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ABSTRACT 
 
This study is a bachelor thesis worth 15 credits, and is a part of an engineering education. 
 
The problem 
Modern manufacturing needs to be flexible. Flexibility is achieved by smaller lot sizes of the 
parts manufactured, which places higher demands on keeping the setup times low. Setup time 
is the time it takes to switch the production from manufacturing product A to the first approved 
product B. The setup time can be divided into internal setup time (the time when the machine 
is stationary), and external setup time (when the machine is active). In many productions the 
tool exchange is a large part of the total manufacturing time. Based on this, the aim of this 
thesis can be summarized into two questions:   
 

A. What factors affect the setup time? 
B. How can the setup time be reduced? 

Case study 
The case study was performed at Mälarplast AB, where a distinction is made to reduction of 
setup time of the company’s injection molding. The case study consisted of observations, 
interviews and time-studies.  
 
The theoretical framework for this study consisted of a literature study conducted on how to 
reduce setup-time.  
 
A common method for reduction of setup time is SMED, which stands for single minute 
exchange of dies. This method, which was used in this study involves separating the production 
of internal and external setup. The seven wastes were also studied, and formed the basis for the 
suggested improvements that have been developed. 
 
During the study it was noticed that the employees moved around a lot during setups. They had 
to retrieve missing tools and components, which lead to several rounds of walking. 
Shortcomings in the working routines were also noticed. Therefore, solutions to minimize the 
employees’ movement were developed.  
 
Result 
In the beginning of the study a time study was done for the machine T6. The time for the work 
procedures that were included in the setup time was 80.5 minutes. By moving internal setup 
time to external setup time, using parallel operations and refining other processes the setup 
time could be reduce by approximate 50 % without any expensive investments. 
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SAMMANFATTNING 
 
Arbetet som genomförts är ett examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng och som utgör 
en del av en civilingenjörsutbildning.  
 
Problemformulering 
Modern tillverkning behöver vara flexibel, detta sker genom att mindre partistorlekar av 
detaljer tillverkas. Det ställer i sin tur högre krav på att hålla ställtiderna nere. Ställtid är den tid 
det tar att ställa om produktionen från att tillverka produkt A till första godkända produkt B. 
Ställtid kan delas upp i inre ställtid (när maskinen står still) och yttre ställtid (när maskinen är 
igång). I många produktioner utgör verktygsbyten på maskinerna en stor del av den totala 
tillverkningstiden. Utifrån detta har syftet för examensarbetet sammanställts i två 
frågeställningar: 
 

A. Vilka faktorer påverkar ställtiden? 
B. Hur kan ställtiden reduceras? 

 
Fallstudie 
En fallstudie har genomförts på Mälarplast AB där en avgränsning gjorts till ställtidsreducering 
på företagets avdelning för formsprutning. Fallstudien har bestått av observationer, intervjuer 
och tidsstudier. 
 
För den teoretiska referensramen har en litteraturstudie genomförts på ämnet ställtidsreducering 
 
En vanlig metod för ställtidsreducering, som använts i detta arbete, är SMED som står för 
single minute exchange of dies. Metoden går bland annat ut på att separera inre och yttre ställ. 
De sju slöserierna  har även studerats och ligger till grund för de förbättringsförslag som tagits 
fram. 
 
Under arbetets gång upptäcktes att de anställda gick väldigt mycket under tiden de utförde 
ställen, de saknade verktyg och komponenter och fick gå flera vändor för att hämta dessa. Det 
framkom även att det fanns brister i arbetsrutinerna, därför har lösningar för att minimera 
personalens rörelser tagits fram. 
 
Resultat 
I början av studien gjordes en tidsstudie på maskinen T6, tiden för de arbetsmoment som 
utgjorde ställtiden var 80,5 minuter. Genom flytta ut inre ställtid till yttre ställtid, utföra 
parallella operationer och förbättra övriga processer, kan ställtiden uppskattningsvis reduceras 
med ungefär 50 % utan några dyra investeringar. 
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FÖRORD 
 
Examensarbetet har genomförts under vårterminen 2016 som ett delmoment av en 
civilingenjörsutbildning inom produkt och processutveckling på Mälardalens högskola. Arbetet 
har gett mig möjlighet att applicera de teoretiska kunskaper som erhållits under studietiden och 
genom examensarbetet på Mälarplast har jag fått möjlighet att praktisera problemlösning med 
dessa teoretiska kunskaper som grund. 
 
Jag vill tacka all personal på Mälarplast AB för deras varma mottagande och hjälpsamhet. Ett 
extra stort tack till min handledare Conny Tapper samt VD Peter Wall som gav mig 
möjligheten att få göra examensarbetet hos Mälarplast. Jag vill även tacka Antti Salonen som 
varit min handledare på Mälardalens högskola och kommit med värdefulla synpunkter på 
arbetets genomförande och delat med sig av sina kunskaper.  
 
 
 
  
 
 

 
Tobias Linder 
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FÖRKORTNINGAR 
    
SMED  Single minute exchange of dies 
 
JIT  Just-in-time 
 
TPS  Toyota Production System 
 
 
BEGREPP 
 
Lean  Lean-produktion som är en produktionsfilosofi 
 
Likare  Sista detaljen från föregående körning 
 
Batch  Storleken på en körning som mäts i antal detaljer, benämns även  
  som partistorlek. 
 
Skottvikt  Vikt på färdig detalj som kan köras i maskinen, mäts i gram. 
 
Låsvikt  Den kraft som verktyget trycks ihop med. 
 
Ställtid  Den tid det tar att ställa om produktionen från att tillverka produkt 

A till första godkända produkt B. 
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1 INLEDNING 
 
Det här kapitlet behandlar bakgrunden till examensarbetets uppkomst och även de 
avgränsningar som gjort för arbetet. Examensarbetet är utfört under vårterminen 2016 och är på 
C-nivå vilket motsvarar 15 högskolepoäng. Arbetet utgör en del av en civilingenjörsutbildning 
på Mälardalens högskola på programmet produkt och processutveckling 
 
1.1 BAKGRUND 
 
Modern tillverkning ställer höga krav på att produktionen ska vara så effektiv som möjligt men 
samtidigt som produktionen ska vara effektiv måste den även vara flexibel. Ett sätt att göra en 
produktion mer flexibel är att reducera partistorlekarna, vilket det i sin tur kräver korta 
ställtider. Ställtid definieras som den tiden det tar att genomföra omställningen av produktionen 
från att tillverka typ A till att tillverka typ B, även kallat changeover time eller setup time på 
engelska (Moreira & Pais, 2011). En metod för reducera ställtider är SMED som står för single 
minute exchange of dies, grundaren till metoden är Shigeo Shingo och metoden växte fram när 
han jobbade som konsult på Toyota och fick uppdrag att reducera företagets ställtider. Utifrån 
namnet single minute exchange of dies syftar metoden på att reducera ställtiden till en ensiffrig 
tid, det vill säga under 10 minuter men resultat över det anses också vara aceptabelt (Sødahl, 
1994). Traditionellt sett så var metoden för att reducera ställtider sådan att partistorlekarna 
gjordes större vid tillverkningen. Detta medförde att genomloppstiderna blev längre och 
tillfällena för ställ blev färre (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2010). För att göra en flexibel 
produktion lönsam ställs det höga krav på att hålla ställtiderna så korta som möjligt då 
produktionen kanske behöver ställas om flera gånger om dagen. (Moreira & Pais, 2011). På 
mindre företag är det vanligt att verksamheten inte har kunnat applicera Lean i samma 
utsträckning som på större företag. En viktig del inom Lean-filosofin är att reducera ställtider 
och för att ett företag ska kunna expandera  och exempelvis börja tillverka fler modeller av en 
vara utan att köpa in fler maskiner kommer vikten av korta ställtider bli än mer märkbar.  
 
1.2 PROBLEMFORMULERING  
 
Långa ställtider i produktioner utgör en kostnad eftersom maskinen inte tillför något värde när 
denna står still. Detta blir ännu mer påtagligt vid små partistorlekar eftersom ställtiden vid små 
volymer utgör en större del av den totala produktionstiden. Detta gör att detaljen som tillverkas 
blir dyrare.  
 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med arbetet är att i en verksamhet studera omställningen av produktionen och se hur 
omställningen kan utföras på ett mer effektivt sätt. Detta kan uppnås genom studera 
verksamhetens rutiner och arbetsmetoder. Genom att genomföra observationer, intervjuer och 
göra en kartläggning av nuläget så kan en förståelse erhållas över verksamheten, det blir 
därmed enklare att komma fram med förbättringsförslag. Härmed följer de frågeställningar som 
arbetet bygger på är: 
 

A. Vilka faktorer påverkar ställtiden? 
B. Hur kan ställtiden reduceras? 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Mälarplast där fallstudien gjordes har flera olika produktionsområden och efter samtal med 
uppdragsgivare togs beslutet att arbetet skulle utföras på avdelningen för formsprutning där det 
finns totalt 25 stycken maskiner för formsprutning. Fokus för studien skulle läggas på en av 
Mälarplasts egna maskiner som har en hög beläggningsgrad, det slutade med maskin T6 som är 
av modellen Engel. Utöver maskin T6 så har även andra maskiner och ställ också studeras för 
att få en mer omfattande datainsamling kring Mälarplasts arbetsrutiner. En omställning i 
produktionen på Mälarplasts formsprutningsavdelning innebär att byta formverktyg från 
föregående körning, sätta i ett nytt formverktyg, förbereda med rätt inställningar och material 
och ladda program och få igång nästa körning. 
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2  ANSATS OCH METOD 
 
I den här delen presenteras de metoder som använts för genomförandet av examensarbetet, som 
är av typen fallstudie. Insamlingen av studiens material har skett genom observationer, 
intervjuer och tidsstudier, som sedan jämförts med varandra för att stärka validiteten i arbetet. 
Den teoretiska referensramen utgörs av en litteraturstudie som genomförts på ämnet 
ställtidsreducering. 
 
2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Här följer beskrivning av hur arbetet har genomförts och vilka metoder som författaren använt. 
Arbetet kan ses som ett projekt som är indelat i fyra faser: uppstart, planering, genomförande 
och presentation (Hörst, Regnell & Runeson, 2006). 
 
Uppstart 
Projektet började med ett möte på Mälarplast med deras VD, där riktlinjer för examensarbetet 
diskuterades fram. Under mötet erhölls en kortare presentation om företaget samt en rundtur i 
Mälarplasts lokaler. När det bestämdes att examensarbetet skulle genomföras på företaget, 
kontaktades examinatorn på högskolan, där presenterades en projektbeskrivning och det 
framfördes även önskemål om handledare. En handledare på företaget presenterads också. 
 
