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Abstract 
In a global market, the competition is strong and companies are competing against each other all the time. 
By obtaining competitive advantages such as flexible production, short delivery times, quality and low prices, 
a company can attract major customers and create major advantages compared to their competatives. 
 
Kongsberg Automotive AB is a global company operating in the automotive industry and distributing goods 
to several famous brands. Due to high demands from clients, Kongsberg is working with continuous 
improvement which helps the company to develop and improve their effectiveness. One problem the 
company has had under observation for a while is their setup process. The setup process has not had a major 
change since 1996 when the company introduced a workstation that prepares tools for the production. The 
company has decided to investigate further into the setup process to see which improvements are possible 
to carry out the setup process. The investigation covered the setup time reduction through an analysis made 
by using the SMED-method in the program AviX SMED. 
 
AviX SMED uses video-recorded material were the most representative setup was used as an object. The 
program offers the possibility to analyze the video-recorded material using categorizations and by splitting 
up the various elements of the set of workers available. SMED is an elaborate method of setup time reduction 
which comes from Japan in the 1950´s and follows a number of different steps that should be taken in order 
to get the desired results. 
 
The investigation resulted in several suggestions for improvement where two different proposals for action 
was developed. The proposed actions were developed with a main focus on "with investments" and "without 
investment". The proposal without invesments was used as suggested actions to Kongsberg because 
investments were not the focus. The ”non investment”-suggestion reduced setup time on average by 29 % 
in four of the analysed setups. Kongsberg can continue to reduce setup time by technical efficiency but that 
requires more profound analysis of how complex features work and interact with each other. 
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Sammanfattning 
På en global marknad är konkurrensen stor och företagen tävlar mot varandra hela tiden. Genom att skaffa 
konkurrensfördelar som till exempel flexibel produktion, korta leveranstider, kvalitet och lågt pris kan 
företagen idag attrahera stora kunder och skapa sig stora fördelar jämfört med konkurrenter. 
 
Kongsberg Automotive AB är ett globalt företag som verkar inom fordonsindustrin och distribuerar varor 
till flera kända bilmärken. Då höga krav ställs från kunderna jobbar Kongsberg med ett ständigt 
förbättringsarbete vilket hjälper företaget att utvecklas och effektiviseras. Ett problem som företaget haft 
under uppsikt är deras omställningsprocess. Den har inte genomgått någon större förändring sedan 1996 då 
företaget införde en separat arbetsstation som förbereder alla verktyg innan produktion. Företaget har nu 
valt att undersöka problemet närmare och se vilka åtgärder som är möjliga att genomföra i 
omställningsprocessen. Undersökningen omfattade ställtidsreducering genom en analys som gjordes enligt 
SMED i programmet AviX SMED.  
 
I AviX SMED används videoinspelat material där det mest rättvisande ställ enligt oss användes som 
analysobjekt. I programmet analyseras sedan det videoinspelade materialet med hjälp av kategoriseringar och 
genom att dela upp de olika momenten på de ställare som finns tillgängliga. SMED är en genomarbetad 
metod för ställtidsreduceringsarbete som härstammar från 1950-talets Japan och följer en rad olika moment 
som ska genomgås för att få önskat resultat.  
 
Examensarbetet resulterade i flertalet förbättringsförslag där två olika åtgärdsförslag togs fram baserade på  
om förbättringarna kräver ekonomisk investering eller inte. Förslaget utan ekonomisk investeringskrav valdes 
som huvudfokus för Kongsberg då det ansågs som ett första steg i deras förbättringsarbete. Åtgärdsförslaget 
tyngd ligger i separationen av interna och externa arbetsmoment samt omflyttning av de interna momenten 
under ställets gång för att utnyttja tiden på bästa sätt. Åtgärdsförslaget reducerade ställtiden med 32% på det 
analyserade stället och i snitt med 29 % på 4 av de ställ som observerats. Det resulterade i en ökning av 
tillgängligheten med 0.85 %. 
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1 Introduktion 
Examensarbetet motsvarar 15hp och har genomförts av Daniel Arfwedson och Johan Isendahl som studerar 
Maskinteknik- industriell ekonomi och produktionsledningsprogrammet på Jönköpings Tekniska Högskola. 
Kursen har valts att utföras i samarbete med Kongsbergs Automotive AB i Mullsjö. Uppgiften som utförts 
på Kongsberg omfattar en kartläggning och effektivisering av omställningsprocessen på de 
formsprutningsmaskiner i 80 tons-klassen som finns i deras maskinpark. Målet är att skära ned på 
omställningstiden för att sedan skapa en standardiserad rutin för hur processen ska genomföras.  

 Bakgrund 
I ett samhälle där människan och företagen efterfrågar mer kundunika produkter än någonsin skapas ett stort 
behov av produkter som kan skifta i färg, form och andra egenskaper. Detta i sin tur leder till att företagen 
måste möta denna ökade efterfrågan på kundanpassade produkter genom hög flexibilitet i produktionen samt 
snabba leveranstider. En tydlig trend som har märkts de senaste åren är att priset, som tidigare var en väldigt 
viktig konkurrensfördel för företagen, har börjat minska och att ett större fokus läggs på att få skräddarsydda 
produkter levererade vid rätt tidpunkt. För att ta marknadsandelar krävs därför hög flexibilitet och snabba 
genomloppstider i produktionen för att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundens krav.  
 
I den tidiga produktionsfilosofin skulle stora partier köras för att öka produktiviteten och maximera 
tillgängligheten på maskinerna. Detta ledde dock till att högt belagda maskiner ständigt var upptagna under 
en längre period och skapade förseningar för nästkommande produkter samt överproduktion för att utnyttja 
maskinernas kapacitet. Lagerhållningskostnaden påverkas negativt då den stiger vid överproduktion då fler 
produkter måste lagerhållas under en längre tid. Anledningen till att stora partier kördes var för att 
omställningarna tog lång tid och sågs då som en kostnad som gick att reducera genom att köra stora partier. 
Då marknaden idag efterfrågar större flexibilitet kräver det att fabrikerna kör mindre partier och för att kunna 
göra detta så krävs kortare omställningstider. Genom att korta omställningstiden och minska partierna kan 
företaget fortfarande hålla en hög utnyttjandegrad samtidigt som de kan möta marknadens efterfrågan med 
hög flexibilitet och leveransprecision. 
 
En stor andel företag som förädlar någon form av vara påverkas av ställtider. Det är tydligast i den 
tillverkande industrin, men problemet existerar även i andra branscher. Oavsett bransch är omställningstiden 
en fundamental del i en flexibel produktion. Långa omställningstider leder till stora partistorlekar för att 
minimera antalet ställ, vilket då minskar flexibiliteten. Tillgänglighet är även det ett viktigt argument till varför 
omställningstiden är viktig att minimera. Hög tillgänglighet innebär mer aktivt producerande tid och 
genererar på så vis högre lönsamhet, vilket eftersträvas.  
 
En överblick över vilka moment som i dagsläget ingår i omställningen är ett krav för att ha möjlighet till 
förbättring, utan kunskap om vad som utförs är det omöjligt att veta vad som ska förbättras. Det som utförs 
idag, måste även utföras på ett systematiskt sätt för att ha stor planeringsmässig pålitlighet. Om en process 
utförs på olika sätt kommer utfallet att variera, vilket vill undvikas i en produktion. Därför krävs tydliga 
standardiserade rutiner för en maximal produktivitetsnivå utan avvikelser. Ett inarbetat standardiserat 
arbetssätt kan analyseras och effektiviseras för att öka flexibiliteten och anpassning efter kundens krav, vilket 
är önskvärd målbild. 
 

 Företagsbeskrivning 
Kongsberg Automotive AB är ett globaliserat företag som finns i många länder där man producerar 
produkter till fordonsindustrin. Genom sina ”designteam” som finns utspridda över hela världen finns de 
alltid nära kunden och kan därför erbjuda hög kundanpassning. Detta är något som Kongsberg Automotive 
prioriterar väldigt högt.  
 
Moderbolaget Kongsberg Automotive AB grundades år 1956 och omsätter idag runt 10 miljarder och har 
cirka 10 000 anställda runt om i världen. År 1996 köptes avdelningen Driveline som ligger i Mullsjö och den 
har idag en omsättning runt en miljard kronor med omkring 540 anställda. Mullsjöfabriken levererar allt från 
manuella- och automatiska växellådor till skiftkablar och torn. I Mullsjö ligger även företagets största 
forskningsavdelning som öppnade i slutet av 2014 där över 200 ingenjörer arbetar. [1] 
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 Problembeskrivning 
Kongsberg Automotive AB saknar idag tydliga rutiner för hur omställningsarbetet skall utföras vilket leder 
till att arbetet inte genomförs på ett standardiserat sätt. Problemet med ett arbetssätt som inte är 
standardiserat är både att nyanställda får olika instruktioner beroende på vem de frågar om hjälp och att olika 
genomföranden av ställ tar olika lång tid. I och med att ställarna idag arbetar efter egna rutiner och inte efter 
de beskrivningar som finns uppstår det variationer i hur ett ställ utförs. Detta har över tid medfört att 
planerarna har bestämt en generell tid på två timmar för 80 tons-maskinerna och fyra timmar för 120 tons-
maskinerna. Detta har gjorts då alla ställare1 arbetar på olika sätt och för att kunna planera i datasystemet 
Barco har företaget valt att bestämma generella tider för de olika maskingrupperna. Det är dock inte optimalt 
då planeringen blir missvisande i längden då de flesta ställ tar kortare tid. 
 
Ytterligare ett problem för Kongsberg är att de i nuläget kör stora partier i produktionen för att hålla 
produktionseffektiviteten på högsta möjliga nivå. Ett parti kan ta allt från en dag till två veckor, vilket binder 
upp de högst belagda maskinerna som i sin tur utesluter andra produkter från att köras. Som konsekvens av 
detta begränsas flexibiliteten vilket försvårar anpassning av de fluktuationer som marknaden utsätts för. Med 
de stora partier som körs hålls tillgängligheten uppe men på bekostnad av flexibiliteten. Vid ökad flexibilitet 
sänks tillgängligheten då fler ställ utförs och därmed mindre möjlig aktiv produktionstid. För att undvika 
detta krävs effektivare omställningar som möjliggör fler ställ utan att påverka tillgängligheten i samma 
utsträckning som idag. 
 
Då Kongsberg inte har en exakt översikt över vilka moment som i dagsläget utförs under ett ställ leder det 
till ett varierat tidsomfång på omställningarna. Detta försvårar processen att driva ett förbättringsarbete om 
ställtidsreducering och är det största hindret för att förbättras i framtiden. 

