprätthålla SMED. PDCA står för: [4] 

Plan 

• Identifiera problemet 

• Analysera problemet 

• Föreslå en eller flera lösningar                                           

Do 

• Genomför lösningen 

Check 

• Samla in data 

• Utvärdera data 

• Om lösningen är bra gå vidare till ACT annars åter till PLAN 

Act 

• Implementera och standardisera lösningen 

• Åter till PLAN för att ständigt förbättra processen 

 
 PDCA [4] 
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2.1.3 De fem S:en 

Innan man börjar arbeta med SMED-analys är det en god idé att redan innan ha 
grundläggande ordning och reda samt systematik i processen för att underlätta 
arbetet. Ett bra verktyg för att säkerställa detta är att tillämpa de fem S:n. 

De fem S:en är en av de viktigaste och lättaste metoderna att börja med vid 
genomförande av kvalitet och produktivitetsarbete. För att ha nytta av de så 
kallade fem S:en måste först innebörden av slöseri förstås [5]. 

 
Slöseri är allt arbete som kunden inte är villig att betala för. Arbetet kan således 
delas upp enligt nedan 
 
Nödvändigt men osäljbart arbete 

•  Verktygsbyte 
•  Kontroll 
•  Underhåll 

 
Säljbart arbete 

•  Formgivning  
•  Tillverkning 
•  Montering 
•  Målning 

 
Osäljbart arbete = slöseri 

•  Väntan 
•  Onödiga transporter 
•  Buffertering 
•  Slutjustering 

 
Allt arbete som inte är värdehöjande eller säljbart måste göras synligt. 
 
Det gäller att: 
 
Sortera 
Skilj på allt som är nödvändigt respektive onödigt: 

•  Arbete på gång 
•  Onödiga redskap och verktyg 
•  Outnyttjade maskiner 
•  Defekta produkter 
•  Papper och dokument 
•  Onödiga buffertar 
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Systematisera 
Det som används ofta ska finnas nära till hands, det som används mindre ofta ska 
finnas i ett lager på avstånd. 
 
Städa och snygga till 
Städa och snygga upp överallt: maskiner, verktyg, uppehållsrum, korridorer, golv, 
entréer, förråd, toaletter och anslagstavlor. 
Även personalen kan behöva snygga till sig, strävar företaget efter noll fel blir 
budskapet inte riktigt trovärdigt om personalen slarvar med sig själva. 
 
Se till 
Se till att sortering, systematisering och städning verkligen efterföljs och inte bara 
blir en engångsföreteelse. Det är till exempel lätt att bli hemmablind och glömma 
bort att städa bort saker som egentligen inte används hela tiden.  
 
Standardisera 
För att standardisera på en arbetsplats krävs det att hela gruppen accepterar 
standardiseringen. Beslutar gruppen att var och en diskar sin egen kaffekopp efter 
användning är det mycket större chans att det blir verklighet än om en i gruppen 
framför ett ilsket meddelande om att det är dags för alla att diska sina egna 
muggar. 

 

2.1.4 Arbetsstudier 

Vid genomförandet av SMED-analys kommer olika arbetsmetoder att tillämpas 
beroende på vad det är som ska undersökas. Nedan beskrivs vad arbetsstudier 
innebär samt några av de metoder som kan vara lämpliga att använda. 

Arbetsstudier innebär att systematiskt undersöka hur människor, material och 
anläggningar samspelar och syftar till att identifiera samt utveckla de mest 
lönsamma produktionsmetoderna. Arbetsstudieområdet kan delas in i följande 
huvudkategorier [2]: 

• Metodstudier 

• Arbetsmätning 

 

 

 

 

 



Teoretisk bakgrund 

19 

2.1.4.1 Metodstudier 

Metodstudier har till uppgift att förenkla både rörelseekonomin och arbetet som 
utförs vid en operation. Metodstudier sker vanligen på befintliga arbeten eller 
operationer i syfte att förbättra och effektivisera dessa. Verktyg för ett 
genomförande inom metodstudier kan till exempel vara videoupptagning, 
intervjuer samt iakttagelser [2]. 

 

2.1.4.2 Arbetsmätning 

Arbetsmätningen syftar till att fastslå standardtider i produktionen i form av styck- 
och ställtider. Dessa tider kan sedan ligga till grund för att exempelvis planera 
kapacitet och beläggning samt även produktkalkylering. En arbetsmätning ska 
spegla de faktiska förhållandena och vanligen förekommer fyra principiella 
metoder för arbetsmätning. Dessa är [2]: 

- tidsstudier 

- frekvensstudier 

- elementarstudier 

- tidformler 

 

2.1.4.3 Tidsstudier 

Vid tidsstudier analyseras arbetet direkt och är en så kallad direktmetod, vilket 
innebär att arbetet analyseras direkt medan det utförs. Vid tidsstudier används 
videoupptagning eller stoppur. Tidsstudier med stoppur, ofta benämnda som 
klockstudier, kan genomföras på två olika sätt, nollställningsmetoden eller 
kontinuitetsmetoden. Vid den senare noteras den samlade tiden för varje 
operationssteg och för den första nollställs klockan efter varje mätning. För denna 
rapport tillämpas främst klockstudier (tidsstudier) samt videoupptagning 
(metodstudier). Därför belyses endast dessa delar i den teoretiska bakgrunden och 
inte de övriga närmre [2]. 
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2.1.4.4 Videoupptagning  

Ett allt mer vanligt förekommande verktyg för både metodstudier och 
arbetsmätning, är att använda sig av videoupptagning och mjukvaruprogrammet 
AviX. Enligt företaget Solme, är ”Avix ett produktionstekniskt hjälpverktyg bestående 
av olika moduler som alla syftar till att förbättra företagens konkurrenskraft inom 
produktion och process” . Med användande av AviX möjliggörs senare analys med 
hjälp av dator. Detta kan avsevärt förbättra och förenkla möjligheten till att 
fastlägga och eliminera slöseri inom olika produktionsprocesser, gentemot de 
konventionella arbetsstudiemetoderna som tidigare använts. För denna rapport 
gäller främst AviX method som är en av modulerna inom Avix konceptet. Denna 
modul behandlar främst områdena ställtidsreducering, ständiga förbättringar och 
instruktioner. Inom AviX method definieras vad som är produktivitet respektive 
ren förlust för operationer. För ett givet arbete klassificeras objekt och aktiviteter, 
samt tidsätts, i vad som är:  

 – Värdeskapande 
 – Nödvändigt men icke värdeskapande 
 – Förluster 
 
Dessa aktiviteter kan sedan analyseras visuellt och kända samt okända förluster kan 
identifieras, varav en lösning av eventuella problem tas fram [6]. 
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3 Genomförande 
Kontakt togs i början av april med Swecast som sökte studenter med önskemål om 
examensarbete inom bland annat ställtidsreducering hos företag i gjuteribranschen. 
Kort efter att första kontakten tagits bestämdes datum för möte där en djupare 
beskrivning om Swecasts önskemål och upplägget av arbetet i stort skulle äga rum. 
Tillsammans med Swecast genomfördes sedan ett introducerande besök hos 
Tenhults Pressgjuteri AB för att fastslå riktlinjer om arbetets upplägg och löpande 
verksamhet. Sedan dess har ytterligare två besök ägt rum hos Tenhults Pressgjuteri, 
där verktygsbyten har granskats, mätdata och kringliggande information för 
gruppens slutliga rapport insamlats. Parallellt med detta har Huskvarna AB 
besökts vid två tillfällen. Vid dessa besök har det dock inte utförts några 
mätningar, utan Huskvarna AB har försett gruppen med information angående 
deras investering i en ny pressgjutmaskin. Informationen var ej av sådan karaktär 
att den kunde användas av gruppen, därför diskuteras den inte ytterligare. 
 
