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Sammanfattning  
Tillverkningslinan för växellådans ingående axel har funnits i sitt nuvarande 

utförande sedan sensommaren 2013. Omställningstiden för linan översteg med 

råge det önskade, vilket ledde till långa stopptider och förlorad produktionstid. 

Under de förutsättningar som rådde hamnar genomsnittet för omställningstiden 

någonstans i intervallet 3-4 timmar, men tider kring 6 timmar hör inte till 

ovanligheterna.   

Målet med uppdraget var att, på den observerade linan, sänka omställningstiden till 

30 minuter samtidigt som produkternas kvalitet bibehålls. Ett delmål under arbetets 

gång var att skapa förutsättningar för att tidsvariationen minskas samt att det 

definieras hur omställningstiden på linan ska mätas.  

Studien var en kvalitativ fallstudie och genomfördes på avdelningen DXBC på Scania 

CV AB i Södertälje. Nuläget kartlades genom observationer, intervjuer, 

videofilmning och tidsstudie vartefter underlag för vidare utredning skapades. 

Problemen på linan visade sig under kartläggningen i stor utsträckning kunna 

relateras till dåliga rutiner.  

Omställningstiden för linan definieras i rapporten som tiden då svarvarna 

(flaskhalsen) står still tills de når full produktion. Under arbetet uppdaterades 

standarder för omställning, 5S återinfördes för att de framtagna standarderna skulle 

kunna följas och mindre layoutförändringar genomfördes. 

Studien visar att det är möjligt att ställa om linan på 30 minuter, men att nuläget 

inte tillåter denna förbättring. Rekommendationen till företaget är att i ett 

inledande skede arbeta mot att nå tidsmålet som den nya standarden för 

omställning av svarv anger.  

 

Nyckelord: Ställtidsreduktion, omställning, omställningstid, lean, lean produktion, 

Scania, Scania Production System, SMED.  
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Abstract 
The manufacturing line for the gearbox’s input shaft was established during late 

summer of 2013. The setup time for the line far exceeds expectations. Following this 

is large downtimes and lost production hours. Under the circumstances present 

today the setup time ends up somewhere in the range of 3-4 hours, but times up to 

6 hours is not an unusual happening. 

 

The aim with the study was to reduce the setup time of the line down to 30 minutes 

while product quality is maintained. A milestone under the study was to create 

prerequisites to reduce time variation as well as defining how the setup time should 

be measured at the line.  

Department DXBC at Scania CV AB in Södertälje, Sweden, was the object of study. 

The study was a qualitative study and the current state was established with the 

help of observations, interviews, videotaping and a time study after which a basis 

for further investigation was created. The issues at the line that were identified 

during the mapping appeared to a large extent be related to poor procedures. 

The setup time for the line is defined in the report as the time from when the turning 

machines (bottleneck) has stopped until they reach full production. During the work 

standards for setup of machines were updated, 5S was reestablished to make sure 

that the standards could be followed and smaller layout changes were made. 

Even if the current state does not allow it - the results of the study is that it is 

possible to setup the line in 30 minutes. The recommendation to the department is 

first to reach the time stated on the new standard for the setup of the turning 

machines. 

Keywords: Changeover, Setup, Set up, Changeover reduction, Setup time reduction, 

Set up time reduction, lean, lean production, Scania, Scania Production System, 

SMED. 
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1 Inledning 
Kapitlet introducerar läsaren till företaget och redogör för problembeskrivningen, 

syfte och mål, frågeställning, avgränsningar samt en kort beskrivning av studiens 

metodik. 

1.1 Bakgrund  
Flexibilitet, det vill säga anpassningsbarhet till ändrade förhållanden, är ett begrepp 

som får en allt större roll i företags strategier (Olhager, 2000). Att leverera vad 

kunden vill ha, när kunden så önskar, är ett stort steg i att kvarstå, eller att bli, 

konkurrenskraftiga. Att ha god lönsamhet och bestående produktivitet är syftet 

med långsiktig flexibilitet medan god leveransförmåga är målet med kortsiktig 

produktivitet (Olhager, 2000). Ett sätt att åstadkomma denna flexibilitet är att 

snabbt kunna ställa om en produktionslina från att producera en produkt till att 

producera en annan. Antal produkter som tillverkas mellan omställningar bör 

minimeras för att uppnå hög flexibilitet, det vill säga tillverkning bör ske i små 

partier, då det medför att fler omställningar per tidsperiod kan genomföras.  

Koncernen Scania har idag mer än 35 000 anställda och bedriver verksamhet i cirka 

100 länder. Företaget är en av de ledande inom sin bransch – tillverkning av tunga 

lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer (Scania Sverige, 2014). Visionen är 

att inneha den ledande positionen inom området genom att skapa värde för 

intressenter. Scania beskriver sig som en lärande organisation och företagets tre 

kärnvärden är kunden först, respekt för individen och kvalitet varpå kulturen, 

ledarskapet och framgångar baseras (Scania , 2009) (Scania Sverige, 2014). 

1.2 Problembeskrivning 
Omställningstiden på tillverkningslinan för växellådans ingående axel på Scania CV 

AB i Södertälje överstiger med råge det önskade. Under de förutsättningar som 

råder idag hamnar genomsnittet för omställningstiden någonstans i intervallet 3-4 

timmar, men tider kring 6 timmar hör inte till ovanligheterna.  Följaktligen står 

produktionen still längre tidsperioder. Linan har funnits i sitt nuvarande utförande 

sedan sensommaren 2013. 

Företaget ämnar vara flexibel mot kund att kunna göra det ofta samt med god 

kvalitet. I dagsläget är detta inte realitet på linan för ingående axel, men med 

kartläggning och analys av problem relaterade till omställningstiden är 

förhoppningen att öka flexibiliteten.   

Fullständig uppdragsbeskrivning, varifrån några av projektmålen togs, återfinns i 

Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivning.  
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1.3 Syfte och mål 
Arbetet ämnar kartlägga nuläget och identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas 

för att minska omställningstiden på den observerade linan. Vid kartläggning ska 

fokus vara att skapa en holistisk vy av linan samt att identifiera problemfaktorer. 

Implementering av åtgärder avses genomföras för att, kombinerat med teoretiskt 

stöd, leverera validerade förbättringsförslag. Studien belyser således hur vetenskap 

kan tillämpas i produktionsmiljön för att på ett objektivt sätt redogöra för en 

process, därifrån skapa underlag för analys av den och hur det resulterar i 

effektiviseringar. Rapporten kommer att fungera som ett underlag för liknande 

förbättringsarbeten vid företaget så att samtliga inblandade enkelt kan förstå 

koncepten bakom de föreslagna lösningarna och således tillämpa dem på ett korrekt 

vis. 

Målet med arbetet är att på sikt kunna sänka omställningstiden till 30 minuter, 

samtidigt som produkternas kvalitet bibehålls. Ett delmål under arbetets gång är att 

skapa förutsättningar för att tidsintervallet för omställningen minskas samt att det 

definieras hur omställningstiden på linan ska mätas.  

1.4 Frågeställning 
Frågeställningen som arbetet avser besvara är huruvida det går att ställa om den 

observerade linan på 30 minuter. Med hjälp av nedanstående frågor förväntas 

frågan kunna besvaras: 

 Vad klassas som omställningsaktiviteter och hur ska omställningstiden 

mätas på den observerade linan? 

 Hur görs valet av problem att belägga med lösningsfokus? 

 Går det att påvisa konkreta åtgärder som leder till effektiviseringar? 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att enbart utreda situationen på en bearbetningslina, 

nämligen den för mjuka bearbetningen av växellådans ingående axel. Ergonomi i 

arbetet är vidare något som helt uteslutits från arbetet. Det undersöks heller inte i 

vilken utsträckning underhåll påverkar omställningssituationen. 

Linan är nyligen uppförd och transport av produkter sker med en portalrobot. Denna 

är fortfarande under garanti varför varje förändring som görs måste gå genom 

tillverkaren. Av den anledningen utesluts portalens beteende från denna studie. 

