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Förord 

Författarna vill tacka Gnotec Habo som gjorde det möjligt att genomföra examensarbetet. Vi 

vill även tacka produktionstekniker och handledare Roy Filén för svar och förtydligande 

omkring eventuella frågor. Vi vill också tacka operatörerna på robotkantpressavdelningen, 

Johan Karlsson och Christian Christenssen som ställde upp på att bli filmade och svarade 

tydligt på alla frågor. 

Vi vill även tacka vår handledare Leif Svensson från Tekniska Högskola i Jönköping för 

mycket goda råd under arbetes gång. 

Avslutningsvis vill vi tacka samtliga anställda på Gnotec Habo för ett mycket trevlig och 

öppen kontakt under arbetets gång. 
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Abstract 

The thesis has been carried out on Gnotec Habo, which manufactures metal components to the 

heavy vehicle industry by laser cutting, punching, bending and welding. Today the company 

is not satisfied with the availability of the robotic bending department. A major contributing 

factor to this is the long setup times. 

The aim was to analyze the conversion process and identify opportunities for improvement 

and develope three practical and cost effective proposals for increased availability. Since the 

goal of the company was to achieve greater availability, an analysis was made of the work 

during production and this led to a number of additional suggestions for improvement. 

SMED method originating from Japan is one of the major theories within setup time reduction 

and it has formed the basis for the approach to achieve reduced setup time. Methods that have 

been used during the work have been data analysis, observations, time measurements and 

literature review.  

The work resulted in three proposals to reduction of setup time and if the company would 

implement all suggestions, they would be able to achieve an average reduction of each setup 

with 23 minutes. This provides a reduction of setup time by 36.3%. The reduction in setup 

time can be utilized in two ways by the company, either by increasing production time or by 

reducing batch sizes. 

Keywords - Setup time, Setup time reduction, Conversions, Availability, SMED 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på Gnotec Habo som tillverkar metallkomponenter till tung 

fordonsindustri genom laserskärning, stansning, kantpressning och svetsning. Företaget är 

idag inte nöjda med tillgängligheten på robotkantpressavdelningen. En stor bidragande faktor 

till detta är långa ställtider. 

 

Syftet var att analysera omställningsprocessen och identifiera förbättringsmöjligheter samt ta 

fram tre konkreta och kostnadseffektiva förslag till ökad tillgänglighet. Då målet från 

företaget var att nå en ökad tillgänglighet så gjordes en analys av arbetet under produktionen 

och detta ledde till ett antal ytterligare förbättringsförslag. 

 

SMED-metoden som har ursprung från Japan är en av de största teorierna inom 

ställtidsreducering och den har legat till grund för tillvägagångssättet för att nå minskad 

ställtid. Metoder som har använts under arbetet har varit dataanalyser, observationer, 

tidsmätningar och litteraturstudie. 

 

Examensarbetet resulterade i tre förslag till ställtidsreducering och om företaget skulle införa 

alla förbättringsförslag skulle de kunna uppnå en genomsnittlig minskning av varje ställ på 23 

minuter. Detta ger en minskning av ställtiden med 36,3 %. Sänkningen i ställtid kan utnyttjas 

på två sätt av företaget, antingen genom att öka produktionstiden eller genom att minska 

partistorlekarna. 

Nyckelord – Ställtid, Ställtidreducering, Omställningar, Tillgänglighet, SMED 
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Figur 1: Exempel på detalj 

1 Introduktion 
Examensarbetet är sista delen av utbildningen maskiningenjör med inriktning industriell 

ekonomi och produktionsledning på Tekniska Högskola i Jönköping.  

Företaget där arbetet har utförts på har långa ställtider på sin robotkantpressavdelning och vill 

genom en sänkning av dessa kunna öka tillgängligheten.  

1.1 Bakgrund 
Målet för alla företag är att gå med vinst och nyckeln till detta är hög tillgänglighet och 

produktivitet [1]. Tillgängligheten är hur stor andel av den planerade tiden som används till 

produktion. Hos tillverkande företag är tillgängligheten ett viktigt mått på hur effektiva de är, 

därför arbetar företag ständigt med att identifiera förbättringsmöjligheter. På producerande 

företag sker omställningar av maskiner dagligen där långa ställtider är en stor påverkande 

faktor att tillgängligheten är låg på just avdelningar med många omställningar. Ställtid är den 

tid som det totalt sett tar från när den sista korrekta detaljen producerats till när den första 

produkten av rätt kvalitet börjar producerats i nästa order. En lång ställtid sänker 

produktiviteten och tillgängligheten, vilket gör att företaget tvingas att köra med större 

partistorlekar för att avdelningen ska vara effektiv. Företaget är inte nöjd med sin 

tillgänglighet på sin robotkantpressavdelning, därför har en uppgift tilldelats två studenter där 

målet är att öka tillgängligheten. 

1.1.1 Företagsbeskrivning 

Gnotec Habo är ett av Skandinaviens ledande företag vid tillverkning och framtagning av 

metallkomponenter till tung fordonsindustri genom laserskärning, stansning, kantpressning 

och svetsning. Exempel på detalj se figur 1. I Habo 

fokuserar Gnotec på att leverera mindre partier med största 

fokus på tyngre fordon direkt in på monteringslinorna i 

bland annat Volvo och Scanias fabriker. Då detaljerna 

levereras direkt för montering kategoriseras Gnotec Habo 

som ett TEIR1 företag. År 1946 startades verksamheten i 

Habo som idag har 75 anställda och har en omsättning på 

140 MSEK.  
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Gnotec Habo använder Axxos OEE för tillgänglighetsmätning och produktionsuppföljning. 

Axxos OEE är en tjänst som Gnotec köper in av Axxos och Gnotec använder detta system på 

samtliga avdelningar.  

Gnotec Habo är en del av Gnotec AB koncernen. I Sverige finns det fyra separata fabriker och 

dessa är Gnotec Reftele, Gnotec Kinnared, Gnotec Motala samt Gnotec Habo. Gnotec 

koncernen ägs av österrikiska Frauenthal Automotive. 

1.2 Problembeskrivning 
I dagsläget är företaget inte nöjd med tillgängligheten på robotkantpressavdelningen, där 

långa ställtider är en av de största orsakerna. Långa ställtider sänker tillgängligheten och 

produktiviteten, vilket gör att företaget måste köra större partistorlekar än önskat för att 

robotkantpressen ska vara effektiv.  

 

Omställningar av maskiner sker flera gånger dagligen på Gnotec när nya ordrar ska tillverkas, 

eftersom företaget producerar serier med låg volym. Företaget har som mål att bli ännu mer 

flexibelt genom att sänka partistorlekarna ytterligare. Små partistorlekar medför fler 

omställningar och för att det ska vara lönsamt måste ställtiderna reduceras. Gnotec beräknar 

sin ställtid från när operatören trycker "starta ställ" då han påbörjar omställningen till när han 

är klar och trycker "klar ställ" och denna ställtid registreras i Axxos. Företaget har även 

problem med stopp under produktionen som påverkar tillgängligheten på 

robotkantpressavdelning, där materialbrist är en av de största orsakerna. 

1.3 Omfång och avgränsningar 
Eftersom arbetet har en tidsbegränsning har ett antal avgränsningar tagits fram tillsammans 

med företaget och skolan enligt följande: 

• Arbetet kommer att fokusera på robotkantpressavdelningen, då den ses som en 

avdelning med goda förbättringsmöjligheter. 

• Då arbetet har en viss tidsbegränsning kommer förbättringsåtgärderna inte att utredas 

fullt ut. 

• Företaget får färdiga ritningar och krav på artiklarna de tillverkar ifrån sin kund, därför 

kommer arbetet inte hantera ändringar av artiklarnas design. 
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• Företaget har sin robotkantpressavdelning igång i 2 skift. Arbetet kommer att fokusera 

på dagskiftet (7-16), för att öka tillgängligheten. 

• Då författarna inte har någon tidigare kunskap om robotprogrammering kommer detta 

inte beröras i arbetet.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att studera och analysera nuvarande ställprocess och genom 

analys av dagsläget identifiera förbättringsmöjligheter samt ta fram minst tre konkreta och 

kostnadseffektiva förslag på hur ställtiden kan reduceras och tillgängligheten ökas. 