 

3.1 Planering 
Med målsättningen att strukturera och sortera arbetet utformades en planering. 
Planeringen genomfördes som en lista där översiktliga aktiviteter fastlades och med 
en muntlig diskussion uppskattades tiderna för varje enskild aktivitet.  
 

• Litteraturstudier 
• Observation av verktygsbyte samt insamling av mätdata 
• Analys av insamlad data 
• Identifiering av potentiella förbättringsmöjligheter 
• Sammanställning av potentiella förbättringsmöjligheter 

 
 

3.2 Genomförande - före och under besöken 
Före besöken har information insamlats under en längre tid med syftet att stärka 
förståelsen för gjutprocessen och för vilka metoder som lämpligen bör användas 
vid själva mätningarna. Litteratur beträffande själva gjutprocessen har utdelats av 
Swecast, vilket förbättrade både terminologin och förståelsen för gjutprocessen. I 
övrigt har litteraturstudier gjorts på egen hand på de områden som bedömts som 
nödvändiga för att kunna genomföra och färdigställa rapporten. I förberedelserna 
inför ställen har listor och formulär tagits fram för att på ett enkelt och metodiskt 
sätt kunna anteckna händelseförloppet.  
Vid det första besöket genomfördes en traditionell tidsstudie vid ett verktygsbyte. 
Detta byte utfördes av två operatörer. Under tidsstudien antecknades aktiviteterna 
som observerades och dess tid i ett särskilt formulär. Eventuella 
förbättringsmöjligheter och övriga kommentarer noterades även i formuläret. 
Bägge operatörerna observerades enskilt. Vid denna första studie skaffades även en 
bra förståelse för problemen och svårigheterna med att utföra tidsstudier. 
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Med erfarenhet från tidigare ställ togs därför beslut om att vid det andra 
verktygsbytet även prova med att videofilma händelseförloppet. I förhoppning om 
att ytterligare hitta dolda förbättringspotentialer som kan vara svåra att upptäcka 
vid en observation utan möjlighet till tillbakablick. Vidare fotograferades även viss 
utrustning, exempelvis verktygsskåpet för att få information angående viktiga 
aspekter som ordning och reda före och efter verktygsbytet. Det andra stället 
genomfördes även denna gång av två operatörer som observerades enskilt.  

 

3.3 Pressgjutprocessen 
 
Pressgjutning är en komplicerad process med parametrar som tryck, hastighet och 
temperatur. Dessa varierar beroende på vilket material som gjuts. För att ge läsaren 
en lättförståelig och övergripande bild beskrivs tillverkningsprocessen av en detalj 
på följande sätt: 

• En skopa hämtar metallsmälta från ugnen och häller i fyllkammaren. 
Denna transport sker oftast automatiskt med en metallpåfyllare. 

• En kolv skjuter med högt tryck in smältan i ett verktyg och tillför eftertryck 
medan detaljen stelnar.  

• Verktyget delar på sig och detaljen plockas ur 
• Verktygshalvorna smörjs och processen börjar om på nytt 

 
 

 
Pressgjutmaskin [7]. 

 
 

Smältan skjuts in i verktyget [8]. 
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3.4 Beskrivning av verktygsbyte 
Nedanstående beskrivning kommer delvis att ges som en approximation av två 
olika verktygsbyten hos Tenhults Pressgjuteri vid två separata tidpunkter. 
Beskrivningen är generell och vissa delar inom respektive ställ förekommer inte 
alltid vid ett verktygsbyte. Många gånger har även den aktuella operatören som 
utför stället en lite annorlunda arbetsgång. Läsaren hänvisas därför att själv leta 
upp mer direkt fakta i bilagorna (se bilaga 1-4) där korrekt aktivitet kan hänföras 
till respektive verktygsbyte som gruppen observerat.  

En signifikant del inom SMED är att omvandla inre ställtider till yttre. När de 
inre ställtiderna minskar kan ett verktygsbyte genomföras fortare, vilket resulterar i 
ekonomiska fördelar för företaget. Ett viktigt moment blir då förberedelserna före 
verktygsbytet.  

 

3.4.1 Yttre ställförberedelse  

• Aktuella verktyg ska vara framtagna och stå intill maskinen 

• Bestäm när maskinen ska stoppas, skriv i kassationer, utför stämplingar så 
långt det är möjligt.  

• Traversen skall vara framkörd intill maskinen. 

• Tillverkningsorder skall vara utskriven 

• Kontrollera pågående verktygs inställningar enligt parameterbladet. Justera 
parameterbladet vid behov. 

• Verktygspärmen och spärrkortet skall vara ifyllda 

• Pauser skall planeras så att de inte hamnar under verktygsbytet. 

• Pallar och övrig utrustning skall vara framtaget till nästa order. 
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3.4.2 Nedtagning av verktyg 

1. Maskinen stängs av och de egentliga inre ställen börjar.  

2. Första steget är att stänga av värme- och kylaggregatet och sedan suga ut 
oljan ur det befintliga verktyget.  

3. Efter detta moment stämplar operatören ut på den gamla ordern och 
stämplar in nästa ställ. 

4. Nästa operation är att frilägga verktyget. Alla värme- och kylslangar tas bort 
liksom utstötarstänger, fästbultar och även kärndraget om sådant 
förekommer.  

5. Verktyget körs sedan ihop och en låsning sätts på för att undvika delning av 
de bägge verktygshalvorna. Efter det lossas den fasta halvan samt skruvarna 
bak på utstötarstängerna.  

6. Nästa steg är att operatören vid behov kör bort bommen. Sedan kopplas 
traversen på och den rörliga halvan lossas. Utstötarstängerna tas sedan bort 
och verktyget körs ut. 

7. Verktyget sätts på en pall tillsammans med det sista skottet och övrig 
dokumentation. 

 

3.4.3 Uppsättning av verktyg 

1. Det nya verktyget kopplas på traversen och operatören lägger in verktygets 
program i maskinen. 

2. Operatören kontrollerar sedan att läget är korrekt på kolven och 
fyllkammaren, torkar av bommar samt fyllkammare och plockar därefter 
bort kolvstången. 