Hur omställning relaterat till fixturering ser ut undersöks endast ytligt – författarna 

undersöker ej möjligheter till förbättring med metoden Design for Changeover 

(DFC). Vidare har det ej utretts i någon större utsträckning hur produktionsplanering 

påverkar omställningen eller hur ledarskapet sköts.  
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Efter samråd med företagsrepresentanter togs beslutet att förbättringsfokus skulle 

läggas på svarvarna, den första processen i linan. 

1.6 Metodik 
Arbetssättet har varit av kvalitativ karaktär, då processen att nå fram till ett resultat 

baserades på att initialt förstå den nuvarande situationen och sedan analysera dess 

beteende. Uppdraget genomfördes som en empirisk studie, en fallstudie, där 

författarna spenderade de två inledande veckorna i produktionsmiljön för samla 

data genom framförallt observationer och intervjuer. Slutsatserna i arbetet drogs 

induktivt, det vill säga baserat på de observationer som gjorts, med stöd av teorier. 

De teorier som användes i studien erhölls via en litteraturstudie. Studien har även 

inslag av det som benämns som aktionsforskning, då ett antal förändringar infördes 

under arbetets gång. Hur dessa förändringar påverkade systemet noterades och det 

kunde resoneras kring i vilken utsträckning förändringen skulle kunna förbättra 

situationen. I de fall där det varit möjligt har resultaten ämnats uttryckas 

kvantitativt, det vill säga i form av siffror. 

Arbetssekvens 
Arbetet har framskridit som Figur 1 visar. Inledningsvis i arbetet behövde förståelse 

för processen skapas. Därefter eftersträvades att finna problem i processen. 

Löpande ställde författarna sig från om tillräcklig förståelse hade uppnåtts. När 

förståelse för processen skapat samt när problem identifierats vände sig författarna 

till teorin samtidigt som problemens rotorsaker identifierades.  Även här ställdes 

frågan om tillräcklig förståelse hade uppnåtts samt ifall det var de verkliga 

rotorsakerna som hade hittats. Blev svaret i denna situation ja gick arbetet vidare 

till att identifiera potentiella lösningar. Blev svaret däremot nej gick arbetet tillbaka 

till att antingen söka mer förståelse för processen eller att hitta svar i teorin. En del 

av de potentiella lösningarna testades empiriskt på den studerade linan, vartefter 

förbättringsförslag lades fram. När lösningarna var tillräckligt motiverade, 
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alternativt visade på goda förbättringar efter test i verkligheten, gav de studiens 

slutresultat. 

Fallstudie 
En fallstudie används som metod då syftet är att förstå ett sammanhang i detalj för 

ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2005). En lokal, arbetsplats eller organisation är alla 

exempel på fall som kan studeras (Bryman & Bell, 2005). Knights och McCabe (1997) 

förklarar att en fallstudie möjliggör att flera olika kvalitativa metoder kan 

kombineras, vilket medför att ensidigt samlad information undviks.  

Scania CV AB är företaget där fallstudien genomförts, då mer specifikt på avdelning 

DXBC, lokal 062 på mjukbearbetningslinan för växellådans ingående axel (IAM). 

Situationen som fokuserats på är omställningsprocessen, men även aktiviteter med 

anknytning till omställningsprocessen har studerats för att få en holistisk synvinkel. 

Litteraturstudie 
Genom att använda sig av befintlig relevant litteratur skapas underlag för studien. 

Information med sökorden SMED, Changeover reduction och Setup reduction, lean, 

lean production. Majoriteten av litteraturen hämtades från vetenskapliga artiklar 

och böcker. Artiklar hämtades oavkortat från databaserna ingående i KTHB Primo.  

Figur 1. Arbetssekvens under projektet. 



Inledning 

5 

Observationer 
För att få en bild av hur personerna på linan agerar i sin miljö genomfördes 

deltagande observationer, framförallt i det inledande skedet av projektet men även 

löpande. Under de två inledande veckorna följde författarna operatören på linan för 

att förstå processen. Då förståelse för hur en omställning borde genomföras hade 

skapats övergick observationskaraktären allt mer till den icke-deltagande. En 

observation av den deltagande karaktären innebär att författarna på något sätt 

deltagit i aktiviteten som genomfördes varför en icke-deltagande observation 

innebär motsatsen (Bryman & Bell, 2005). Vid samtliga datainsamlingsmetoder är 

det viktigt att minnas att det inte är ett visst arbetssätt utfört av en viss individ som 

utvärderas utan hur processen som helhet fungerar. Det är även av stor vikt att den 

individ som studeras tillåts läsa anteckningarna som tas (Rother & Harris, 2001).  

Intervjuer 
Under projektet har såväl semi-strukturerade intervjuer som ostrukturerade 

intervjuer av samtalskaraktär hållits med verkstadspersonal som tjänstemän. En 

ostrukturerad intervju innebär att enstaka frågor ställs och att individen som 

intervjuas får svara nästintill fritt, de tenderar att likna ett vanligt samtal (Bryman & 

Bell, 2005). En semi-strukturerad intervju är något mer kontrollerad då intervjuarna 

haft bestämda områden som intervjun torde behandla. Samtidigt behålls 

egenskapen att personen tillåts svara fritt i stor utsträckning (Bryman & Bell, 2005). 

Strukturerade intervjuer, med den högsta graden av kontroll, har ej tillämpats i 

studien. 

Tidsstudie 
En tidsstudie används i syfte att kartlägga hur lång tid det tar att genomföra ett 

moment och har används under arbetet för att klargöra i vilken utsträckning 

omställningens aktiviteter påverkar omställningen (Larry Holpp, 2014). Stoppur och 

anteckningstillbehör stod till skribenternas förfogande.  Tidsstudier utgör grunden 

för förbättringsarbete och är således en förutsättning för att kunna effektivisera 

tidsåtgången (Larry Holpp, 2014) (Nationalencyklopedin, 2014). 

Inspelning 
Under projektets gång filmades en omställning. Videofilmning anses vara ett 

effektivt verktyg för att identifiera omställningsaktiviteter (Vorne, 2013). Shingo 

(1985) påpekar att inspelning av omställningen är bättre än både intervjuer, 

tidtagning och arbetsstudie – framförallt om genomgång av filmen utförs direkt 

efter avslutad omställning. Arai och Sekine (2011) menar dock att om omställningen 

är längre än en timma är det bättre att först observera processen då den antagligen 

består av en hög andel slöseri. (Sekine & Arai, 2011) 
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Önskvärt, men inte nödvändigt, är att det tillfälle som filmas bör vara representera 

normalsituationen (McIntosh, et al., 2001). Vidare kommenterar McIntosh, et al. 

(2001) att det är viktigare att det tillfälle som väljs för inspelning bör väljas med 

noggrannhet. De menar inspelning vid multipla tillfällen inte kan motiveras då 

värdet det skulle tillföra inte är tillräckligt högt.   

Genom att filma omställningar skapas förutsättningar för att individer utanför 

arbetsgruppen ska kunna medverka i en förbättringsprocess (McIntosh, et al., 

2001). McIntosh, et al. (2001) poängterar dessutom att inspelningar är entydiga - de 

visar på vad som faktiskt skedde och inte på vad någon säger hände. Det är dock 

bara de aktiviteter som är framför kameran som är entydiga. Vad som sker utanför 

kamerans synfält framgår inte och således kan viktiga detaljer utebli (McIntosh, et 

al., 2001). Ett sätt att undkomma det är att använda sig av flera kameror (Alukal & 

Manos, 2006). 

Workshop 
Används i syfte att utreda ett specifikt problemområde. På svenska även benämns 

metoden som arbetsseminarium (Asmundsson, 2010). Under en workshop arbetas 

praktiskt för att lösa det specifika problemområdet (Cambridge University Press, 

2014).  