Planeringen av projektet gjordes under examensarbetets första vecka efter ett uppstartsmöte på 
företaget. På mötet presenterade författaren uppdraget för de anställda i produktionen så att de 
skulle bli införstådda med syftet för studien.  Bland annat förklarades att uppdraget inte gick ut 
på att de anställda skulle jobba hårdare, utan snarare hitta smarta lösningar som skulle kunna 
lätta på arbetsbördan för de anställda.  
 
Genomförandet är den största delen av arbetet och vid fallstudier är det viktigt att lägga mycket 
tid på de observationer som genomförs genom ett aktivt närvarande.   
 
Presentation  
Arbetet avslutas med en färdig rapport som bland annat omfattar en analys av nuläget och som 
sedan leder fram till att besvara de frågeställningar som återfinns i avsnitt 1.3. 
Förbättringsförslag tas fram utifrån analysen och presenteras för företaget. I presentationen 
finns även rekommendationer för framtiden med som bygger på mer långsiktiga lösningar. I 
rapporten ingår även ett teorikapitel som behandlar relevant teori så att läsaren ska få en bättre 
förståelse för arbetet som utförts. 
 
2.2 LITTERATURSTUDIE 
 
En litteraturstudie har som syfte att bygga vidare på tidigare kunskaper inom ett specifikt 
område. Genom att bygga vidare på dessa kunskaper och granska andra personers arbete på det 
berörda området, så får arbetet en stadigare grund. Vid genomförandet av litteraturstudier är 
viktiga faktorer att hitta relevant litteratur och källor som anses trovärdiga (Hörst, Regnell & 
Runeson, 2006). 
 
En litteraturstudie har genomförts på området ställtidsreducering. Utgångspunkten har varit 
boken: Den Nya Japanska Produktionsfilosofin, skriven av Lars O. Sødahl, som är en 
översättning och bearbetning av Shigeo Shingos egna verk. Boken behandlar tankar och 
metoder kring SMED samt Toyotas produktionssystem (TPS). Även vetenskapliga artiklar 
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kring ämnet SMED och Lean har studerats. De flesta av artiklarna har baserats på fallstudier 
som genomförts på olika fabriker där försök till ställtidsreduktion bedrivits genom 
implementering av SMED. Vid urvalet av artiklar har en objektiv bedömning genomförts där 
argument och slutsatser kunnat styrkas med stöd i litteratur och andra källor. Artiklar av nyare 
slag, från år 2000 och framåt, valdes ut eftersom de kan bidra till en uppfattning kring huruvida 
metoder och arbetssätt för SMED förändrats över tid.  
 
Databaser som användes för studien är Emered, IEEE Xplore samt Google Scholar, som gått att 
nå via Mälardalen högskolas nätverksinloggning. Sökord som användes vid sökning av artiklar 
var bland annat: SMED, Single Minute Exchange of Dies, Lean Production,  Changeover, 
Setup, Toyota Production system, 7 wastes och liknande motsvarigheter på svenska. 

 
2.3 FALLSTUDIE 
 
Syftet med fallstudier är att göra en djupare studie än vad som skulle kunna göras genom enbart 
att göra en kartläggning. Metoden fallstudie lämpar sig för att beskriva en del av en större 
process utan att behöva utforska processen i sin helhet.  Fallstudier är att föredra då det inte är 
helt givet vad som ska studeras, en annan fördel är att metoden är flexibel och studiens frågor 
och fokus kan ändras under fallstudiens gång. Metoden, som oftast består av intervjuer, 
observationer och arkivanalys, lämpar sig för att få förståelse för hur arbetet sker i en 
organisation (Hörst, Regnell & Runeson, 2006). 
 
Arbetet som har genomförts är av typen fallstudie och anledningen till att en fallstudie valdes 
var för att kunna fokusera på en enskild process, ställen. En stor del av fältarbetet har ägnats åt 
observationer. Utöver observationer så har intervjuer och tidsstudier genomförts. 
 
2.4 OBSERVATIONER 
 
I fallstudier så är en vanligt förekommande metod observationer som går ut på att observatören 
studerar och dokumenterar vad som sker framför denne. Det finns fyra typer av observationer 
som kan genomföras som är följande; 
 

• Observerande deltagare – De personer som blir observerade vet om detta men  
observatören försöker bli en del av gruppen för att få en högre interaktion 

• Deltagande observatör – Personen som gör observationen utgör en del av 
sammanhanget och kan exempelvis ställa frågor under observationerna och ta del av 
gruppens tankar genom att de som studeras  ”tänker högt”. 

• Fullständig observatör – Personen som gör observationen utgör ingen aktiv roll i 
processen utan agerar endast som observatör i syfte att dokumentera. 

• Fullständiga deltagaren – Observatören utgör i sin tur en del av den grupp som också 
blir observerad och bör därmed hålla en låg profil (Hörst, Regnell & Runeson, 2006).  

 
Under arbetet har författaren mestadels agerat som ”deltagande observatör” för att under 
arbetets gång få mer information om hur de anställda tänker kring processerna. Vid det tillfälle 
som mätningar gjordes har författaren varit ”observerande deltagare”  för att inte påverka 
resultatet. 
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2.5 INTERVJUER 
 
Intervjuer är en datainsamlingsmetod som är vanligt förekommande i fallstudier. Intervjuer kan 
användas för att få ut nödvändig information som behövs för kunna gå vidare med 
datainsamlingen. Ett annat syfte med intervjuer är att få ut information om ett problem och 
olika personers perspektiv och lösningsförslag på dessa. Intervjuer förekommer med olika 
grader på dess struktur och dessa tre strukturer är: 
 

• Öppet riktad – Är en intervjuform som inte begränsas till färdiga frågor, utan det är den 
person som blir intervjuad som avgör frågorna. Men det är upp till intervjuaren att se till 
att intervjupersonen håller sig inom det området som intervjun avser att undersöka. Här 
finns det en risk att personen som låter sig intervjuas undviker vissa ämnen och pratar 
mer om andra ämnen som personen är mer benägen att framhäva. 

• Halvstrukturerad – Är en kombination av öppet riktad intervju och strukturerad intervju. 
Den innehåller både strukturerade frågor men lämnar även utrymme för 
intervjupersonen att utveckla sina svar och berätta om andra saker som denna tycker är 
relevant. 

• Strukturerad – Är en intervjuform med fasta frågor där intervjuaren ställer samma 
frågor i en specifikt följd. Här finns risk för att intervjuaren påverkar intervjupersonen 
genom exempelvis ledande frågor (Hörst, Regnell & Runeson, 2006). 

 
Under arbetets gång har flera intervjuer genomförts med de anställda på företaget. Dessa 
intervjuer har skett under flera tillfällen ute i produktionen med operatörer och ställare och 
andra personer som också har intervjuas är företagets VD och produktionschefen. 
Intervjuformen kan liknas vid den halvstrukturerade och öppet riktade. Vid intervjuer med 
ställpersonalen öppnades intervjuerna upp med samma frågor, för att sedan övergå mer till ett 
samtal. När observationer genomförts så gjordes öppet riktade intervjuer för bekräfta eller 
dementera iakttagelser som erhållits av observatören. 
 
2.6 TIDSSTUDIER 
 
Det finns två typer av tidsstudier. Den ena är när hela processen mäts utan att avbryta 
tidtagningen när de anställda gör andra sysslor, och den andra metoden är att avbryta 
tidtagningen för dessa händelser och därmed bara ta tid på de faktiska arbetsmomenten som 
utförs (Sødahl, 1994). 
 
Den metoden som enbart mäter de faktiska arbetsmomenten är den som använts för 
genomförandet av tidsstudierna. Företaget beräknar att ställen för små maskiner ska ta två 
timmar, och fyra timmar för de stora. Därmed framgick det att ställtidsreduceringen inte skulle 
bli ensiffrig (under tio minuter) och därför togs ett beslut, tillsammans med företaget, att 
tidsstudierna skulle göras på de faktiska arbetsmomenten och avbrytas under tiden ställarna 
utförde andra sysslor. Detta innebar att tidtagningen pausades ett flertal gånger under studien 
när ställaren genomförde andra sysslor och ibland kunde det vara svårt att urskilja när stället 
påbörjades igen. Vissa arbetsmoment var svåra att urskilja från varandra, och av den 
anledningen har vissa arbetsmoment slagits ihop i tidsstudien. För att få en bättre överblick 
över resultatet och för att det givna intervallet på ställ var två till fyra timmar så togs beslutet av 
avrundande tiden för arbetsmomenten till närmaste halva minut. 
 
Tidsstudiens noggrannhet i utförandet går att diskutera. Varje ställ är på sitt sätt unikt eftersom 
storleken på formverktygen skiljer sig åt, och beroende på vilket material som använts i 
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föregående körning så varierar omfattningen av omställningen. Därför kan tidsstudien ses mer 
som ett hjälpmedel att se hur tidfördelningen ser ut mellan de olika arbetsmomenten.  
 
2.7 RELIABILITET OCH VALIDITET 
 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. God reliabilitet kan uppnås om man som 
forskare är noggrann i alla studiens olika led, eftersom risken för felkällor då kan elimineras. 
Reliabilitet innebär också i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas av någon annan 
vid en annan tidpunkt. 
 
Validitet syftar på huruvida forskaren verkligen mäter det denne avser att mäta, och hur 
trovärdiga resultaten är. Ett kritiskt förhållningssätt till ens material ökar validiteten (Hörst, 
Regnell & Runeson, 2006). 
 
Företaget som fallstudien genomförts på befinner sig i en övergångsfas med ny personal och 
formverktyg som ska köras i andra maskiner än vad tidigare har gjorts. Detta kan göra att 
reliabiliteten för studien blir lidande, eftersom personalen inte känner sig säkra på utrustningen. 
Vid mätning vid ett senare tillfälle när personalen är mer säkra på sina arbetsuppgifter och 
utrustning så kan resultatet komma att se annorlunda ut. 
 
För att uppnå validitet har författaren stämt av med handledaren på företaget efter iakttagelser 
och observationer som gjorts. Detta gjordes för att få observationerna bekräftade eller 
dementerade. Vissa utfall kunde exempelvis vara engångsföreteelser medan andra utfall 
bekräftades som återkommande problem. Liknande avstämningar gjordes med ställare och 
operatörerna. När ungefär halva tiden för projektet passerat gjordes en presentation av 
datainsamlingen för produktionschefen och VD, dels för att få återkoppling på den insamlade 
data dels för att kunna stärka arbetets validitet, som i sin tur ligger till grund för de 
förbättringsförslag som tagits fram. 
 
Den tidsstudie som genomförts baseras endast på tidtagningar kring den tilldelade maskinen 
T6, detta för att få värden som är representativa utifrån den specifika maskinens 
förutsättningar. 
 
 
2.8 KVANTITATIVA OCH KVALITATIVA METODER 
 
Kvantitativa metoder bygger på datainsamling som samlas in som är mätbara, dessa mätbara 
egenskaper syftar på data som kan omvandlas till siffror och antal. Ett exempel på en 
kvantitativ metod är datainsamling genom enkäter. Kvantitativa analyser utförs genom 
statistiska metoder för att påvisa om samband finns eller inte och, med hjälp av detta styrka 
eller förkasta den uppsatta hypotesen. 
 