3. Vissa verktyg och produkter kräver en ändrad inställning av maskinens 
läge. I de fall en sådan ändring är direkt nödvändig tas verktyg fram för att 
stöta ut fyllkammaren och sedan plockas den gamla fyllkammaren ner. 

4. Operatören lossar bultar och byter läget på fyllkammaren. Maskinens läge 
ändras i höjdled och den nya fyllkammaren monteras dit. 

5. Det nya verktyget med tillhörande verktygslås lyfts med traversens hjälp 
upp på fyllkammaren och dess läge kontrolleras varvid spännjärn på den 
fasta halvan av verktyget dras åt på fram och baksida. 
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6. Nästa steg är att sätta dit utstötarstängerna och montera de fasta stängerna. 
Operatören drar sedan åt spännjärnen på verktygets rörliga halva samt tar 
bort låsningen. Även den rörliga delen fästes på fram och baksida.  

7. När verktyget har riktats in ska verktygsvärmeslangar fästas på rörlig 
respektive fast del.  

8. Temperaturen ställs in och operatören kopplar på eventuellt kärndrag om 
sådant förekommer samt kontrollerar att inget läckage har uppstått. 

9. Med det nya maskinläget måste även ugnskopan justeras. Operatören gör 
då inställningarna för hand och anpassar skopan till det aktuella läget 
maskinen har. 

10. Sedan ställs påfyllningen av doserugnen in och som ett sista steg målas 
skopan med skyddsfärg och sätts fast. 

11. Nästa steg för operatören är att göra kolvstången redo och sätta fast den, för 
att sedan övergå till att kontrollera verktygsstängningen och göra de 
justeringar som krävs.  

12. Program för robotplockning eller kringliggande utrustning körs igenom 
som ett sista steg innan testkörning sker av de nya detaljerna.  

13. Slutligen sker en uppstart av maskinen och en manuell 
låghastighetsgjutning med tre provskott genomförs.  

14. Operatören tar ut detaljerna manuellt och kontrollerar kvaliteten och 
utseendet på dessa. Ytterliga justeringar som exempelvis justering av 
smörjning med mera sker vid behov.  

15. Operatören går slutligen över till höghastighetsgjutning och kontrollerar, 
varpå om inga brister upptäcks, stämplar ut klart ställ och stämplar in start 
produktion på den nya ordern.  

 

3.4.4 Yttre ställefterarbete 

• Operatören avslutar här alla stämplingar på den gamla ordern (klar 
produktion).  

• Verktyget körs ut till verkstaden där det genomgår kontroll och 
underhåll.  

• Området kring maskinen och verktygen städas samt övrigt 
nödvändigt arbete slutförs.  
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3.5 Problemformuleringar med lösningsförslag 
Här redovisas problem gruppen har observerat under studier av ställ på Tenhults 
Pressgjuteri. Varje problem efterföljs av ett lösningsförslag. 

3.5.1 Problem: Oerfarna ställare 

Ställen genomförs allt för ofta enbart med operatörer som är under 
upplärningsstadiet. Detta medför att större delen av stället går åt till att leta rätt på 
folk som kan berätta hur de olika stegen ska genomföras.  
 
Lösning: 
Vi ser två olika lösningar på det här problemet. 
Det första är att ha en eller två anställda som sköter alla ställ som genomförs på 
företaget. Fördelarna med lösningen är att de väldigt långa ställen försvinner då de 
anställda ställarna har en rutin och erfarenhet på vad som ska göras.  
Nackdelarna är att driftsoperatörerna missar värdefull grundkompetens och 
kännedom om hur maskinerna fungerar. Problem med arbetsuppgifter för 
driftsoperatörerna kommer också att uppstå. Detta skulle dock kunna lösas genom 
att de anställda ställarna även arbetar som driftsoperatörer när det inte finns några 
ställ att göra. Driftsoperatörerna på de maskinerna som för tillfället ställs om kan 
då kontrollera ställarnas maskin under tiden. 
 
En annan lösning kan vara att alla ställ görs i konstellationer om två 
driftsoperatörer där minst en av operatörerna är en certifierad ställare. För att bli 
certifierad skulle operatören kunna genomgå ett så stort antal ställ att denna är 
näst intill ett hundra procent säker på alla möjliga situationer som kan uppstå. 
Operatören bör även ha visat att denne förstått vikten av att göra stället så fort som 
möjligt. 
Detta alternativ ser vi som det bästa då det ökar den allmänna kunskapen om 
maskinparken bland alla anställda. Synsättet på hur viktigt det är att göra ett 
snabbt och bra ställ kommer också att sprida sig. Ännu en morot skulle kunna vara 
att som certifierad ställare få ett visst påslag på sin lön.   
Operatör som vill utföra hela stället själva på grund av svårigheter att samarbeta 
ska dock inte hindras om stället fortfarande kan hålla den uppsatta 
tidsbegränsningen. 
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3.5.2 Problem: Snabbkopplingar 

Snabbkopplingarna för kyl och värmeslangar till verktygen sitter allt för ofta fast 
och är också svåra att sätta tillbaka på det nya verktyget. Anledningen till att de 
sitter hårt är oftast att de utsätts för mycket smuts som resulterar i att de kärvar.  
 
Lösning: 
En rutin där kopplingarna borstas av, rengörs och sköts mellan varje ställ skulle 
göra att kopplingarna fungerar utan problem. 
Fästpunkter för både olje- och vattenkopplingarna på maskinen som kan användas 
när kopplingarna är borttagna från verktyget är en annan förbättring. Det skulle 
göra att kopplingarna undviker att hamna i olja och smuts på golvet. 
Kopplingarna blir då också lättare att rengöra och finns på bestämda platser vilket 
underlättar när de ska kopplas in igen. Enligt diskussion med operatör fanns 
önskemål om att ha en dubbel uppsättning av kopplingar och slangar. Detta skulle 
medföra ett mindre moment för operatören under pågående ställ. Önskvärt vore 
naturligtvis att få bort momentet att rengöra kopplingarna under stället och på det 
viset förflytta ett inre ställ till ett yttre ställ. 
 

3.5.3 Problem: Åtdragning av bultar 

Ett problem med bultarna är att de allt för ofta spänns åt för hårt. Det medför att 
bultarna ibland dras av vilket skapar mycket extra arbete. För det mesta resulterar 
det dock bara i att bultarna sitter väldigt hårt när det är dags att plocka ner 
verktyget.  
 
Lösning: 
En kombinerad spärr-momentnyckel inställd för hur hårt bultarna ska dras hade 
eliminerat dessa problem. Onödig kraft och osäkerhet på hur hårt bultarna 
egentligen ska dras försvinner. Tiden för omtag skulle även reduceras med 
spärrfunktionen. Det bör i alla operationer strävas efter att bygga in system så att 
det blir omöjligt för operatören att göra fel. 
 