 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att genom en grundläggande kartläggning av omställningsprocessen kunna 
reducera ställtiden med hjälp av förbättringsarbete och standardiserade metoder. 
 

1. Vilka moment ingår i ställarbetet? 
 

2. Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras i omställningsarbetet? 
 

3. Vilka effekter skulle förbättringarna ha?  
 

 Avgränsningar 
• På grund av det korta tidsomfånget kommer endast ett av de observerade ställen analyseras. 

 
• Endast en operatör kommer att observeras genom filmning och tre andra genom anteckningar. 

Detta på grund av att de inte godkände att bli filmade. 
 

• Tiden begränsar genomförandet av de framtagna förbättringsförslagen.  
 

• Av Kongsbergs maskinpark på plastavdelningen kommer studien endast utföras på deras 80 tons-
maskiner. 
 

• Då det förberedande verktygsarbetet sker separat kommer detta inte tas med i studien. 
 

• Oväntade stopp används inte i beräkningen av tillgänglighet då dessa inte påverkar den procentuella 
ökningen. 
 

• Störningar under ställ har inte analyserats vidare utan endast beräknats med innan och efter 
tidsreducering och därmed inte påverkat resultatet 

  
                                                             
 
 
1 En ställare är en person som utför omställningsprocessen på maskinerna. 
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 Disposition 
Rapporten börjar med en bakgrundsbeskrivning om varför examensarbetet utförts och det generella 
problemet inom industrin. Sedan mynnar detta ut i en mer lokalt förankrad problembeskrivning som leder 
till ett syfte och tre frågeställningar. Detta följs upp med vilka teorier och metoder som har använts, där 
sedan en nulägesbeskrivning presenteras. Efter nulägesbeskrivningen kommer det insamlade materialet att 
analyseras där olika resultat, frågor och problem kommer träda fram vilket kommer resultera i ett antal 
förbättringsförslag. Förbättringsförslagen kommer sedan diskuteras och kombineras i två konkretiserade 
åtgärdsförslag till Kongsberg. Avslutningsvis redovisas de slutsatser som kommit fram genom arbetet och 
vidare rekommendationer och forskning ges. 
 

 
 
 
 
 
 

1	Introduktion
• 1.1	Bakgrund
• 1.1.1	Företagsbeskrivning
• 1.2	Problembeskrivning
• 1.3	Syfte	och	frågeställningar
• 1.4	Avgränsningar
• 1.5	Disposition

2	Teoretiskt	ramverk
• 2.1	Kopplingar	mellan	frågeställningar	och	
teori

• 2.2	Ställtid
• 2.3	Single	minute	exchange	of	die
• 2.4	3M	- Muda,	Muri	och	Mura
• 2.5	Kaizen/Rotorsaksanalys
• 2.6	TAK/OEE	Analys

3	Metod
• 3.1	Koppling	mellan	frågeställningar	och	
metod

• 3.2	Litteraturstudie
• 3.3	Datainsamling
• 3.3.1	Intervjuer
• 3.3.2	Observationer
• 3.4	Analysmetoder
• 3.4.1	Tillgänglighetsanalys

4	Nulägesbeskrivning
• 4.1	Informationsflödet	i	produktionen
• 4.2	Observerade	ställ
• 4.3	Tillgänglighet	maskin	80-3

5	Analys
• 5.1	Jämförelse	av	olika	arbetsprocesser
• 5.2	SMED-analys	på	maskin	80-3
• 5.3	Vilka	förbättringsmöjligheter	kan	
identifieras	i	omställningsarbetet?

• 5.4	Beräkningar

6	Åtgärdsförslag	och	diskussion
• 6.1	Åtgärdsförslag	1:	Tidseffektvisering	
utan	investering

• Åtgärdsförslag	2:	Tidseffektivisering	med	
investering

• Diskussion	kring	validitet	och	reliabilitet	i	
undersökningen

7	Slutsatser
• 7.1	Slutsatser	och	rekomendationer
• 7.2	Vidare	arbete	eller	forskning

Bild: 1 - Disposition. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel förklarar den teori som använts som grund för examensarbetet. Under kapitlet beskrivs vilka 
teorier som använts som stöd för att svara på var och en av frågeställningarna. Teorierna förklaras i den 
utsträckning de varit till användning för den genomförda analysen. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen, “Vilka moment ingår i ställarbetet?“ beskrivs följande 
teorier i ramverket; 

• Ställtid 
• Tidsstudie 
• TAK analys 
• Rotorsaksanalys 

 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen, “Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras i 
omställningsarbetet?“ beskrivs följande teorier i ramverket; 

• Tillgänglighetsanalys 
• SMED 
• Rotorsaksanalys 
• Muda 

 
För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställning, “Vilka effekter skulle förbättringarna ha?” beskrivs 
följande teorier i ramverket;  

• TAK analys 
• Muda 

 Ställtid 
Omställningstid, ställtid, är tiden då en viss utrustning i en produktion är stillastående på grund av omställning 
till en annan produkt. Ställtiden definieras som tidsspannet från den sista godkända produkten i ett parti, till 
den första godkända produkten i efterkommande parti. En omställning, som även kallas “ett ställ”, varierar 
enormt i både arbetsbelastning och tidslängd beroende på hur utrustningen ser ut och hur mycket processen 
ska ändras. Ett ställ kan innebära ett snabbt byte av en borr i en borrmaskin eller ett byte av en smältform 
som väger flera ton. Oavsett storlek på stället kan förbättringar göras med hjälp av olika metoder. [2] 
 

 Tidsstudie 
Tidsstudie är en form av studie som genomförs under tiden en operatör utför sitt arbete. Tidsstudier används 
oftast då en operation ska dokumenteras med en hög detaljnivå och repeteras upprepade gånger för ökad 
tillförlitlighet. Som verktyg vid en sådan studie används ett tidtagarur alternativt en videokamera för att kunna 
mäta exakt hur lång tid en viss operation tar. Vid en filmtagning kan de olika momenten delas in i efterhand, 
däremot vid en tidtagning med stoppur behöver momenten vara kartlagda innan mätningen kan påbörjas. 
[2] 
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 Single minute exchange of die (SMED) 
Single minute exchange of die, SMED, härstammar från Japan under 1950-talet där skaparen Shigeo Shingo 
levde. Metoden går ut på att alla ställtider går att effektivisera till “ensiffriga” värden genom att genomföra 
de olika stegen i SMED-analysen. Analysen bygger på att man ska lokalisera och separera interna och externa 
ställ för att sedan konvertera de interna till externa, för att frigöra den tid som interna ställ tar upp. En 
noggrannare beskrivning av processen följer nedan. [3] 
 
Grundläggande fas: 
Processen börjas med en grundläggande fas som går ut på att förstå principen SMED och vad interna och 
externa ställ betyder. Om begreppens definition inte står klara för användaren kan det lätt bli att de blandas 
ihop och förbättringsarbetet inte ger det resultat som önskas. 
 
Genom att gå igenom hela processen och göra en checklista innan analysen börjar så minskar risken för enkla 
misstag. Arbetsmetoden är då med ett stoppur och tiderna klockas samtidigt som arbetsmomenten utförs. 
Med dagens teknik är det enklare att filma hela processen och sedan analysera detta material noggrant. På så 
sätt elimineras nästan hela risken att missa något moment i processen. 
 
Steg 1: Urskilja interna och externa ställ. 
Steg ett börjas med att göra en nulägeskartläggning för att få en överblick av processen. 
 
När kartläggningen gjorts så ska de interna och externa ställen urskiljas. Interna ställ är de förändringar som 
måste göras när maskinen är avstängd och tar vanligtvis väldigt lång tid då de oftast måste göras i en särskild 
ordning. De externa ställen kan göras då maskinen är i gång och är då i förberedande syfte. Det kan även 
vara saker som inte behöver göras förrän i efterhand när maskinen är startad igen. Nedan följer några exempel 
på interna och externa ställ: 
 

• Interna ställ 
o Inställningar 
o Byte av program  
o Nedmontering av bearbetningsverktyg 

 
• Externa ställ 

o Ta fram verktyg  
o Lägga undan verktyg 
o Ta fram nya bearbetningsverktyget 
o Ta undan spill och annat material som använts. 

 
När en klar bild av de interna och externa ställen skaffats påbörjas steg två.[3] 
 
Steg 2: Konvertera de interna ställen till externa. 
Detta steg skiljer sig mycket från maskin till maskin men har sitt huvudsyfte i att få de interna momenten 
konverterade till externa. I samband med att interna ställ konverteras till externa ställ så frigörs den tid som 
innan var bunden till en särskild process. Detta leder till att ställtiden successivt reduceras när de interna 
ställen är konverterade till externa. Utöver att undersöka vilka interna ställ som kan konverteras till externa 
ställ, standardiseras verktyg och dimensioner så att de passar i maskinen oavsett vilken produkt som ska 
göras. På så sätt minskas ställtiden då samma operation alltid utförs. 
 
Exempel på konvertering av interna till yttre ställ är 

• Processer läggs parallellt 
• Verktyget värms upp innan. 

I detta steg kollas även ifall av någon anledning något moment placerats i fel kategori, alltså i internt- eller 
externt ställ. Detta innebär att en extra koll skapas på första punkten och att problemet arbetas igenom 
ordentligt.[3]  
 
Steg 3: Rationalisera alla aspekter av ställen. 
Steg tre ska genom att tänka i nya banor förenkla arbetsmetoden för olika moment som gör att antalet 
mantimmar minskar. Detta leder ofta till att den sista biten tid som behövs för att nå “single-minute” 
reduceras. Detta innebär mestadels större förändringar och bidrar till större kostnader för företaget att 
investera i. [3] 
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 Muda 
 
De tre M:en, Muda, Muri och Mura, kommer från Japan och behandlar olika typer av slöseri i produktion. I 
detta examensarbete behandlas den första typen av slöseri, Muda.  
 
Muda - Aktiviteter som inte ger något värde. 
Det finns många aktiviteter som inte ger något värde och i MUDA så delas icke värdeskapande aktiviteter 
upp enligt följande sju kategorier: [4] 
 

• Transport 
• Lager 
• Rörelse  
• Väntan 
• Överproduktion 
• Överarbete 
• Defekter 

Om dessa moment utförs under den tiden arbetet utförs ska dessa försökas elimineras i den utsträckning det 
går. Detta då de anses som rent slöseri med tid. 