Kvalitativa metoder behandlar egenskaper som inte går att mäta i antal och siffror. Här används 
datainsamlingsmetoder så som intervjuer och observationer, för att få den förståelse som utgör 
grunden för studiens resultat (Hörst, Regnell & Runeson, 2006). 
 
Studien som utförts är av typen kvalitativ och är bland annat baserad på sekundär data i form 
av litteraturstudier, där andra fallstudier har studerats. Arbetet är dessutom baserat på eget 
fältarbete i form av intervjuer och observationer. De observationer som har genomförts är 
kvalitativa. Kvalitativa metoder är att föredra då dessa, till skillnad från kvantitativa, syftar till 
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att få förståelse för en viss process. Förståelsen har i denna studie sedan använts för att jobba 
fram förbättringsförslag till företaget. 
 
2.9 DMAIC 
 
DMAIC är ett verktyg som används i kvalitetsstyrning och utgör en förkortning av: definiera 
(define), mäta (measure), analysera (analyse), förbättra (improve) och kontrollera (control). Det 
viktigaste steget anses vara det första ,”definiera”, eftersom det är av stor vikt att kunna ha en 
tydlig uppfattning om vilket kvalitetsproblem som ska lösas. DMAIC är en återkommande 
process, vilket betyder att processen, efter att det sista steget ”kontrollera” är utfört, börjar om 
igen genom att antingen definiera ett nytt problem eller definiera samma problem om 
kontrollen av förbättringarna inte uppfyllde önskemålet (Bicheno, 2006). 
 
Arbetet som utförts har fått sin inspiration från DMAIC-modellen med avseendet att försöka 
definiera problemområden genom teori och observationer, utföra mätningar för sedan analysera 
dessa och ta fram förbättringsförslag. Kontroll av förbättringsförslagen har inte kunnat göras 
eftersom förbättringsförslagen inte blivit implementerade under den period arbetet 
genomfördes. 

 
Figur 1 - DMAIC (egen figur) 

Definera Mäta Analysera Förbättra Kontrollera
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Det här avsnittet behandlar relevant teori för arbetet. Teorin är inhämtad från vetenskapliga 
artiklar och böcker och tar upp Lean, ställtidreducering där metoden SMED används och 
förändringsarbete kopplat till kultur.  
 
3.1 LEAN I PRODUKTION 
 
Lean bygger till stor del på Toyota Production System (TPS) som författaren Liker (2004) i 
boken The Toyota Way beskriver bygger på 14 grundprinciper som i sin tur kan delas in i fyra 
delmoment. Dessa delmoment benämns som Toyotas 4 P och står för filosofi (philosophy), 
process, medarbetare och partner (People and partners) och problemlösning (problem solving). 
Dessa fyra moment brukar illustres med en pyramid där botten av pyramiden handlar om att 
organisationen ska utmana sig själva och tänka långsiktigt. De tre övre byggstenarna i 
pyramiden är kopplat till kaizen vilket innebär att ständigt göra förbättringar genom att förstå 
processerna, ha en bra sammanhållning med de anställda och sträva efter att fortsätta lära sig. 
 

 
Figur 2 – The Toyota way 4 P (Liker 2004) 

 
3.1.1 7+1 SLÖSERIER 
 
Kumaresan et al. (2011) skriver om de sju slöserierna (muda på japanska) som är ett centralt 
begrepp inom Lean, och menar att det finns ett samband mellan Lean och snabba omställningar 
i produktionen. De sju slöserierna, som numera är åtta stycken är följande enligt (Bergman & 
Klefsjö, (2013): 
 
1. Överproduktion – Företaget producerar för mycket när det inte behövs. Produkter som inte 

säljs omedelbart anses vara ett slöseri av resurser. 
2. Väntan – Personal eller komponenter som är beroende av att andra processer slutförs skapar 

väntetid vilket anses vara ett slöseri. 

Problem-
lösning

(kontinuerlig-
förbättring)

Medarbetare och partner
(respekt, utmaning och utveckling)

Process
(eliminera slöseri)

Filosofi
(långsiktigt tänkande)
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3. Transport – Transport bör elimineras i så stor grad som möjligt genom att se över 
processlayouten. Transport tar tid och därmed skapas inget värde. 

4. Inkorrekta processer – Produkter som inte lever upp till det krav som ställs på grund av att 
processen är för dåligär ett slöseri eftersom de behöver justeras. 

5. Lager – Stora lager är ett slöseri då det inte skapar något värde utan tvärtom snarare binder 
kapital. 

6. Onödiga rörelser – För att spara tid bör rörelser från operatörer och material hållas till ett 
minimum. 

7. Defekter – Produkter som inte håller toleranser är ett slöseri, att mäta och bearbeta felaktiga 
komponenter är tidskrävande.  
 

Hämmnad kreativitet – Denna typ av slöseri är det som har lagts till utöver de ursprungliga sju 
slöserierna. Hämnad kreativitet handlar om att de anställda är oengagerade och därmed inte når 
upp till sin fulla potential. Krajewski et al. (2010) skriver att det åttonde slöseriet är att inte ta 
till sig den kompetens och kunskap som finns hos de anställda på företaget. 
 
3.1.2 MINDRE PARTISTORLEKAR 
 
Inom Lean är det fördelaktigt med små partistorlekar (batcher), detta är kopplat till Just-in-time 
och har fördelen att det ger möjligheten att producera lagom mycket för att hålla lagret på en 
lagom nivå. En annan  fördel är att om defekter upptäcks i en körning så blir kassationerna 
mindre med en en liten batch än vad de skulle blivit med en stor. Mindre batcher ökar också 
chanserna att kassationerna ska upptäckas i ett tidigt skede (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 
2010). 
 
3.1.3 PULL- OCH PUSHSYSTEM 
 
Det finns två olika system för tillverkning som är dragande system (pull) och tryckande system 
(pull). Tryckande system har produktion lagd på en bestämd dag på en bestämd tidpunkt medan 
med ett dragande system så styrs tillverkningen av orderingången. Genom att bara tillverka det 
som det finns order på så undviker företaget att få lager på sådant som det inte finns någon 
kund till. Dragande system med mindre partistorlekar utgör en viktig del av Lean och är även 
viktiga för att skapa flöde (Liker, 2004). 
 
3.1.4 JUST-IN-TIME 
 
Ett system som bygger på filosofin bakom Lean och är framtaget för att eliminera de icke 
värdeskapande processerna är just-in-time som förkortas med JIT. Systemet är ett dragande 
system och hjälper till att eliminera de sju slöserierna och reducera inventarier, detta görs 
genom att producera rätt detaljer vid rätt tidpunkt (Liker, 2004). 
 
3.2 ORSAKER TILL LÅNGA STÄLLTIDER 
 
Sing et al. (2009) menar att anledningar till att långa ställtider uppkommer är avsaknad eller 
brister på standardiseringar och att operatörer har olika metoder för att utföra samma uppgift, 
så beroende på vilken operatör som utför uppgiften blir tiden för omställning olika.  
 
Andra anledningar är att anställda på företaget inte är införstådda i hur stora fördelarna med 
reducerade ställtider kan bli, samt att stökiga arbetsplatser bidrar till mer tidsåtgång för att leta 
reda på rätt verktyg och komponenter än vad som borde behövas. Patel et al. (2001) nämner att  
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bristen på förståelse för att långa ställtider bidrar till minskad produktion är en av 
anledningarna till att företag inte jobbar aktivt med ställtidsreduktion. Andra anledningar som 
Patel et al. (2001) också nämner är verktyg som förvaras på fel platser så som i 
omklädningsrummet eller liknande, samt behov av konvertering mellan olika enheter vid 
omställningar av maskinerna. Cakmakci (2007) skriver att dålig design på utrustningen som 
används vid omställning är en stor bidragande faktor till långa ställtider. 
 
3.3 SMED 
 
SMED är en  metod för reducera ställtider och är en förkortning av ”single minute exchange of 
dies”. Metoden är en del av Lean-filosofin och kom enligt Sødahl (1994) ursprungligen till när 
Shigeo Shingo jobbade som konsult och besökte en fabrik år 1950 där han fick som uppdrag att 
åtgärda några flaskhalsar i produktionen gällande de stora pressarna för plåtdetaljer i 
bilindustrin. Genom att analysera de anställda och deras rutiner vid ett verktygsbyte 
uppmärksammade Shingo att endast tre procent av tiden gick åt till viktiga arbetsmoment 
medan resterande av tiden var spilltid. Därav gick det upp för Shingo att det finns två typer av 
ställtid, dessa är; 

• Inre ställ (IED) som måste ske då maskinen stannat. 
• Yttre ställ (OED) som kan ske då maskinen är igång och därmed förberedas under drift. 

Vid ett annat tillfälle vid en annan fabrik effektiviserade Shingo bytet av arbetsstycke genom 
att införa ett extra maskinbord där detaljen kunde monteras. Sedan byttes endast maskinbordet 
ut i maskinen för bearbetning av nästa detalj (Sødahl, 1994).  
 
De åtta teknikerna enligt Sødahl (1994) som klassificerar SMED är  följande: 

1. Skilja interna och yttre ställ  
2. Flytta interna ställ till yttre ställ   
3. Standardisering – Försöka använda så få olika verktyg och storlekar på exempelvis 

muttrar och skruvar som möjligt. 
4. Snabba fästanordningar – Dessa ska vara användarvänliga och gå snabbt att utföra. 

Exempelvis att inte behöva avlägsna muttern helt från skruven. 
5. Förhandsjusterade fixturer – För göra bytet av arbetsstycket snabbare kan identiska 

fixturer användas som i exemplet med maskinborden. Istället för bara byta arbetsstycket 
byter man fixturen och medan maskinen är igång kan nästa arbetsstycke monteras i 
fixturen som är placerad utanför maskinen. 

6. Parallella operationer – Vissa operationer går snabbare om flera operatörer hjälps åt. 
Om pressverktyget är av det större slaget går det snabbare om två operatörer hjälps åt 
och utför olika operationer exempelvis att operatör A jobbar på framsidan och operatör 
B på baksidan. Vissa fall visar att det tar mindre än hälften av tiden för två operatörer 
att utföra en omställning som det skulle ta för en operatör att göra det ensam. 

7. Undvika behovet av justeringar – Som en efterföljd av verktygsbytet behöver verktyget 
justeras. Här bör man skilja på att positionera och justera där det förstnämnda handlar 
om större rörelser och det sistnämnda om mindre rörelser. 

8. Mekanisering – Fästa arbetsstycket med hjälp av hydraulik eller pneumatik kan vara 
fördelaktigt men fokus bör fortfarande ligga på de sju första stegen eftersom de skapar 
den smarta och tidsbespararande processerna. 