3.5.4 Problem: Lång försökstid 

Då svåra problem uppkommer under ett ställ har vi noterat att de alltid löses av 
den aktuella ställaren utan hjälp av andra operatörer. Detta gör att problemen 
ibland kan ta onödigt lång tid att lösa.  
 
Lösning: 
10 minuters funderande på ett problem som uppkommit borde sättas som gräns 
innan ställaren är tvungen att ta hjälp för att lösa problemet. Vid ett stort problem 
bör också andra uppgifter som är möjliga att göra parallellt med lösningen av 
problemet utföras. Ett exempel kan vara då det krävs mycket arbete med t.ex. 
kopplingar eller det mekaniska låset som ibland kan hänga sig. Under tiden som 
problemet löses kan den andre ställaren till exempel börja byta kolven. 
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3.5.5 Problem: Justering av skopa 

Beroende på olika faktorer som bland annat vilket verktyg som används och 
storlek på fyllkammaren, behöver en annan skopa användas. Detta medför att 
inställningarna ändras på hur högt och långt skopan ska färdas från degeln till 
hålet på fyllkammaren. Vinkeln på skopan i ursprungsläget måste också ändras. 
Gränslägesgivarna som reglerar hur långt eller högt skopan åker flyttas för hand, 
likaså vinkeln på skopan. Testkörning sker med tom skopa för att se hur resultatet 
blev. Sedan justeras det som behövs och proceduren upprepas till dess att önskat 
resultat är uppnått. Problemet ligger i att det är en väsentlig tidsåtgång enbart i att 
justera skopan. Det ställer också krav på kompetens och erfarenhet hos operatören 
för att hålla nere tiden för justering.  
 
Lösning: 
En färgmarkering på roboten där gränslägesbrytarna bör sitta för respektive 
kombinationer av verktyg, fyllkammare och skopor skulle kunna eliminera 
justeringsarbetet. En ränna skulle kunna monteras för att minska kravet på 
noggrannhet då det räcker med att skopan häller någonstans på rännan istället för 
rakt i hålet på fyllkammaren. Momenten med att vinkla skopan skulle också 
kunna tas bort av samma anledning och istället använda en standarvinkling som 
funkar för alla kombinationer.  
 

3.5.6 Problem: Inställningar av smörjmedelsspruta  

När verktygsbyte sker skall även munstyckena på smörjmedelssprutan riktas om 
och öppnas eller stängas på grund av verktygens skillnader i form och storlek. 
Svårigheten ligger i att dosera rätt mängd smörjmedel och att sprutan ska lyckas 
applicera smörjmedlet i alla skrymslen. För mycket smörjmedel leder till 
kallflytningar och för lite smörjmedel alternativt att det inte kommer åt överallt 
leder till att detaljen fastnar i verktyget. Ingetdera är önskvärt. För att få rätt 
inställningar så skruvas och riktas munstyckena för hand. Provsprutning och 
redigering sker tills rätt mängd smörjmedel hamnar på rätt ställen. Problemet 
ligger även här i att mycket tid går åt till att justera, och kräver erfarenhet från 
operatören för att komma ihåg ungefär hur inställningen av sprutan ska ske. 
Munstyckena skruvas för hand vilket inte verkar vara det snabbaste sättet. 
 
Lösning:  
En mall som följer med verktyget kan översiktligt visa vilka av munstyckena som 
ska öppnas/stängas och hur de ska riktas för just det verktyget. Med en 
skruvdragare skulle operatören då, oavsett tidigare erfarenhet, kunna göra en snabb 
och noggrann inställning av sprutan. En annan lösning skulle kunna vara att ha 
färdiginställda sprayverktyg som byts ut vid verktygsbytet. Då finns en redan 
optimerad spruta tillgänglig. Denna investering skulle dock vara kostsam.  
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3.5.7 Problem: Placering av travers 

Eftersom traversens placering är aningen för låg i fabrikslokalen går traversen inte 
att framföra obehindrat då sprutan är uppkörd i sitt högsta läge, vilket krävs för att 
kunna göra verktygsbytet. Detta medför att verktygsuppsättning på den fasta delen 
blir onödigt komplicerad. Istället för att skjuta in verktyget med traversen måste 
den rörliga delen användas för att få verktyget på plats. 
 
Lösning: 
Problemet har funnits ända sedan maskinerna installerades i lokalen på grund av 
felberäkningar av maskinernas totala höjd. Den första lösningen som gruppen ser 
är att höja traversanordningen i lokalen. En andra lösning skulle vara att 
omkonstruera pressmaskinens sprutanordning så att traversen går fritt. 
 

3.5.8 Problem: Mekaniskt lås 

De mekaniska automatlåsen till verktygen är en stor förbättring gentemot de 
gamla manuella låsen. Ett problem är dock att de lätt kärvar och inte går att låsa 
upp om demonteringsarbetet sker i fel ordning. 
 
Lösning: 
Tydliga manualer som klargör betydelsen av att automatlåset måste frigöras innan 
traverslänken spänns bör upprättas. Kontroll och service av låset bör också göras 
efter ett lämpligt antal ställ. 
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4 Resultat 

4.1 Resultat av lösningar till problemen 
I det här kapitlet beskrivs resultaten av de förbättringsförslag som gruppen har 
tagit fram. Dessa förslag har utarbetats med hjälp av diskussion inom gruppen, 
med vår litteraturstudie inom ställtidreducering som bakgrund, samt med personal 
på Tenhults Pressgjuteri. Beräkningar på kapacitetsökning av åtgärderna redovisas 
i slutet. 
 

4.1.1 Resultat av att alltid ställa med minst en erfaren ställare 

Snittställtiden på Tenhults Pressgjuteri är 4 timmar. Ställen som har iakttagits har 
varit långt ifrån felfria eller bra, men har ändå hållit sig runt 2 timmar och 45 
minuter. På frågan om hur det kan förhålla sig på det här sättet svarade 
produktionschefen att ställtiden kunde bli upp till 8 timmar då två nybörjare gör 
det tillsammans och behöver fråga om allting. Lösningsförslaget till detta problem, 
att se till att två nybörjare aldrig ska ställa tillsammans, har störst 
förbättringspotential och kommer väsentligt att reducera snittställtiden. Det 
kommer ändå inte att redovisas i beräkningarna på grund av att det inte har 
förekommit i gruppens iakttagelser och inte kan räknas som ett typiskt ställ såsom 
det analyserats. 
 