 

För att nå minskade ställtider och ökad tillgänglighet krävs en förbättring av nuvarande 

omställningsarbete. Därmed är studiens första frågeställning: 

 

1. Vilka förbättringsmöjligheter finns i omställningsarbetssättet?  

Examensarbetet ska resultera i förslag som på ett kostnadseffektivt sätt leder till minskade 

ställtider och ökad tillgänglighet på robotkantpressavdelningen. Därmed är studiens andra 

frågeställning: 

2. Hur påverkas tillgängligheten av minskade ställtider? 

Målet är att öka tillgängligheten på robotkantpressavdelningen, därför har författarna även 

valt att analysera arbetet under produktionen och därmed är studiens tredje frågeställning: 

3. Vilka övriga förbättringsmöjligheter kan leda till ökad tillgänglighet under 

pågående produktion? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 

genomföras hos Gnotec Habo. 
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1.5 Disposition 
I inledningen av rapporten får läsaren den bakgrundsinformation som krävs för att få 

förståelse för studien. Sedan följer kapitlet där det problem som behandlas utförligt beskrivs 

och bryts ner i ett tydligt syfte samt de valda frågeställningarna. I metodkapitlet förklaras hur 

arbetet har genomförts. Det börjar med tidsplan och en beskrivning av arbetsprocessen, 

därefter beskrivs hur datainsamling och dataanalys utförts. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring studiens trovärdighet. I det tredje kapitlet följer en djupgående beskrivning 

av de ingående delarna i det teoretiska ramverket samt hur de knyts samman med de valda 

frågeställningarna. I den första delen i kapitlet empiri ges en nulägesbeskrivning, där läsaren 

får en tydlig bild av hur företaget arbetar i nuläget. Därefter följer resultatet av studien, där 

den insamlade data presenteras. Kapitlet analys ger svar på studiens tre frågeställningar 

genom att behandla empirin och det teoretiskt ramverk. Det avslutande kapitlet i rapporten är 

diskussionen som ger en sammanfattande beskrivning av studiens empiri. Vidare beskrivs 

studiens implikationer, begränsningar, slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas 

med förslag på vidare arbete/forskning. 
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2 Metod och genomförande     
2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Studiens frågeställningar handlar om hur tillgängligheten kan ökas och hur 

omställningsarbetet kan förbättras. För att lokalisera påverkande faktorer som sänker 

tillgängligheten och för att hitta förbättringsmöjligheter i omställningsarbetet utfördes arbetet 

på plats hos företaget. Detta bidrog till en god möjlighet att utföra observationer och 

intervjuer för att samla in den data som krävdes. 

En tidsstudie valdes att genomföras för att få en tydlig uppfattning om hur omställningsarbetet 

utfördes och det gav möjlighet till att identifiera de steg som var mest tidskrävande. För att 

kunna förstå och tolka den insamlade datan genomfördes en litteraturstudie som gav kunskap 

om problemområdet. Relevant litteratur granskades för att sedan ligga till grund för det 

teoretiska ramverket. 

En TAK-analys genomfördes för att få en förståelse om hur produktionseffektivitet och 

tillgänglighet beräknades. En djupare analys genomfördes för att sedan få fram de parametrar 

som ledde till ett sämre resultat. Utifrån de negativa orsakerna var det lättare att arbeta fram 

förbättringsförslag som skulle ge en synbar effekt på tillgängligheten. 

2.2 Arbetsprocessen 
I projektets uppstart upprättades en detaljerad tidsplan i form av ett gantt-schema, se figur 2. 

Utifrån deadlines på inlämningar planerades alla delmoment i arbetsprocessen. En 

planeringsrapport skrevs för att planera och kartlägga alla viktiga moment som krävdes för att 

genomföra examensarbetet. Detta gjorde att författarna fick en bra grund om hur arbetet 

skulle utföras innan det startade.  

 

Under hela arbetet har en veckorapport gjorts utifrån en mall från handledare från Tekniska 

Högskolan i Jönköping. Veckorapporten gjordes för att underlätta för författarna att hålla den 

upprättade tidsplanen. Där beskrivs vilka framsteg som gjordes under veckan och vad som 

skulle göras nästkommande veckor. Det skrevs även om det uppstod problem eller 

störningsmoment under veckan och varför de uppstod, se bilaga 2. 

Innan examensarbetet började gjordes tre besök hos företaget för att tillsammans arbeta fram 

en problembeskrivning. Vid första mötet med företaget diskuterades problem som de hade i 
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sin verksamhet och en preliminär problembeskrivning togs fram utifrån skolans och företagets 

krav. Ytterligare två besök gjordes vid uppstarten för att samla in kunskap och få en tydligare 

problembild. Ett par veckor innan arbetet skulle sätta igång startades litteraturstudien.  

 
Figur 2: Gantt-schema 

2.3 Datainsamling 

Observationer 

Observationer har gjorts på omställningar och övriga arbetsprocesser konstant under hela 

examensarbetet på Gnotecs anläggning i Habo. Samtliga observationer har dokumenterats 

med hjälp av anteckningsblock eller videokamera. Detta gjordes för att tydligt kunna se 

felkällor och arbeta fram förbättringsförslag. Författarna valde att använda sig av 

ostrukturerade observationer, vilket är den lämpligaste typen av observation när syftet med 

observationen är att få en detaljerad bild av problemet [2]. 

Intervjuer 

Intervjuer har gjorts med de anställda på robotkantpressavdelningen, för att få deras syn på 

omställningsarbetet och förbättringsmöjligheter. Intervjuer har även gjorts på den manuella 

kantpressavdelningen för att se hur arbetsprocessen utförs där. Intervjun bestod av öppna 

frågor för att inte styra de intervjuade personerna, utan de hade fritt att frambringa vad de 

tyckte [2]. 
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Tidsstudie 

För att göra en detaljerad tidsstudie filmades normalställ. Detta gjorde det enkelt att mäta 

tiderna på alla moment i ställprocessen. En tidsstudie synliggör de största felkällorna och 

moment som tar lång tid och underlättar att identifiera förbättringsmöjligheter.  

TAK-analys 

En TAK-analys (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutbyte) används för att 

mäta total effektivitet. Författarna valde att använda denna metod för att få en god förståelse 

över samtliga faktorer som påverkar effektivitet. En väl genomförd TAK-analys ger goda 

möjligheter till att identifiera förbättringsmöjligheter. All nödvändig data som användes 

hämtades från Axxos industrisystem. 

Litteraturstudie 

För att kunna lösa det problem som uppstod, påbörjade författarna en litteraturstudie. 

Litteratur som berörde ställtidsreducering, effektivisering av verksamheter och tillgänglighet 

var de teorier som fokus lades på. Då SMED är en av de mest välkända teorierna inom 

ställtidsreducering antog författarna att den kunde användas under studien. Litteraturstudien 

gjordes genom sökningar i Google-scholar samt databaser genom högskolans bibliotek. 

Google-scholar är en tjänst inom söktjänstföretaget Google och med hjälp av den finns det 

möjlighet att söka efter vetenskapliga publikationer. Med hjälp av sökverktygen och 

diskussion med handledare från skolan och företaget togs ett flertal teorier fram som skulle 

användas.  

Sökord som används: Ställtid, Omställningar, Total Productive Maintenance (TPM), 

Tillgänglighet, Changeover, Setup-Time reduction, Toyota Production systems (TPS), SMED 

 

2.4 Dataanalys 
Analysen påbörjades med att insamlad data sammanställdes i excel. Den insamlade datan 

granskades och enbart de observationer som var fullständiga togs med i analysen. De 

observationer där vissa steg saknades ansågs ofullständiga och valdes att inte användas. 

Teorin gav författarna den kunskap som krävdes för att kunna analysera den sammanställda 

datan på ett korrekt sätt och gav en god möjlighet till att lokalisera förbättringsmöjligheter. 

Den data som är given av företaget har kontrolleras för att säkerställa att den är korrekt och 

används på rätt sätt. 
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Under datainsamlingen av detta arbete har författarna använt sig av både kvantitativ metodik 

och kvalitativ metodik [2]. 

• Kvantitativ metodik: Användning av matematiska och statiska metoder för 

datainsamlingen, till exempel tidmätningar och enkäter. 

• Kvalitativ metodik: Datainsamling av den art som inte använder sig av direkt mätbar 

data, till exempel verbala formuleringar och iakttagelser.  

2.5 Trovärdighet 
För att säkerhetsställa att den information som används i tidsstudien är korrekt så har 

omställningarna filmats. Detta gav författarna möjlighet att granska och kontrollera samma 

omställning ett flertal tillfällen. Detta hade inte varit möjligt om enbart observationer 

genomförts. När omställningar filmas får samtliga ingående steg korrekt tidsindelning. Då 

författarna valde att enbart analysera och sammanställa fullständiga omställningar, 

minimerades antal felkällor. 

Den data som gavs till författarna av företaget granskades för att veta vad som ingick och hur 

den hade samlats in. Detta för att få en korrekt jämförelse med de datainsamlingar som utförts 

och de som har gjort tidigare av företaget. Den litteratur som använts har granskats enligt de 

steg som Kristina Alexandersson nämner i sin text [3]. Detta gjordes för att minimera 

litteratur som kan innehålla felaktig information.  
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3 Teoretiskt ramverk 
3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
De tre frågeställningarna har en nära anknytning till varandra och berör de olika teorierna 

löpande genom hela arbetet. Det valdes att knyta samman alla frågeställningar till teorierna 

och inte varje frågeställning separat. Författarna ansåg att det skulle skapa förvirring och 

därför valdes det att förklara sambandet mellan de tre frågeställningar och hur teorin 

sammankopplas, se figur 3.  