 
Sødahl (1994) skriver även om att reducera spilltid i arbetet med SMED och delar upp spilltid 
som personlig tid och icke-personlig tid där den sistnämnda är uppdelad i spilltid operation 
respektive spilltid verkstad. Spilltid verkstad innefattar maskinunderhåll och exempelvis 
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tillförsel av skärolja vid bearbetning av arbetsstycket. Dessa operationer skulle kunna reduceras 
med hjälp av automation. Spilltid operation handlar om hur material som ska bearbetas 
behandlas och transporteras, genom automatiskt matning av material till maskinerna kan tid 
sparas. Det är även viktigt att ha ett effektivt system för lagring av de bearbetade 
komponenterna. Personlig tid innefattar exempel vilotid som operatörerna tar ut och handlar 
därmed mycket om operatörernas egen arbetsmoral. 
 
Sødahl (1989) beskriver att SMED utförs i fyra grundsteg. Tabell 1 visar dessa grundsteg och 
respektive tillvägagångssätt. 
 
 
Tabell 1 - Grundsteg för SMED 

Steg för 
utförandet av 
SMED 

Rubrik Tillvägagångsätt 

Steg 1 Nuläge Analys av nuläget. Inre och 
yttre ställ genomförs när 
maskinen står stilla 

Steg 2 Separation av inre och 
yttre ställ 

De inre ställen utförs medan 
maskinen står still och de yttre 
ställen sker under tiden 
maskinen är i gång. 

Steg 3 Omvandla inre ställ till 
yttre ställ 

Försök att flytta ut inre ställ så 
dessa kan göras under tiden 
maskinen är i gång, parallella 
processer 

Steg 4 Elimination av 
justeringar och 
infästningar 

Förfining av processer för 
justeringar och infästningar så 
dessa tar kortare tid att utföra. 

 
3.3.1 NACKDELAR MED SMED 
 
Många artiklar förespråkar användandet av SMED men det finns även artiklar som är mer 
kritiska mot SMED. Mileham et al. (1999) menar att SMED är begränsat då metoden tar fokus 
från andra faktorer som hade kunnat reducera ställtider eller helt eliminera den. Mileham 
tillsammans med medförfattaren McIntosh utvecklade en ny metod: Design For Changeover. 
Denna metod lyfter fram vikten av smarta designlösningar som kan byggas in i maskinen redan 
från början. Åtta år senare skriver McIntosh et al. (2007) om potentialen med en skräddarsydd 
maskin ’Original Equipment Manufacturer (OEM)’ där olika verktyg och komponenter till 
maskinen kan köpas in från olika tillverkare och därmed optimeras för sitt syfte. Enligt Patel et 
al. (2001) är orsaker till att SMED är svårt att implementera i vissa verksamheter att det inte 
finns tillräckligt med pengar avsatta för projektet samt en negativ inställning för 
implementering av både operatörer och ledning. Dålig träning av anställda och otydlig strategi 
nämndes även det som orsaker. En annan nackdel med SMED enligt Kumaresan et al. (2011) 
är att fokus försvinner från att långsiktigt skapa en välfungerande ledning över verksamheten.  
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3.4 VERKTYG FÖR STÄLLTIDSREDUCERING 
 
3.4.1 5S 
 
5S är en metod inom Lean som har sitt ursprung från japansk produktionsfilosofi och går ut på 
att hålla ordning och reda i fabriken så det blir enklare att utföra de uppgifter som ska göras. De 
fem s:en på svenska och med de japanska namnen i parentes är följande (Bergman & Klefsjö, 
2012): 

• Sortera (seiri) – Detta handlar om att sortera och göra sig av med saker som inte fyller 
någon funktion på arbetsplatsen. Med genomtänkta inköp av verktyg och genom att 
göra arbetsuppgifterna enklare så kan arbetet ske mer effektivt i fortsättningen. 

• Strukturera (seiton) – Genom att låta varje verktyg eller komponent ha specifika platser 
slipper operatören leta efter verktyg och på det sättet förbättras flödet i processerna. Vid 
placering av verktygen eller komponenterna är det viktigt att se till så de är 
lättillgängliga och anpassade för uppgiften som ska utföras. 

• Städa (seiso) – Genom rutiner hålls det rent och fint på arbetsplatsen.  
• Standardisera (seiketsu) – Genom standardiseringar för verktyg med färgmärkning 

skapas en bra överblick över arbetsstationen vilket är eftertraktat.  
• Skapa vana (shitsuke) – Detta benämns också som disciplin. Genom att vårda och 

förbättra de förändringar som genomförts skapas goda vanor. Tanken är att de fyra 
tidigare nämnda s:en ska bli till en vana för de anställda. 

 

3.4.2 CHECKLISTOR 
 
Vid ställtidreducering flyttas interna ställ till yttre ställ, för att göra dessa möjliga och kunna 
förbereda ställen kan checklistor användas. På checklistorna står olika arbetsmoment och 
material som är kopplade till körningen vilket underlättar för de anställda att inte glömma några 
moment inför stället (Sødahl, 1994). 
 
3.4.3 SPAGETTIDIAGRAM 
 
Spagettidiagram har flera användningsområden, bland annat är de användbara verktyg när det 
kommer till att följa flöden. Flöden kan vara kopplade till en produkt, exempelvis att följa en 
produkts flöde genom fabriken eller flöde kopplat till människor. Genom att dra streck för varje 
rörelse som produkten eller personen tar så går det att påvisa om onödiga rörelser eller 
transporter sker vilket även utgör en del av de sju slöserierna. Spagettidiagram är användbara 
för utforska om en förändring i layouten eller beteendet behöver genomföras (Bicheno, 2006). 
 
3.5 KULTUR OCH FÖRÄNDRINGSARBETE 
 
Yamoto et al. (2010) skriver i sin artikel att under den tidiga eran av Lean så lade många 
företag för mycket fokus på de olika teknikerna i Lean och glömde bort vikten av filosofin 
bakom teknikerna. Om för stort fokus läggs enbart på de olika teknikerna finns det en risk att 
de förbättringar som gjorts så småningom fasas ut och man går tillbaka till det gamla. Därför är 
det av stor vikt att vid implementering av Lean fokusera på att ändra kulturen, detta är något 
som flera författare förespråkar (Womack and Jones 1996; Liker, 2004). I boken The Toyota 
way skriver Liker (2004) om att de flesta företag fastnar på det andra steget i pyramiden som är 
att eliminera slöseri. Ett annat sätt att utföra förändringsarbete och hitta kvalitetsproblem är att 
skära ner på inventarienivåerna för att klargöra svagheter i produktionen. Detta brukar 
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visualiseras med den japanska sjön där kvalitetsproblemen illustreras i form av klippor under 
vattenytan. 
 

 

Figur 3 – Japanese Lake (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2010) 

3.5.1 KAIZEN 
 
Kaizen kommer från den japanska filosofin och översatt så betyder det ”förbättringar i små 
steg”. Filosofin bygger på att hela tiden förbättra verksamheten och aldrig bli nöjd, det finns 
alltid något som kan bli bättre. Kaizen är en del av totalkvalitet och tanken är att genom tydliga 
mål och strävan att nå dem så ska slöserierna kunna minskas. Till slöseri räknas alla processer 
som inte tillför något värde i verksamheten (Nilsson, 1999).  
 
Den 12:e principen i The Toyota way är att genom att personligen lösa och observera 
grundorsaker till problem och arbeta utifrån personliga observationer så gynnar det företagets 
lärande. Detta gäller även ledningen på företaget och handlar om att få en djupare förståelse för 
vad som sker i produktionen (Liker, 2004). Vidare så så menar  Liker (2004) att kaizen först 
kan ske efter att en process är standardiserad.  
 
3.5.2 PDCA 
 
Kontinuerliga förbättringar kan ske med verktyg så som PDCA–cykeln som står för plan, do, 
check och act. Det viktigaste steget för ett lyckat resultat är att planera (plan). Metoden är en 
variant av DMAIC som nämns i avsnitt 2.9 och har sitt ursprung i förbättringsarbetet Six Sigma 
(Nilsson, 1999). 
 
3.5.3 FEM VARFÖR 
 
För att hitta olika fel och för att få en förståelse för hur dessa har uppstått är ”5 Varför” en bra 
metod. Det är en metod som går djupare på problemet och genom att ställa frågan ”varför” fem 
gånger så blir det enklare att hitta grundorsaken till problemet (Bicheno, 2006). 5 varför kan 
även med fördel användas med ishikawa diagram som ingår som ett av de sju 
kvalitetsverktygen. Verktygen har som syfte att bena ut varför ett kvalitetsproblem har uppstått 
genom att gå tillbaka i processerna (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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4 FALLSTUDIE MÄLARPLAST 
 
Det här avsnittet behandlar nulägesbeskrivning, företagsbeskrivning , en beskrivning om 
formsprutning, genomgång av komponenter för  arbetet och datainsamling med resultat.  
 
4.1 BAKGRUND 
 
Mälarplast AB är ett företag i Eskilstuna som ägnar sig åt plastbearbetning. Företaget ingår 
idag i koncernen Wallent AB där även företagen August Lundh och Polymerdon ingår. Under 
hösten 2015 gjordes ett uppköp av Polymerdon och en fusion av Mälarplast och Polymerdon 
genomfördes. I uppköpet fick Mälarplast ett antal nya maskiner och produkter samt personal 
från Polymerdon, efter uppköpet så fick Mälarplast en egen verktygsavdelning med 
verktygsmakare där de kunde tillverka formverktyg, något som Mälarplast tidigare saknade. 
I samband med uppköpet erhölls även ett nytt perspektiv på deras egna arbetsrutiner och främst 
ställ. Insikten var att Polymerdon hade kommit längre i sitt arbete att effektivisera processerna 
kring maskinerna och främst ställen. 
 
Produktionen för avdelningen formsprutning sker i nuläget i tvåskift. Observationerna som 
genomfördes skedde på dagtid under skift ett som också överlappar med början av skift två. 
Skift ett börjar kvart i sju på morgonen och slutar vid fyra på eftermiddagen. Efter lunch är det 
övergång och skift två börjar halv två och pågår till halv tolv på natten, det innebär att det 
under två och en halvtimme jobbar både personal från skift ett och två. Varje skift har en 
timmes lunch respektive middag. Det betyder att produktionen är utrustad med personal 16,5 
timmar om dygnet. Produktionen fortlöper även under de timmar då produktionen inte är 
bemannad. På dagtid består personalstyrkan av två ställare, en operatör och en lageransvarig, 
den lageransvariga finns oftast tillgänglig även för produktionen och hjälper till att fylla på 
material till maskinerna och att köra truck. Mälarplast befinner sig under våren 2016 i en 
utvecklingsfas där ny personal och utrustning från Polymerdon har slagits ihop med 
Mälarplasts befintliga verksamhet. Under våren har även en ny produktionschef blivit anställd 
samt en plasttekniker vars syfte är att tillsammans utveckla produktionen.  
 