Dagbok 
Bryman och Bell (2005) beskriver att dagböcker kan användas som primära 

datakällor eller, som i den här studien, komplement till andra metoder så som 

deltagande observationer, intervjuer et cetera (Bryman & Bell, 2005). En stor fördel 

med att använda dagbok som ett projektverktyg är att tiden från när något 

observeras till det skrivs ner är kortare än om ingen rutin för sammanställning av 

data sker. Det innebär att informationen anses mer tillförlitlig, förutsatt av att 

informationen delgivits i sitt rätta sammanhang vid författandet. Genom 

användning av dagbok minskas även risken för att information faller bort.  

Validitet och reliabilitet 
Validitet kan sägas vara förmågan hos forskningen att mäta vad som var avsett att 

mäta; sanningsenligheten i forskningen (Joppe, 2000). Studien har endast 

observerat en lina för axelbearbetning på ett företag på grund av den begränsade 

tidsramen. Olika individer med samma arbetsroll har intervjuats så att individernas 

personliga åsikter har så lite genomslag som möjligt i studien varför dess validitet 

ökar. Intervjuerna har inte spelats in, men anteckningar har tagits löpande under 

intervjutillfällena. Strukturen på intervjuerna har dock inte varit skriven i sten och 

kan ha varierat mellan intervjufallen, vilket i sin tur kan påverka slutresultatet. 
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Författarnas blotta närvaro kan även ha påverkat både individers svar på 

intervjufrågor samt arbetssätt.  

Under studiens gång har även författarna varit öppensinnade när nya infallsvinklar 

lyfts fram. Den avslutande datainsamlingen förbättrades på grund av 

erfarenheterna som skribenterna anskaffat sig i den inledande insamlingen i och 

med att datainsamlingen skedde över större delen av studiens gång. Vidare har 

författarna under studiens förfarande varit kritiska mot hur de själva uppfattar 

situationer för att minska inflytandet av sin förståelse på validiteten. Inledningsvis 

låg fokus på att se problemen, vilket inneburit att processen inte skyndats på och 

därmed har möjligheterna att utreda rätt frågor förbättrats. 

Reliabilitet förklaras enligt Joppe (2000) som i vilken utsträckning resultaten är 

konsekventa över tiden och en korrekt bild av den totala populationen som studeras. 

Merparten av intervjuerna genomfördes med båda författarna närvarande vilket 

ökar reliabiliteten då risken för tolkningsfel minskar. Precis som nämndes gällande 

validiteten har författarna varit öppensinnade när nya infallsvinklar uppenbarat sig 

vilket även påverkat reliabiliteten då förutsättningarna att avspegla verkligheten på 

ett korrekt sätt ökat. Med samma syfte har frågorna som ställts varit av neutral 

karaktär för att säkerställa att individerna svarar enligt egen uppfattning. 

Författarnas egen åsikt är att empirin bör bedömas som både relevant och 

trovärdig. Det är dock svårt att utesluta att andra tolkningar kan förekomma. I Figur 

2 visualiseras koncepten för ytterligare förståelse. 

 

Figur 2. Från vänster: Låg validitet och hög reliabilitet; Låg validitet och låg reliabilitet; Varken 
valid eller reliabel; Både valid och reliabel.
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2 Litteraturstudie 
Kapitlet utgör det teoretiska ramverket i arbetet och ämnar ge läsaren förståelse för 

de i studien inkluderade ämnesområdena. 

2.1 Omställningstid 
Omställningstiden sägs grundläggande vara den tid det tar att ställa om en process 

från att producera en produkt till en annan (Petersson, et al., 2009). Olhager (2000) 

menar att exempel på sådana processer är att ändra maskiner, verktyg och rutiner. 

På ett liknande sätt beskriver Berk (2010) att en omställning innefattar allt relaterat 

till människor, maskiner, verktyg eller andra ting för att möjliggöra tillverkning av en 

produkt. En process kan enligt Petersson, et al. (2009) sägas vara ett förädlingssteg 

i ett flöde, det vill säga en aktivitet som på något sätt för produkten mot sitt 

färdigställande. (Berk, 2010) 

Ett vanligt förekommande sätt att definiera omställningstiden, eller ställtiden som 

den också kallas, på är tiden mellan färdigställandet av den sista detaljen i förra 

partiet till första kvalitetssäkrade detaljen från det nya partiet (Petersson, et al., 

2009), (Olhager, 2000). Allahverdi, et al. (2008) förklarar vidare att omställningstider 

kan delas in i två typer – sekvensberoende och sekvensoberoende. Den första 

sorten innebär enligt samma författare att, som namnet antyder, omställningstiden 

påverkas av det föregående momentet. Påverkas däremot omställningstiden inte av 

den föregående aktiviteten benämns den som sekvensoberoende. I litteraturen 

talas även om omställningens fyra delar; förberedelse, fixturbyte, verktygsbyte samt 

bearbetning av första ämnet (Guo, 2009). (Allahverdi & Soroush, 2008) 

Fram till den detaljnivån är litteraturen relativt överensstämmande, men därefter 

finns flertalet tolkningar kring vad som egentligen borde innefattas i begreppet. 

McIntosh, et al. (2001) vill tillägga att det inte räcker med att processerna är 

genomförda – kapacitets- och kvalitetsmål måste även vara uppnådda för att 

omställningen skall klassificeras som avslutad, se förloppet i Figur 3. Vanligtvis 

används begreppet vid omställning av en hel tillverkningslina, men det går även att 

uttrycka som omställningstid per maskin.  
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Producerande företag har svårt att undvika omställningar i produktionen. Kunder 

önskar allt fler produktvarianter och de låter sig inte vänta. Flexibilitet i 

produktionen är således en viktig egenskap. Genom att ha låga orderstorlekar 

skapas denna flexibilitet gentemot kund.  Långa omställningstider leder även ofta 

till överproduktion, högre lagernivåer och förlorad tid. Wilsons formel, eller den så 

kallade EOQ (Economic Order Quantity) formeln, som används för att beräkna 

orderstorlekar visar på hur högre orderstorlekar leder till lägre 

omställningskostnader samtidigt som lagerkostnaden då ökar, se Figur 4. 

 

Figur 4. EOQ  (Olhager, 2000). 

Figur 3. Omställningsförlopp enligt (McIntosh, et al., 2001) . 
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Några fördelar som minskad omställningstid medför är: minskade kostnader, ökad 

konkurrensförmåga, jämnare flöde, lägre lagernivåer, ökat antal producerade 

enheter samt ökad kundnöjdhet och minskade orderstorlekar (Allahverdi & 

Soroush, 2008). 

En förutsättning för att uppnå flexibilitet mot kund är således att 

omställningstiderna inte är för höga, varför ställtidsreduktioner, som presenteras i 

kapitel 2.4, alltid bör vara en del av företags kontinuerliga förbättringsprogram. 

2.2 Lean  
Det är nästintill omöjligt att idag arbeta inom ett producerade företag och inte ha 

kännedom om Leanfilosofin. Målet med filosofin är att bevara och skapa värde med 

mindre mängd arbete och den har sitt ursprung hos den japanska 

fordonstillverkaren Toyota. 

Toyotas ledare blev inspirerade av marknadsledarna Ford och General Motors 

massproduktionsfilosofi vid ett besök på 1930-talet och hoppades att den skulle 

leda företaget ur de svåra tider som då rådde. Det visade sig dock att på grund av 

de betydligt lägre volymerna på den japanska marknaden kombinerat med 

kapitalbegränsningar kunde de stora orderstorlekarna, som massproduktionen 

innebar, inte rättfärdigas (Holweg, 2007) (Womack, et al., 2007). Efter andra 

världskriget var situationen i Japan ännu sämre. Toyotas utmaning blev att försöka 

anpassa massproduktionsfilosofin till en svag marknad för att företaget skulle stå 

sig långsiktigt (Liker, 2004). Lösningen var att fabrikerna behövde kunna tillverka 

olika varianter och modeller med minimal investering i utrustning och samtidigt ha 

korta ledtider, det vill säga korta tider från råämne till färdig produkt (Petersson, et 

al., 2009). Strategin att leverera vad kunden vill ha när kunden så vill efterföljdes 

och kom att bli en av huvudprinciperna, Just-In-Time (JIT), inom företaget. 