Toyota Production Systems (TPS) är en ett av de mest använda verktygen för effektivisering 

av verksamheter. Denna teori valdes då den ger goda möjligheter till att lokalisera orsaker 

som inte bidrar till produktens slutvärde och sådant som påverkar tillgängligheten negativt. 

Total Productive Maintenance (TPM) är ett verktyg för att förbättra verksamheters totala 

utrustningseffektivitet. Detta görs genom beräkning av OEE, för att sedan kartlägga de 6 

största förlusterna. Teorin används för att reducera driftstopp under produktion och detta har 

en stor anknytning till att nå ökad tillgänglighet. SMED är en av de mest välkända metoderna 

vid reducering av ställtider, därför valde författarna att utgå ifrån denna teori för att analysera 

och reducera ställtiderna på företaget. 

Författarna ansåg att det var relevant att använda dessa teorier för att besvara de valda 

frågeställningar, då arbetets syfte har varit att reducera ställtider och öka tillgängligheten hos 

företaget. Alla teorier kommer att beskrivas mer ingående i det teoretiska ramverket.  

Figur 3: Koppling mellan frågeställningar och teori 
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3.2 TPS-Toyota Production systems 
Toyota production systems nämns ofta som Lean Production. Idag är Lean Production ett väl 

använt utryck inom effektivisering av industrier. Lean production menar att man arbetar med 

resurssnål produktion [4]. Allt som inte tillför något mervärde till slutprodukten skall 

elimineras [5]. TPS består av ett antal olika synsätt för att förbättra sin verksamhet, nedan 

följer några av dessa. 

JIT-Just In Time 

Grundprincipen för JIT är att en artikel/produkt ska produceras i rätt mängd och i rätt tid. 

Detta medför krav på korta ställtider, små partistorlekar samt korta ledtider [6]. 

 

MUDA-slöseri 

Allt som inte tillför något värde till slutprodukten skall elimineras. Nedan följer några typer 

av slöseri enligt Olhager [6]: 

• Överproduktion - Tillverkas fler detaljer än vad som efterfrågas. 

• Väntan - Maskiner, utrustning, verktyg eller liknande finns inte tillgängliga i rätt tid. 

• Onödiga transporter - Ofta flyttas produkter mellan arbetsstationer som skulle kunna 

slås ihop eller lokaliseras mycket nära varandra. 

• Onödig lagerhållning - Lager utöver de absolut nödvändiga för att möta behov 

• Onödiga rörelser - Operatörer som går omkring för att hämta material, verktyg eller 

för att hjälpa andra medarbetare. 

• Defekter - Fel i arbetsinstruktioner, under tillverkning och under leverans.  

• Onödig tillverkning - Onödigt komplexa aktiviteter som skulle kunna ersättas av 

enklare lösning eller bearbetning i fel maskin eller utrustning. 

     

Kaizen/5 Varför 

Kaizen innebär att företaget alltid ska arbeta med att förbättra sina processer och samtliga 

anställda ska vara delaktiga i att söka fel och förbättringsmöjligheter. När ett problem uppstår 

ska det brytas ner till dess grundorsak genom att fråga sig varför problemet uppstår fem 

gånger [6]. Exempel 5 varför, Hittar olja på verkstadsgolvet. 

1. Varför? Maskinen läcker olja (åtgärd: laga maskinen) 

2. Varför? Packningen är sönder (åtgärd: byt packning) 

3. Varför? Vi köpte undermåliga packningar (åtgärd: ändra specifikationerna) 
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4. Varför? Vi gick efter priset (åtgärd: ändra inköpspolicy) 

5. Varför? Inköparna premieras för kortsiktiga besparingar (åtgärd: ändra sättet att 

utvärdera inköparna) 

Exempel hämtat från [6] 

Standardisering 

Genom att samtliga i verksamheten arbetar på ett standardiserat arbetssätt nås en hög och 

jämn kvalitet genom samtliga processer. Ett standardiserat arbetssätt ger goda möjligheter att 

säkra upp att produktionen håller en jämn produktionstakt. Avvikelser i arbetssättet elimineras 

då samtliga medlemmar arbetar på samma sätt [7]. 

Jidoka 

I varje process ska det ingå en kvalitetskontroll som alltid ska göras innan överlämning till 

nästa station i processen. Det är varje operatörs eget ansvar att produkten håller den önskade 

kvaliteten innan den lämnas vidare till nästa avdelning. Jidoka bygger på att synliggöra 

samtliga processer, för att enkelt kunna upptäcka avvikelser och felaktiga produkter. Jidoka 

översätts som Automation med en mänsklig touch [4]. 

3.3 TPM -Total Productive Maintenance 
TPM är en metod för att öka en verksamhets totala produktionseffektivitet samt att förbättra 

dess processer. Målet är att få bort samtliga förluster som orsakar att verksamheten inte når 

sin fulla potential i produktionen. TPM är inte skapat utifrån kända teorier utan är skapat ifrån 

erfarenheter från hundratals företag som arbetat med förbättring av produktivitet och 

tillgänglighet. För de verksamheter som implementerar TPM krävs ett stort förändringsarbete 

där alla anställda ska vara delaktiga. TPM består utav följande tre grundprinciper [8]. 

 

• Uppföljning av driftstörningar - hjärnan 

Dagsläget analyseras genom en mätning av avdelningens totala produktionseffektivitet 

(OEE). Detta görs i sin tur genom att lokalisera de 6 stora förlusterna. 

• Operatörsunderhållet - hjärtat  

Maskinoperatörerna ska bry sig om sina maskiner och inte överlåta allt till 

verksamhetens underhållsansvarig. Upp till 80 % av de stopp som uppkommer kan 

operatören själv åtgärda genom att sköta om den maskin som han hanterar. 
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• Förbättringsgrupper - musklerna 

När man kartlagt vart problemen ligger så återstår det att få de anställda att vilja 

förändra och förbättra verksamheten. Detta görs genom förbättringsgrupper, där 

samtliga anställda ska vara delaktiga. De anställda kan fritt diskutera 

förbättringsmöjligheter och lösa de problem som uppstår. En stor del av 

förbättringsgrupperna inom TPM är att de är kontinuerliga, de löses inte upp när ett 

specifikt problem har blivit löst.  

3.3.1 TAK-analys  

OEE eller TAK (Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, kvalitetsutbyte) är en metod där man 

mäter produktionseffektivitet. Ett TAK värde på 100 % menas att maskinen går hela tiden i 

rätt hastighet helt utan stopp och omarbete. Hela TAK-analysen beräknas enligt följande [9]: 

TAK=T x A x K 

Tillgänglighet 

Hur stor andel av den planerade tiden används för produktionen. Förluster av den tillgängliga 

tiden ses som stopptid och kan vara omställningar, verktygsbyten, raster eller oplanerade 

stopp. Tillgängligheten beräknas på följande sätt [9]: 

T = (Tillgänglig Tid - Stopptid) / Tillgänglig Tid 

Anläggningsutnyttjande 

Anläggningsutnyttjande visar de taktförluster av utebliven produktion på grund av att 

maskinen inte producerar i den takt den är konstruerad för. Beräknas enligt följande formel 

[9]: 

A =Verklig Produktion / ((Tillgänglig Tid - Stopptid) / Tillgänglig Tid x Max Produktion) 

Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbyte visar på hur stor andel av de producerade produkterna som kan säljas till fullt 

pris och vilka produkter som måste slängas eller omarbetas. Kvalitetsutbytet beräknas enligt 

följande formel [9]: 

K = (Verklig Produktion - Kassation) / Verklig Produktion 
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3.3.2 6 Förluster 

För att kunna uppnå maximalt värde på OEE arbetar man med att minimera förlusterna inom 

varje del i OEE-analysen. Det finns ett flertal förluster såsom mänskliga faktorn, men de sex 

största förlusterna enligt Örjan Ljungberg och Axxos beskrivs nedan [8], [9]: 

1. Utrustningsfel och avbrott 

Under denna kategori hamnar alla driftstopp som inträffar hos en maskin. Orsaken till dessa 

förluster kan vara tillfälliga eller återkommande fel. De tillfälliga felen dyker sällan upp, men 

innebär ofta att maskinen måste stå stilla under en längre tid. De är svåra att förutse p.g.a. att 

de uppkommer relativt sällan. Det kan till exempel vara att komponenter går sönder i 

maskinen och måste repareras eller bytas ut. De återkommande felen innebär att maskinen 

tillfälligt måste slås av och detta beror ofta på konstruktionsfel i maskiner och utrustning. Ofta 

kan stoppen bero på flera fel i maskinen som tillsammans orsakar stoppet. Detta gör att många 

förbättringar måste göras innan hela problemet är löst. I OEE-analysen ger detta förluster i 

form av minskad produktionsvolym och ökad förädlingstid [8], [9]. 