 Rotorsaksanalys 
En rotorsaksanalys innebär att sträva efter att ”gå till botten” med alla problem som uppstår. Ställs inte frågan 
varför tillräckligt många gånger blir konsekvensen lätt att grundorsaken till problemet kvarstår och lösningen 
endast är kortsiktig. Med fem stycken “varför” räcker det oftast för att hitta grund(rot)orsaken till varje 
problem. [5] 
 
I denna analys används teorin för att hitta rotorsaken till varför moment utförs på ett visst sätt. Detta för att 
hitta bättre alternativa lösningar samt att bygga förståelse för arbetet.  

 Tillgänglighetsanalys 
Det svenska begreppet TAK står för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsubyte och är ett 
mätverktyg för att mäta maskineffektivitet. TAK är internationellt känt som Overall Equipment 
Effectiveness (OEE) och innebär att en maskins faktiska produktion ställs mot den i teorin möjliga 
produktionen för att få fram ett så kallat TAK-värde. TAK-värdet är den procentuella beläggning maskinen 
har i förhållande till dess totala kapacitet. Ett högt värde inom industrin är 85 % (bortsätt från processindustri 
där höga värden närmar sig 95 %). För att nå ett TAK-värde på 100 % måste en maskin hela tiden producera 
i rätt hastighet utan stopp eller fel. [6] 
 
Bild 2 illustrerar hur maskineffektiviteten 
påverkas av en rad olika faktorer och sedan 
resulterar i en slutlig effektiv produktionstid, 
det vill säga TAK-värdet. 
 
Tillgängligheten, T 
Tillgänglighetsförluster innebär oväntade 
och väntade stopp i maskinen. Väntade 
stopp omfattar omställningar och justeringar 
av maskinen. Maskinhaveri och andra 
oplanerade stopp sammanfattas som 
oväntade stopp. [7] T-värdet beräknas med 
följande formel; 
  
T = (Belagd tid - stopptid) / Belagd tid 
 
 

Bild: 2 – Maskineffektivitet. 
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3 Metod  
Under kapitel 3 redogörs vilka metoder som använts för att genomföra examensarbetet. Inledningsvis 
beskrivs hur de valda metoderna kan knytas till de framtagna frågeställningarna. Därefter utvecklas de 
metoder för insamling av data som gjorts och varför just de metoderna valts. Kapitlet avslutas med vilka 
metoder som använts för att analysera datainsamlingen. 

 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att kunna besvara frågeställning 1, “Vilka moment ingår i ställarbetet?”, gjordes en nulägesanalys genom 
kartläggning av den nuvarande omställningsprocessen. 
 
För att kunna besvara frågeställning 2, “Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras i omställningsarbetet?”, 
genomfördes en analys av datainsamlingen med SMED, tillgänglighet, Muda och rotorsaksanalys som 
grundverktyg. Analysen utfördes i programmet AviX. 
 
För att kunna besvara frågeställning 3, “Vilka effekter skulle förbättringarna ha?”, så togs förbättringsförslag fram 
utifrån den genomförda analysen och effekter beräknades utifrån de nya förslagen. 

 Litteraturstudie  
Genom att söka i olika databaser som GoogleScholar, Divaportal och Primo så hittades litteratur inom 
området omställningsprocesser. Sökningar på skolans bibliotek gjordes också med sökorden Lean, SMED, 
ställtidsreducering, omställning, ställarbete där flertalet böcker inom området hittades.  Litteraturen som hittades 
användes för att skapa djupare förkunskap inom ställarbete, formsprutning, datainsamlingsmetodik och 
framförallt SMED analys. 
 
Googlescholar är ett verktyg som Google har tagit fram där man kan söka fritt bland alla publicerade 
vetenskapliga artiklar i hela världen. 

 Datainsamling  
Första steget i datainsamlingen var att observera ett helt ställ utan att dokumentera. Anledningen till detta 
var för att fokusera på de arbetsmoment som utfördes och ställa frågor för att skapa sig en uppfattning om 
hur ett ställ gick till, då tidigare erfarenhet saknades om ställarbete. Därefter filmades ett helt ställ med en 
fixerad kamera. Materialet matades in i programmet AviX och granskades steg för steg för att ge en tydlig 
överblick samtidigt som en grundlig förståelse och dokumentation av ställarbetet som genomförts. Därefter 
observerades ytterligare fem omställningar med olika ställaroperatörer för att få en omfattande bild av olika 
ställoperatörers arbetsprocess. Dessa ville inte bli filmade och dokumenterades därför med hjälp av stoppur 
och anteckningar. Data som samlades in antecknades på en blankett se bilaga 1. Blanketten användes under 
alla manuellt dokumenterade ställ. 
 
Data för tillgängligheten hämtades tidigt i examensarbetet från Kongsbergs planeringssystem Barco. Barco 
är ett system där det visualiseras vad som körs för tillfället och vad som ska köras framöver i alla olika 
maskiner. Barco omfattar allt från en dag till några veckors framförhållning på de olika maskinerna. 

 Observationer 
Genom att göra strukturerade observationer kunde fokus läggas på de olika arbetsmomenten och därmed 
bättre fånga upp det tidsspann omställningsprocessen tar under gynnsamma förhållanden. Vilket ansågs 
skulle ge bäst resultat. En kamera fixerades på ett stativ som överblickade hela det område omställningen 
skulle utföras på. Vid tillfälle när ställoperatören lämnat kamerans bild antecknades samtliga moment för 
hand tills ställoperatören återkommit i kamerans synfält. Tack vare användning av filmkamera kunde det 
största fokus läggas på att få en bra överblick och endast små detaljer och frågor behövde antecknas. [7] 

3.3.1.1 Tidsstudie 
Under de ställ som inte filmades användes ett stoppur för att dokumentera varje arbetsmoments 
tidsomfattning. Vid inspelningen skedde detta automatiskt och med stor noggrannhet. Den filminspelade 
tidmätningen och ordningen användes sedan som mall för de ställ som inte filmades. 
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 Intervjuer 
Under granskningen av omställningarna genomfördes en öppen intervju med ställoperatören om ställarbetes 
innehåll. Liknande intervjuer genomfördes senare med produktionsledare, planerare, Lean-ansvarige samt 
verktygsrekare för produktionen. Dessa intervjuer genomfördes för att ge en bra bild av den nuvarande 
situationen och för att kunna tas hänsyn till vid framtagandet av förbättringar. Intervjuerna under ställarbetet 
skedde som en dialog genom arbetets gång och dokumenterades endast kortfattat som komplement till det 
inspelade stället. De resterande intervjuerna genomfördes även de genom dialog och dokumenterades inte. 
 
En intervju innefattar en låg grad av standardisering, vilket innebär att den som blir intervjuad får svara 
väldigt fritt och intervjun blir mer som ett samtal. Det ger även intervjuaren möjlighet att fråga vidare och 
skapa sig djupare kunskap om personen som intervjuas. [8] 

 Analysmetoder för resultat 
För att kunna bestämma vilken arbetsprocess som var mest lämplig att efterlikna jämfördes alla 
omställningsprocesser som dokumenterats. Detta med syftet att få en så rättvis struktur som möjligt att utgå 
ifrån. 
 
När struktur valts, genomfördes en SMED-analys av den data som samlats in. Med hjälp av 
observationstekniken som användes kunde de filmade momenten analyseras i detalj i programmet AviX. I 
AviX differentierades interna och externa moment från varandra för att skapa en visuell bild över 
omställningen. Därefter följdes SMED-analysens riktlinjer för att tillsammans med filmen över 
omställningen, de antecknade observerade ställen och de genomförda intervjuerna skapa förståelse för vilka 
åtgärder som krävs för att reducera omställningstiden i formsprutningsmaskinerna. I AviX-analysen togs 
även hänsyn till Muda teorin (Aktiviteter som inte ger något värde) för att identifiera och kategorisera slöseri 
under ställarbetet. Materialet som dokumenterades kunde sedan användas som grund för att motivera 
förbättringsåtgärder.  
 
Under observation av ställarbetet tillämpades teorin rotorsaksanalys genom att använda fem “varför-frågor” 
för att hitta orsak bakom olika utförda moment i ställprocessen. Det underlättade processen att hitta 
alternativa lösningar och slöseri då ställarna antingen förklarat orsaken eller inte kunde svara på varför ett 
visst moment utfördes på ett visst sätt. 
 

 Tillgänglighetsanalys 
Med värden från Kongsbergs databas erhölls information om den nuvarande tillgängligheten i maskin 80-3. 
Detta togs fram genom att beräkna den verkliga produktionstiden (belagd tid minus total ställtid) dividerat 
med den belagda. Den totala ställtiden beräknades utifrån fyra av de totalt sex observerade ställen då de 
övriga två inte var tillräckligt representativa. Efter analys då en ny reducerad ställtid tagits fram genomfördes 
samma beräkning med den nya ställtiden för att se hur tillgängligheten i maskinen skulle påverkas. I denna 
beräkning var ställtiden den enda varierande variabeln då övriga stopptider inte analyserats. Resterande tider 
hämtades från databasen. 
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4 Nulägesbeskrivning 

 Informationsflödet i produktionen 
För att förklara vilka moment som ingår i ställarbetet och förstå anledningen till att de utförs på ett visst sätt 
så behövs en övergripande förståelse för hur flödet av information i produktionen är uppbyggt. Flödet börjar 
genom att en kundorder tas emot och skickas till planeraren som uppdaterar ordern i planeringssystemet 
Barco. I Barco kan därefter material- och verktygsrekarna se den nya ordern och utföra de nödvändiga 
förberedelserna inför omställningsarbete. När förberedelserna är klara uppdateras informationen hos 
planeraren i ett fysiskt papperssystem, se bild 4, och i Barco. När stället är planerat att påbörjas hämtar 
ställaren arbetskortet hos planeraren och utför stället. När ställaren är klar tar operatören över och övervakar 
produktionen, se bild 3. 
 
I dagsläget ser varje del av informationsflödet ut enligt följande: 
 

 

  
Bild: 3 - Informationsflödesschema av produktion. 
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1. Kundorder 
Kongsberg Automotive tar emot en kundorder på ”X” antal komponenter som registreras i deras 
affärssystem och som sedan planeraren organiserar och skapar ett schema för.  