4.1.2 Resultat av manualer till smörjmedelsprutan 

Vid uppskattningen av resultatet av förbättringarna med smörjmedelssprutan tas 
enbart alternativet med manualer över inställandet upp, då alternativet med 
färdiginställda sprayverktyg bortses på grund av att det anses ge för lite ytterligare 
tidsbesparingar gentemot investeringens storlek. 
Tidigare tid som gick åt för att justera smörjmedelssprutan var 17 minuter för två 
personer, alltså totalt 34 minuter. Efter förbättringarna med manualer och 
skruvdragare ska det inte behöva ta mer än 5 minuter för en person. Ställtiden 
reduceras alltså med de 29 minuter som frigörs då det går att arbeta med andra 
moment i stället. 
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4.1.3 Resultat med införande av snabbkopplingar 

Beroende på vilket alternativ som väljs kan olika tid besparas. Tiden är svår att 
exakt definiera och fastställa då det varierar från gång till gång. Med införandet av 
rengöring och skötsel av kopplingar som förvisso ytterligare adderar ett moment 
vid stället, ses ändå möjligheten till besparing av tid, då det i dagsläget inte är 
lönsamt ur vare sig ett tidsmässigt eller ekonomiskt perspektiv. Detta är önskvärt 
som ett första steg för Tenhults Pressgjuteri att ta, för att sedan kanske helt övergå 
till att separera rengöringsmomentet från det inre stället, vilket skulle kunna ske 
med en dubbel uppsättning av slangar och kopplingar. I dagsläget kan det dock 
vara svårt att ekonomiskt motivera den dubbla uppsättningen, men förslagsvis bör 
det införas på någon enskilt utvald maskin, där resultatet utvärderas och följs upp. 
Med ett införande av enkla fästanordningar och det extra rengöringsmomentet 
uppskattas en tidsbesparing som kan komma att bli ungefär 5 minuter vid 
borttagning och ditsättning. Investeringskostnaden beräknas med denna metod bli 
nästintill obefintlig, då upphängningsanordningarna förmodligen kan utföras av 
personal internt.  
 

4.1.4 Resultat med förbättringar av skopa 

Med relativt enkla och små investeringskostnader skulle viss tid för denna aktivitet 
kunna besparas. Under det första verktygsbytet som observerades kom tiden för 
skopbytet att bli en förhållandevis stor post då olika fel uppstod. I det stället som 
observerades krävdes även ett andra justeringsarbete av skopan då fel bult 
monterades. Tidsbesparingen är även här svår att uppskatta då det till stor del 
beror på operatören och dennes tidigare erfarenheter och kunskap. Eftersom det 
ständigt förekommer mycket upplärning av ny personal är det viktig att 
standardisera och förenkla så mycket som möjligt. Förutbestämda markeringar för 
skopans läge skulle således kunna förenkla för de nyanställda men även för de mer 
rutinerade. Utifrån de data som insamlades under det första stället avläses den 
åtgångna tiden till ungefär 6 minuter. Ett rimlig antagande vore att den tiden 
skulle kortas ner till ca 2 minuter, alltså en tidsbesparing på ungefär 4 minuter. I 
det observerade stället kom tidsåtgången att bli det dubbla då fel uppstod, detta 
tvingade operatörerna att genomföra ännu en testkörning av skopan, vilket 
ytterligare understryker vikten av förutbestämda markeringar vid skopbyten. 
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4.1.5 Resultat med införande av kombinerad spärr- momentnyckel 

Lösningen med kombinerade spärr- och momentnycklar ger många positiva 
effekter. Onödig kraft och osäkerhet på hur hårt bultarna egentligen ska dras 
försvinner. Eftersom bultarna inte är dragna för hårt blir det också mycket lättare 
att lossa bultarna igen då verktyget ska plockas ner. Detta sparar tid samtidigt som 
det också minskar påfrestningarna för operatören. Investeringskostnaden är också 
förhållandevis låg.  
Under ett observerat ställ gick det åt 18 minuter bara till att skruva åt och lossa 
bultar. Det som tar tid är omtag med nyckeln och alltför hårt dragna bultar som är 
svåra att få loss. Dessutom händer det att bultarna dras av. Med momentnycklar 
kommer en stor del av den här tiden att elimineras. 18 minuter kommer rimligen 
att kunna reduceras till 8 minuter, alltså en besparing med 10 minuter. Den 
uppskattade tidsbesparingen grundar sig till stor del på tiden som försvinner då 
byte av avdragna bultar inte förekommer. 
 

4.1.6 Resultat med införande av ”10 minuters regeln” 

Lösningen skulle göra att viktig tid inte går till spillo. Operatörerna skulle också få 
upp ögonen för hur viktigt det är att lösa uppkommande problem snabbt under 
ett ställ. Tidsbegränsningen fungerar då som en "blåslampa" för att förhindra 
uppgivenhet vid svåra problem. Någon tidsbesparing kommer inte att redovisas, 
utan påpekas endast som en metod att spara tid, då detta inte räknas till ett ställ 
som analyserats.  
 

4.1.7 Resultat av travershöjningen 

Lösningarna som gruppen ser här är antagligen inte genomförbara men dock de 
ända som skulle eliminera problemet. En höjning av traversanordningen skulle 
troligtvis medföra en höjning av hela byggnaden vilken torde vara alldeles för 
kostsamt i förhållande till tidsbesparingarna vid ett ställ. En omkonstruktion av 
pressens sprutanordning skulle också den vara för kostsam. Önskemål om en något 
lägre maskin vid en eventuell nyinvestering skulle dock vara en god idé. 
Besparingarna skulle då kunna bli ca 10 minuter/ställ. 
 

4.1.8 Resultat med införandet av manualer till mekaniskt lås 

Manualer som efterföljs är ett billigt sätt att få bukt med problemet. Service och 
kontroll av låset tar visserligen några minuter vid låt säga var tredje ställ men är i 
det långa loppet väl använd tid. Tidsbesparingen kan uppskattas till 20 
minuter/ställ. 
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4.2 Totalt resultat 
 
Samtliga förbättringsåtgärder leder till en minskad tid med 78 minuter 
(29+5+4+10+10+20). Alltså har vi teoretiskt lyckats reducera tiden från 2,75 till 
1,5 timmar (från 167minuter till 89 minuter). 
 
Vid analys av listan över aktiviteter insåg vi att det förekom en hel del yttre ställ 
trots att maskinen har stannat. Vissa yttre ställ berodde på olyckor eller 
tillfälligheter, men det fanns även moment som man kunde undvika. Några 
exempel på saker att göra innan stället är:  

• Hämta och förbereda travers 
• Skriva ut protokoll, fylla i det och hålla reda på det! 
• Skriva ut tillverkningsorder 
• Hämta handskar och dylikt som kommer att användas 
• Kontrollera vätskemängd till smörjsprutan 
• Göra rent och smörja den nya skopan 
• Ha rätt verktyg till hands och i ordning 
• Ställa ut pall för verktyget 
• Uträtta personliga behov 

 
Genom att flytta ut de yttre ställtiderna och göra dem innan maskinen stannar så 
elimineras 23 minuter från stället. Alltså har stället reducerats från de tidigare 89 
minuterna till 66 minuter. Totalt har 101 minuter per ställ reducerats. 
 