2. Ställtid och justeringar 

Ställtid är den tid som det totalt sett tar från när den sista korrekta detaljen producerats till när 

den första produkten av rätt kvalitet börjar producerats i nästa order. Ibland måste även vissa 

justeringar utföras efter att ställtiden är klar och i vissa fall kan den här tiden vara längre än 

hela omställningen. I OEE-analysen ger detta förluster i form av produktionstid samt ett antal 

defekta produkter som tillverkats innan justeringen. För många företag har just omställningar 

varit en central fråga sedan länge och det var ur det här området som SMED-metoden togs 

fram [8], [9]. 

3. Tomgång och småstopp 

Tomgångsförluster är då maskinen skulle kunna arbeta, men den gör inte det på grund av till 

exempel materialbrist. Småstoppsförluster uppstår ofta då till exempel en produkt fastnar eller 

att något skräp fastnat i en matningsutrustning. Dessa problem åtgärdas snabbt, men kan ge en 

större tidsförlust än det borde om felen inte uppmärksammas av operatören. Förlusten av 

produktionstid kan därför bli ganska stor när maskinen måste vänta på operatören för att 

kunna starta igen. Problemet är att de inträffar ofta och eftersom de är så pass korta görs ingen 

felrapport. Många företag har därför dåligt grepp om hur stor förlusten är på grund av 

småstopp [8], [9]. 
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4. Reducerad hastighet 

Den här förlusten uppkommer när en maskin kör i en lägre hastighet än vad den är 

konstruerad för. Det kan vara svårt att upptäcka felet, eftersom maskinen fortfarande arbetar 

och producerar. Förlusten kan bero på till exempel felaktig inställning eller slitage på 

utrustningen men oftast att man inte vet vilken hastighet som är optimal. Exempel på 

hastighetsförluster kan vara att maskinen börjar vibrera vid full fart vilket påverkar kvaliteten 

på produkten som därför måste kasseras [8], [9].  

 

5. Defekter i processen 

Defekter kan uppstå på grund av felaktig bearbetning som i sin tur kan bero på tillfälliga och 

återkommande störningar. När en detalj kasseras blir det förlust i och med råmaterialet, men 

även produktionstiden ses som en förlust. Till denna förlust räknas de produkter som kasseras 

och omarbetas. Kassationer ses som en stor förlust eftersom dyrt material måste slängas. Vid 

omarbete kan man rädda produkten och sälja den [8], [9]. 

 

6. Reducerat utbyte och uppstartsförluster 

De här förlusterna uppkommer när maskinen har varit avstängd. Det kan vara efter en 

omställning eller på morgonen och det beror ofta på att maskiner är kall och kan behövas 

värmas upp innan rätt kvalitet nås på produkterna. Detta är en typ av kvalitetsförlust när flera 

avvikande produkter producerats innan processen hunnit bli stabil [8], [9]. 

3.4 Ställtid 
Ställtid är den tid som det totalt sett tar från när den sista korrekta detaljen producerats till när 

den första produkten av rätt kvalitet börjar produceras i nästa order. Den synbara effekten i 

ställtidsreducering är att ställtiden kortas ner, men det finns även flera andra fördelar med att 

reducera ställtiderna. Med kortare ställtider kan fler detaljer tillverkas som leder till en ökande 

omsättning. Kapacitet frigörs som ger en flexiblare produktion i och med att mindre serier kan 

produceras och ger en möjlighet till att ta emot flera ordrar [6]. 

Enligt Olhager finns det tre sätt att utnyttja ställtidsreduktion [6]: 

• Minska beläggningsgrader i resurser 

• Minska partistorlekarna 

• Öka produktionen 
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3.5 SMED – Single Minute Exchange of Die 
SMED är en vanlig metod vid ställtidsreducering med ursprung från Japan. Målet är att 

ställtiden ska reduceras till under 10 minuter. Metodens grundare sägs vara Shigeo Shingo 

som utvecklade metoden just för att analysera och reducera ställtider hos Toyota. Det var i 

början av 1950-talet som Shigeo Shingo fick i uppgift att öka produktiviteten på Toyo 

Kogyo´s Mazda anläggning i Hiroshima som tillverkade trehjuliga bilar. Målet var att 

eliminera flaskhalsar av pressmaskiner i anläggningen och det var vid den här uppgiften som 

Shingo insåg att det fanns två typer av omställningsaktiviteter, nämligen inre och yttre ställ. 

Inre ställ är saker som ska utföras då maskinen är tom på produkter och avstängd. Yttre ställ 

är saker som kan förberedas och göras när maskinen är igång. 1969 ombads Shigeo att halvera 

ställtiden av en 1000-tons pressverktyg i Toyotas huvudfabrik från fyra timmar och detta blev 

grunden till ställtidsreducering och SMED-metoden. Efter sex månaders arbete och samarbete 

med Toyotas personal lyckades Shigeo reducera ställtiden till 90 minuter genom att 

effektivisera de befintliga inre och yttre ställen. På ett återbesök en månad senare fick Shigeo 

veta att avdelningschefen hade fått en uppgift att reducera ställtiden till mindre än tre minuter. 

Detta gav honom iden som blev helt avgörande för SMEDs framtid och det var att man kunde 

omvandla inre ställ till yttre. Tre månader senare med lång implementering lyckades gruppen 

nå den korta ställtiden på tre minuter [10].  

Framtagningen av SMED tog alltså 19 år och har lett till stora framgångar inom Toyota och 

andra organisationer över världen [11]. Exempel på yttre och inre ställ visas i tabell 1. 

Tabell 1: Exempel på yttre- och inre ställ

 

Nedan följer en beskrivning av SMEDs ingående steg som också visas i figur 4. 

1. I det första steget studeras ett normalställ och arbetsmomenten delas in i inre- och yttre 
ställtider. Inre ställ är sådant som måste göras när maskinen står stilla medan yttre ställ kan 
göras under pågående produktion. Shingo rekommenderar tre tekniker som kan användas till 
att studera ett normalställ [10]: 

• Videofilmning av ett normalställ 

• Intervjuer av operatörerna för att få en bredare syn på processen och stället 
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• Kontinuerlig processanalys med tidtagarur där samtliga tider på momenten noteras 

Efter videofilmningen ska arbetsmomenten delas in i inre- och yttre ställtider. För att 

underlätta den här urskiljningen kan två olika listor göras[11]: 

• Checklista: Beskriver alla nödvändiga resurser inför kommande omställningar. Det 

som ingår i den här listan är till exempel. 

o Namn på operatörer 

o Nödvändiga delar till nästa omställning 

o Inställningar på maskinen och annan utrustning 

o Specifikationer på verktyg 

o Mått och dimensioner på produkten 

• Funktionslista: Det här är en enkel och tydlig lista där det endast framgår om 

verktygen är i gott skick eller inte.  

Dessa två listor kan förhindra fel och undvika onödiga reparationer som kan leda till längre 

ställtider [11]. 

2. Nästa steg handlar om att göra om inre ställ till yttre ställ. Genom att omvandla inre ställ till 

yttre minskar tiden en maskin inte är i drift och varje omvandling leder till ökad produktivitet 

När maskinen är igång och producerar ska det förberedas så mycket som möjligt inför nästa 

order. Förutom att omvandla ställen bör verktyg och delar standardiseras så mycket som 

möjligt, alltså att storlek och dimensioner ska vara lika oberoende på vilken produkt som ska 

produceras [10].  

3. Detta steg fokuserar på att reducera ställtiderna ytterligare och innehåller en grundligare 

analys av både de inre och yttre ställtiderna. Varje moment bör effektiviseras för reducering 

av den totala ställtiden. Några hjälpmedel för att effektivisera processen ytterligare är [10], 

[11]: 

• Parallella operationer som innebär utökning av operatörer för att minska ställtiden 

• Eliminera justeringar och testkörningar  

• Färgkoder av verktyg och delar samt deras förvaring 

• Användning av snabbfästen som till exempel klämma 

• Andra förenklingar som leder till att ställtiden reduceras eller förenklas 
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Figur 4: SMED i tre steg, baserad på Shingo [10]  
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Tabell 2: Beskrivning av robotceller 

4 Empiri 
4.1 Nulägesbeskrivning 
Då arbetet har genomförts på Gnotecs 

robotkantpressavdelning så har författarna valt att 

ge en noggrann beskrivning över denna avdelning. 

Avdelningen består av fyra stycken robotceller, se 

tabell 2.  Cell 3501 används för stora artiklar som 

har något mått över 500 mm. Denna cell skiljer sig 

från de övriga då den har ett automatiskt rullband 

som utbana, där roboten palliterar de färdiga 

produkterna. I de övriga cellerna placerar roboten 

den färdiga detaljen på en utbana som leder till pallen där produkterna placeras osorterat. För 

att fylla på material i cell 3501 krävs det att cellen stängs av då påfyllningen sker inne i cellen. 