2. Planering 
Planeraren lägger upp ett schema för kommande orders i Barco där det visualiseras vilka maskiner som 
ska köras och hur länge. Planeringssystemet Barco omfattar allt från en dag till några veckors 
framförhållning på de olika maskinerna.  För att underlätta omställningsprocessen försöker planeraren 
redan här ta hänsyn till vilka material som kommer att köras och vilka färger som ska användas. Detta 
är viktigt då materialbyten och framförallt färgbyten tar lång tid då maskinerna måste rengöras med stora 
mängder rengöringsmaterial, eftersom hög noggrannhet krävs. När planeringen gjorts klargörs det vilka 
maskiner som kommer att behöva ställas om och en rangordnad lista med dagens ställ skrivs ut av 
planeraren. Ställarna utgår sedan ifrån denna lista och markerar  det ställ de påbörjar med sitt namn, se 
bilaga 7. Planeraren har även ett fysiskt planeringsschema i form av produktionskort som fästs på 
väggen, se bild 4. Detta för att Barco är ett nytt datasystem som man ännu inte litar på till hundra 
procent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bild: 4 - Fysisk planeringstavla där ställare hämtar uppdrag. 



Nulägesbeskrivning 

16 

3. Förberedelser 

3.1. Verktygsrekare 
En verktygrekare som har i uppgift att förbereda och vårda verktyg inför och efter ställen samt att 
genomföra olika insatsbyten. Verktygsrekaren utgår ifrån Barco som uppdateras kontinuerligt av 
planeraren och kan då se vilka byten som ska göras nästkommande dag. Arbetet börjar med att 
rätt verktyg tas fram från verktygsförrådet. Därefter förbereds verktyget och verktygspallen med 
rätt antal slangar och komponenter som krävs till det byte som ska göras. Detta innefattar även en 
blå låda, på Kongsberg kallad ”reklåda”, se bild 5, med verktygets dokumentation och 
ställinstruktion för vilka inställningar maskinen ska ha under kommande produktionsprocess. När 
allt är klart flyttas detta till ett pallställ utanför verktygsrekarens arbetsyta och registreras sedan i 
Barco som att verktyget är färdigt för byte och på vilken pallplats verktyget är placerat. 

Verktygsrekaren strävar efter att vara 1-2 dagar före i schemat för att ha en buffert vid eventuella 
insatsbyten eller sjukdom.  
 
När ett ställ är färdigt och verktyget tagits ur körs verktyget tillbaka av ställaren och placeras på en 
separat del av pallstället som endast gäller för inkommande verktyg. Verktygsrekaren tar då hand 
om verktyget och plockar loss slangar och avsynar så inga defekter har uppstått på verktyget. 
Verktygsrekaren kör sedan tillbaka verktyget in i förrådet och ställer det på sin plats.  

  

Bild: 5 - Ett förberett verktyg med reklåda. 
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3.2. Materialrekare 
Kongsberg har implementerat ett halvautomatiskt materialtillförselsystem. Systemet går ut på att 
spara tiden det tar att köra ut material till alla maskiner, minska spill som uppkommer när materialet 
fylls på förhand och även spara den plats som materialet behövt runt om varje maskin. Detta har 
lösts genom att skapa en central punkt i fabriken där allt material finns, ett materialtorg. Materialet 
transporteras sedan ut genom rör som är dragna i taket från den centrala punkteni fabriken ut till 
materialbehållarna i maskinerna, se bild 6 och 7. Materialtorget sköts av en operatör, så kallad 
materialrekare, som har i uppgift att ansvara för att materialet inte tar slut i de behållare som finns 
i materialtorget. Materialet som fylls på i dessa behållare kommer från ännu större tankar utanför 
byggnaden.  

 
 
 

4. Ställare 
När ett ställ ska utföras börjar ställaren med att gå och titta på ställprioriteringslistan som är uppdaterad 
av planeraren och väljer därefter det högst prioriterade stället som ställaren kan utföra (Alla operatörer 
har inte utbildning till samtliga maskiner). Ställaren hämtar sedan en verktygsvagn där alla verktyg som 
krävs för stället ska finnas och därefter utförs stället. Ett exempel på utförandet av 
omställningsprocessen är stället som observerades på maskin 80-3 utförd av ”Operatör C” 2016-03-17 
och är sammanfattat enligt följande, se bild 8. När sista steget är klart registreras detta i Barco och 
maskinen visas i systemet som ”i produktion”. 

Nya ställare på Kongsberg blir idag upplärda av de nuvarande ställarna. Då inte någon specifik 
arbetsrutin efterföljs så utbildas de nyanställda utifrån varje ställares eget sätt att utföra uppgifterna. 
Konsekvensen har blivit att arbetet inte är standardiserat och kommer i framtiden fortsätta i samma 
riktning. Då vissa metoder går snabbare och vissa långsammare så har det varit svårt att få någon 
struktur. En generell tid har bestämts för hur lång tid ett ställ får ta och med hänsyn till färg-, material- 
eller insatsbyte så varierar den generellt satta ställtiden mellan två till fyra timmar. 

 
 

Bild: 6 – Materialstation. 

Bild: 7 – Materialtankar kopplade till rörsystemet. 
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Ställarbetet påverkas av många yttre faktorer som förlänger ställtiden. Det kan exempelvis komma fram 
kollegor med ett problem som har högre prioritet. Detta gör att stället sätts åt sidan och det mer akuta 
problemet åtgärdas. Det kan även ske andra oväntade saker, till exempel vattenvärmaren läcker på grund 
av att fel i trycklåset, material-/färgbytet inte gick som det skulle då det fanns kvar materialrester i 
sprutan och rören. Vid allvarligare problem kan det vara så att verktyget är för slitet och att olika detaljer 
inte kommer med på komponenten. Då behöver man skicka tillbaka verktyget till tillverkaren av 
verktyget och det tar då väldigt lång tid. De nämnda problemen är svåra att förutse och kan därför inte 
planeras efter. När de väl inträffar bidrar de till tidsfördröjning då antingen ställaren själv måste lösa 
problemet eller en reparatör. Dessa problem har inte analyserats vidare utan har endast ingått i ställtiden 
innan och efter förbättring. 
 
Ställarna på Kongsberg är ofta underbemannade och har därför problem med att utföra ställen direkt 
när maskinen är klar med sitt parti. Maskinerna är då stillastående i väntan på att någon av ställarna ska 
bli klar med sin nuvarande uppgift och påbörja stället. Ofta sker detta på natten då endast en person 
jobbar, vilket kan jämföras med på dagen då fyra personer jobbar. Under nattskiftet hamnar de efter 
med ställen och morgonskiftet måste då arbeta igen den förlorade tiden, vilket leder till att ställarna på 
morgonskiftet väldigt sällan hinner förbereda nästa ställ som behöver göras.  

 

5. Operatör 
Operatören har som uppgift att förbereda inför det ställ som väntar. Detta innefattar att operatören ska 
kontrollera de ”sistabitar” som körts och sen byta ut dem mot de gamla som var till förgående parti. 
Operatören ska även rengöra materialsprutan och sänka värmen på verktyget innan ställaren kommer 
till maskinen, för att stället ska kunna genomföras direkt direkt. Då operatörerna ofta är högt belagda så 
lämnar de ofta det sista steget åt ställarna, vilket bidrar till att ställarna måste lägga ner mer tid på varje 
omställningsprocess och hinner därmed med färre ställ på en dag. 

  

Bild: 8 – Exempel på ställ av maskin 80-3. 
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 Observerade ställ  
Ställ 1 utfördes den 2016-02-25 på maskin 120-1 och genomfördes av ställare C. Stället var det första som 
observerades och dokumenterades inte då observationen gick ut på att skaffa en första förståelse om hur en 
omställningsprocess går till och vilka som medverkar i stället. 
 
Ställ 2 utfördes den 2016-03-08 på maskin 80-4 och genomfördes av ställare C, se bilaga 2. Stället 
dokumenterades genom filmning men behövde avbrytas efter 76 minuter på grund av att ställaren inte hann 
med att genomföra de sista momenten innan omställningsprocessen var klar. Under ställets genomförande 
behövde även ställaren sätta omställningen åt sidan för ett akut ärende (varande i cirka fem minuter) samt ha 
frukostrast varande i cirka 15 minuter. Stället omfattade ett material- och färgbyte vilket bidrar till en längre 
ställtid.   
  
Ställ 3 utfördes den 2016-03-17 på maskin 80-3 och genomfördes av ställare C, se bilaga 3. Stället film-
dokumenterades från börja till slut och genomfördes utan några svårigheter. Ställaren fick arbeta oavbrutet 
under hela stället och inga oförutsedda händelser skedde under arbete som påverkade omställningsprocessen. 
Stället innehöll material- och färgbyte samt verktygsbyte. 
 
Ställ 4 utfördes den 2016-03-30 på maskin 120-1 och genomfördes av ställare L, se bilaga 4. Maskin 120-1 är 
större än klass-80 maskinerna men observerades ändå för att se ifall momenten liknar de moment som utförs 
i 80-klassen. Observationen visade att huvudmomenten stämmer bra överens maskinklasserna emellan, dock 
skiljer tidsåtgången av vissa moment då 120 tons-maskinerna är större och därmed svårare att hantera. 
Tidsåtgången för varje moment finns inte dokumenterad på grund av en kommunikationsmiss. 
Observationen ansåg trots detta meningsfullt då momenten dokumenterades. Aktuellt för stället var ett 
materialbyte vilket ökade ställtiden. Stället påverkades inte av oväntade händelser som förlängde ställtiden. 
 
Ställ 5 utfördes den 2016-04-06 på maskin 80-3 och genomfördes av ställare F, se bilaga 5. Detta ställ 
dokumenterades endast genom tidtagarur och anteckningar för hand då ställaren inte godkänt att bli 
filmdokumenterad. Stället omfattade endast verktygsbyte och påvisade inte några större oväntade händelser 
som förlängde ställtiden. 
 
Ställ 6 utfördes den 2016-04-14 på maskin 80-4 och genomfördes av ställare M, se bilaga 6. Stället 
dokumenterades med hjälp av tidtagarur och anteckningar gjordes för hand då ställaren inte godkänt att 
filmdokumenteras. Stället fick några mindre avbrott då ställaren blev beordrad att lösa högre prioriterade 
problem. Dessa tog inte lång tid men gjorde ändå att tiden drygades ut på omställningsprocessen. 
 