Nedan räknas bland annat ut hur mycket en timmes produktion kan öka 
omsättningen. På samma sätt kan det alltså visas hur mycket det kostar att ha 
maskinen stående en timme. Detta gäller under förutsättning att det som 
produceras går att sälja. Alla beräkningar avser per maskin. 
 
Pris per detalj= 5 kr 
Cykeltid= 0,5 minuter (2 skott/minut) 
Genomsnittligt antal detaljer per skott= 3 
Ställtidsreducering= 78 minuter 
Ställ/maskin och vecka= 2 st. 
 
Förtjänst /timme= Pris per detalj *(60/ Cykeltid i minuter)*Antal detaljer per 
skott = 5*(60/0,5)*3=1800kr 
 
Förtjänst/ställ= Pris per detalj* Skott per minut* Minuter ställtidsreducering* 
Antal detaljer per skott = 5*2*101*3= 3030kr 
 
Förtjänst/vecka= Förtjänst/ställ * Antal ställ per vecka= 3030*2= 6060kr 
 
Förtjänst/månad= Förtjänst/vecka * 4= 24 240kr 
 
Förtjänst/år= Förtjänst/månad *12= 290 880 kr 
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Genom att sätta ett pris på förbättringarna har här förklarats, objektivt och 
lättförståeligt, innebörden och vikten av ställtidsreducering för till exempel 
operatörer. Men som tidigare sagts så ligger de verkliga fördelarna i den 
konkurrenskraft som uppkommer då företaget blir mer flexibelt, binder mindre 
kapital och ökar sin kapacitet genom att utnyttja sina resurser bättre.  
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5 Slutsats och diskussion 
I inledningen av detta projekt bestämdes, efter diskussioner med berörda parter, 
målsättning och riktlinjer med detta arbete. Frågan gruppen ställde sig var i 
korthet hur väl en befintlig anläggning som genomgår förbättringsarbete kan stå 
sig gentemot en nyinvesterad. För att kunna besvara den frågan genomfördes 
observationer och information insamlades. Under arbetets gång framgick det att 
informationen från Huskvarna AB om de ekonomiska konsekvenserna med en 
nyinvesterad anläggning inte kunde fastställas. Tanken var att försöka jämföra 
information mellan de olika företagen och sedan basera våra slutsatser samt svara 
på frågan som ställdes, på dessa resultat. Då informationen uteblev om den 
nyinvesterade anläggningen kunde inte någon konkret jämförelse genomföras. 
Gruppen hade tänkt sig att informationen skulle utgöras av förkalkyler om vad 
företaget förväntade sig tjäna på den nya investeringen med avseende på 
ställtidreducering. Men informationen visade sig istället bestå av en förfrågan till 
sin maskinleverantör med krav på exempelvis cykeltider med mera som inte var 
intressant för denna rapport. 

Desto längre arbetet har framskridit har gruppen, bland annat efter observationer 
av anläggningen och diskussioner med handledare, operatörer samt annan personal 
på företagen, insett att de jämförelserna som planerades inte var det mest 
intressanta. I många företag finns det oftast tillräckligt med förbättringar som kan 
och bör utföras i den befintliga anläggningen, snarare än att påbörja diskussionen 
för att nyinvestera eller ej. Generellt är investeringskostnaden för ny 
maskinutrustning stor och de ekonomiska fördelarna mellan nyinvesterade 
maskiner och befintliga kan vara för marginella.  

Förenklat menar gruppen initialt att kraft bör läggas på den befintliga 
anläggningen med hjälp av enkla och förhållandevis billiga metoder för att 
möjligtvis senare gå vidare till att titta på investeringar av ny maskinutrustning. 
Som ett första steg tycker vi alltså att den befintliga anläggningen ska granskas 
noggrant för att se om den fungerar tillfredställande. Först efter att det är 
säkerställt ska fokus läggas på att det är nyinvesteringar som behövs för att öka de 
ekonomiska nyckeltalen. 

I våra studier av SMED-metoden och Tenhults Pressgjuteris anläggning har vi 
kommit fram till att denna är en bra metod att nyttja för att reducera ställtider och 
höja lönsamheten, med hjälp av förhållandevis små medel. Enkla metoder med låg 
investeringskostnad som exempelvis 5S, eller ordning och reda, kan i slutändan 
medföra stora förändringar för ett företag ur ett ekonomiskt perspektiv.  
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5.1 Fortsättningsarbete om hur SMED implementeras 
och upprätthålls 
I denna uppsats har tyngden lagts på att först observera verktygsbyten och sedan 
med hjälp av SMED filosofin identifiera problem och hitta lösningar på dessa. I 
syfte att avgränsa rapporten har inget nämnts om hur ett fortsättningsarbete inom 
SMED ska genomföras. Tenhults Pressgjuteri har själva arbetat med SMED och 
enligt deras utsago haft problem med att upprätthålla och motivera användandet 
av SMED-metoden. 

Vi tror att flertalet organisationer förmodligen känner igen sig i att försök har 
gjorts med att införa SMED och där det till en början har fungerat väl då 
motivationen varit hög, men efter en tid är det svårt att fortsätta motivera personal 
och upprätthålla det ständiga förbättringsarbetet. Att implementera och att 
upprätthålla SMED är ingen lätt uppgift men det finns hjälpmedel som kan 
underlätta och systematisera detta arbete. Förbättringshjulet eller PDCA cykeln, 
kan vara ett sådant verktyg. Med förbättringshjulet sker en systematisk uppföljning 
av arbetet. Att fastslå rutiner för att jobba med exempelvis PDCA cykeln är ett 
viktigt steg i strävan efter en ständigt förbättrad organisation. 

Implementering av SMED -metoden är och måste ses som en långsiktig procedur 
som bland annat kräver motivation och uppsatta delmål. För att verkligen lyckas 
med införandet av SMED krävs en genomgående motivation inom hela företaget, 
från ledningen till operatören som utför arbetet. För att finna denna krävs att det 
finns nåbara mål, men för att hitta och definiera mål måste först alla inblandade 
parter verkligen förstå vikten av och fördelarna med att tillämpa SMED. Om inte 
ledarna själva tror på och är övertygade om fördelarna av att arbeta med SMED 
kan det inte heller förväntas att operatörerna ska göra det. Vi tror att detta 
budskap måste förmedlas uppifrån. Med ett tydligt ledarskap kan hela 
organisationen motiveras och målsättningar kan skapas. Denna målsättning bör 
byggas genom en öppen dialog mellan chefer och operatörer. En erfaren operatör 
är den som vet bäst hur ett ställ utförs. Om det då går att motivera och uppmana 
till att operatörerna själva ska presentera idéer om hur förbättringar och ändringar 
kan genomföras, skapar även det en motivation till att fortsätta prestera och 
förbättra arbetet med hjälp av SMED. En operatör som får mer utrymme och ökat 
ansvar i att förbättra sin egen arbetsplats och hitta lösningar tror vi är en motiverad 
operatör. Att få komma upp med lösningar och sedan få gehör för dessa är 
motiverande i sig. 
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Sammanfattningsvis kan gruppen konstatera att det, med utgång från de 
undersökningar och mätningar som gjorts, går att minska dagens aktuella 
ställtider. Tyvärr har vi inte haft möjlighet att följa upp de resultat och lösningar 
som har tagits fram. Gruppen är väl medvetna om att resultaten är högst teoretiska 
och att det verkliga utfallet förmodligen skulle bli något annat än det vi har 
presenterat, men lika medvetna och övertygade är vi att positiva resultat kan 
uppnås om hela organisationen tar till sig de verkliga fördelarna som finns med 
användandet inom SMED-filosofin. För det är vad SMED många gånger innebär, 
just en filosofi, en kombination av metoder och förutsättningar, med flera olika 
parametrar som måste stämma överrens för att verkligen nå framgång inom 
ställtidsreducering. 
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 Blankett för ställtidsrationalisering  Bilaga 1  