Cell 3502 används för artiklar med mått mellan 500-1000 mm och det finns möjlighet att 

svetsa fast muttrar. I cellerna 3503 och 3504 körs artiklar med mått upp till 500 mm, i cell 

3503 finns möjlighet att svetsa dit mutter. För att fylla på material i dessa celler används ett 

roteringsbart bord med två magasin. När ett magasin är tomt görs en enkel rotering för att byta 

magasin. Magasinen fylls på manuellt men det kan göras under pågående produktion. Hur 

avdelningen är upplagd visas på figur 5.  

 

Under dagskiftet 07-16 sköts avdelningen av två robotoperatörer. I dagsläget har alla 

avdelningar rast samtidigt, en klocka ringer när rasten börjar och slutar.  En person arbetar 

kvällsskiftet 16.00–01.30. Under arbetets gång har en operatör utbildats under kvällsskiftet för 

att sedan börja arbeta nattskiftet. Operatörernas huvudsakliga uppgifter är att se till att 

avdelningen producerar enligt plan. Gnotec har höga krav från sina kunder så inga felaktiga 

detaljer är tillåtna. Gnotec får ett meddelande från kunden oavsett om det är en detalj som är 

fel eller hela ordern.  Det är operatörens ansvar att samtliga detaljer som skickas vidare till 

nästa avdelning håller önskad kvalitet och uppfyller kraven i specifikationen. 
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Figur 6: Signalsystem 

Under den tid som arbetet genomförts har inga observationer gjorts i cell 3502 då den har 

varit under reparation. På robotkantpressavdelningen används ett system med tre stycken 

lampor se figur 6. Där grön lampa betyder att produktion är igång, gul lampa när det finns ett 

okodat stopp och röd lampa visar när det är stopp i produktionen. Varje cell har en egen 

uppsättning av signalsystemet. 

4.2 Kvalitetskontroll 
För att styra kvalitetsnivån i produktionen sker mätning av funktionsmått och det är en 

arbetsuppgift för operatörerna som kräver hög noggrannhet. Företaget har idag en 

kontrollplan som man går efter vid mätning. Den första detaljen som tillverkas ska mätas av 

operatören. När operatören har godkänt biten ska han lämna detaljen vidare till en person som 

Figur 5: Layout robotkantpressavdelning 
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Figur 7: TAK-analys  

Figur 8: Anläggnings-
utnyttjandet 

är behörig att utföra dubbelmätning. Det innebär att det görs en kontrollmätning på de angivna 

funktionsmåtten. När den behörige har godkänt detaljen kan produktionen startas. Under 

pågående produktion sker ett antal mätningar som företaget kallar löpande kontroller. Dessa 

sker vid detalj nummer 25, 50, 100, 500 som tillverkats och därefter var 500:e detalj. 

4.3 TAK-analys 
TAK-värdet är taget från Axxos under perioden 1 Jan - 25 Mars 

2015 med en produktionseffektivitet på 11 %, se figur 7.  

Under dessa månader hade företaget en anläggningsutnyttjande på 

36 %, se figur 8. Robotcell 3502 har under denna period varit under 

reparation och har därför sänkt utnyttjandet på avdelningen. 

Stopporsaker är en parameter i anläggningsutnyttjandet och utifrån 

Axxos har stopporsakerna och antal stopptimmar tagits fram under 

perioden och där syns det tydligt att kapaciteten inte utnyttjas fullt ut 

på hela avdelningen. Det är operatörerna som fyller i information 

om orsaken till stoppen som uppstår. Väntan på plåtbyte är 

tillsammans med ställ de stopp som orsakar den största delen av 

stopptiden, se figur 9. Nedan följer en lista om alla stopporsaker 

registrerat av operatörerna i Axxos: 

• Väntan på plåtbyte - Är då materialet är slut och här kan det räcka med en enkel 

vridning av magasinet för att maskinen ska börja producera igen.  

• Ställtiden - Är omställningstiden det tar inför varje ny artikel som ska tillverkas.  

• Ej kodat inom 8h - Är en stopporsak där operatören inte angett orsaken till stoppet.  

• Externt stopp - Är när en utomstående kommer och orsakar stoppet. Detta kan till 

exempel vara en reparatör som ska byta en del i maskinen. 

• Städning - Är inbokat varje fredag och för att kunna göra en noggrann städning av 

maskinen krävs det att den är avstängd.  

• Programmering - Utförs när nya produkter tillkommer och arbetssättet är som en 

vanlig omställning utan några sparade inställningar sedan tidigare.  

• Rast - Stopporsak registrerat som rast är då maskinen stannat under tiden som 

operatörerna har rast. 
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Figur 10: Kvalitetsutbyte 

Figur 11: Tillgänglighet 

• Anteckning robot - Är blandade maskinfel som kräver en mindre åtgärd och kan inte 

beskrivas under något annat stopp.  

• Ej mot anhåll - Här har maskinen tappat kontakt mellan kontaktinstrumentet och 

detaljen som ska bockas.  

• Övriga stopp - Är en ihopslagning av alla mindre stopp som inte har så stor påverkan 

om det jämförs med stoppen som orsakar betydligt mer stopptid. 

 

 
Figur 9: Stopporsaker under tidsperioden 1 Jan – 25 Mars 2015 

Kvalitetsutbytet på robotkantpressavdelning ligger under den här 

tidsperioden på 98 %, se figur 10. En robot är inställd att varje gång 

tillverka detaljer med identiska mått och vinklar och därför är 

kvalitetsutbytet inget problem på robotkantpressavdelningen.  

 

Tillgängligheten ligger på 29,5 %, se figur 11. Stopptid är också 

en parameter för beräkning av tillgänglighet och därför har 

stopporsakerna en negativ påverkan. Tillgängligheten påverkades 

även under tidsperioden av att cell 3502 inte var i drift. Företaget 

beräknar den planerade/tillgängliga tiden vardagar mellan 07.00-

01.30. Planerade stopp som t.ex. externa stopp räknas inte med som 
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Figur 12: Exempel på 
stans och dyna 

Figur 13: Centreringsbord 

ett stopp som påverkar tillgängligheten, då de planerade stoppen inte är inräknade i den 

planerade produktionstiden. 

 

 

4.4 Omställningsarbetet 
Författarna observerade ett flertal omställningar och tog fram en mall till arbetssättet som 

består av ett antal steg, dessa ser du i tabell 4 och nedan följer en genomgång av samtliga 

ingående steg. 

 

• Det första steget är att titta i körplanen för den cell där omställningen ska utföras och 

välja ut det arbete som är nästa jobb enligt körplanen. Här visas i vilken ordning 

samtliga arbeten ska utföras samt om vissa jobb har blivit 

prioriterade från ledningen. Prioriterade arbeten beskrivs 

som 99 i körplanen och är artiklar som flyttats upp i listan 

p.g.a. olika anledningar. Det kan vara att leveransdatumet 

till kunden närmar sig. 

• I andra steget hämtar operatören tillverkningsordern, där 

finner han samtlig information angående detaljen som ska 

tillverkas, vilka verktyg som ska användas, vart materialet 

finns på avdelningens lager och vilka mått samt toleranser 

detaljen har. Verktygen består av stans och dyna med olika 

vinklar och längd, se figur 12. Det finns en rad olika standardverktyg men även 

verktyg som är anpassade till specifika detalj.  

• Därefter hämtas de angivna verktygen och det material som ska användas och tas till 

cellen. 

• Sedan hämtar operatören en setup där placeringen av verktygen angivna. Denna finns i 

en pärm vid varje cell. Samtliga artiklar som produceras har sin egen setup, som 

uppdateras med genomförda ändringar. Setupen är en 

instruktionsanvisning för uppsättning av alla verktyg och i 

den finns all information som är användningsbar i 

omställningen.  
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• Därefter följer operatören setupen och sätter upp verktygen, Antalet stansar och dynor 

varierar mellan de olika artiklarna, på vissa artiklar krävs det även ett extra verktyg när 

artikeln har en sned vinkel som skall bockas.  

• När operatören har satt upp samtliga verktyg så väljer han program till 

centreringsbordet samt ställer in rätt mått på bordet enligt setupen så att roboten har 

möjlighet att greppa biten, se figur 13.  

• Operatören hämtar sedan material och fyller på till omställningen för att sedan bocka 

första biten manuellt. Samtliga vinklar kontrollmäts och när vinklarna är inom önskad 

tolerans så går operatören vidare till att ställa in roboten. Robotens bana ifrån 

centreringsbord till bockningsplats kontrolleras först. 