Taichii Ohno, fabrikschef på Toyota, fortsatte med uppgiften att försöka komma 

ikapp Fords produktivitet. Ohno började allt eftersom att införa jidoka (hög och 

jämn kvalitet utan kontroller) samt enstycksflöde, det vill säga produktion av en 

produkt i taget istället för i partier, på företagets fabriker och efter många års 

utveckling hade ramverket för Toyota Production System, TPS, skapats (Liker, 2004). 

Hösten 1988 myntandes lean production för första gången (Krafcik, 1988). 

Begreppet nämndes nästa gång 1990 i boken The Machine That Changed the World 

och enligt Womack, et al. (2007) kallades japanska tekniker som utgör TPS just för 

lean production.  

Toyota anser att deras mest värdefulla resurs är arbetaren (Liker, 2004). Vidare kan 

deras produktionssystem, TPS, sägas sammanfattas av fjorton olika principer. De 

återfinns i sin helhet i Bilaga 2 - Toyotas 14 principer. Principerna delas in i fyra olika 
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sektioner, ofta kallat 4P-modellen för Philosophy (Filosofi), Process (Process), People 

& Partners (Anställda & Partners) samt Problem Solving (Problemlösning) (Liker, 

2004). Figur 5 illustrerar de fyra aspekterna, där den nedersta andelen i triangeln är 

det mest fundamentala.  

 

Figur 5. 4P-modellen, efter (Liker, 2004). 

Liker (2004) understryker att de flesta verksamheter endast arbetar med den andra 

sektionen, Process, vilket medför icke varaktiga förändringar. Alla aspekter måste 

beaktas om förbättringsarbetet ska bli en del bestående del av verksamheten (Liker, 

2004). 

TPS sammanfattas ofta i det så kallade TPS-huset, se Figur 6. Huset består av olika 

delar; grunden, pelarna och taket och den bakomliggande symboliken är att huset 

endast är strukturellt stabil om de olika delarna i sig är starka (Liker, 2004). 

Exempelvis så är förutsättningen som måste råda för att grundprinciperna JIT och 

Jidoka ska ge fullt resultat att flödet är utjämnat, det vill säga att heijunka tillämpas. 

Begreppet innefattar att utjämna flödet både med avseende på volym och på 

arbetsinnehåll (Liker, 2004). Ett flöde anses vara utjämnat när beläggningen 

planeras ut jämnt över tiden (Petersson, et al., 2009). 

 

Problemlösning

(Kontinuerliga förbättringar och 
lärande)

Anställda & Partners

(Respektera, Utmana, Utveckla)

Process

(Eliminera slöseri)

Filosofi

(Långsiktigt tänkande)
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Figur 6. TPS-huset, reducerad variant efter (Liker, et al., 2009) 

Taket i huset motsvarar målen som verksamheten har och grunden tillsammans 

med pelarna utgör vägen till målen. I huset illustreras även hur människan är det 

centrala i en leanverksamhet. De måste ha förmågan att se slöserier och att finna 

rotorsaker till problem (Liker, 2004).   

Slöseri 
Hos Toyota används termerna Mura, Muri och Muda för de sorters slöseri om 

förbättringsarbetet ämnar att övervinna (Petersson, et al., 2009). Mura jämställs 

med ojämnhet, Muri med överbelastning och Muda med icke-värdeskapande 

aktiviteter (slöseri) (Liker, 2004). Värdeskapande aktiviteter är sådana som kunden, 

såväl intern som slutkund, är villig att betala för (Liker, 2004). De tre samverkar 

enligt Figur 7 och illustrerar att det inte är tillräckligt att endast fokusera på en av 

de tre (Liker, 2004). 
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Figur 7. Muda, Mura och Muri, efter (Liker, 2004). 

Mura, är lurigt och ger upphov till flera sorters slöserier och även oförutsägbarhet. 

Vidare indelas Muda i sin tur vanligtvis i sju former av slöseri och är de aktiviteter 

som bör reduceras största möjliga utsträckning. De sju presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. De sju slöserierna. 

Slöseri Förklaring Följd 

Överproduktion 
Produktion utöver 
efterfrågan. 

Ökat lager, extra transportkostnader. 

Väntan 
Outnyttjad tid, väntan på rätt 
förutsättningar. 

Lågt resursutnyttjande. 

Transport 
Såväl inom företag (material, 
produkt etc.) och till kund. 

Slutkund ofta endast villig att betala 
för slutleverans. 

Överarbete 
Producerar bättre kvalitet än 
vad som efterfrågas eller 
utförandet av onödiga steg. 

Kund ej villig att betala för bättre 
kvalitet än efterfrågar eller för 
ineffektiv produktion. 

Lager 
Överflödig mängd råmaterial, 
produkter i arbete och 
slutprodukter.  

Uppbundet kapital, ockuperad 
lokalyta, döljer eventuella 
processproblem. 

Rörelse 
Leta efter ting, sträcka sig 
efter verktyg, sortera 
produkter etc. 

Ineffektivt resursutnyttjande, dålig 
ergonomi. 

Produktion av 
defekta produkter 

Såväl produktion av defekta 
produkter som hanteringen av 
dem. 

Kasserade produkter, resurser borde 
lösa grundproblemet istället för att 
ta hand om defekta produkter. 

 

Det finns även en ytterligare form av slöseri, det så kallade 8:e slöseriet, outnyttjad 

kompetens. Förbises medarbetarnas kompetens kan potentiella förbättringar gå 

förlorade och missnöje, som i sin tur kan leda till uppsägningar, kan uppstå 
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(Petersson, et al., 2009). Liker (2004) menar dock att den värsta formen av slöseri är 

överproduktion, då den bidrar till alla andra former av slöseri.  

Första steget i ett förbättringsarbete är att synliggöra slöseriet. Att välja att 

framhäva brister i verksamheten gör den i viss utsträckning sårbar, men exponeras 

de successivt hålls situationen under kontroll (Petersson, et al., 2009). I Figur 8 visas 

det som kallas den Japanska sjön och avvikelser (slöseri) representeras av de olika 

bottenhöjderna. Exemplet illustrerar hur verksamheten kan hantera avvikelser i ett 

tempo de förmår genom att sänka vattennivån kontrollerat (Petersson, et al., 2009). 

 

Figur 8. Den japanska sjön, efter (Petersson, et al., 2009) . 

Petersson, et al. (2004) påpekar även vikten av att medarbetarna blir utbildade i att 

se slöseri samt att de lär sig urskilja mellan värdeskapande och icke-värdeskapande 

aktiviteter. Det bästa sättet enligt Liker (2004) att upptäcka slöseri på är att själv 

följa processen. 

Inledningsvis nämndes att Liker (2004) definierade värdeskapande aktiviteter som 

sådant som kunden är villig att betala för. Två ytterligare tillägg till detta som nämns 

är att aktiviteter görs rätt första gången och att aktiviteten i sig är ett steg i 

processen att ge kunden vad den efterfrågar (Kaizen training, 2014). Samma källa 

menar att hos vissa organisationer kan det icke värdeskapande arbetet motsvara så 

mycket som 80 %.  

Ett verktyg som hjälper till att visualisera rörelserna som sker vid en aktivitet är så 

kallade spaghettidiagram (Petersson, et al., 2009). Först ritas de fasta stationerna 

upp och sedan följs individens rörelser mellan dem. Ett streck ritas för varje 

förflyttning, se exempel i Figur 9.  
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Figur 9. Konceptskiss – spaghettidiagram (Petersson, et al., 2009). 

Vanligt är att ett diagram görs för nuläget och sedan för hur situationen ser ut efter 

att förändringar införts. På så sätt blir reduktionen av slöseriet mycket tydlig. 