Mälarplast använder sig av ett datorsystem som heter Monitor, i detta system planeras arbeten 
och fördelas på de olika maskinerna. I systemet går det att se hur många timmar en körning är 
beräknad att ta och det är även från Monitorn som information om nästa körning hämtas och 
skrivs ut som arbetsorder. Systemet räknar även ut hur mycket material som behövs för varje 
körning.  
 
4.2 FORMSPRUTNING 
 
Formsprutning (figur 4) är en av de vanligaste metoderna för tillverkning av detaljer i plast. 
Metoden lämpar sig bra för stora volymer, detaljerna får en fin ytfinish och kräver lite eller 
ingen efterbearbetning. Cykeltiden för varje detalj ligger oftast inom ett spann på några 
sekunder upp till en minut.  Materialet  sugs upp till en tork och förvärms för att sedan matas 
ner i en tratt (hopper). Det förs sedan ner till en roterande skruv (reciprocating screw) där 
materialet smälts ner samtidigt som det matas fram till munstycket (nozzle),  där det sedan 
pressas ut i ett formverktyg (mold). Efter att detaljen är färdig öppnas formverktyget och 
skruven förs tillbaka till dess ursprungsläge för att sedan upprepa processen för att tillverka en 
till detalj (Thompson, 2007). 
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Figur 4 - Processerna för formsprutning (AVplastics, 2016) 

 
4.3 MASKINER FÖR FORMSPRUTNING 
 
Detta avsnitt kommer beskriva formsprutningsmaskiner och dess komponenter. Maskinen som 
studerades var T6 som är av fabrikatet Engel (figur 6) . Huvudsakligen finns det två faktorer 
som avgör vilket formverktyg som kan monteras i maskinen, dessa är på maskinens skottvikt, 
hur tung den färdiga detaljen får vara och låstryck, antal ton som maskinen kan köra ihop 
formverktyget med. Maskinen T6 har ett låstryck på 80 ton och en skottvikt på 100 gram. 

 
Figur 5 - Formsprutningsmaskin och dess komponenter (egen bild) 
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Figur 6 - Maskin T6 Engel (egen bild) 

 
4.3.1 UNDERHÅLL 

 
Maskinerna har ett schemalagt underhåll var fjärde månad. Detta underhåll utförs av 
Mälarplasts personal och består bland annat av att kontrollera olika kritiska delar på maskinen 
samt fylla på olja med mera. En gång om året så sker en större service av varje maskin där 
Mälarplast tar in extern servicepersonal. Detta genomförs i syfte att säkerställa en hög 
driftsäkerhet för maskinerna och därmed hålla en hög leveranssäkerhet gentemot kund.  
 
4.4 FORMVERKTYG OCH KOMPONENTER 
 
Formverktyg och komponenter visas i figur 7, 8 och 9. 
 

 
Figur 7 - Pall med flera olika formverktyg (egen bild) 
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Figur 8 -  Ena änden av ett formverktyg. Cylinderring och anslutning som ska kopplas ihop med 
munstycket till skruven på maskinen syns. (egen bild) 

 
Figur 9 - Formverktyg som hålls ihop av den röda stålbiten som är fastskruvad i verktyget. På stålbiten 
sitter lyftöglan  för att verktyget ska kunna lyftas in i maskinen. Utstötare sitter kvar på formverktyget  
och syns till vänster på bilden. (egen bild) 
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4.5 MEDVETENHET 
 
Efter samtal med bland annat företagets VD och produktionschef så framgick det att det finns 
en vilja att göra förbättringar i produktionen och jobba mer mot Lean-produktion. Även 
operatörer och ställare verkar medvetna om att det går att göra förbättringar i produktionen och 
att ställtiderna bör kunna reduceras.  
 
4.5.1 PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGSARBETE PÅ MÄLARPLAST 

 
Genom ny personal och pengar avsatta för förbättringsarbete har inköp påbörjats av 
självjusterande spännjärn på Mälarplast (figur 10). Inköp av flera pappershållare och fasta 
placeringar av dessa har genomförts. Kommande förbättringsarbete är bland annat att måla upp 
fabriksgolvet där trucktrafik sker. I och med att Polymerdons maskiner flyttades till Mälarplast 
gjordes planlayouten om.  

 
 
Figur 10 - Självjusterande spännjärn till vänster jämfört med ett vanligt spännjärn till höger (egen 
bild). 

4.6 STÄLL 
 
I nuläget utförs alla moment som interna ställ, det innebär att maskinen står still under hela 
omställningen. I nuläget har ställarna och operatörerna en uppfattning om när ställen kommer 
att ske men ingen specifik plan finns utstakad förutom att ställen bör utföras under specifika 
tidsintervall. De ställ som ska utföras skrivs upp på tavlan (figur 11), ställaren från Polymerdon 
brukar ansvara för sina egna ställ men skriver inte upp dessa på tavlan. 
 



 
27 (48) 

 
Figur 11 - Schema över när ställen bör utföras (egen bild). 

 
I nuläget förekommer det att maskinerna får stå tomma eller att stället avbryts på grund av 
andra aktiviteter, eftersom de anställdas första prioritet är att hålla de pågående körningarna 
igång så går personalen till en maskin för att lösa ett problem om ett oväntat stopp sker. Vid 
observationer av ställen framgick att det fanns en viss otydlighet bland operatörer och ställare 
kring vilka maskiner som skulle ställas, vilka moment på stället som var avklarade och vem 
som skulle utföra vilket ställ. Denna otydlighet resulterar i att personalen behöver leta upp 
varandra i produktionen för få en helhetsbild över situationen.  
 
Mälarplast har i nuläget möjlighet att köra en extra order (batch) i maskinen för skjuta upp 
stället. Detta anser företaget är möjligt eftersom det inte kostar företaget något extra att låta 
maskinen producera fler detaljer och lägga på lager.  
 
Varje produkt som Mälarplast tillverkar har en artikelmapp (figur 12) som förvaras i en källare 
på företaget. Inför varje ny körning så skrivs arbetsordern ut från datorsystemet Monitor där det 
står vilken maskin som ska köra vilken artikel. Därefter hämtas artikelmappen som innehåller 
en diskett med programmet för körningen samt information om vilket formverktyg som ska 
användas och dess pallplats. Artikelmappen innehåller även följande information: 
uppriggningsinstruktioner, formsprutningsdata, verktygslogg, ritningar, kvalitetskontroll, 
efterbearbetning och packinstruktion.  
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Figur 12 -  Artikelmapp med program och instruktioner (egen bild). 

4.6.1 VARIATION FÖR STÄLL 
 
Viss variation uppstår när det kommer till ställen beroende på vilket formverktyg som ska 
sättas i samt skillnader mellan material i tidigare körning och nästkommande körning. Några av 
de faktorer som påverkar hur lång tid stället tar är: 
 

• Hur stort och komplext formverktyget är. 
• Om kopplingar för vatten sitter lättåtkomliga eller ej. 
• Om färgen på materialet från föregående körning och materialet på nästa körning är lik 

eller olik.  Detta gör att det krävs olika mycket arbete för få godkänd ny detalj. 
• Om ställaren får hjälp av en operatör eller annan ställare blir tiden för stället kortare. 
• Om ställaren får jobba med stället i fred utan att bli avbruten. 
• Om verktygen har inbyggda värmekanaler som drivs med el och således behöver 

kopplas in till ett nätaggregat. Vissa maskiner har dessa inbyggda i maskinen medan 
andra maskiner saknar det, då används ett externt nätaggregat. 
 

4.6.2 ARBETSMOMENT 
 
Arbetsmoment som ingår i ett ställ, viss variation när det gäller ordningsföljd kan förekomma 
beroende på vem som utför stället. Stället anses avslutat när första godkända detaljen tillverkas, 
för avgöra om denna är godkänd jämförs den med en likare från föregående batch från samma 
formverktyg. 
 

1. Rengör tork och skruv från föregående körning. 
2. Kör ihop verktyg. 
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3. Lossa slangar och blås rent verktyget med tryckluft. 
4. Lossa spännjärnen på ena formbordet, oftast fyra stycken. 
5. Lossa utstötare.  
6. Skruva i lyftnycklar, fäst med stroppar i travers eller truck och hissa upp verktyget så att 

verktyget hänger i stropparna när spännjärnen lossas.  
7. Lyft ur verktyg. 
8. Hämta information om nästa körning ur monitorn.  
9. Hämta arkivmapp från källaren 
10. Kör undan formverktyg. 
11. Hämta nytt formverktyg från verktygslagret 
12. Skruva i lyftnycklar, fäst med stroppar i travers eller truck och hissa upp verktyget så att 

verktyget hänger i stropparna när spännjärnen lossas.  
13. Lyft i nytt formverktyg. 
14. Passa in och spänn fast formverktyget på ena sidan. 
15. Lossa stropparna från travers eller truck. 
16. Koppla vattenslangar. 
17. Montera utstötare. 
18. Kör ihop formborden och spänn fast på andra formbordet. 
19. Få igång produktion, vid första godkända detalj är stället avslutat. 

 
4.7 TIDSSTUDIER OCH SPAGETTIDIAGRAM 
 
Det förekommer flera ställ om dagen eftersom Mälarplast har 25 maskiner på sin 
formsprutningsavdelning. Den tidsåtgång som krävs för ställen varierar mycket beroende på 
vilken maskin stället ska utföras på. Den maskin som var tilldelad uppdraget hade en hög 
beläggning vilket även resulterade i stora partistorlekar och få verktygsbyten. Av tidigare 
nämnda orsaker har inte så många tidsstudier genomförts och möjligheten att göra dessa med 
olika ställare fanns tyvärr inte. För att få tillräcklig med underlag för studien så har 
observationer genomförts på många ställ för att få en helhetsbild över rutiner och metoder 
bland personalen. 
 
För att få ett värde över hur lång tid varje arbetsmoment för stället tar så pausades tidmätningen 
när ställaren blev avbruten och var tvungen att göra andra uppgifter. Tiden som presenteras i 
tabell 2 är alltså den effektiva tiden som stället utfördes på maskin T6. I figur 13 visas de 
tabellerade tiderna grafiskt, och figur 14 visar ett spagettidiagram över ställarens rörelser under 
stället. 
 
 
Tabell 2 - Tidsstudie ställ maskin T6 
 

Arbetsmoment Tidsåtgång 
i minuter 

1. Rengör tork och skruv från föregående körning. 16 
2. Kör ihop verktyg. 10 
3. Lossa slangar och blås rent verktyget med 

tryckluft. 
 

4. Lossa spännjärnen på ena formbordet, oftast fyra 
stycken. 

5 

5. Lossa utstötare.  
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6. Skruva i lyftnycklar, fäst med stroppar i travers 
eller truck och hissa upp verktyget så att 
verktyget hänger i stropparna när spännjärnen 
lossas.  