 Tillgänglighet 80 tons-maskiner 
Tillgängligheten på 80 tons-maskinerna  är i dagsläget 96.98 % och är uträknat utan hänsyn till oväntade 
stopp. Det vill säga med formeln Tillgänglighet = (Belagd tid - ställtid) / Belagd tid. Detta för att nödvändig 
data inte har kunnat hämtas. Tack vare att stora partier körs i produktionen är tillgängligheten så pass hög. 
Kongsbergs mål för framtiden är att ha möjlighet att köra mindre partier men ändå behålla sin höga 
tillgänglighet. Detta genom att reducera omställningstiderna så att antalet ställ kan ökas samtidigt som deras 
nuvarande tillgänglighet behålls. Utöver det vill de ha möjlighet att behålla samma antal ställ i vissa maskiner 
med en ökad produktionskapacitet.
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5 Analys 

 Jämförelse av olika arbetsprocesser 
Utefter de observerade ställen är det möjligt att se vilka moment som alltid måste utföras och i vilken ordning 
de utförs idag. Oavsett om ställaren blir störd eller inte så kommer de flesta moment göras i samma ordning 
och ta ungefär lika lång tid att utföra. Det finns dock några moment som inte alltid behöver utföras, och 
tiden kan variera beroende på vem som utför stället. I bild 9 och 10 illustreras ett ställ som utförs på samma 
maskin men tar olika lång tid i genomförandet. Det är två olika ställare som gör omställningen men den stora 
skillnaden i tiden kommer från att i bild 10 görs endast ett verktygsbyte och i bild 9 skulle både material-, 
färg- och verktygsbyte utföras. Alltså finns det alltid en variation mellan olika omställningstider, men som 
går att utläsas från bilderna så har de alltid samma planerade tid. Bilderna nedan visar arbetsmomenten och 
tidsåtgången för 3 observerade ställ. 
 

 
  

Bild: 9 – Observerat ställ: 3. 
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Tiden för ett färgbyte varierar beroende på vilken färg som användes tidigare och vilken färg som det ska 
bytas till. Om bytet är från svart till vitt så kommer processen ta lång tid då det krävs hög noggrannhet för 
få godkända produkter. Gammalt material fastnar lätt på flertalet ställen i både materialsprutan och i rören 
från materialtorget. Händer detta kan det ta det upp till en halvtimme efter att produktionen startats och 
ställaren stannar då kvar och kontrollerar så att de nya detaljerna är helt fria från gammalt material. När 
flertalet provkörningar är godkända räknas produktionen som igång. I bild 9 syns tydligt att ett byte av färg 
gjorts då provkörningen tog väldigt lång tid i jämförelse med bild 11, där endast materialet byttes. När 
materialbytet utfördes krävdes inte samma grad av noggrannhet vid rengöringen av materialsprutan då 
materialet var liknande det gamla. Vid mer ogynnsamma fall kan sprutan behöva rengöras vilket kan ta allt 
från 5-10 minuter extra tid. Detta är de tre vanligaste omställningsprocesser som utförs av ställarna. Genom 
att ha studerat flertalet omställningsprocesser så valdes den mest rättvisande omställningsprocessen där sedan 
en SMED-analys gjordes för att strukturera och effektivisera omställningsprocessen. 
  

Bild: 10 - Observerat ställ: 4. Bild: 11 - Observerat ställ: 5. 
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 SMED-analys på maskin 80-3 
Analysobjektet som valdes var på maskin 80-3 utfört av ställare C 2016-03-17, se bilaga 3. Stället valdes då 
det omfattade samtliga moment som ett ställ består av. Det krävdes verktygs-, material- och färgbyte och är 
därför ett representativt ställ för den tidsmässigt mest omfattade omställningen, med undantag för 
oförutsägbara händelser. I bild 12 visas de moment som utfördes under ställets gång. Då allt utfördes vid en 
stillastående maskin så var samtliga moment interna. Den totala ställtiden var 121 minuter. I bilderna nedan 
indikerar gult fält internt moment och grönt fält indikerar externt moment.  

 

 Steg 1: Urskilja interna och externa ställ. 
Först skildes de mest tydliga interna ställmomenten från de externa. Det gjordes genom att se ifall momenten 
krävde att maskinen var stoppad för att momentet skulle vara möjligt att genomföras. De moment som 
krävde detta bedömdes som interna ställmoment och resterande bedömdes som externa ställmoment. 
Moment som urskildes var exempelvis hämtning och lämning av verktyg. Se bild 13. 
 

  

Bild: 13 - Urskilda externa moment. 

Bild: 12 - Utförda ställmoment. 
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Efter att ställmomenten klassificerats i interna och externa moment så separerades de. De externa momenten 
placerades innan eller efter maskinen stoppats beroende på om de var förberedande moment eller om de var 
moment som kunde skjutas upp och istället utföras efter maskinen att startats igen. Det resulterade i att den 
totala interna ställtiden sänktes från 121 minuter till 100 minuter, det vill säga med 17,4 %,  Se bild 14. 

 Steg 2: Konvertera de interna ställen till externa. 
 
När de externa ställmomenten var urskilda från de interna analyserades de interna ställmoment för att se 
vilka som kunde utföras annorlunda och på så sätt konverteras till externa ställmoment. Dessa delades in i 
olika kategorier enligt följande.  

5.2.2.1 Omflyttning av arbetsmoment 
Ett av de moment som berördes var byte av verktyg. Verktygsbytet flyttades till början av 
omställningsprocessen för att låta verktyget värmas upp under tiden som andra moment genomfördes. Innan 
stod ställaren och väntade på att verktyget skulle bli varmt och kunde därför inte utföra någonting annat 
parallellt, se bild 14. Uppvärmning av verktyg är en långsamtgående process och tar mellan 1-20 minuter att 
genomföra då verktyget innan stället är rumstempererat och ska värmas till mellan 20-100°C beroende på 
vilket material som ska köras.  
 
Med omplacering av arbetets moment för att skapa möjlighet till parallellt arbete under uppvärmningen, 
resulterade det i en reducering av ställtiden med ytterligare 17,6 % med en slutlig ställtid på totalt 82 minuter, 
se bild 15. Observera att arbetsmomenten i bild 15 är uppdelade på två ställare, i detta fall är båda ställarna 
samma person och arbetet utförs parallellt. 
 

Bild: 14 - Externa och interna moment separerade. 

Bild: 15 - Konvertering av interna ställmoment. 
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5.2.2.2 Display för vattenvärmare 
När verktyget ska värmas upp måste vattenvärmaren startas och kontrolleras så att rätt temperatur nås. Då 
vattenvärmaren inte står på samma sida som ställaren jobbar leder det till att ställaren behöver gå runt 
maskinen flertalet gånger under stället för att kontrollera vattenvärmaren. Det leder till att onödig tid slösas 
och genom att koppla vattenvärmaren till alternativt maskinens display eller en separat display monterad vid 
den nuvarande displayen skulle tid sparas. I det analyserade stället skulle en display för vattenvärmaren 
reducera ställtiden med 401 sekunder, se bilaga 3. 

5.2.2.3 Ökad kommunikation med materialrekare 
Till displayen skulle även kommunikationen mellan materialrekaren och ställaren vid ett ställ kunna användas. 
Processen ser i dagsläget ut på följande sätt; Ställaren börjar med att gå till centralstationen för att välja 
material och starta processen. Det tar ställaren 245 sekunder att gå bort till materialstationen, välja rätt slang 
till rätt uttag, välja produktionstid och kontrollera att det startar samt att gå tillbaka till maskinen, se bilaga 3. 
Denna process kortas ned genom att samtidigt som ställaren matar in att ett ställ påbörjats i Barco, ser 
materialrekaren att ett stället har påbörjats och ser även på en liknande display vilket material som behövs. 
Materialrekaren kopplar därefter in det nya materialet med en slang till rätt utsug och trycker ”klar”. När 
ställaren har kört rent materialsprutan och rengjort materialbehållaren godkänner ställaren att materialet kan 
hämtas. På detta sätt slipper ställaren gå bort till materialstationen vid varje omställningsprocess och välja 
vilket system som ska användas. Det minskar även risken för att fel slang kopplas till fel maskin och risken 
att materialbehållaren vid maskinen inte är stängd då det finns en person vid maskinen. 

 Steg 3: Rationalisera alla aspekter av ställen. 

5.2.3.1 Förvärmning 
Verktygsbytet kan effektiviseras genom införskaffning av en mobil verktygsvärmare. Med hjälp av 
verktygsvärmaren kan verktyget förvärmas och kräver därmed inte samma tid för uppvärmning under ställets 
gång. På så sätt kapas väntetiden och den totala ställtiden. Den högsta temperaturen ett verktyg i en 80 tons-
maskin behöver vara är cirka 200°C. Med skyddshandskar är ett verktyg hanterbart vid upp till 80°C och kan 
därför förvärmas till den temperaturen. I det analyserade stället var uppvärmningstiden 31 minuter och med 
en förvärmare skulle tiden sänkas med 5 – 10 minuter om förvärmningen värmde verktyget till 80°C.  

5.2.3.2 Utökad traverskapacitet 
Idag lyfts det gamla verktyget upp ur maskinen och flyttas ut på en lastpall med hjälp av en travers. Därefter 
fästs traverskroken i det nya verktyget som lyfts och passas in i maskinen. För att effektivisera denna process 
skulle det nya verktyget hängas upp i traversen innan stället börjar för att på så sätt med en ytterligare krok i 
traversen lyfta ur det gamla verktyget vilket möjliggör ett snabbare byte. Genom detta tar bytet endast ett 
antal sekunder och minimal förflyttning av verktygen behöver utföras under tiden maskinen är avstängd. Då 
säkerhetsnivån är hög på arbetsplatser måste arbetsmomentet analyseras vidare ur denna aspekt innan 
införande. Exempelvis med ett säkrare upphängningssystem. Tidsomfattningen för den verktygshanteringen 
som skulle sparas in genom att förflyttas som externt ställ är 286 sekunder och omfattar momenten som 
inkluderar förflyttning av verktygen, rengöring av yttersidan av gamla verktyget samt hantering av slangarna 
på verktyget. Se bilaga 9.  

5.2.3.3 Automatiskt rengöringssystem 
Genom analys av de olika ställen noterades det att rengöring av sprutan och provkörning är två moment som 
tillsammans utgör en väldigt stor del av den totala ställtiden. I det analyserade stället motsvarade dessa 
moment totalt 46 minuter, vilket motsvarar 49 % av hela den inre omställningsprocessen. Båda 
ställmomenten kunde förbättras genom att ansluta rengöringsmaterial i ett nytt rör i samma system som 
produktionsmaterialet transporteras i. Systemet bygger på att efter ett parti är avslutat töms automatiskt 
överblivet material och rengöringsmaterial ansluts och skickas in och rengör sprutan. För detta krävs ett mått 
på en tillräckligt stor ”dos” av rengöringsmaterial för att vara helt säker på att inget gammalt material finns 
kvar i systemet så de nya detaljerna blir felfria ur det avseendet. Ifall rester skulle finnas kvar går det att köra 
extra doseringar, där storlek och val av vilket rengöringsmaterial som ska användas går att välja.  Detta sker 
efter att maskinen stoppats och inkluderas i ställtiden. Vinsten hämtas istället i att systemet blir pålitligt då 
rengöringstiden alltid är konstant samt att ställaren kan utföra moment parallellt då rengöringen inte behöver 
skötas manuellt.  
 