• Därefter ställs roboten in inför varje bockning. Här krävs extrem noggrannhet för att 

kontaktinstrumentet ska få kontakt med detaljen. Kontakten är till för att veta att 

detaljen är helt vinkelrät mot verktygen. När kontakten är rätt inställd signalerar 

maskinen att detaljen är på rätt plats och kan bockas. I de fall som artikeln skall 

genomgå svetsen så tillkommer ett steg i detta led där roboten skall gå ifrån 

bockningsplats till svets.  

• När alla vinklar är rätt inställda och godkända körs en bit i automatiskt läge för att 

kontrollera att robotens bana fungerar felfritt. Denna bit mäts för att garantera att den 

är inom angivna toleranser. Anser operatören att denna bit är godkänd ber han en 

behörig person att kontrollmäta den. Blir den godkänd även här så är det nu okej att 

starta produktionen. 

• Det sista steget i omställningen är att hämta en tom pall till färdiga detaljer som 

placeras på angiven plats. Sedan fyller operatören på material till produktionen, detta 

får operatören göra ett flertal gånger under produktionens gång. Därefter kan 

produktionen startas. 

4.4.1 Sammanställning omställningar 

Författarna	  har	  under	  arbetet	  observerat	  och	  filmat	  ett	  flertal	  omställningar.	  De	  

omställningar	  som	  ger	  data	  till	  tidsstudien	  är	  de	  omställningarna	  som	  har	  filmats	  och	  de	  som	  

har	  ägt	  rum	  i	  cell	  3503	  och	  cell	  3504,	  se	  tabell	  3.	  Den	  beräknade	  ställtiden	  är	  tagen	  ifrån	  

företagets	  databas	  och	  den	  är	  beräknad	  efter	  hur	  lång	  tid	  de	  anser	  att	  den	  ska	  ta.	  Den	  

utförda	  ställtiden	  är	  den	  ställtid	  som	  författarna	  har	  mätt	  fram	  under	  tidsstudien.	  	  	  	  
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Tabell 3: Sammanställning tider omställningar 

 

 

Ställtiden på företaget räknas i dagsläget mellan steg 1-18 och därför har författarna valt att 

inte ta med tiderna på steg 19-21, se tabell 4. Operatörerna har under vissa observerade 

omställningar valt att ta fram och förbereda saker inför omställning, se bilaga 6. I de här fallen 

förberedde de sakerna när föregående order var i slutfasen av sin produktion och alla tre celler 

var under produktion. I tabell 3 är en medeltid beräknad av alla steg i de sju filmade och 

observerade omställningarna. Här syns det tydligt att vissa steg i arbetet tar betydligt längre 

tid än andra och den totala medeltiden på omställningarna beräknades till 63,4 minuter. I figur 

14 syns det tydligare hur lång tid stegen tar jämfört med varandra. 
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Figur 14 Medeltid omställning 

Tabell 4 Medeltid omställningsarbete 
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Figur 15: Plats för jobb på manuell kantpress 

5 Analys 
Utav de 6 stora förlusterna som nämdes tidigare under TPM i det teoretiska ramverket, har 

författarna valt att fokusera på två av dessa, nämligen ställtid och justeringar samt tomgång 

och småstopp. Dessa valdes ut för att de var de största orsakerna till att tillgängligheten var 

låg. Väntan på plåtbyte är en typisk tomgångsförlust då maskinen skulle kunna producera men 

på grund av materialbrist gör den inte det. 

5.1 Vilka förbättringsmöjligheter finns i 
omställningsarbetssättet? 
Författarna tycker enligt den kunskap som inhämtats genom litteraturstudien att ställtiden 

borde räknas mellan steg 1-21 i mallen som tagits fram, men eftersom företaget endast 

räknade tiden mellan 1-19 gjordes valet att inte ta med de tre stegen efter produktion. Detta 

gjordes för att kunna jämföra med den beräknade ställtiden från företaget. 

 

Steg 12 är steget där operatören ställer in roboten och är det steg som tar längst tid, eftersom 

steget utförs inne i cellen och det krävs extrem noggrannhet. Författarna har ingen tidigare 

kunskap om robotprogrammering, därför har fokus lagts på andra steg. 

5.1.1 Förbättringsförslag 1 - Förbereda jobb som på manuell kantpress 

Manuell kantpress har ett arbetssätt 

som flyter på mycket bättre i 

jämförelse med robotkantpress. De har 

en plats för nästkommande jobb, där 

allt är framtaget och förberett. När 

operatören är klar med sin order går 

han till platsen som är markerad med 

jobb 1 och jobb 2, se figur 15 och 

hämtar nästa jobb. Här är det en 

samordnare för avdelningen som 

förbereder jobben. 
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Förbättringsförslaget är att införa ett liknande system på robotkantpressavdelningen. Många 

artiklar har en produktionstid på upp mot 10 timmar och nästa jobb behöver inte tas fram 

under slutet av produktionstiden utan det kan förberedas när som helst under den här tiden. I 

dagsläget finns ingen bestämd plats för kommande jobb. Genom att ha en plats för detta blir 

det lättare att skapa rutin på arbetssättet och steg 1-5 i omställningsarbetet kan omvandlas till 

yttre ställtid och därmed förberedas innan omställningen ska utföras, se figur 16.	  

Figur 16: Steg som kan omvandlas från inre till yttre ställ 

 

Det kan komma in prioriteringar på artiklar som ska produceras. I regel ska ordern produceras 

inom 24 timmar men om ordern är akut kan det krävas att den tillverkas innan det förbereda 

jobbet. I intervju med operatörerna på avdelningen är detta den största anledningen till att 

jobben inte förbereds. Författarna ser inte detta som ett problem då de anser att det jobb som 

är framtaget hamnar direkt efter det prioriterade jobbet i körplanen och därmed redan är 

framtaget. 

 

5.1.2 Förbättringsförslag 2 - Starta produktion innan dubbelmätning 

I dagsläget finns ingen effektiv rutin kring hur dubbelmätningen ska gå till. När operatören 

har utfört mätning av första biten och anser att denna är godkänd ska han därefter leta upp en 

behörig som är berättigad att utföra dubbelmätningen. De som är behöriga finns inte alltid 

tillgängliga och då får operatören leta upp någon annan eller vänta tills han blir ledig. En 

förbättring kan göras genom att skapa en rutin där operatören startar produktionen när han har 

utfört första mätningen och anser att biten är godkänd. Dubbelmätningen måste ha skett innan 

operatören gör första löpande kontrollen, alltså kan det produceras upp mot 25 bitar innan 

dubbelkontrollen måste ha utförts. I figur 17 visas stegen som kan omvandlas från inre till 

yttre ställ. 
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Under de veckor som arbetet utförts så har samtliga detaljer blivit godkända när den behörige 

utför dubbelmätningen. Under intervju med handledare Roy Filen och robotoperatör Johan 

Karlsson stärkte det antagande kring att få detaljer blir icke godkända under dubbelmätningen.  

	  

Figur 17: Steg som kan omvandlas från inre till yttre ställ 

5.1.3 Förbättringsförslag 3 - Parallellt omställningsarbete 

Parallellt omställningsarbete är när de båda operatörerna hjälps åt med ett ställ. Det finns 

aktiviteter som kan utföras parallellt men det förutsätter att de andra cellerna är under 

produktion och inte påverkas av den parallella omställningen. De steg som skulle kunna 

utföras parallellt är de steg som beskrivs i figur 18. 

Figur 18: Steg som kan utföras parallellt 

5.2 Hur påverkas tillgängligheten av minskade ställtider?   
Förbereda jobb som på manuell kantpress 

Genom att införa förbättringsförslag 1 kommer en genomsnittlig minskning av varje ställtid 

vara 9 minuter, se figur 19. Detta är en enkel åtgärd eftersom arbetssättet redan utförs på den 

manuella avdelningen. Det viktigaste är att införa rutinen så att operatörerna på 

robotkantpress vill använda sig av det nya arbetssättet. Samtliga tider i figuren är angivna i 

sekunder och sedan sammanställts dessa angivet i minuter. 

Parallellt omställningsarbete  

Figur 19: Minskning i tid vid införing av förbättringsförslag 1 



	  

29	  
	  

Ett införande av förbättringsförslag 2 kommer att ge en genomsnittlig minskning av varje 

ställtid med 8,8 minuter eller 527,5 sekunder, se figur 20. I dagsläget är det svårt att införa det 

här förslaget, eftersom operatörerna har två celler var att ha hand om, men med en införing av 

alla förbättringsförslag kommer operatörerna få mer tid till annat. Denna tid kan utnyttjas 

genom parallellt omställningsarbete. 

Figur 20: Minskning i tid vid införing av förbättringsförslag 2 

Starta produktion innan dubbelmätning 

Genom att införa förbättringsförslag 3 kommer en genomsnittlig minskning av varje ställtid 

vara 8,3 minuter eller 496 sekunder, se figur 21. Detta är en enkel åtgärd men det kräver att 

ledningen godkänner det nya arbetssättet att produktionen kan starta innan dubbelmätningen.   