 

7. Lyft ur verktyg.  
8. Hämta information om nästa körning ur 

monitorn.  
8 

9. Hämta arkivmapp från källaren  
10. Kör undan formverktyg.  

11. Hämta nytt formverktyg från verktygslagret 3,5 
12. Skruva i lyftnycklar, fäst med stroppar i travers 

eller truck och hissa upp verktyget så att 
verktyget hänger i stropparna när spännjärnen 
lossas.  

5 

13. Lyft i nytt formverktyg.  
14. Passa in och spänn fast formverktyget på ena 

sidan. 
11 

15. Lossa stropparna från travers eller truck.  
16. Koppla vattenslangar.  

17. Montera utstötare. 7 
18. Kör ihop formborden och spänn fast på andra 

formbordet. 
 

19. Få igång produktion, vid första godkända detalj är 
stället avslutat. 

15 

 
 

 
Figur 13 - Diagram över tidsstudie 

 

16,0 10,0 5,0 8,0 3,5 5,0 11,0 7,0 15,0
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Figur 14 – Spagettidiagram över ett ställ på maskin T5. I nuläget sker all rörelse sker med maskinen 
stoppad. Ett streck motsvarar ett rörelsemönster (egen bild med företagets planlösning som grund). 

 
4.8 JÄMFÖRELSER MELLAN POLYMERDONS OCH MÄLARPLASTS 

MASKINER 
 
Kring Polymerdons maskiner så har flera standardiseringar genomförts. Där har maskinerna 
delats in i olika storlekar där de maskiner som kan köras med en viss storlek på formverktygen 
har markerats med en egen färg. Varje maskin har en komplett uppsättning av verktyg på både 
fram och baksidan av maskinen så att ställaren ska slippa gå runt maskinen för hämta rätt 
verktyg. Spännjärnen skruvas fast med insexnyckel istället för skiftnyckel eller blocknyckel. 
Insexnycklarna är av typen med spärrskaft för att det ska gå snabbare att skruva i och ur 
skruvar. Polymerdon använder sig även av skruvar för att fästa spännjärnen då dessa är av olika 
längd där varje längd på skruven har en egen färg och finns i kompletta uppsättningar vid 
arbetsstationen, skruvarna är gjorda för användas  tillsammans  med insexnyckel, detta gör att 
spärrskaften kan användas för alla skruvar som behöver dras åt utan något byte av bit. 
Mälarplasts maskiner använder sig av muttrar och gängstavar istället, detta används för att vara 
säker på att gängstaven går tillräckligt långt in i formbordet, se figur 10. Storleken på muttrarna 
varierar så olika blocknycklar används för de olika spännjärn och ibland används en 
skiftnyckel. Vissa av Mälarplast maskinen är utrustade med verktygstavlor men långt ifrån alla 
då det istället finns verktygsvagnar ute i produktionen som kan köras fram när ett ställ ska 
utföras. 
 

Verktygslager

Rengöring 
för maskin

Skåp verktyg

D
ator

Låsnycklar
U

tstötare

Stroppar



 
32 (48) 

5 ANALYS 
 
I den här delen analyseras nuläget på Mälarsplast och resultatet som erhållits i föregående 
kapitel. Här behandlas även faktorer som kan ha påverkat resultatet och mätningar och 
reliabilitet.  
 
5.1 SEPARERA INRE STÄLLTID OCH YTTRE STÄLLTID 
 
I nuläget utförs alla arbetsmoment som inre ställ,  de arbetsmoment som inte är beroende av att 
maskinen står still kan enkelt flyttas ut till yttre ställ. Fördelen med yttre ställ är att dessa kan 
förberedas och ske under tiden som den tidigare körningen är igång. Detta resulterar i att tiden 
maskinen står still blir kortare. Om man beräknar att montage av utstötare tar fem minuter så 
blir summan av den tidsåtgång som kan göras som yttre ställ 16,5 minuter, detta innebär att den 
inre ställtiden kan reduceras från 80,5 minuter till 64 minuter vilket är en reducering med 
ungefär 20,5 %. Tabellen nedan visar vilka moment som i nuläget kan flyttas ut till yttre ställ.  
 
Tabell 3 - Inre och yttre ställtid 

Arbetsmoment Typ av ställ 
1. Rengör tork och skruv från föregående körning. Inre 
2. Kör ihop verktyg. Inre 
3. Lossa slangar och blås rent verktyget med 

tryckluft. 
Inre 

4. Lossa spännjärnen på ena formbordet, oftast fyra 
stycken. 

Inre 

5. Lossa utstötare. Inre 
6. Skruva i lyftnycklar, fäst med stroppar i travers 

eller truck och hissa upp verktyget så att 
verktyget hänger i stropparna när spännjärnen 
lossas.  

Inre 

7. Lyft ur verktyg. Inre 
8. Hämta information om nästa körning ur 

monitorn.  
Yttre 

9. Hämta arkivmapp från källaren Yttre 
10. Kör undan formverktyg. Yttre 

11. Hämta nytt formverktyg från verktygslagret Yttre 
12. Skruva i lyftnycklar, fäst med stroppar i travers 

eller truck och hissa upp verktyget så att 
verktyget hänger i stropparna när spännjärnen 
lossas.  

Inre 

13. Lyft i nytt formverktyg. Inre 
14. Passa in och spänn fast formverktyget på ena 

sidan. 
Inre 

15. Lossa stropparna från travers eller truck. Inre 
16. Koppla vattenslangar. Inre 

17. Montera utstötare. Yttre 
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18. Kör ihop formborden och spänn fast på andra 
formbordet. 

Inre 

19. Få igång produktion, vid första godkända detalj är 
stället avslutat. 

Inre 

 
 
5.2 ORDNINGSFÖLJD STÄLL 
 
Vid ett flertal ställ så studerades ordningsföljden på arbetsmomenten i stället. De två ställarna 
har lite olika sätt att utföra ställen men utan några nämnvärda skillnader. En iakttagelse som 
gjordes när det kom till ordningsföljd av arbetsmomenten var att få förberedelser gjordes, man 
plockade inte fram all utrustning som behövdes utan det gjordes allt eftersom stället fortlöpte. 
Resultatet av det blev att vissa arbetsmoment tog längre tid då rätt utrustning inte fanns 
tillgänglig . 
 
5.3 STANDARDISERING 
 
Vid observationer och tidsstudier framkom det att vissa arbetsmoment drog ut på tiden 
eftersom ställaren fick prova olika komponenter innan rätt komponent hittades. De berörda 
komponenterna som saknade en tydlig standardisering var följande; 
 
Lyftöglor 
Formverktygen är av olika storlekar och har olika dimensioner på gängorna där lyftöglorna 
(figur 15) skruvas i. De nyare formverktygen har uppmärkt vilken storlek gängan har så det är 
enklare att hitta rätt lyftöglor. Eftersom Mälarplast inte har komplett med lyftöglor för varje 
verktyg så brukar dessa tas bort från formverktyget efter avslutad körning. Vissa formverktyg 
är uppmärkta med vilken gängstorlek som krävs på lyftöglan medan andra formverktyg saknar 
denna uppmärkning då ställarna bruka då förlita sig på ögonmått. 

 
Figur 15 – Lyftögla (wiberger 2016) 

Utstötare 
De flesta formverktyg har en komponent som heter utstötare. Det är en cylinderformad del som 
går in i formverktyget som trycker ut den färdiga detaljen ur formen (figur 16). Beroende på  
vilken maskin och verktyg som används krävs olika utstötare. Vid observationer framkom det 
att det var svårt för ställaren att hitta rätt längd på utstötaren vilket resulterar i flera turer till 
skåpet där utstötarna förvaras. 
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Figur 16 - Formverktyg med utstötaren inringad (egen bild) 

 
Spännjärn  
För att spänna fast formverktyget i formbordet används spännjärn. Formbordet består av hål 
som är gängade för kunna spänna fast spännjärnen i. Plattan på formverktyget som spännjärnen 
spänns åt på har olika tjocklek och de spännjärn som är vanligast på Mälarplast behöver 
justeras för passa de olika tjocklekarna.  
 
Skruvar för lyftfäste och hängslen 
Vissa formverktyg hålls ihop med ett stålfäste och hängsle. Dessa sitter fast med skruvar i 
formverktyget och behöver lossas efter att formverktyget är uppspänt i maskinen. Dessa lossas 
med insexnycklar men vid flera observationer visade det sig att ställarna inte hade några 
passande insexnycklar i närheten. 
 
Cylinderring 
Den runda detaljen som syns på figur 8 kallas för cylinderring, denna ska passas in i ett hål på 
formbordet och även anslutas gentemot munstycket där materialet pressas in i formverktyget. 
Denna cylinderring är vanligtvis 100 eller 110 millimeter i diameter. Ibland händer det att fel 
cylinderring sitter på på formverktyget för det ska passa med den tänkta maskinen som 
körningen ska göras i, då behöver cylinderringen bytas ut vilket är tidskrävande. Vid en 
observation så fanns det ingen cylinderring som passade vilket resulterade i att en ny 
cylinderring svarvades fram och monterades innan körningen kunde påbörjas.  
 
5.4 SNABBA FÄSTANORDNINGAR  
 
De självjusterande spännjärnen som företaget har börjat köpa in är uppskattade av ställarna och 
det finns en allmän uppfattning om att ställen går snabbare. Oftast är det åtta spännjärn som 
används för att hålla uppe ett formverktyg, fyra stycken på vardera formverktygshalva. Inköpet 
av dessa spännjärn är en pågående process och köps in i omgångar. De finns i tre olika 
storlekar så beroende på vilken maskin de ska sitta i köps rätt storlek in. 
 
5.5 PARALLELLA OPERATIONER  
 
Under vissa ställ som iakttagits så har båda ställarna varit med och utfört stället. Detta gör att 
stället har gått snabbare. På de större maskinerna behöver man oftast vara två stycken för att 
lyfta i formverktyget och sedan spänna fast det. 
 
5.6 MEKANISERING 
 
Det finns fästen till formverktyg som använder sig av magnetism eller hydraulik, dessa kan 
vara tidsbesparande men är en dyr investering som inte är aktuell för Mälarplast i nuläget. 
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Mälarplast har i nuläget en maskin som är utrustade med hydrauliska spännjärn men få 
formverktyg passar tillsammans med dessa. 
 
5.7 TIDSBESPARING 
 
Genom flytta ut inre ställ till yttre ställ så kan 16,5 minuter sparas. Om rengöring av tork 
utföras som parallell operation om personal och utrymme finns så kan ytterligare 16 minuter 
sparas av den tid då maskinen måste stå stilla. Om en besparing på 30 % görs på de andra 
momenten förutom momentet att få igång körningen så kan ytterligare 8,6 minuter sparas. Den 
sista besparingen bygger på det antagande att om alla verktyg och komponenter finns på plats 
så kan ställarens rörelsemönster reduceras vilket i sin tur bygger på analys av 
spagettidiagramet. Med de tidigare nämnda förbättringar blir den tid då maskinen måste stå still 
39,6 minuter istället för 80,5 minuter. Tidsbesparingen presenteras i figur 17.  
 