 Ställ 1, Operatör 1    

     
Beskriven 
aktivitet   Tid Observation Yttre/inre 

1 Frilägger verktyg från slangar 00:01:35   Inre 

3 Lossar bultar på fast del 00:03:20   Inre 

4 Manuella knappar och säkerhetsskruv 00:01:40   Inre 

6 Stänger bakstycke (plockar bort) 00:03:00 3st bultar Inre 

10 Säkerhetsmutter 00:00:20   Inre 

11 Omstart 00:01:00   Inre 

12 Lossar muttrar på fasta delen 00:04:20   Inre 

13 Öppnar upp verktyget 00:01:10   Inre 

14 Säkrar glykolhydraulik 00:06:50 Manuellt skruvande Inre 

15 Hämtar travers 00:01:00   Yttre 

16 Starta (backa bom) 00:00:20   Inre 

17 Lossar bultar på rörligt block 00:01:05   Inre 

18 Backar verktyg 00:00:35   Inre 

19 Skruvar ur tapparna 00:00:45   Inre 

20 Tar ut verktyg med travers 00:02:45   Inre 

21 Letar protokoll 00:00:10   Yttre 

22 Skriver ut nya protokoll 00:02:40   Yttre 

23 Skriver protokoll 00:01:40   Yttre 

24 De sista skottet läggs tillsammans med vektyget 00:00:40   Yttre 
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25 Dator, utskrivning av tillverkningsorder 00:03:40   Yttre 

26 Stämplar in, tittar i pärm efter inställningar 00:01:00   Yttre 

27 Montering av mittillägg 00:00:20   Inre 

28 Mätning detaljer 00:00:50   Yttre 

29  Plockar bort del från stor del 00:00:45 Huggmejsel krävs p.g.a. smuts Inre 

30 Rengöring av fyllkammare 00:02:15   Inre 

31 Bultar fast mittlägg 00:01:15 2st Inre 

32 Fyllkammare i mittlägg 00:00:35   Inre 

33 Sparar om programkort i datorn 00:00:50   Inre 

34 Kör in nytt verktyg m.h.a. traversen 00:02:55   Inre 

35 Kör in bom 00:00:30   Inre 

36 Kör in rörlig del 00:02:40   Inre 

37 Mäter in verktyg 00:00:50   Inre 

38 Spänner fast i fast del 00:01:30   Inre 

39 Spänner fast fast del undersida 00:02:40   Inre 

40 Stoppar i styrstänger 00:02:00   Inre 

41 Kör bort travers 00:01:10   Inre 

42 Spänner fast rörlig del 00:03:30   Inre 

43 Spänner fast styrstänger i rörlig del 00:06:00   Inre 

44 Provkör ett tomt skott   00:00:30   Inre 

45 Passning formhalvor 00:00:30   Inre 

46 Lossning för tillpassning 00:01:30   Inre 

47 Monterar distans 00:01:20   Inre 
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48 Spänner fast distans 00:02:00   Inre 

49 Väntar på den operatör 2 00:02:00   Yttre 

50 Kolvstångsbyte 00:02:30   Inre 

51 Kör test med skopa 00:06:10   Inre 

52 Byte av bult till skopa 00:03:00 Fel bult Yttre 

53 Hämtar handskar 00:01:30   Yttre 

54 Fixar med datorn till maskinen 00:02:30   Yttre 

55 Sätter på värmen  00:01:30   Inre 

56 Hjälper till med skopan igen 00:03:00   Yttre 

57 Broms till skopan  00:02:30   Inre 

58 Spricka i skopan åtgärdas 00:04:00 Hämtar reservdelar Yttre 

59 Hämtar en sprayburk 00:02:15   Yttre 

60 Testar skott med smälta 00:22:45   Inre 

61 Smörjer verktyget 00:01:00   Inre 

62 Tar ut provdetaljer 00:08:00   Inre 

  Total ställtid 02:18:40     
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 Blankett för ställtidsrationalisering  Bilaga 2  

 Ställ 1, Operatör 2    

     
Beskriven 
aktivitet   Tid Observation Yttre/inre 

1 Framkörning av traversen 00:00:45   Yttre 

2 Frilägger verktyg från slangar 00:02:53 Andra sidan Inre 

3 Utkörning av verktyg 00:00:40 Inne i maskinen Inre 

4 Går till verktygsskåpet 00:00:50   Yttre 

5 Jobbar med ugnskopan 00:01:50   Inre 

6 Arbetar med axel bakom den fasta delen 00:03:14   Inre 

7 Lossning av axel samt rengöring 00:05:45   Inre/Yttre 

8 Rengöring av extern del 00:01:33   Yttre 

9 Lossning av bultar 00:01:22   Inre 

10 Ditsättning av axel 00:05:10   Inre 

11 Hämta fast nyckel 00:01:05   Yttre 

12 Lossning av extern del till skopan 00:04:00   Inre 

13 Allmän kontroll av bl.a. vätskemängd 00:01:43   Yttre 

14 Ta ut verktyg med travers 00:01:00   Inre 

15 Framkörning av nya verktyg till travers 00:00:34   Yttre 

16 Kopplar på verktyg till traversen 00:00:20   Inre 

17 Påhängning av ugnskopa 00:06:00   Inre 

18 Rengöring av skopa samt insmörjning 00:04:09   Yttre 

19 Letar nycklar i verktygsskåp 00:02:26   Yttre 
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20 Byte och ditsättning av rör  00:05:35   Yttre 