	  

	  

Figur 21: Minskning i tid vid införing av förbättringsförslag 3 

Alla förbättringsförslag 

Om företaget skulle införa alla förbättringsförslag skulle de kunna uppnå en genomsnittlig 

minskning av varje ställ med 23 minuter eller 0,38 timmar, se figur 22. Detta skulle ge en ny 

genomsnittlig ställtid på 40,4 minuter jämfört med den gamla på 63,4 minuter. Detta ger en 

minskning av ställtiden med 36,3 %.  

	  

Figur 22: Total minskning i tid vid införing av alla förbättringsförslag 
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Tabell 5: Beräkning av tillgänglighet 

Genom en sänkning av ställtiden med 23 minuter fås en tillgänglighetsökning på 5,33 %, se 

tabell 5. All data som används i beräkningen av tillgängligheten är tagen från Axxos. Den 

planerade tiden och total stopptid är tagen ur tabell 6, den totala pga ställ är tagen från figur 9. 

Sparad tid/ställ är uträknad till 0,38 timmar från införandet av alla förbättringsförslag. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tabell 6: Produktionsdata från Axxos för robotkantpressavdelningen 
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Figur 23: Signalsystem från Axxos 

Figur 24: Dagens roteringsbord 

5.3 På vilka övriga sätt kan tillgängligheten ökas under 
produktionen? 

5.3.1 Förbättringsförslag - Sändare/signal som varnar när cellerna stannar 

Under de observationer som gjorts 

uppmärksammades det att dagens signalsystem för 

stopp inte är tillräckligt. Vid ett flertal tillfällen 

uppmärksammade inte robotoperatören den röda 

lampan som visar att cellen har stannat. Det är 

mänskliga faktorn att operatören inte kan ha 100 % 

fokus på 2-4 celler samtidigt. Ställer han en cell så är 

lamporna till de andra cellerna skymda så det är 

omöjligt för operatören att uppmärksamma att den stannat.  

Det skulle åtgärdas genom att utveckla sitt Axxos system med ett bättre signalsystem. Axxos 

har i sin tjänst ett tillägg där operatören får meddelande när ett stopp inträffar. Detta 

meddelande får han när cellen har ett stopp på över en minut genom ett armband, se figur 23.  

5.3.2 Förbättringsförslag - Planera bättre inför raster 

Idag planeras inget angående materialåtgång över raster, utan material kan ta slut exempelvis 

2-3 minuter in på rasten. Cellen får då ett stopp i 27-28 minuter. Detta skulle kunna åtgärdas 

genom att operatörerna enbart planerar bättre. Innan de går på rast ska de se till att samtliga 

celler har fullt magasin med artiklar så att cellerna produceras över hela rasten.  

Ett andra förslag angående raster är att införa flexibla raster. Operatörerna får själva välja när 

de tar rast förutsatt att avdelningen producerar under rasten. 

5.3.3 Förbättringsförslag - Automatisk rotering vid materialmagasin 

Många stopp under produktionen beror på att 

materialet är slut och operatörerna inte 

uppmärksammar detta. Ett 

förbättringsförslag till detta som skulle öka 

tillgängligheten är att utöka dagens 

roteringsbord, se figur 24, med en 
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Figur 25: Utbana cell 3501 

automatisk rotering. Detta ger operatörerna mindre att tänka på då bordet roterar automatiskt 

när materialet är slut inne i cellen. Om denna ändring ska införas måste ett stängsel sättas upp 

runt materialmagasinet. Detta på grund av säkerhetsrisk att samtliga rörliga delar måste vara 

inburade. 

5.3.4 Förbättringsförslag - Automatisk inbana vid cell 3501 

Cell 3501 skiljer sig ifrån de andra tre 

cellerna då det krävs att operatörerna 

måste gå in i cellen för att fylla på 

material. Alltså stannar produktionen 

varje gång operatören fyller på material. 

Många av detaljerna är stora och tunga, 

så det är väldigt slitsamt för operatören 

att flytta dessa. I dagsläget finns det 

redan en automatisk utbana, se figur 25. 

Förslaget som författarna arbetat fram 

är att företaget ska investera i en 

automatisk inbana, där operatören fyller på material på pall utanför cellen och därefter körs de 

påfyllda pallarna in i cellen. När roboten har tömt pallen som är inne cellen skickar den 

automatiskt en signal att materialet är slut. Den tomma pallen åker då ut ur cellen och en ny 

påfylld pall åker in i cellen, för ett exempel på en sådan inbana se figur 26.	  

 

Då det är viktigt att samtliga detaljer ligger likadant på pallarna krävs det att pallarna har 

någon form av fixtur som låser detaljerna på plats. Detta skulle göra så att roboten plockar 

detaljerna på exakt samma sätt varje gång. 
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Figur 26: Förslag till automatisk inbana 
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6 Diskussion och slutsatser 
6.1 Resultat 
Genom utnyttjande av SMED och andra teorier togs det fram 3 förbättringsförslag som leder 

till att ställtiden kan reduceras med 23 minuter. Ställtiden kan sänkas med 36,3 % och detta 

ger en ökning av tillgängligheten med 5,33 %. Eftersom tillgängligheten påverkas av andra 

stopporsaker var det inte bara ställtiden som ledde till låg tillgänglighet. Ökningen av 

tillgängligheten blev inte så hög på grund av att ställtid inte ger den längsta stopptiden. Stopp 

under produktionen var en stor faktor till den låga tillgängligheten och därför valdes det även 

att analysera de här stoppen. En av de största faktorerna till de långa stoppen under 

produktionen ansåg författarna vara att operatörerna inte uppmärksammade att maskinen 

stannat. Detta kunde enkelt lösas med ett armband som direkt signalerar varje gång en maskin 

stannar. Ytterligare 3 förslag togs fram på hur tillgängligheten kan ökas under produktionen. 

Dessa tre ökar tillgängligheten genom att minska antal stopp på grund av materialbrist under 

pågående produktion.  

Företaget har generellt ett bra lean-tänk och använder många ingående steg inom TPS. Kaizen 

och 5 varför använder företaget idag regelbundet när ett problem uppstår. Ansvarig operatör 

ska bryta ner problemet så långt han kan. Jidoka är en stor del av arbetssättet på hela 

företaget. Där varje operatör ska säkra att alla detaljer håller önskad kvalitet innan den går 

vidare till nästa avdelning. Företaget använder sig av standardiserade arbetssätt på alla 

avdelningar där samtliga ingående steg är beskrivna. Det som företaget kan förbättra inom 

TPS är muda-slöserier. Vid varje omställning tar det lång tid att nå önskade vinklar och 

toleranser och därmed blir många bitar fel under omställningen. Operatören måste avbryta 

omställningen för t.ex. fylla på material i en annan cell. Detta är typiska slöserier inom TPS. 

För att uppnå syftet och frågeställningarna gjordes metodval i form av observation, intervju 

och tidsstudie. Dessa visade sig fungera bra och gav den information/data som krävdes. 

Studien hade inte fått samma resultat om författarna inte valt att genomföra dessa metoder. 

Metodvalen låg till grund till SMED och reducering av ställtiderna men för att underlätta 

steget med tidsindelningen skulle ett program som heter Avix kunna ha använts. Om detta 

program använts hade författarna sparat tid då detta program tar fram färdiga diagram på 

tidsindelningen. De öppna frågorna under intervjun gav operatörerna möjlighet att påverka 

och uppmärksamma problem som de tyckte var viktiga ur sitt eget perspektiv och inte ur 
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företagets. Vissa av problemen som operatören nämnde valdes bort då de inte skulle vara 

ekonomiskt att genomföra. 

Studiens syfte har blivit uppfyllt då författarna har kommit med sju stycken kostnadseffektiva 

förslag. De valda frågeställningarna har varit som stöd och grund genom hela arbetet och har 

blivit väl besvarade. 

6.2 Implikationer 
Om företaget väljer att implementera de förbättringsförslag som lagts fram under analysen, 

skulle det ge företaget en god möjlighet till att sänka ställtiderna och minska stopptiderna på 

robotkantpressavdelningen. Sänkningen på 23 minuter i ställtid kan utnyttjas på två sätt hos 

företaget, antingen genom att öka produktionstiden eller genom att minska partistorlekarna. 

Mindre partistorlekar medför fler omställningar men leder till kortare ledtider och en 

flexiblare produktion. Företaget har som mål att i framtiden bli mer flexibelt och 

förbättringsförslagen ger företaget en god möjlighet att kunna uppnå detta. 

Genom att implementera det nya signalsystemet där operatörerna får en signal varje gång en 

cell stannar kan operatörerna lägga mer fokus på pågående arbetsuppgifter. I dagsläget kan de 

behöva avbryta arbetet för att titta om en cell har stannat, men med ett armband behöver 

operatören endast avbryta när de säkert vet att en cell stannat.    