 

Figur 17 – Tidsbesparing ställ T6 där staplarna motsvarar återstående tid. 
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6 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
 
I den här delen presenteras förbättringsförslag som är kopplade till Mälarplasts produktion. 
 
6.1 5S 
 
Utifrån de observationer som genomförts är ett återkommande problem att ställarna inte har 
tillgång till rätt verktyg där de befinner sig och att de tar tid att hitta rätt komponenter vid 
utförandet av ställ. Detta resulterar i onödiga rörelser som är kopplat till ett av de sju 
slöserierna. För underlätta för personalen på Mälarplast bör 5S (se 3.4.1)  implementeras. 
Huvudområdena som fokus bör ligga på är att sortera, strukturera och standardisera.  
 
6.1.1 SORTERA 
 

• Sortera upp utstötare efter längd och ha dessa lättåtkomliga, släng gamla utstötare som 
är trasiga eller fungerar dåligt.  

• Sortera upp spännjärn så de har matchande blocknyckel vid arbetsstationen. Undvik att 
ha verktyg vid arbetsstationen som inte används, om verktyg hämtats från någon annan 
station ska dessa läggas tillbaka. Överväg att köpa in kompletta blocknycklar med 
spärrskaft för spara tid. 

• Förse ställaren med eget måttband och set med insexnycklar som bärs hela tiden för att 
undgå extra rundor, alternativt köps dessa in till varje maskin. 

 
6.1.2 STRUKTURERA 
 

• Märk upp platser för större utrustning så ställare och operatörer vet var de ska hämta 
sakerna, exempel bestämd plats på golvet för utrustningen så som dammsugare. 

• Placera ut fler pappershållare, dessa ska vara överskådliga och finnas nära till hand för 
minimera rörelser från operatör och ställare. 

• Placera ut verktyg som är lättillgängliga även på maskinens baksida så ställaren slipper 
gå runt maskinen för att hämta verktyg.  

• Komplettera verktygstavlor genom att först samla in alla verktyg som finns i 
produktionen för sedan placera ut dem där det behövs.  

 
6.1.3 STANDARDISERA 
 
Genom att märka upp olika komponenter och ange till vilka formverktyg dessa passar till kan 
ställen förberedas; operatörer eller ställare behöver inte gå flera gånger för hitta rätt 
komponenter. De självjusterande spännjärnen som köps in bör märkas upp med olika färger på 
muttern så det går snabbt att hitta rätt blocknyckel för skruva dit dem. Exempelvis kan mutter 
och blocknyckel målas grön för att visa att de hör ihop (figur 18). Om spännjärnen används på 
en annan maskin tas även rätt blocknyckel med dit. Ett liknande system kan användas för 
lyftöglor, där olika dimensionerna på gängorna ges olika färg och både öglor och formverktyg 
märks upp. Samma sak kan göras för utstötarna se figur 18. 
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Figur 18 – Illustration över komponenter efter införandet av 5 S 

 
6.2 UTVECKLA ARTIKELMAPPARNA 
 
Genom att vidareutveckla informationen som står i artikelmapparna kan risken för fel och 
onödiga rörelser för att hämta komponenter som sedan inte passar undvikas. Genom att efter en 
körning fylla i dokument där man anger vilket formverktyg som körs i vilken maskin och 
specificera passande komponenter så som utstötare, lyftöglor, cylinderring och inställningar 
kan tid sparas för framtida körningar. Detta är en viktig del för att vid en återkommande 
körning kunna förbereda stället med rätt komponenter och verktyg. På de formverktyg som 
används frekvent kan utrustning som lyftöglor och utstötare sitta kvar för spara tid vid stället, 
detta bör då skrivas in i artikelmapparna.  
 
6.3 FLYTTA UT INRE TILL YTTRE STÄLL SAMT PARALLELLA 

OPERATIONER 
 
Ett förslag på optimerad ordningsföljd  att genomföra stället på. Ordningsföljden tar bland 
annat hänsyn till att plast och skruv får mer tid att svalna från föregående körning. I förslaget 
har en besparing i rörelsemönstret skett och där stället påbörjas med yttre ställ i form av 
förberedelser.  
 
Tabell 4 - Optimerad ordningsföljd 

Arbetsmoment: Typ av ställ: Kommentar: 
Hämta information om nästa 
körning ur Monitor  

Yttre  

Hämta arkivmapp från källaren Yttre  
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Hämta formverktyg från 
verktygslagret 

Yttre  

Rengör tork och skruv från 
föregående körning 

Inre Kan göras av operatör 
samtidigt som ställaren 
utför verktygsbytet 

Kör ihop verktyg Inre  
Stoppa maskinen Inre  
Lossa spännjärnen på ena 
formbordet oftast fyra stycken 

Inre  

Lossa slangar och blås rent 
verktyget med tryckluft 

Inre Kan blåsas rent efter att 
nästa körning är igång 

Lossa utstötare Inre Låt utstötare sitta kvar 
Skruva i lyftnycklar, fäst med 
stroppar i travers eller truck och 
hissa upp verktyget så att 
verktyget hänger i stropparna 
när spännjärnen lossas. 

Inre Låt lyftnycklar sitta kvar; 
detta gör att delar av 
arbetsmomentet kan 
utföras som yttre ställ  

Lossa spännjärnen på andra 
formbordet 

Inre  

Lyft ur formverktyget Inre  
Lyft i nytt formverktyg Inre  
Kör undan formverktyg Yttre Kör undan efter stället.  
Passa in och spänn fast 
formverktyget på ena sidan 

Inre  

Lossa stropparna från travers 
eller truck 

Inre  

Koppla vattenslangar Inre Yttre ställ om fasta 
vattenkopplingar används 

Montera utstötare Inre Yttre ställ om utstötaren 
får sitta kvar eller 
monteras i förväg 

Kör ihop formborden och spänn 
fast på andra formbordet 

Inre  

Få igång produktion, vid första 
godkända detalj är stället 
avslutat. 

Inre  

 
6.4 RÖRELSER 
 
Figur 19 visar ett spagettidiagram där onödiga rörelser har tagits bort. Diagrammet visar det 
optimerade rörelsemönstret som kan uppnås om stället planeras och rätt saker finns på rätt 
plats. De gröna strecken är arbetsmoment som kan göras under tiden som föregående körning 
är igång, dessa kan med fördel genomföras av en operatör. De blå strecken är arbetsmoment 
som sker när maskinen är stoppad och utförs av ställare. Mindre rörelser i sidled framför 
maskinen har ej tagits med. Om ställaren arbetar ensam bör arbetsmomenten delas upp så 
ställaren minimerar antal gånger som denna behöver gå runt maskinen, detta kan uppnås genom 
att göra så många arbetsmoment som möjligt när ställaren befinnes sig på ena sidan om 
maskinen. Dessa arbetsmoment kan exempelvis vara att lossa spännjärn, lossa slangar och  
blåsa rent verktyg exempelvis. 
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Figur 19 - Optimerat spagettidiagram 

 
6.5 CHECKLISTOR 
 
Kopplat till avsnitt 6.3 och att operatörerna utför en viss del av stället så behöver en tydlig 
övergång ske. Genom att bocka för varje arbetsmoment som genomförs ska personen som tar 
över kunna veta vad som är kvar att göra där checklistan (tabell 5) även är tänkt att fungera 
som insamlingsmaterial för utvärdering av stället då klockslag för när ställ påbörjats och ställ 
slutförts ska finnas med. Se bilaga 2 för se checklista på helsida. 
 
Tabell 5 - Förslag på checklista, i kolumnen genomfört sätts kryss efter utfört arbetsmoment. 

CHECKLISTA MASKIN:  

Ställ utfört av:  Klockslag ställ påbörjat: Klockslag ställ 
slutfört: 

Arbetsmoment: Typ av ställ: Kommentar: Genomfört 
Hämta information om nästa körning 
från datorn  

Yttre   

Hämta arkivmapp från källaren Yttre   
Hämta formverktyg från 
verktygslagret 

Yttre   

Rengör tork och skruv från föregående 
körning 

Inre Kan göras av operatör 
samtidigt som ställaren utför 
verktygsbytet 
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Kör ihop verktyg Inre   
Stoppa maskinen Inre   

Lossa spännjärnen på ena formbordet 
oftast fyra stycken 

Inre   

Lossa slangar och blås rent verktyget 
med tryckluft 

Inre Kan blåsas rent efter nästa 
körning är igång 

 

Lossa utstötare Inre Låt utstötare sitta kvar  

Skruva i lyftnycklar, fäst med stroppar 
i travers eller truck och hissa upp 
verktyget så att verktyget hänger i 
stropparna när spännjärnen lossas. 

Inre Låt lyftnycklar sitta kvar vilket 
gör att delar av 
arbetsmomentet kan utföras 
som yttre ställ  

 

Lossa spännjärnen på andra 
formbordet 

Inre   

Lyft ur verktyget Inre   
Lyft i nytt formverktyg Inre   

Passa in och spänn fast formverktyget 
på ena sidan 

Inre   

Lossa stropparna från travers eller 
truck 

Inre   

Koppla vattenslangar Inre Yttre ställ om fasta 
vattenkopplingar används 

 

Montera utstötare Inre Yttre ställ om utstötaren får 
sitta kvar eller monteras i 
förväg 

 

Kör ihop formborden och spänn fast 
på andra formbordet 

Inre   

Få igång produktion, vid första 
godkända detalj är stället avslutat. 

Inre   

 
6.6 PLANERING OCH FÖRBEREDNING AV STÄLLEN 
 
Om företaget planerar sina ställ mer noggrant är det enklare för operatörer och ställare att 
förbereda ställen. Om de anställda på kvällsskiftet går in och kollar i Monitorn och ser vilka 
körningar som blir klara under natten så kan nästa körningar förberedas genom plocka fram 
formverktyg och komponenter samt material. 
 
6.7 MARKERA STÄLL 
 
Genom att sätta en flagga eller någon annan visuell symbol vid en maskin som visar att 
föregående körning på maskinen håller på att bli klar. Detta möjliggör att en operatör eller 
ställare kan bli uppmärksammad att maskinen snart ska förberedas för nästa körning under 
tiden som maskinen är igång för slippa onödig tid då maskinen står stilla. 
 
6.8 UPPFÖLJNING AV STÄLL 
 
Om problem uppstår vid utförandet av ställ så bör dessa utvärderas. Detta kan göras med 
metoden 5 varför (se 3.5.3) där frågan varför ställs fem gånger för utreda varför problemet  har 
uppstått. Det är viktigt att lära sig av de misstag eller utfall som kan uppstå vid ställ för att 
kunna försöka undvika dem i framtiden. Detta är en del av att uppnå totalkvalitet. 
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7  SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 
I det här avsnittet behandlas arbetets slutsatser och svar på frågeställningar. Större mer 
omfattande förändringsarbete för att företaget ska få ett bättre förhållningssätt till Lean återges 
i form av rekommendationer.  