Standardisering 
Begreppet standardisering infördes av Frederick Taylor när hantverk alltmer 

övergick till massproduktion i början av 1900-talet (Liker, 2004) 

(Nationalencyklopedin, 2014). Taylors filosofi, Taylorismen, skapades när han skrev 

ner sina tankar och idéer i böckerna Scientific Management (SM) samt Shopfloor 

Management (Nationalencyklopedin, 2014). I SM benämner Taylor hur en standard 

tas fram vetenskapligt för att öka produktiviteten i fabriken. De standardiseringar 

som i dag exciterar härrör ifrån Fredericks tankar och idéer om hur organisationen 

bör styras (Liker, 2004). Taylors bedrift var att vetenskapligt standardisera genom 

att bryta ner moment i mindre bitar för att senare analysera och ta tid på de olika 

ingående momenten (Encyclopaedia Britannica, 2014). I fabrikerna fanns många 

produktionstekniker som klockade varje sekund en arbetare rörde sig, i strävan efter 

att reducera tiden (Liker, 2004). Denna metod ledde till att produktiviteten ökade 

och företaget blev lönsammare. Fredrick ansåg även att de som skulle hantera vilka 

moment som skulle uträttas samt med vilken tid var chefer eller ingenjörer (Taylor, 

1913). Metoden ledde dock även till att arbetarna började undanhålla information 

kring hur en tidsreducering kunde genomföras eftersom att kraven på arbetarna 

ökade utan att få någon löneförhöjning. Taylorism ledde till en rad negativa resultat, 

däribland, paragrafrytteri, toppstyrning, dålig kommunikation samt motstånd till 

förbättringar, bland annat på grund av att arbetaren ses som en maskin som bara 

ska ta order. 

Ford inspirerades senare av Taylors metoder och även Toyota adapterade vissa 

tänkesätt (Liker, 2004). Toyota har dock breddat konceptet och används inte som 
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ett ledningsverktyg som skulle tvinga medarbetarna att arbeta på ett standardiserat 

sätt, utan delger istället ansvar och innovationsskapande (Liker, 2004).  

Petersson, et al. (2009) benämner en standard som det idag bäst kända och 

överenskomna sättet att i detalj driva en verksamhet på – så fort ett bättre sätt 

uppkommer, alternativt om den befintliga standarden visar sig vara felaktig, ska den 

uppdateras. När en process standardiseras blir den följaktligen mer stabil och denna 

processtabilitet utgör en grund för att kunna förbättra en process (Liker, 2004). 

Enligt Rother (2013) är en standard en beskrivning av hur en process bör fungera 

och är ett måste för att förbättringar ska kunna ske, se illustration i Figur 10.  

 

Figur 10. Standard utgör en kil så att förbättringsarbetet inte faller tillbaka, efter (Rother, 
2013). 

Rother (2013) menar vidare att ett standardiserat arbetssätt innebär att en process 

följer standard samtidigt som han illustrerar det som ett tänkande kring ett 

måltillstånd (mer om måltillstånd i kapitel 2.6). Petersson, et al. (2009) redogör för 

att standardisering möjliggör upptäckten av avvikelser, bidrar till förutsägbarhet 

samt skapar lärande inom verksamheten. Att upptäcka avvikelser är en 

förutsättning för att eliminera slöseri (Petersson, et al., 2009). Standardens syfte är 

inte att granska eller disciplinera arbetarna utan att skapa ett normalläge så att 

avvikande aktiviteter kan framhävas (Rother, 2013) (Petersson, et al., 2009). Figur 

11, det så kallade Juran Triology Diagram, är vanligt förekommande inom 

kvalitetsområden, men principen att ha ett definierat normalläge där avvikelser lätt 

uppmärksammas vartefter processen förbättras är tillämpbart även inom övriga 

produktionsaspekter (Bergman & Klefsjö, 2010). 
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Figur 11. Juran Triology Diagram, efter Bergan & Klefsjö (2010). 

Petersson, et al. (2009) anser att det är medarbetarna i processen som ska skapa 

standarden då det är de som dagligen utför arbetet. Det är således de som känner 

processen bäst. Uppförs standarden på detta sätt menar författarna att arbetet 

förankras lättare, att detaljeringsgraden blir korrekt, att standarden följs med 

enkelhet samt det blir lätt för medarbetaren att göra rätt. Taiichi Ohno tillägger att 

dessa medarbetare måste vara övertygade om standardens betydelse om den ska 

bli förståelig (Liker, 2004). Det är viktigt att ge anställda ramar att arbeta inom 

samtidigt som utrymme måste finnas för dem att utveckla förbättringsförslag - en 

balans som påverkas av vilka som författat standarderna samt hur de har 

formulerats (Liker, 2004). Utformas standarden av en individ utanför processen 

möts den högst sannolikt med tvivelaktigheter av den utförande parten, vilket Liker 

(2004) menar är en form av Taylorism (Petersson, et al., 2009). Liker (2004) 

understryker även att om standarden ses som en begränsning kommer förbättringar 

att utebli. 

Petersson, et al. (2009) poängterar att ledningen inte behöver förlora kontrollen 

över processen genom att låta medarbetarna själva utforma standarden. Ett sätt för 

ledningen att bibehålla kontrollen är att låta medarbetarna skapa standarden och 

att den sedan godkänns av en chef alternativt stödfunktion innan den träder i kraft 

(Petersson, et al., 2009). Liker (2004) menar på motsvarande sätt att kontrollen kan 

bevaras genom att en startgrupp utformar ett första utkast som senare förbättras 

löpande. 
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Liker (2004) betonar att standarderna måste vara tydliga nog för att användas som 

riktlinjer, samtidigt som att det måste finnas utrymme för en viss mängd flexibilitet. 

I linje med det menar Petersson, et al (2009) att allt kan standardiseras, men att det 

generellt sätt är de repetitiva aktiviteterna som bör standardiseras och inte de 

kreativa. 

Standarder över manuellt arbete benämns enligt Petersson, et al (2009) som 

metodstandarder. Genom att arbeta med dessa behandlas såväl säkerhet och 

ergonomi som kvalitet och effektivitet.  En essentiell del av metodstandarden är en 

fastställd normal tidsåtgång, det vill säga spridningen mellan arbetarna minimeras 

(Petersson, et al., 2009).  

Petersson, et al. (2009) urskiljer fyra steg vid införandet av en metodstandard. Det 

första inbegriper träning i förståelsen för behovet av metodstandarder. En första 

grov metodstandard skapas då det är förankrat. Tredje steget innebär testkörning 

och slutligen tidsätts standarden. Vad som utmärker en bra metodstandard är att 

den är visuell, kortfattad och beskriver det viktigaste (Petersson, et al., 2009). Vid 

införandet av en metodstandard är det av stor vikt att verksamheten tränas i 

innebörden av en avvikelse, hur de ska hanteras samt hur förbättringsarbetet 

struktureras.  
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5S 
Metod som introducerades av Hiroyuki Hirano, Toyota, som en teknik i JIT (Hirano, 

1995) (Petersson, et al., 2009). Metoden syftar till att organisera arbetsplatsen och 

samtidigt skapa rätt inställning och beteende hos anställda (Petersson, et al., 2009). 

Genom att tillämpa 5S är det möjligt att förbättra både kvalitet och säkerhet 

samtidigt som produktiviteten ökas (Chiarini, 2013). Liker (2004) menar att metoden 

åstadkommer allt det genom att den eliminerar olika typer av slöserier så som 

rörelse, överarbete et cetera. Benämningen 5S grundar sig i 5 steg som utförs och 

alla börjar på bokstaven S. Innebörden av de 5S:en förklaras kort nedan, med den 

svenska översättningen först och de ursprungliga japanska termerna inom parantes 

(Petersson, et al., 2009). 

 

1. Sortera (Seiri) 

Sortering av material, verktyg et 

cetera. De ting som inte används 

ska sorteras bort. 

2. Strukturera (Seiton) 

Allt ska ha sin plats. 

3. Systematisk städning (Seiso) 

Allt ska vara i ordning och fungera 

korrekt. 

4. Standardisera (Seiketsu) 

Medarbetarna samarbetar och 

tar fram ett bästa sätt att arbeta 

på. 

5. Självdisciplin (Shitsuke) 

Få in vanan att arbeta med 5S. 