Vid förbättringsförslaget, Starta produktion innan dubbelmätning, kan det bli problem när det 

blir fel vid dubbelmätningen. Detta då fler detaljer har producerats som inte är inom 

toleranserna och måste därför slängas. 

Vid införande av flexibla raster kan det bli svårt att få med de anställda på förändringen då de 

idag följer ett rastschema där alla har rast samtidigt. Det krävs att de anställda ändrar 

inställning kring detta. De anställda har arbetat på samma arbetssätt under en längre period 

och är därför kanske inte öppna för att förändra arbetssättet. Det är viktigt att ledningsgruppen 

förklarar och motiverar varför denna förändring är nödvändig. 

6.3 Begränsningar 
Den registrerade ställtiden som finns tillgänglig hos företaget måste granskas då det är 

operatören själv som registrerar ställtiden i Axxos. När TAK-analysen skulle kontrolleras i 

Axxos var det otydligt vilka parametrar Axxos räknade utifrån. Det var svårt att se vilka stopp 
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som räknades som planerade och därför inte räknades in som stopptid. Detta löstes genom 

diskussion med handledare Roy Filén som förklarade vilka parametrar som användes.  

Cell 3502 har under största delen av arbetet varit under reparation och kan ha påverkat en del 

av den data som hämtats från Axxos. Cell 3502 har också gjort att avdelningen legat efter i 

produktionen. Författarna hade velat jämföra två ställ av samma artikel för att kunna se 

skillnaderna men detta kunde inte genomföras eftersom det inte fanns tid. 

Eftersom författarna inte hade någon tidigare kunskap om robotprogrammering var det svårt 

att kunna utveckla och förbättra det steget som tog längst tid under omställningen. Om 

författarna hade haft kunskap om robotprogrammering kunde ställtiden sänkts ytterligare 

genom att effektivisera detta steg. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Reducering av ställtiden gav en ökning av tillgängligheten med 5,33 % och utöver reducering 

av ställtiden togs förbättringsförslag fram hur tillgängligheten kan ökas under produktionen. 

Två av dessa är lättare och billigare att införa, införa ett bättre signalsystem och att 

operatörerna planerar bättre inför raster. Det krävs ingen större investering från företaget för 

de här förslagen, men de kommer att leda till en ökning av tillgänglighet. De andra två 

förslagen, införa en automatisk inbana i cell 3501 och införa ett automatisk roteringsbart bord 

till övriga celler kräver en större investering men kommer även de leda till en ökad 

tillgänglighet. 

Företaget har en viktig uppgift att få operatörerna att vilja använda och följa de nya rutinerna. 

Det är viktigt att operatörerna är öppna för förändringar och att företaget förklarar och 

beskriver de nya rutinerna. 

6.5 Vidare arbete/forskning 
Nästa steg för företaget är att implementera förbättringsförslagen praktiskt och se hur de 

fungerar ute i verksamheten.  

Under intervju och observation på manuell kantpress ser författarna en god 

förbättringsmöjlighet i att införa förbättringsförslag 2 (Starta produktion innan 

dubbelmätning) även på manuell kantpress. De ser även där det som ett tidskrävande moment 

när de måste vänta på en behörig som ska mäta detaljen innan de kan starta produktionen.  
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Ett vidare arbete kan vara att företaget utgår från plåttjockleken vid inställning av vinklarna. 

Plåttjockleken kan vara en faktor som påverkar vinklarna under omställningen. De har en 

tolerans på 0.1 mm och denna varians kan orsaka att vinklarna kommer utanför toleranserna.  

Förbättringsförslagen är inte specialiserade på just Gnotec utan de skulle kunna införas på 

många andra verksamheter som har någon form av omställningsarbete med vissa förändringar 

anpassat för deras verksamhet. 	   	  
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Gnotecs kravspec 

Examensarbete	  VT-‐2015:	  	  
Tillgänglighetsförbättring	  genom	  kortare	  Ställ	  
Bakgrund	  
Gnotec	  Habo	  tillverkar	  plåtprodukter	  i	  låg	  volym	  genom	  laserskärning,	  stansning,	  kantpressning	  och	  
svetsning.	  Vi	  är	  en	  väl	  etablerad	  underleverantör	  till	  fordonsindustrin	  med	  i	  första	  hand	  tyngre	  fordon	  
som	  kundbas.	  	  
En	  del	  av	  vår	  strategi	  är	  att	  där	  möjlighet	  finns	  automatisera	  vår	  tillverkning	  i	  syfte	  att	  skapa	  en	  
kostnadseffektiv	  process	  som	  möter	  högt	  ställda	  krav	  på	  kvalitet	  och	  repeterbarhet.	  Vi	  håller	  ett	  högt	  
fokus	  på	  tillgänglighet	  i	  våra	  processer	  och	  söker	  ständigt	  möjligheter	  till	  att	  förbättra	  denna.	  

I	  dagsläget	  är	  vi	  inte	  nöjda	  med	  vår	  tillgänglighet	  på	  vår	  Robotkantpressavdelning.	  En	  av	  de	  största	  
påverkande	  faktorerna	  till	  detta	  är	  långa	  ställtider.	  Som	  ett	  led	  i	  vår	  förbättringsprocess	  kring	  detta	  
söker	  vi	  nu	  ett	  examensarbete	  med	  syftet	  att	  analysera	  ställprocessen	  och	  arbeta	  fram	  konkreta	  
förslag	  på	  förbättringar	  som	  på	  ett	  kostnadseffektivt	  sätt	  leder	  till	  minskade	  ställtider.	  

Syfte	  
Att	  öka	  tillgängligheten	  på	  Gnotec	  Habos	  robotkantpressavdelning	  genom	  ställtidsreduktion.	  

Mål	  
Målet	  är	  genom	  analys	  av	  dagsläget	  identifiera	  förbättringsmöjligheter	  samt	  ta	  fram	  tre	  konkreta	  och	  
kostnadseffektiva	  förslag	  på	  hur	  ställtiden	  kan	  reduceras.	  
Centrala	  begrepp	  är	  Inre/Yttre	  Ställ,	  Repeterbarhet,	  SMED	  samt	  generellt	  ”Lean”-‐tänk.	  

Projektbeskrivning	  
-‐ Datainsamling	  

o I	  samarbete	  med	  företaget,	  ta	  fram	  nödvändiga	  data	  för	  projektet.	  
o Nödvändiga	  data	  –	  artiklar,	  ställtider,	  batchstorlekar	  

-‐ Analys	  
o Analys	  av	  dagens	  ställprocess	  

-‐ Teoretisk	  modell	  (rapport)	  
o Skapa	  en	  teoretisk	  modell	  som	  tar	  hänsyn	  till	  insamlade	  data.	  
o Rapporten	  skall	  minst	  ta	  hänsyn	  till	  	  

! Inre/Yttre	  Ställ	  
! Repeterbarhet	  mellan	  Ställ	  
! Hantering	  in/ut	  robotcell	  	  

Starttid	  
Vt2015	  

Kontakt	  
Magnus	  Stangdell,	  Produktionschef,	  010	  -‐	  498	  13	  01,	  magnus.stangdell@gnotec.com	  
Roy	  Filén,	  Produktionstekniker,	  010	  –	  498	  13	  33,	  roy.filen@gnotec.com	  
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Bilaga 2 Veckorapport 

Veckorapport	  Examensarbete	  	  -‐	  	  	  

“Rubrik”	  
Vecka	  XX	  2015	  

F Projekt Plan, Aktuell & Prognos 

Aktivitet Plan Aktuell status Prognos 

“aktivitet 1” “Datum” Ej påbörjad/Pågår/Klar “Datum” 

“aktivitet 2” “Datum” Ej påbörjad/Pågår/Klar “Datum” 

“aktivitet 3” “Datum” Ej påbörjad/Pågår/Klar “Datum” 

“aktivitet 4” “Datum” Ej påbörjad/Pågår/Klar “Datum” 

“aktivitet 5” “Datum” Ej påbörjad/Pågår/Klar “Datum” 

J Framsteg och genomförda aktiviteter senaste veckan 

·        “kort beskrivning av det som gjorts” 

F Planerade aktiviteter kommande veckorna 

·       Vad skall göras närmaste tiden framöver? 

L Problem, störningsmoment 

·       “Störningar som kräver åtgärd”. 

Datum:  ÅÅMMDD 
NN och ZZ   (exjobbare) 
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Bilaga 3 Omställningsmall 
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Bilaga 4 Omställning 1371878 
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Bilaga 5 Omställning 2058910 
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Bilaga 6 Omställning 21309822 
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Bilaga 7 Omställning 1848598 
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Bilaga 8 Omställning 1392599 
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Bilaga 9 Omställning 7420905765 
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Bilaga 10 Omställning 22107909 

	  

	  

	  