Resultatet innebär en tidsreducering med den totala tiden för rengöringen plus en del av provkörningstiden 
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då systemet är pålitligare. Det vill säga de 16 minuterna rengöringen kräver då parallella moment utförs under 
hela rengöringstiden plus en tid för provkörningen. 
 

5.2.3.4 Implementera SMED i tidigare skede 

Kongsberg skulle kunna använda en anställd som konsult som hyrs ut till maskintillverkaren för att på så sätt 
implementera SMED redan i skapandet av den nya maskinen och skapa bättre förutsättningar från början. 
Genom en sådan lösning undviks onödig tid och hyra för dyra konsulter för att reducera ställtiden. Därmed 
reduceras framtida problem i produktionen med omställningar som tar för lång tid. 

 Sammanställning 
De förbättringspunkter som presenterats under SMED-analysen kan delas in i två kategorier baserat på om 
förbättringspunkten kräver ekonomisk investering eller inte. Indelningen ser ut enligt följande. 

Förbättringspunkter med ekonomiskt investeringskrav 

• Display för vattenvärmare. 
• Ökad kommunikation med materialrekare. 
• Förvärmning. 
• Utökad traverskapacitet. 
• Automatiskt rengöringssystem. 

Förbättringspunkter utan ekonomiskt investeringskrav 
• Separering av interna och externa arbetsmoment. 
• Omflyttning av arbetsmoment. 

Då Kongsberg ansåg förbättringspunkterna utan investeringskrav som mest relevanta så togs ett beslut om 
att lägga störst fokus på dem.  

5.2.4.1 Test av förbättringsförslag 
För att se att tidseffektivisering inte endast gynnar det specifika fall som analyserades, har samma metod 
utförts på ytterligare tre av de observerade ställen. Dessa ställ tre valdes utifrån de totalt sex ställ som 
observerats då de ansågs mest representativa. Detta för att ställen omfattade hela arbetsprocessen från start 
till slut. Den procentuella ställtidsreduceringen illustreras i tabellen i bild 19.  
 
Stället på maskin 80-4 utfört 2016-03-08, ställ 2, hade en total ställtid på 75,6 minuter då stället avbröts, se 
bilaga 2. Stället innehöll störningar vid två tillfällen som ledde till att ställaren pausade arbetet och lämnade 
platsen för annan aktivitet. Med urskilda och separerade interna och externa ställmoment, samt omflyttning 
av utförda interna arbetsmoment sänktes ställtiden teoretiskt till 47,7 minuter, se bilaga 8. 
 

Bild: 16 – Automatisk rengöring av materialspruta. 



Analys 

26 

Ställ 5, utfört på maskin 80-3 2016-04-06 hade en total ställtid på 74,5 minuter, se bilaga 5. Ställtiden var kort 
då stället inte omfattade varken färg eller materialbyte. När ställets interna och externa moment identifierats 
och separerats och därefter interna arbetsmoment omflyttats reducerades den totala ställtiden till 54,5 
minuter, se bilaga 9.  
 
Testet utfördes slutligen på ställ 6, utfört på maskin 80-3 2016-04-14 och hade en total ställtid på 67 minuter, 
se bilaga 6. Stället var det mest tidseffektiva stället som observerats. Med genomförd analys av interna och 
externa moment och utifrån det flyttat om arbetsmoment reducerades ställtiden till 54,6 minuter. se bilaga 
10. 
 
Den genomsnittliga ställtiden reducerades från 85 minuter till 60 minuter, se bild 17.  

 
 
 
 

 Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras i omställningsarbetet? 
Efter de genomförda dokumenterade ställen har flertalet förbättringspunkter observerats. 

 Standardisering 
En av de tydligaste förbättringsmöjligheterna är att ställarbetet idag saknar rutin och att ställarna därmed 
utför arbetet på olika sätt. Inte endast de olika ställarna emellan utan även samma ställare utför arbetet på 
olika sätt vid olika tillfällen. Att standardisera arbetet med en tydlig rutin, se bilaga 12, som alltid efterföljs 
skulle innebära att omställningarna skulle vara mer tidsmässigt pålitliga och ha större möjlighet att analyseras 
i effektiviseringssyfte. Planeraren skulle då kunna lägga in en bestämd realistisk tid för varje ställ som utförts 
och därmed skulle schemat bli pålitligare. Det skulle innebära att planeringen kan vara mer noggrann och 
med mindre tidsbuffertar. 

5.3.1.1 Vilka effekter skulle förbättringen ha? 
Genom standardisering av omställningsprocessen har tiden det tar för en omställningsprocess blivit mer 
pålitlig för planeraren. Då alla ställare utför omställningsprocessen på samma sätt kan planeraren effektivisera 
körschemat då tidsvariationen minskas, vilket innebär att samma grad av tidsmarginal i planeringen inte krävs. 
En annan positiv konsekvens av ett standardiserat arbetssätt är att det öppnar möjligheter att kunna analysera 
och effektivisera. Finns inte kunskapen om vad som idag utförs, finns inte möjligheten att förbättra det. 
Genom att arbetssättet utförs av alla ställare ökar även chanserna att någon av dem hittar förbättringar själva.  

 Förberedelser och yttre ställmoment 
Att maximera förberedelserna innan stället börjar samt vänta med att utföra vissa moment till stället är slut 
(när första godkända biten ur nästkommande parti är klar) minskar den tid maskinen är stillastående. Flertalet 
moment som utfördes under de observerade ställen var moment som inte krävde att maskinen var 
stillastående för att ha möjlighet att utföra dem. Dessa moment är exempelvis hämtning av verktyg och 
rengöring av utsidan på det utbytta verktyget. Se bilaga 3. Skulle dessa moment utföras innan maskinen 
stoppats och efter maskinen startats igen så skulle den totala ställtiden minska och maskinen skulle ha mer 
tid att producera. 

5.3.2.1 Vilka effekter skulle förbättringen ha? 
Om ställarbetet är väl förberett finns alla material och verktyg på plats när maskinen stannar. Under tiden 
maskinen är stillastående slösas ingen tid på att förflytta, hämta eller köra bort olika saker som antingen 
glömts eller varit dåligt planerat. Även saker såsom städning runt maskin och dylikt läggs efter det att 
maskinen har startat igen.  
I det studerade fallet minskade just detta ställtiden med 17,4% av den totala tiden.  

Bild: 17 - Sammanställning av resultat för förbättringsförslag utan ekonomiskt investeringskrav. 
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 Tidseffektivisering 
Under ställens gång krävs en viss väntan på temperaturändringar i verktyget och materialsprutan. Verktyget 
behöver kylas vid bytet för att ha tillräckligt låg temperatur för att kunna hanteras av ställaren och därefter 
behöver det nya verktyget hettas upp för att användas vid produktion. Olika plaster har olika smältpunkt och 
kräver därför olika temperatur på materialsprutan som vid ett materialbyte anpassas efter det nya materialets 
förutsättningar. Dessa temperaturbyten behöver väljas i maskinens dator för att sedan skötas automatiskt. 
Beroende på material tar temperaturändringen olika lång tid att genomföra. Att planera ställets arbetsmoment 
efter temperaturändringar bidrar till att moment kan flyttas och utföras under temperaturändringarnas gång. 

5.3.3.1 Vilka effekter skulle förbättringen ha? 
Om ställmomenten planeras efter de processer som kräver väntetid kan arbetsmomentens ordning flyttas 
och utföras parallellt. I det analyserade stället flyttades arbetsmomenten så väntetid genomfördes parallellt 
med andra arbetsmoment och reducerade därmed ställtiden från 100 minuter till 83 minuter, det vill säga en 
minskning med 17 %.  

 Teknisk effektivisering 
Då ställprocessen tar i snitt två timmar att genomföra finns det stora möjligheter att förbättra den. Det 
tekniska ställarbetet kan förbättras genom att designa detaljer i maskinen eller i dess omgivning för att 
underlätta och effektivisera arbetsprocessen. Moment som är tidskrävande är rengöring av spruta vid 
material- och färgbyte samt uppvärmning eller kylning av verktyget och sprutan. Detta kan ta allt från 10 - 
40 minuter och skulle dessa effektiviseras är verktygsbytet den mest tidskrävande processen som tar 20 
minuter. Även denna process kan som tidigare nämnts effektiviseras på flera olika sätt. 

5.3.4.1 Vilka effekter skulle förbättringen ha? 
Teknisk effektivisering är möjlig på många delar av omställningsarbetet och kan bidra till att både ergonomin 
och ställtiderna förbättras. Genom att införa ett automatiskt standardiserat doseringssystem för 
rengöringsmaterial skulle ställaren kunna undvika att klättra upp och ställa sig i konstiga positioner för att nå 
de olika ställena som måste rengöras. Det skulle även reducera tiden då ställaren kan utföra andra 
arbetsmoment parallellt när rengöringen sker. 
 
Om effektivisering skulle genomföras på rengöringen av materialbehållaren och materialsprutan, displayen 
för kommunikation och traverslyft för enklare verktygsbyte skulle tiden reduceras med cirka 41 minuter, se 
kap 5.2. 
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 Beräkningar 

 Tillgänglighetsanalys 
I den tillgänglighetsanalys som genomförts har endast de 
förbättringsmöjligheterna utan investeringskrav använts, 
då de tillsammans med Kongsberg valts som fokus.  
 
Under nulägesanalysen beräknades den nuvarande 
tillgängligheten i maskin 80-3 fram till 96,98 % genom 
värden för total produktionstid, ställtid och antal utförda 
ställ. Dessa hämtade ur datasystemet Barco. Efter 
analysen av de observerade ställen gjorts och nya 
förbättringsförslag genererat en ny ställtid genomfördes 
samma beräkning.   
 
Efter att förbättringspunkterna applicerats på fyra ställ 
användes den nya genomsnittliga ställtiden, 60 minuter, 
för beräkning av tillgängligheten (Övriga stopptider 
användes inte i beräkningen då endast ställtiden 
analyserats). Tillgängligheten efter ställtidsreduktionen 
beräknades till 97,87 %, se bild 18. Detta innebär en 
tillgänglighetsökning på 0,89 %.  