 

Figur 12. Beskrivning av de 5S:en, illustrationen till höger efter (EPA United States 
Environmental Protection Agency, 2011). 

Genom att tillämpa 5S elimineras inte bara kända slöserier utan även andra, hittills 

okända, problem synliggörs. Exempelvis så upptäcks inte en läckande maskin om 

det står en pall med material framför, men när denna pall får en dedikerad plats en 

bit ifrån maskinen synliggörs problemet med läckan. 
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Kaizen 
Kaizen är ännu ett uttryck från japanskan och översätts vanligen med ständiga 

förbättringar (Petersson, et al., 2009). Liker (2004) förklarar hur begreppet både kan 

innebära stora förändringar som små, stegvisa förändringar. Det påstås dock vid ett 

senare tillfälle att definitionen på kaizen bör förtydligas och nu likställas med 

Everyday – Everybody – Everywhere improvement (Imai, 2010). 

Processkaizen handlar om att förbättra en specifik process och bör genomföras av 

arbetsstyrkan, se Figur 13. Ledningen ska däremot hantera flödeskaizen som ämnar 

förbättra flödet mellan processerna (Petersson, et al., 2009) (Rother & Shook, 2003).  

 

Figur 13. Flödes- och processkaizen, efter (Rother & Shook, 2003). 

2.3 Rotorsaksanalys 
Rotorsaksanalys handlar om att hitta den verkliga orsaken till en funnen avvikelse 

och att därefter införa motåtgärder så att problemet inte uppkommer igen. En 

förutsättning för att rotorsaksanalys ska kunna användas är således att avvikelserna 

i verksamheten lyfts fram, vilket enligt kapitel 2.2 görs genom att arbeta 

standardiserat. 

5 Varför 
Verktyget tillämpas på ett sådant sätt att när ett problem utreds så ställs frågan 

Varför? till problemet. Detta itereras minst fem gånger eller tills rotorsaken är 

funnen, se illustration i Figur 14.  
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Användningen av verktyget exemplifieras med följande exempel: 

 
Upptäck avvikelse: Inget bryggt kaffe i kaffebryggaren. 

 1 Varför: Varför finns inget färdigt kaffe i kaffebryggaren? 
  Svar 1: För att ingen hade satt på kaffe. 

2 Varför: Varför hade ingen satt på kaffe? 
 Svar 2: För att det var slut på kaffebönor. 
3 Varför: Varför var det slut på kaffebönor? 
 Svar 3: För att ingen hade köpt nya. 
4 Varför: Varför hade ingen köpt nya? 
 Svar 4: För att ingen visste hur det skulle göras. 
5 Varför: Varför visste de inte det? 

Svar 5: För att det saknas tydliga instruktioner om  
vad som ska göras när kaffebönorna tar slut. 

 

Svar 5 antyder att rotorsaken är bristfälliga rutiner för ändamålet. När rotorsaken 

väl är fastställd kan en tänkbar lösning tas fram så att avvikelsen inte uppkommer 

igen.  

En svaghet i verktyget är att orsakerna kan skilja sig mellan olika individer som 

genomför analysen. Återkopplas till exemplet ovan skulle svaret på 4 Varför även 

kunna vara För att ingen hade tid. Således kan resultatet bli att olika rotorsaker till 

avvikelsen hittas.  

Figur 14. Konceptskiss - 5-varför analys. 
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Vid en 5 Varför analys är det viktigt att processen ifrågasätts och inte specifika 

individer för att uppmuntra till att uppmärksamma avvikelser. 

Ishikawa diagram 
Även kallat orsak- och verkan diagram samt fiskbensdiagram. Syftet med verktyget 

är att, som namnet antyder, tydliggöra hur orsakerna påverkar problemet och på så 

vis underlätta för utövaren att finna rotorsaken till problemet (Dale, et al., 2007). 

Illustrationen i Figur 15 visar hur det specifika problemet placeras vid fiskens huvud. 

Orsaker som tros leda till problemet, såväl primära, sekundära som tertiära, 

placeras sedan så att de utgör den karakteristiska skelettstrukturen – därav 

benämningen fiskbensdiagram.  

 

Diagrammen går både att tillämpa som top-down och bottom-up (Bergman & 

Klefsjö, 2010). Det förstnämnda innebär att det primära orsakerna till att problemet 

uppstår definieras först, vartefter exempelvis en 5 varför analys kan tillämpas för att 

finna rotorsakerna. Bottom-up innebär att alla orsaker som kan tänkas orsaka 

problemet skrivs ner och sedan grupperas i primära orsaker. 

För att hjälpa användaren att kategorisera problemen används emellanåt det som 

benämns som de 4M:en alternativt de 7M:en. De 4M:en utgörs av Människa, 

Figur 15. Konceptskiss - Ishikawa diagram. 
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Material, Metod och Maskin (Smalley, 2009). Första kategorin baseras på att en väl 

tränad arbetsstyrka utgör en stabil process. Kategorin material behandlar ting som 

kan relateras till lager eller dylikt. För att kunna uppnå stabiliteten som människan 

ska utgöra måste det finnas etablerade rutiner för ut arbetet ska genomföras. Den 

sista kategorin, Maskin, berör ting som på något sätt kan relateras till maskinens 

kapabilitet. 

Bergman & Klefsjö (2010) listar vidare de 7M:en som; Människa, Metod, Mätning, 

Maskin, Miljö, Material och Ledarskap (Management). Ibland talas även om de 

6M:en där Mätning alternativt Ledarskap eliminerats från de 7M:en. Hur många M 

och vilka M som används beror framförallt på vilken typ av verksamhet som 

studeras. 

Pareto 
Paretodiagram används för att tydliggöra vilket problem som påverkar en process 

mest och är ett av de 7 kvalitetsstyrningsverktygen (Montgomery, 2005). Som synes 

i Figur 16 medför avvikelserna till vänster störst konsekvens och de till höger  

påverkar processen i lägre utsträckning. Generellt kan sägas att 20 % av orsakerna 

skapar 80 % av problemen, vilket kallas för 80/20 regeln eller för Paretoprincipen 

(Dale, et al., 2007). 

Verktyget är tacksamt att använda då såväl stora som små problem illustreras 

samtidigt. Det rekommenderade sättet att välja problem att fokusera på är att 

exempelvis välja ett fåtal stora, resurs- och tidskrävande problem samt ett antal 

mindre, se markeringar i Figur 16. På så sätt behålls motivationen att fortsätta med 

kontinuerliga förbättringar över en längre tid (Petersson, et al., 2009). Ytterligare 

ett tillägg brukar göras i diagrammet ovan den så kallade kumulativa procenten, se 

kurvad linje. Genom att beräkna denna kan användaren utgå ifrån önskad procent 

Figur 16. Konceptskiss – Paretodiagram, efter (Petersson, et al., 2009). 
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som denne vill förbättra situationen med och avläsa hur många staplar (problem) 

som ska arbetas med.  

Rother (2013) tillägger dock att så kallad Paretoförlamning lätt uppkommer vid 

tillämpning av Paretodiagram. I praktiken innebär detta att då alla enats om vad det 

största problemet är har förutsättningarna ändrats i sådan utsträckning att 

problemet kan vara inaktuellt. Effekten av Paretoförlamning är således att 

framstegen fördröjs (Rother, 2013). 

2.4 Ställtidsreduktion 
Att minska omställningstiden för maskiner och/eller linor brukar kort kallas för 

ställtidsreduktion (Olhager, 2000). Den i litteraturen mest använda tekniken för att 

reducera omställningstider är Shigeo Shingos metod Single Minute Exchange of Die, 

eller SMED. 

SMED 
Metoden har namngivits efter strävan att uppnå en ställtid på under 10 minuter vid 

byte av formverktyg (Shingo, 1985). Shingos utgångspunkt var att först kartlägga de 

ingående aktiviteterna i omställningsprocessen och sedan dela upp dem i interna 

och externa aktiviteter. Interna aktiviteter medför att de måste genomföras när 

utrustningen är avstängd, medan externa aktiviteter kan genomföras när 

produktionen fortfarande pågår (Petersson, et al., 2009) (Shingo, 1985). När denna 

uppdelning skett är målet att omvandla intern tid till extern tid för att sedan 

effektivisera omställningsaktiviteterna (Shingo, 1985) (Petersson, et al., 2009). 