 
7.1 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Utifrån litteraturstudien och fallstudien så har arbetets frågeställning besvarats.  
 
A. Vilka faktorer påverkar ställtiden? 
 

• Inre och yttre ställtid skils inte åt. 
• Brist på standardiseringar. 
• Brist på rätt verktyg. 
• Mer rörelser än nödvändigt, gående kan räknas som ett slöseri.  
• Stället kan bli fördröjt om  inte rätt utrustning finns tillgänglig för stället. 
• Stället blir avbrutet på grund av stopp eller problem i den övriga maskinparken. 
• Stället blir pausat eftersom anställda går på rast. 
 

B. Hur kan ställtiden reduceras? 
 
• Inre och yttre ställ separeras 
• Checklistor införs för att kunna göra de yttre ställen och plocka fram de komponenter 

som behövs samt material innan de inre ställen påbörjas. Checklistorna ser till så inget 
arbetsmoment sker flera gånger eller blir bortglömt, det underlättar även för de 
anställda då de inte behöver någon personlig kommunikation för att uppdatera sig på 
statusen för stället. 

• Befintlig utrustning och komponenter kompletteras för att reducera spilltid i form av 
onödig rörelser. 

• Parallella operationer införs. 
• Tydligare instruktioner för ställen tas fram, där mer information framgår så de anställda 

slipper ”chansa”. 
• En högre prioritet för att färdigställa ställen införs. 
• Anställda utbildas och vikten av effektiva ställ lyfts fram. 
• Det egna arbetet utvärderas: vad gick bra och vad gick mindre bra? Hur kan problem 

som uppstå undvikas till nästa gång? Detta kompletteras med instruktioner allt eftersom 
för uppnå standardiserade arbetsmetoder för att sedan införa kaizen. 

 
7.2 SLUTSATSER 
 
Efter observationer och analyser framkommer det att det finns mycket tid att spara genom att 
flytta ut inre till yttre ställ. Genom se över sina arbetsrutiner och arbetsstationer kan 
tidsbesparing göras. Ett av de största problemet vid utförandet av ställ är onödiga rörelser som 
även ingår som ett slöseri i de 7 + 1 slöserierna. Om rutinerna ses över så kan rörelserna 
minskas ner markant och det i sin tur kan göra ställarnas jobb mindre slitsamt, det i sin tur kan 
öka motivationen hos de anställda och bygga en bättre sammanhållning. Uppskattningsvis så 
beräknas ställtiden kunna reduceras från 80,5 minuter till 39,5 minuter på maskin T6 genom de 
lösningar som föreslås bestående bland annat av yttre ställ, parallella operationer och andra 
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förbättringar. De förbättringsförslag som föreslagits för ställtidsreduceringen bygger mera på 
effektivare processer och förbättrade arbetsmetoder än på några större investeringar för 
företaget. 
 
7.3 REKOMMENDATIONER 
 
7.3.1 FÖRBÄTTRINGSGRUPPER 
 
Förbättringsgrupper med exempelvis företagets VD, produktionstekniker, plasttekniker, ställare 
där företaget lyfter fram kompetensen som de anställda besitter. Det finns många bra idéer 
bland de anställda och genom att låta alla komma till tals får man de anställda delaktiga vilket 
göra dem mer benägna att ändra sina beteenden. I förbättringsgrupperna är det lämpligt att 
diskutera uppföljningen av ställen. 
 
7.3.2 UNDVIK ÖVERPRODUKTION 
 
Eftersom företaget ibland kör extra partier på körningar för att skjuta upp ställ så finns det en 
risk att en del fokus försvunnit från att effektivisera ställen. Företaget har även flera maskiner 
som står utan körning eftersom det i nuläget finns överkapacitet. Det finns en risk vid 
överproduktion och stora lager att kvalitetsproblem som skulle behövas lösas inte 
uppmärksammas. Detta illustreras i figur 3, Japanese lake.  
 
7.3.3 UTBILDNING 
 
I nuläget finns det två ställare under skift ett, detta gör produktionen känslig om exempelvis en 
av ställarna skulle vara sjuk. Det finns därmed flera fördelar att låta operatörerna lära sig mer 
av ställarnas uppgifter. Detta skulle kunna göra att ställen kan ske mer effektivt och vid en hög 
arbetsbelastning så kan operatörer göra stora delar av ställen. Utbildning och egna workshops 
föreslås också för att effektivisera och diskutera fram nya riktlinjer för utförandet av ställ. 
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8 DISKUSSION OCH REFLEKTION 
 
Examensarbetets utgångspunkt var att reducera ställtider på Mälarplast genom att bland annat 
använda metoden SMED, den ursprungliga visionen jag hade för arbetet var att göra många 
tidsstudier för samma ställ för att få data med god validitet. Tanken från början var även att 
genom att kolla på företagets totala utnyttjandegrad av maskinerna undersöka hur stor 
besparingar en ställtidsreduktion skulle kunna innebära. Efter arbetets uppstart blev det mer 
tydligt att många tidsstudier och jämförelser med befintlig data inte skulle kunna göras. 
Eftersom företaget hade överkapacitet i nuläget och maskiner som stod stilla blev 
datainsamlingen lite annorlunda. Flera batcher av samma detalj tillverkades vilket gjorde att 
ställen i den tilldelade maskinen utfördes med ungefär en veckas mellanrum, vissa av dessa 
ställ skedda dessutom under kvällsskiftet, detta gjorde att tidsstudier och observationer för den 
specifika maskinen inte blev lika omfattande som var önskvärt och därmed kan arbetets 
validitet blivit påverkad i negativ mening.  
 
Fokus för fallstudien lades om till att observera andra ställ på andra maskiner och iaktta 
ställpersonalen och deras arbetsrutiner, detta gjordes bland annat med hjälp av spagettidiagram. 
Verksamheten jämfördes sedan med de sju slöserierna och det gav en uppfattning vilka 
förändringar som skulle kunna vara gynnsamma att göra. 
 
Vid avstämningen efter halva tiden av projektet erhölls vetskapen att företaget hade en 
begränsad budget för investeringar, utifrån det har fokus lagts mer på arbetsrutiner än 
utrustning.   
 
Vid skrivandet av den teoretiska referensramen var det svårt att veta hur de färdiga 
förbättringsförslagen skulle se ut. Under arbetets gång har material som skrivits i den teoretiska 
referensramen fått omarbetas flera gånger och ibland även strukits på grund av att det inte varit 
relevant för resten av studien.   
 
Validiteten har inte varit så god som varit önskvärt på de tidsstudier och spagettidiagram som 
genomförts. Därför kan arbetet ses som en guide i hur ställtidsreducering kan uppnås istället för 
en faktiskt ställtidsreducering då de förbättringsförslag som återfinns i arbetet inte har hunnit 
implementerats. Trots det så ger de olika spagettidiagrammen och tidsstudien som påvisar vilka 
arbetsmoment som kan flyttas ut till yttre ställtid en god uppfattning om att bra resultat kan nås 
om förbättringsförslagen implementerats.  
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10 BILAGOR 
 
Bilaga 1 - Tidsstudie 

 

 
 
Figur – diagram över tidåtgången för de olika arbetsmomenten för stället (egen bild) 
 
Tabell med motsvarande arbetsmoment 

1. Rengör tork och skruv från föregående körning. 
2. Kör ihop verktyg. 
3. Lossa slangar och blås rent verktyget med tryckluft. 
4. Lossa spännjärnen på ena formbordet, oftast fyra stycken. 
5. Lossa utstötare. 
6. Skruva i lyftnycklar, fäst med stroppar i travers eller truck och hissa upp 

verktyget så att verktyget hänger i stropparna när spännjärnen lossas.  
7. Lyft ur verktyg. 
8. Hämta information om nästa körning ur monitorn.  
9. Hämta arkivmapp från källaren 
10. Kör undan formverktyg. 
11. Hämta nytt formverktyg från verktygslagret 
12. Skruva i lyftnycklar, fäst med stroppar i travers eller truck och hissa upp 

verktyget så att verktyget hänger i stropparna när spännjärnen lossas.  
13. Lyft i nytt formverktyg. 
14. Passa in och spänn fast formverktyget på ena sidan. 
15. Lossa stropparna från travers eller truck. 
16. Koppla vattenslangar. 
17. Montera utstötare. 
18. Kör ihop formborden och spänn fast på andra formbordet. 
19. Få igång produktion, vid första godkända detalj är stället avslutat. 
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Bilaga 2 – Förslag på checklista för ställ 

CHECKLISTA MASKIN:  

Ställ utfört av:  Klockslag ställ 
påbörjat: 

Klockslag ställ 
slutfört: 

Arbetsmoment: Typ av 
ställ: 

Kommentar: Genomfört 

Hämta information om nästa 
körning från datorn  

Yttre   

Hämta arkivmapp från källaren Yttre   
Hämta formverktyg från 
verktygslagret 

Yttre   

Rengör tork och skruv från 
föregående körning 

Inre Kan göras av operatör 
samtidigt som ställaren 
utför verktygsbytet 

 

Kör ihop verktyg Inre   
Stoppa maskinen Inre   
Lossa spännjärnen på ena 
formbordet oftast fyra stycken 

Inre   

Lossa slangar och blås rent 
verktyget med tryckluft 

Inre Kan blåsas rent efter 
nästa körning är igång 

 

Lossa utstötare Inre Låt utstötare sitta kvar  
Skruva i lyftnycklar, fäst med 
stroppar i travers eller truck och 
hissa upp verktyget så att 
verktyget hänger i stropparna 
när spännjärnen lossas. 

Inre Låt lyftnycklar sitta kvar 
vilket gör att delar av 
arbetsmomentet kan 
utföras som yttre ställ  

 

Lossa spännjärnen på andra 
formbordet 

Inre   

Lyft ur verktyget Inre   
Lyft i nytt formverktyg Inre   
Passa in och spänn fast 
formverktyget på ena sidan 

Inre   

Lossa stropparna från travers 
eller truck 

Inre   

Koppla vattenslangar Inre Yttre ställ om fasta 
vattenkopplingar används 

 

Montera utstötare Inre Yttre ställ om utstötaren 
får sitta kvar eller 
monteras i förväg 

 

Kör ihop formborden och spänn 
fast på andra formbordet 

Inre   

Få igång produktion, vid första 
godkända detalj är stället 
avslutat. 

Inre   
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Bilaga 3 – Spaggettidiagram för ställ på T5 
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Bilaga 4 – Optimerat spagettidiagram  

Onödiga rörelser tagits bort. Gröna streck illustrerar moment som kan göras som yttre ställ. 
Blåa streck illustrerar interna ställ.  
 
 