 

 

 Kostnadsbesparingar 
Det utförs i snitt 118 ställ årligen i en 80-tonsmaskin 
på Kongsberg. Med den genomsnittliga 
ställtidsreduceringen så sparas det på ett år 48 timmar (25 
minuter per ställ).  Då ställarnas timkostnad för 
Kongsberg är sammanlagt 495kr skulle årligen sparas 23 
895 kr i arbetskostnad per år i varje maskin. Det finns 
totalt sju maskiner i 80 tons-klassen i Kongsbergs 
maskinpark vilket totalt innebär en arbetskostnad på 167 
266kr, se bild 19.  
 
Utöver denna kostnad innebär en stillastående maskin en 
alternativkostnad då tiden maskinen står stilla betyder 
missad potentiell produktion. Denna kostnad är inte 
beräknad på grund av brist på information. 
 
Effekten av dessa förändringar skulle bidra till att 
Kongsberg har möjligheten att utföra ytterligare 336 ställ 
årligen med den tid som sparas in. Det skulle innebära en 
möjlig ökning med 41 %. 
 

Bild: 18 - Beräkning av tillgänglighetsökning. 

Bild: 19 - Kostnadsberäkning. 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Genom den analys som genomförts har två åtgärdsförslag tagit fram, dessa har delats upp efter om åtgärden 
kräver ekonomisk investering eller inte. 

 Åtgärdsförslag 1: Tidseffektivisering utan investering 

 Tillvägagångssätt 
Det första åtgärdsförslaget handlar om att effektivisera och omprioritera hur arbetsgången ser ut idag. 
Genom att minimera de moment som sker under den tid maskinen är stoppad så minskas förlusterna. För 
att se utförlig momentbeskrivning med tidsdokumentation se bilaga 11. 

Före stället 
När operatören har kontrollerat de sista bitarna som producerats och skickat iväg dem för kvalitetskontroll 
ska operatören starta nedkylningen av verktyget. Efter nedkylningen har påbörjats ska operatören köra fram 
verktyg, hämta produktionskort, ta fram traversen och hämta rengöringsmaterial så att när ställaren kommer 
till maskinen är stället väl förberett med allt som behövs för att utföra ställarbetet. Tack vare att operatören 
hjälper till att förbereda stället så kan ställarens arbetstid utnyttjas på ett bättre sätt och därmed hinner 
ställaren utföras fler ställ per dag. Genom att allt nödvändigt material finns på plats när ställaren kommer, 
reducerades tiden med mellan 10 minuter till 15 minuter. 

Under stället 
Det första ställaren gör vid ställets start är att registrera stället i Barco. Då kan alla som har tillgång till systemet 
se att ett ställ håller på att genomföras. När stället är registrerat i Barco börjar ställaren med att byta verktyg 
i maskinen. Då verktyget kommer rumstempererat måste det värmas upp till mellan 20-100°C beroende på 
vilket material som ska köras. Uppvärmningen av verktyget är en långsamtgående process där man tidigare 
ofta väntade eller gjorde mindre saker som kunde göras medan verktyget värmdes upp. Nu när 
omprioriteringen är gjord bytes gripdon samt att materialsprutan och materialbehållaren rengörs under tiden 
som verktyget värms upp, se bild 20, därmed sparas värdefull tid. När rengöring av materialbehållaren och 
materialsprutan är klar går ställaren till materialcentralen och ansluter rätt rör till rätt uttag och börjar hämta 
materialet som ska användas. När ställaren är tillbaka vid maskinen påbörjas provkörningen, varje 
komponent har ett visst antal (6-10) som kasseras vid varje produktionsstart för att undvika kvalitetsbrister. 
När dessa komponenter har kasserats startas produktionen av vad som ska vara godkända produkter. På 
dessa godkända produkter utför ställaren en mindre kvalitetskontroll enligt en instruktion som följer 
verktyget i reklådan. Är produkterna godkända så fortsätter produktionen och produkterna läggs i en särskild 
låda som sedan tas till en noggrannare kvalitetskontroll. Skulle ett fel uppstå försöker ställaren att lösa det på 
plats, beroende på vad problemet består av. 
 

Efter stället 
När stället är klart ska ställaren lägga rostskydd på verktyget som bytts ut och uppdatera båda verktygens 
pärmar med vem som utförde bytet och när verktygsbytet genomfördes. Samtidigt ska operatören köra 
undan det gamla verktyget, ställa tillbaka trucken samt städa runt maskinen. 

Bild: 20 – Tidseffektivisering utan investering. 
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Slutsatser 
Åtgärdsförslagets tyngd ligger framförallt i delen där verktyget värms upp samtidigt som rengöring av sprutan 
sker. Men även alla små förbättringar gör att helheten är mer välplanerad och att fokus ligger på de delar som 
måste göras när maskinen står stilla. Slöseriet på att utföra moment under stället som egentligen kunde gjorts 
innan eller efter, har tagits bort helt utefter vad som har bedömts. För åtgärdsförslaget har en arbetsrutin 
tagits fram som omfattar de förbättringspunkter som tagits upp i analysen, se bilaga 12. 
 
Kritik 
Problemet med detta åtgärdsförslag är att operatörerna är underbemannade och hoppar över moment som 
de ska förbereda åt ställarna. Detta har varit en av anledningarna till att omställningsprocessen är 
ostrukturerad då ställararbetarna aldrig vet vad som är gjort när de kommer till maskinen. Lösningen på 
problemet är att anställa ytterligare en operatör som har i huvudsyssla att förbereda och plocka undan efter 
ett ställ. Anledningen till att de ska anställa ytterligare en operatör istället för en ställare är att de är mindre 
kostsamma för Kongsberg. Ställarna kommer även hinna med fler ställ under dagen då tiden för varje ställ 
har reducerats. Med anställning av en operatör tillkommer en kostnad men för att undgå detta kan de 
nuvarande operatörernas uppgifter ses över och planeras om för att skapa utrymme för de nya 
arbetsmomenten. 

 Åtgärdsförslag 2: Tidseffektivisering med investering 
 
Det andra åtgärdsförslaget handlar om rationalisering med nya tekniska lösningar. ”Hur kan 
omställningsprocessen effektiviseras genom nytänkande och med en annan syn på systemet än det som finns 
idag?”. Genom diskussion med Kongsberg bedömdes förändringarna genomförbara, dock omfattande då 
mycket kunskap och planering krävs. Den totala tidsreduktionen för detta ställ blev från 121 minuter till 58 
minuter och är en kombination av de olika förbättringsförslagen som tagits fram. 

 Tillvägagångssätt 
Före ställ 
När operatören har kontrollerat de sista bitar som producerats och skickat iväg dem för kvalitetskontroll ska 
operatören starta nedkylningen av verktyget. När nedkylningen har börjat ska operatören, köra fram 
verktyget, starta uppvärmning av verktyget med hjälp av en vattenvärmare, hämta produktionskort, ta fram 
traversen och plocka bort överblivet material från rengöringen av sprutan. Då rengöring av materialsprutan 
var det moment som tog längst tid bedömdes det att en automatisering av rengöringsmetoden var nödvändig. 
Det arbete som skapas av automatisering är att plocka bort resterna från materialet som har körts igenom 
materialsprutan. Denna process startas så fort maskinen har kört färdigt föregående parti och är redo för 
ställ.  

Under ställ 
Stället börjar med att ställaren ändrar maskinstatus i Barco till att ett ställ pågår. Därefter fortsätter ställaren 
med att lossa slangar och lyfta ur verktyget. Samtidigt som ställaren byter verktyget värms det nya verktyget 
upp av en vattenvärmare till en nivå så att det fortfarande går att hantera utan att ställaren riskerar att bränna 
sig. När ställaren kopplat loss alla slangar och fästningar byts verktygen och den sista uppvärmningen görs i 
maskinen. Under tiden som verktyget värms upp ska ställaren rengöra materialbehållaren från 
rengöringsmaterialet, se bild 21. 

När stället påbörjades registrerades det i Barco och materialrekaren såg detta och kopplade då på rätt 
materialslang till maskinens rör. Materialrekaren noterar sedan i Barco att slangen är kopplad vilket syns på 
den display som finns ute vid maskinen. Ställaren kan då godkänna materialhämtning när han kontrollerat 
att det är rätt material som har kopplats till maskinen. Godkännandet av material sker samtidigt som 
materialbehållaren är tömd och rengjord. Efter att verktyget värmt upp den sista biten i maskinen börjar 
ställaren provköra det nya materialet och väntar tills de första godkända bitarna kommer. När dessa 
kontrollerats och blivit godkända dokumenteras detta i produktionspärmen och stället är avslutat. 
 
Efter ställ 
När stället är klart och första bitarna är godkända ska det utbytta verktyget rostskyddas innan  ställaren lämnar 
för nästa ställ. Sedan tar operatören över och kör bort det utbytta verktyget, ställer tillbaka trucken och städar 
vid maskinen. 
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 Bakgrund till val av rationalisering 
Rationaliseringsåtgärderna är endast förslag till lösningar på problem som upptäckts i ställarbetet. Då de är i 
utvecklingsstadiet krävs vidare analys för att få dem möjliga att genomföra. 
 
Materialspruta 
I analysen av det valda stället noterades det att rengöring av sprutan och provkörning är två moment som 
tillsammans tar 49 minuter och är därmed en stor del av omställningsprocessen. De har båda ett gemensamt 
problem vilket är att materialsprutan och dess rör ibland inte blir helt rena från förgående material. Detta 
bidrar till att provkörningens första bitar inte blir godkända då det innehåller rester från det tidigare körda 
materialet.  
 
Som det fungerar nu måste ställarna först rengöra materialsprutan med material som Kongsberg själva tar 
fram genom att mala ned det spill produktionen generar. Ställarna räknar med att rören är rena när det nya 
produktionsmaterialet kommer. Oftast är rören inte rena från det gamla materialet som då dras med i det nya 
produktionsmaterialet. Indirekt blir då produktionsmaterialet en form av rengöringsmaterial, men då 
produktionsmaterialet är dyrare och har andra egenskaper så är det inte lämpligt att produktionsmaterialet 
används på detta sätt.  
 
Genom att ansluta rengöringsmaterialet till det centrala systemet som produktionsmaterialet finns i idag, kan 
rören rengöras på samma sätt som när nytt material matas till maskinerna. När rengöringsmaterialet ska 
hämtas kommer systemet automatiskt höja luftflödet i rören för att öka rengöringsförmågan. Vid högre tryck 
kommer det som fastnat i skarvar eller ligger kvar i röret ha större sannolikhet att åka med ner i 
materialsprutan. Det minskar även risken för att rengöringsmaterialet skulle fastna i skarvar eller lägga sig i 
rören. Tack vare att rören kommer ha en större renlighet än tidigare kommer provkörningstiden reduceras. 
 