Genom att bara omvandla intern tid till extern kan tiden för det interna arbetet 

reduceras med 30-50 % (Shingo, 1985). Shingo (1985) redovisar även resultat från 

en tillämpning av SMED där en aktivitet gick från att ta 24 timmar till att strax under 

3 minuter. 

Burcher, et al. (1996)  samstämmer med Shingo om att omvandlingen från intern till 

extern tid reducerar ställtiden samtidigt som det även poängteras att ett annat 

alternativ är att helt eliminera behovet av omställningsaktiviteter. Trots att SMED 

är den mest använda metoden för ställtidsreduktioner riktas viss kritik emot den.  

van Goubergen (2008) att SMED inte bör användas när systemet som ska utvärderas 

inkluderar både multipla individer som maskiner. van Goubergen (2008) förtydligar 

att det inte är tillräckligt att tillämpa SMED på en maskin eller människa i taget då 

dessa kan bero av varandra. 

Vidare påpekar McIntosh, et al. (2000) att SMED inte uppmärksammar alla områden 

som kan leda till reducerade omställningstider, poängteras görs framförallt 

avsaknaden av uppmärksamhet på kraven som ofta inte ställs på 

maskinkonstruktörer. Vid inköp eller konstruktion av ny maskin menar således 
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artikelförfattarna att designaspekten bör beaktas och har därför tagit fram en ny 

metod, baserad på SMED, vilken de döpt till Design For Changeover (DFC). 

Minskad omställningstid ger mer produktionstillgänglig tid – en förutsättning för 

utökad kapacitet (Barot, et al., 2011). Samma författare poängterar att 

ställtidsreduktion kanske till och med är det viktigaste momentet att genomföra hos 

ett företag som önskar lyckas med sitt leanarbete. Vidare redogör Barot, et al. 

(2011) för att en god investering vid ställtidsreduktion är att fokusera på 

flaskhalsmaskinen, det vill säga den resurs som begränsar produktionen (Petersson, 

et al., 2009). Att fokusera på flaskhalsmaskinen i produktion kan liknas vid att 

fokusera på det kritiska momentet i projektledning. Genom att identifiera 

beroendet mellan olika steg framhävs tydligt vilket moment som projektledaren bör 

fokusera på för att projektet ska kunna genomföras på det mest effektiva sättet (de 

Weck, 2014). 

2.5 Första biten rätt 
För att uppnå en effektiv och snabb omställning krävs det att så få moment som 

möjligt görs internt (Shingo, 1985). Det innebär att verktygsjusteringar helt bör 

undvikas och enligt Hay (1987) kan justeringen ta upp mot 46 % av den totala 

omställningstiden. Önskan är således att första biten är rätt utan justeringar. 

McIntosh (1995) hänvisar till sin egen rapport och menar där att justeringar kan ta 

upp mot tio gånger så lång tid än den mekaniska omställningen (McIntosh, 1992).  

För att undkomma justeringar, det vill säga för att få första biten innanför tolerans, 

kan en förinställningsutrustning användas. En förinställningsutrustning, en 

fristående maskin, mäter in skär med hållare vilket vid placering i 

tillverkningsmaskinen även ger en mer exakt positionering av vart skäret befinner 

sig (Zelinski, 2007). Användning av förinställningsutrustningen sker medan 

produktion fortfarande är igång vilket leder till att produktionen ej påverkas (Hay, 

1989). 

2.6 Hållbart förbättringsarbete 
Att endast arbeta med standardiserat arbetssätt och ovan nämnda leanverktyg är 

enligt litteraturen inte tillräckligt för att verksamheten på ett effektivt och leant sätt. 

Petersson, et al. (2009) menar att verksamheten måste metodstyras och inte 

resultatstyras. Resultatstyrning fokuserar på mätbara resultat ofta 

ekonomirelaterade men inkluderar inte hur arbetet ser ut. I metodstyrda 

verksamheter är sättet arbetet utförs på det fundamentala för både ledare och 

medarbetare samtidigt som resultaten fortfarande har en central roll (Petersson, et 

al., 2009). Författarna påpekar att verksamheter som inför snabba och stora 
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förändringar ofta faller tillbaka till det gamla arbetssättet då ledarskapet 

fortfarande är resultatinriktat.  

Arbetssätt, verktyg och principer benämns av Rother (2013)  som synliga tekniker. 

Det är dessa som de flesta verksamheter väljer att tillämpa på sin nuvarande 

situation vid introduktion av Lean. Ofta talas om hur Toyota är det enda företag som 

lyckas vara Lean på riktigt och Rother (2013) menar att de lyckas på grund av de 

osynliga teknikerna; ledningstänkande och rutiner. Ledning definierar Rother (2013) 

som systematisk strävan efter önskade förhållanden genom att använda mänskliga 

förmågor på ett samordnat sätt. Utan de osynliga teknikerna tycks inte de synliga 

teknikerna fungera och ständig förbättring uteblir (Rother, 2013).  

Vidare förespråkar Rother (2013) vikten av att ha ett definierat måltillstånd. Hos 

Toyota hanteras förbättring och anpassning systematiskt, enligt en så kallad kata 

(Rother, 2013).  Figur 17 illustrerar att det som verksamheten behöver ha kännedom 

kring är vart den är idag och vart den vill eller måste vara. Vägen däremellan är oviss, 

men med hjälp av en förbestämd metod, kata, kan verksamheten arbeta sig framåt. 

Det Rother (2013) vill framhäva med denna illustration är att det är lönlöst att göra 

en detaljerad plan för hur måltillståndet ska nås då allt för många ovissheter 

kommer att påträffas. 

 

Figur 17. Vet ej vilka hinder som uppstår på vägen till måltillståndet. Efter (Rother, 2013) 

Måltillståndet är enligt Rother (2013)  en beskrivning av en process som fungerar på 

ett sätt – enligt ett mönster – som krävs för att uppnå det önskade resultatet. 

Tillståndet är en utmaning som är lite mer än vad verksamheten klarar av i ett nuläge 

men den visar vägen mot verksamhetens övergripande vision (Rother, 2013). Vidare 

påpekar Rother (2013) att verksamheten inledningsvis med största sannolikhet 

kommer att sätta för utmanande måltillstånd av den enkla anledningen att nuläget 

ännu inte uppfattats korrekt i tillräckligt stor utsträckning. En tidshorisont på tre 

månader anser Rother (2013) vara en sorts brytpunkt – vid längre tidshorisonter bör 

måltillståndet delas upp i fler delar. Viktigt är att måltillståndet innehåller 

information om följande 
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 Processens olika steg, sekvens och tidsåtgång 

 Processens egenskaper 

 Processens mätvärden samt 

 Resultatmätvärden (Rother, 2013). 

Genom att säkerställa att denna information ingår i måltillståndets definition 

medges både ett lång- och kortsiktigt arbete med PDCA-cykeln. Cykeln möjliggör 

arbete med kontinuerliga förbättringar på ett strukturerat sätt (Liker, 2004). 

Förkortningen PDCA står för Plan (Planera), Do (Genomföra), Check (Kontrollera), 

Act (Standardisera) och cykeln återfinns med i Figur 18 nedan. 

 

 

 

 

 

 

Toyotas framgång menar Rother (2013) kommer av förmågan att effektivt hantera 

oförutsägbara händelser. Då korta PDCA-cykler tillämpas utvärderas 

processmätvärdena löpande och verksamhetens förmåga att agera då 

oförutsägbara händelser uppkommer stärks (Rother, 2013). Resultatet utvärderas i 

den mer övergripande cykeln. Utvärderas endast slutresultatet finns inga 

möjligheter att faktiskt agera när en avvikelse uppstår under en process (Rother, 

2013).  