21 Hämtar skiftnyckel 00:01:15   Yttre 

22 Ditsättning av verktyg 00:03:00   Inre 

23 Ditsättning av styrpinnar på rörlig del 00:01:50   Inre 

24 Åtrdragnig av det nya vertyget 00:09:00   Inre 

25 Observerar operatör 1 00:04:47   Yttre 

26 Tar bort ugnslocket 00:00:25   Inre 

27 Tar bort ytskiktet på smältan 00:01:05   Inre 

28 Spänner fast distans 00:01:53   Inre 

29 Kolvstångsbyte samt inkörning av distans 00:02:30   Inre 

30 Bortagning av ej tillhörande slangar 00:03:30   Yttre 

31 Fastsättning av hydraulikslangar 00:03:06   Inre 

32 Byte av bult till skopa 00:07:00 Fel bult Yttre 

33 Testkörning skopa 00:05:00 Förser operatör 1 med verktyg Inre 

34 Spricka i skopan åtgärdas 00:08:00   Yttre 

35 Inskrivning i datorn 00:01:30   Yttre 

36 Tittar på när provskotten körs 00:22:45   Yttre 

37 Påfyllning av olja 00:03:10   Yttre 

38 Tittar på när provdetaljer tas ut 00:08:00   Yttre 

  Total ställtid 02:18:40     
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 Blankett för ställtidsrationalisering  Bilaga 3  

 Ställ 2, Operatör 1    

     
Beskriven 
aktivitet   Tid Observation Yttre/inre 

1 Tar bort värme slangar 00:08:20 Får hjälp av operatör 2 Inre 

2 Hämtar pall till verktyg 00:00:35   Yttre 

3 Hjälper Operatör 2 att lossa bult 00:01:50   Inre 

4 Manuella knappar 00:02:10 Tittar i instruktioner Inre 

5 Lossar bakre färstdon 00:02:30   Inre 

6 Kör ihop och låser verktygshalvorna 00:01:00   Inre 

7 Plockar ihop verktyg 00:01:04   Yttre 

8 Kör tillbaka det låsta verktyget, ger instruktioner till operatör 
2 00:02:38   Inre 

9 Backar bom 00:01:29   Inre 

10 Lossar bultar rörlig del 00:02:15   Inre 

11 Krånglar med det mekaniska låset 00:24:10 Funderar och försöker böja och benda loss verktyget Inre 

12 Kör ut och placerar verktyg på pall 00:05:13   Inre 

13 Kör in nytt verktyg 00:06:00   Inre 

14 Kör in bomen 00:03:20   Inre 

15 Ger instruktioner och hjälper till att byta fyllkammare 00:06:18   Yttre/Inre 

16 Monterar fast verktyget 00:17:20 Problem eftersom traversen inte går att flytta obehindrat Inre 

17 Fixar med kolv 00:02:04   Inre 

18 Tittar i instriktionen och går omkring 00:05:41   Yttre 
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19 Fäster bultar 00:03:16   Inre 

20 Konsultar om det mekaniska låset 00:05:00   Yttre 

21 Backar rörlig del 00:00:26   Inre 

22 Sätter fast snabbkopplingar 00:08:37 Hämtar verktyg för att kunna rengöra kopplingar som 
kärvar Inre 

23 Ger instruktioner och hjälper till med montering av 
fyllkammare 00:09:40   Yttre/Inre 

24 Byter ut trasig slang 00:01:33   Yttre 

25 Ställer in smörjinställningarna på sprutan 00:25:10 Ställs in för hand, på känsla, utan instruktion Inre 

26 Kontrollerar att allting stämmer genom att köra in rörlig del 00:07:16   Inre 

27 Förbereder för provskott 00:03:34   Yttre 

28 Kör provskott (1) 00:01:00   Inre 

29 Kollar vad som lät under provkörning 00:03:07   Inre 

30 Kör ett andra skott 00:01:05   Inre 

31 Kör ett tredje skott 00:01:20   Inre 

31 Kör ett fjärde skott 00:02:12   Inre 

33 Total ställtid 02:47:13     
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 Blankett för ställtidsrationalisering  Bilaga 4  

 Ställ 2, Operatör 2    

     
Beskriven 
aktivitet   Tid Observation Yttre/inre 

1 Tar bort värme slangar 00:08:52 Får hjälp av operatör 1 Inre 

2 Börjar med rörliga delen 00:05:03   Inre 

3 Går runt maskinen 00:01:01 Lämnar kofot Yttre 

4 Fixar på första sidan 00:03:42 Lossar bakre fästdonen Inre 

5 Kör travers 00:01:29   Yttre 

6 Får instruktioner 00:01:00   Yttre 

7 Baksidan av rörlig del 00:01:04 Lossar bommen Inre 

8 Kopplar travers 00:02:18   Inre 

9 Lossar främre fästdon 00:01:29   Inre 

10 Väntar på lossning av verktyg 00:23:42 Hjälper till med kofot (Mekaniskt lås krånglar) Yttre 

11 Lossar styrpinnar till verktyg 00:02:00 4st Inre 

12 Ställer verktyg på pall 00:03:13   Inre 

13 Lägger styrpinnar på verktyg 00:01:19   Inre 

14 Skruvar loss fyllkammare 00:08:51 Går till andra sidan med andra verktyg Inre 

15 Skruvar åt storbommen 00:01:18   Inre 

16 Assisterar verktygsditsättning 00:07:56   Inre 

17 Står på baksidan 00:06:04 Krångel p.g.a. att travers ej går att köra längre fram Yttre 

18 Skruvar åt fast del, verktyg 00:03:47   Inre 

19 Sätter i nya styrpinnar 00:02:16 4st Inre 
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20 Problem mekaniskt lås 00:05:00 Konsultar hjälp Yttre 

21 Dricker vatten 00:01:26   Yttre 

22 Skruvar åt rörlig del, verktyg 00:02:47 Första sidan 2 st Inre 

23 Skruvar åt lyftspärren 00:02:24 Tappar verktyg (00:01:00) Inre 

24 Kör bort travers 00:01:29   Inre 

25 Kopplar slangar till rörlig del 00:06:51 Borstar rent munstycke. Får hjälp av Operatör 1 Inre 

26 Sätter dit den nya fyllkammaren 00:10:55 Sätter dit slang Inre 

27 Byte av vattenslang 00:06:53 Stänger av vatten Yttre 

28 Sätter på vatten igen 00:01:35 Går runt maskinen Inre 

29 Smörjer slangsfäste 00:02:10   Inre 

30 Diverse 00:02:30   Yttre 

31 Justerar smörjmedelssprutan 00:17:20 Skruvar med fingrarna, testsprutar och väntar Inre 

32 Lyfter av lock till smälta 00:01:15   Inre 

33 Diverse 00:06:50 Kör fram och tillbaka för att passa verktyg Yttre/Inre 

34 Smörjer verktyg 00:02:40 Innan provskott Inre 

35 Kör provskott (1) 00:01:00   Inre 

36 Kollar vad som lät under provkörning 00:03:07 Fixar med nytt skott (00:02:00) Inre 

37 Kör ett andra skott 00:01:05   Inre 

38 Kör ett tredje skott 00:01:20   Inre 

39 Kör ett fjärde skott 00:02:12   Inre 

40 Total ställtid 02:47:13     
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