Vattenvärmare 
Då rengöringen av materialsprutan sker automatiskt i detta fall så gick det inte att kombinera väntan på 
uppvärmning av verktyget och rengöring av materialsprutan samtidigt. Istället valdes en annan lösning där 
tiden kortades ner med hjälp av en vattenvärmare som värmer upp verktyget innan det monteras. Då behöver 
ställaren endast vänta i cirka 8 minuter och hinner rengöra materialbehållaren och starta materialhämtningen 
lagom till att uppvärmningen är klar. 
 
Display 
Idén till displayen väcktes då det observerades att ställarna gick runt och kontrollerade vattenvärmaren så 
den fungerade och vilken värme den var på. Att gå onödiga steg är ett rent slöseri som tas upp i Muda teorin 
och genom att programmera om programmet kan vattenvärmaren synas på displayen. Då slipper ställaren gå 
runt maskinen för att kontrollera vattenvärmaren och kan då stanna på samma sida av maskinen för att se 
att den når sin önskade värme. 
 
Efter denna upptäckt valdes det att undersöka om det fanns ytterligare slöseri under ställets gång och det 
hittades i processen där materialval gjordes. När materialval görs behöver ställaren gå en viss sträcka för att 
komma till materialcentralen beroende på var i fabriken stället utförs. Väl där väljs rätt slang till rätt utsug. 
Då ställarna inte spenderar mycket tid i materialcentralen har de inte full koll på utsugen som finns där och 
vad som har ändrats.  Genom att lägga ansvaret på materialrekaren som alltid befinner sig vid 

Bild: 21 - Tidseffektivisering med investering. 
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materialcentralen att ansluta rätt slang till rätt material så minskas risken att fel utsug väljs. Materialrekaren 
kopplar på slangen till utsuget när han ser i Barco att ett nytt ställ har börjats och undviker då att fel utsug 
väljs. Det material som kopplas till maskinen kommer även visas på displayen hos ställararbetaren som 
kontrollerar att det är rätt material med hjälp av produktionskortet och godkänner sedan materialhämtningen. 
Ställarna påpekade att materialbehållaren ibland glöms att stänga när de går iväg för att välja material. När 
materialet sedan hämtas till maskinen rinner allt detta ut på golvet och måste då städas upp och sedan slängas. 
Genom att ställaren är kvar vid maskinen kan misstaget upptäckas tidigt eller förhindras helt och på så sätt 
undviks onödiga kostnader.  
 
Slutsatser 
Åtgärdsförslaget skulle reducera ställtiden med 51.2 % till en tid på 59 minuter. Förslaget tyngd ligger i att 
sprutan rengörs automatiskt vilket minskar både arbetsbelastning och tidsåtgången. Även vattenvärmare 
minskar den totala tiden som verktyget måste värmas upp medans maskinen står stilla.  
 
Kritik 
Åtgärdsförslaget behöver analyseras vidare då dess omfattningen är väldigt stor, både ekonomiskt och 
tidsmässigt för få den realiserbar. Tidsbesparingen är dock så pass stor att en vidare undersökningen är att 
rekommendera för Kongsberg. 

 Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen 
För hög trovärdighet i det framtagna resultatet krävs en väl genomförd analys som bygger på en noggrant 
utförd datainsamlingsprocess. Samtliga använda metoder under hela arbetets gång har baserats på välkända 
och genomarbetade teorier som stöttas på tidigare resultat. De valda teorierna som använts under arbetet är 
välkända i hela industrivärlden och har bevisats vara effektiva för den typ av analys som utförts. [9] Vid 
användning av så pass väl etablerad och granskad teori genereras hög trovärdighet i undersökningen. Inför 
undersökningen försöktes alternativa metoder till SMED hittas men utan resultat, vilket visar på hur pass 
etablerat och effektivt analysverktyg SMED är. De metoder som använts för att samla in data, filmning 
kompletterat med intervjuer, ger analysen en stabil grund med hög validitet. Filmen ger en mycket noggrann 
data att analysera samtidigt som intervjuerna kompletterar den genom att förklara de otydliga momenten 
samt tanken bakom kritiska handlanden. Reliabiliteten för datainsamlingen är bra då totalt sex ställ 
observerades med fyra olika ställare för att få en trovärdig bild av nuläget. Fler observerade ställ samt andelen 
filmade ställ hade bidragit till högre reliabilitet i undersökningen. 
 
De olika källor som använts har olika grad av reliabilitet. De böcker som använts har högre trovärdighet än 
de hemsidor som refererats till då inte hemsidor är granskade i lika hög grad som böcker är. De artiklar som 
använts har skrivits av högutbildade personer bland annat forskare och bedöms därför som trovärdiga. 
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7 Slutsatser 

 Slutsatser och rekommendationer 
Det mest effektiva sättet att reducera omställningsprocessen på Kongsbergs formsprutningsmaskiner tycker 
vi är att omprioritera i arbetsprocessen. Då slipper Kongsberg göra några större investeringar och de får ett 
bra resultat. Genom att utföra olika moment parallellt med varandra och förbereda de yttre momenten innan 
maskinen stannar kan ställtiden reduceras med nästan 30 %. Det är en bra grund att börja med för att sedan 
fokusera på tekniska effektiviseringar som ofta kräver att företaget redan arbetar på ett strukturerat sätt. 
Detta då tekniska effektiviseringar ofta användas för att finslipa arbetsprocessen och påverkar därmed inte 
arbetsprocessen i samma utsträckning som omprioriteringarna kan gör. 
 
Vi rekommenderar också Kongsberg att se över vilka arbetsuppgifter operatörerna har i nuläget och 
undersöka ifall det går att redigera i kontrakten för att lägga till förberedning av ställarbete. Detta för att 
skapa bättre förutsättningar att arbeta som ett lag och därmed kunna samarbeta mellan de olika arbetarna. 
 

 Vidare arbete eller forskning 
Nästa steg för Kongsberg bedömer vi är att undersöka om möjligheten finns att applicera åtgärdsförslag 1 
på den resterande maskinparken. I de större maskinerna är hantering och verktygvärmning en större process 
än i 80-tonsmaskinerna vilket innebär att det finns stora besparingar att hämta. I 120-tonsklassen ser 
processen snarlik ut med 80-tonklassen och bör vara stort fokus i kommande arbete. 
 
Vi tycker även att ett framtida steg för Kongsberg är att hyra in konsulter som ska arbeta med en fördjupning 
på teknisk effektivisering av deras maskinpark. Detta då vi ser stor potential att närma sig en ställtid på under 
10 minuter med hjälp av teknisk effektivisering. Det kommer med högsta sannolikhet vara kostsamt, men i 
längden kommer det att vara värt det då företaget har som mål att växa under de kommande åren och behöver 
då snabba omställningsprocesser i produktionen. Vill företaget istället inte köra fler ställ så frigörs istället mer 
produktionstid och på så sätt utnyttjas maskinerna bättre. 
 
Vidare forskning tycker vi är att undersöka hur mycket ställtiderna kan påverkas om företaget går hela vägen 
tillbaka till verktygs- och maskinleverantörerna och implementerar både Lean och SMED i leverantörernas 
tankesätt. Kommer detta påverka ställtiderna och är det framförallt genomförbart att skapa en produkt i 
förväg som ska underlätta i fabriken? Skulle leverantörerna implementera Lean och SMED redan från 
skapandet av maskinen och verktyget så anser vi att värdefull tid kunde sparats med hjälp av viktiga 
designmässiga lösningar. Leverantörerna som gör detta kan även skapa sig en stor konkurrensfördel om de 
erbjuder helhetslösningar där leverantören skapar en maskin och ett verktyg enligt Lean och SMED 
principerna och sedan ser till så att det fungerar ur layoutperspektivet i fabriken. 
 
 

 



Referenser 

34 

Referenser 
 
[1] ”Kongsberg Automotive AB”, Mullsjö Plant & Tech Center, 1996, [Online] Tillgänglig: 
http://www.kongsbergautomotive.com/contact-us/scandinavia/mullsjo/ [Hämtad: 28/2-16]. 
  
[2] J. Olhager, Produktionsekonomi: Principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion, 
2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013 
 
[3] S.Shingo, A revolution in manufacturing: The SMED system, Stanford: Productivity Press, 1985 
 
[4] T.Earley, “Muda Mura and Muri - Lean Manufacturing Wastes”, leanmanufacturingtools, 2016, Tillgänglig: 
http://leanmanufacturingtools.org/71/muda-mura-and-muri-lean-manufacturing-wastes/. [Hämtad: 9 
Mars 2016] 
 
[5] P. Petersson and S. Ahlse ́n, Lean. Bromma: Part Development, 2009. 
 
[6] Axxos, ”Lär dig OEE och minimera förlusterna” 2012. Tillgänglig: http://www.axxos.se/har-ni-koll-pa-
takoee/ [Hämtad: 9 Mars 2016] 
 
[7] O. Olofsson, “TAK/OEE - Så undviks fallgroparna”, WCM. Tillgänglig: http://world-class-
manufacturing.com/svenska/OEE/taksystem.php [Hämtad: 9 Mars 2016] 
 
[8] R. Patel, B. Davidson, Forskningsmetodikensgrunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 4 uppl, 
Lund, Studentlitteratur AB, 2011 
 
[9] R.R Joshi, G.R Naik, “Application of SMED Methodology - A Case Study in 
Small Scale Industry”, International Journal of Scientific and Research Publications, vol. 2, s. 1-4, augusti 2012 
[Online] Tillgänglig:  
http://www.ijsrp.org/research-paper-0812/ijsrp-p0870.pdf [Hämtad: 02 Maj 2016] 



Bilagor 

35 

Bilagor 

Bilaga 1 Datainsamlingsblankett. 
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Bilaga 2 Ställ på 80-4 av ställare C, ställ 2. 
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Bilaga 3 Ställ på 80-3 av ställare C, ställ 3. 
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Bilaga 4 Ställ på 120-1 av ställare L, ställ 4. 
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Bilaga 5 Ställ på 80-3 av ställare F, ställ 5.
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Bilaga 6 Ställ på 80-3 av ställare M, ställ 6.
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Bilaga 7 Ställ-lista. 
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Bilaga 8 Resultat ställ 2. 
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Bilaga 9 Resultat ställ 5. 
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Bilaga 10  Resultat ställ 6. 
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Bilaga 11 Resultat ställ 3. 
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Bilaga 12 Arbetsrutin. 
 