Rother (2013) poängterar även att vid arbete med korta PDCA-cykler krävs rätt 

inställning. De täta processkontroller som korta PDCA-cykler medför kan innebära 

påtryckningar att medarbetare ska arbeta hårdare och att denne vidare ska 

kontrolleras. Den verkliga situationen trycks på så vis undan och 

förbättringsförmågan hindras. Att våga se problemen, att förstå dem och att 

därefter agera menar Rother (2013) är rätt tillvägagångssätt för att förmå arbeta i 

korta PDCA-cykler. 

2.7 Scania Production System 
Scania har genom åren jobbat mycket med att få en egen leanfilosofi, som sedan 

slutet av 1990-talet går under namnet Scania Production System (SPS). Idag är SPS 

Plan

Do

Check

Act

Figur 18. PDCA-cykeln, metod för att strukturera förbättringsarbete. 



Litteraturstudie 

29 

en viktig del av Scanias goda resultat. Systemet bygger på tre kärnvärden, se nederst 

i, och fyra huvudprinciper, placerade kring mitten av Scaniahuset (Scania CV AB, 

2013). Inne i huset återfinns företagets prioriteringsområden. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Genom att arbeta efter värderingarna och principerna kommer kvaliteten förbättras 

och produktiviteten att öka samtidigt som sjukfrånvaron minskar (Scania CV AB, 

2007). Utöver värdena och principerna följs även prioriteringarna för att snabbt 

kunna fatta beslut (Scania CV AB, 2007). Prioriteringarna ska ses som att säkerheten 

ska vara hög samtidigt som kvaliteten bibehålls och som leveranser sker i tid för en 

rimlig kostnad. Alla värderingar, principer samt prioriteringar är något som 

medarbetarna tränas i (Scania CV AB, 2007).  

Inom SPS finns, precis som i TPS, en rad med verktyg som används för olika syften 

inom verksamheten. Ett av dessa är den så kallade 8-stegsmodellen för praktisk 

problemlösning. Modellen bygger på en PDCA-cykel där det inledande P:et brutits 

ner i ytterligare fem steg. Målet med modellen är att förstå den rådande situationen 

och att hitta rotorsakerna till de identifierade problemen och vidare ta fram en 

handlingsplan för att under Do-fasen genomföra samma plan. Precis som i 

standardutförandet av PDCA-modellen följs sedan utfallet upp i Check-fasen och i 

den avslutande Act-fasen uppdateras standarder och genom träning etableras dessa 

i verksamheten (Scania CV AB, 2011). 

 

Figur 19. Scania-huset. 
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3 Nulägesbeskrivning 
Samtlig information i kapitlet är en sammanställning av observationer, intervjuer 

och diskussioner relaterat till produkten som tillverkas samt dess tillverkningslina. 

3.1 Tillverkningslinan 
Produktionslinan som studerats i arbetet är den för mjukbearbetning, det vill säga 

bearbetning innan härdning, av växellådans ingående axel, även benämnd som IAM 

(ingående axel mjuk). Den är en av tre linor som genomför mjukbearbetning av 

växellådsaxlar. De två övriga utgörs av huvud- och sidoaxel.  Principskiss över 

linornas placering i lokalen återfinns i Figur 20 där även mätmaskiner och tvättar 

finns utsatta. 

Figur 20. Övergripande layout lokal 062, mjukbearbetning. 

Mätmaskiner och tvättar delas av samtliga linor. De resurser som är dedikerade till 

IAM är två svarvar, en hyvel, en fräs samt en avgradningsmaskin. Svarvarna 

genomför samma operationer på produkten och är utgör således ett parallellt flöde. 

De är även linans flaskhals, både under omställning som normal produktion.  

Transport av ämnen mellan maskiner sker via en portal, se Figur 21. Robotbanan är 

placerad över maskinerna och laddar bitar in och ut ur maskinerna ovanifrån med 

hjälp av en gripklo.  
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Figur 21. Exempel portalrobot (Güdel AG, 2014) 

Precis som uppsättningen i Figur 21 finns två armar som hanterar var sin del av linan. 

På IAM är de dock samlade i par där det första portalarmsparet sköter den främre 

delen av linan och det andra portalarmsparet sköter den bakre. I Figur 22 illustreras 

den främre delen av linan med hjälp av ljusgrå bakgrund och den bakre delen med 

mörkgrå bakgrund. Tre buffertar finns även lokaliserade uppe vid portalens bana, 

en i den främre delen av linan, en i mitten och en i den avslutande delen, se Figur 

22.  

 

Figur 22. IAM - buffertplaceringar, maskiner, portalens styrdator och servicelådor (SPC). 

Två par med robotarmar finns, där det första paret hanterar upplastning av 

råämnen till första buffertplatsen, till- och fråntransport till båda svarvarna, första 

(och andra) SPC-lådan samt märkstationen. Detta par placerar slutligen ämnena i 

bufferten innan hyveln. Det andra robotparet överlappar det första och hanterar 

således transporten av ämnen i den bakre delen av linan.  

Bakre delen arbetar snabbare än den främre då både hyvel och fräs har 

bearbetningstider som ligger under det svarvarna presterar. På produktionslinan 
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finns även fem styckena verktygstavlor. I dagsläget är tavlorna belägna på varje 

svarv, mätbord, fräs samt vid Q-zon. Q-zon är lokaliserad vid utbanan där portalen 

lämnar de färdiga produkterna och det moment som genomförs där är inspektion 

för kvalitetssäkring samt avlastning av produkter till pall. Operatören ansvarar för 

alla tavlor utom den som är vid Q-zon. Mellan fräs och avgradningsmaskinen 

återfinns även en linjetavla där schema för underhåll, mätkvitton et cetera placeras. 

3.2 Produkten 
Produkten som tillverkas på den berörda linan är växellådans ingående axel. Dess 

placering i växellådan återfinns i Figur 23.  

 

Figur 23. Ingående axelns placering i växellådan (Scania CV AB, u.d.). 

Axlarna tillverkas i fyra olika varianter, alla i gjutjärn. De olika artiklarnas utformning 

visas i Figur 24. Det som inte framgår av figuren är att även produkt A och B har så 

kallad kopplingskugg längst ut på höger sida i figuren, vid den så kallade koppen (se 

markering i figuren), precis som produkt C och D. Samtliga artiklar bearbetas i alla 

maskiner på linan förutom den avslutande avgradningsmaskinen. Där passerar 

endast de artiklarna med arbetskugg, det vill säga artikel A och B. I svararna 

bearbetas ämnenas geometri till rätt dimensioner och toleranser. 

Kopplingskuggarna bearbetas fram i nästkommande maskinen på linan, hyveln. I 

fräsen bearbetas splines och eventuell arbetskugg. Mellan svarv och hyvel finns en 

märkmaskin som graverar in bland annat produktinformation och datum på 

produkterna.  
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Figur 24. De nuvarande fyra produktvarianterna (Scania CV AB, u.d.). 

3.3 Beskrivning av omställningsaktiviteter 
Observationer har visat att vilka aktiviteter som genomförs under en omställning 

och i vilken sekvens varierar. Företagets definition på en omställning är från sista 

detalj som kommer ut från linan till den första godkända detaljen från den nya 

ordern. I omställningstiden ingår följaktligen även kvalitetssäkring, se Bilaga 1 – 

Uppdragsbeskrivning.  

I nuläget genomförs allt mellan 0-3 omställningar i veckan. Nedan redovisas för den 

korrekta sekvensen att genomföra omställningen på så att läsaren lätt kan följa 

resonemangen som förs i den kommande analysen. 

Inbana 
När sista ämnet av föregående produkt lämnat inbanan och placerats i första 

bufferten ändras artikelnummer för portalen och nya ämnen placeras på inbanan 

av operatören. De nya ämnena lyftes sedan upp av portalroboten som placerar dem 

i bufferten tillsammans med de sista ämnena från föregående produkt. 

Portalroboten klarar av att hantera multipla artikelnummer och de gamla ämnena 

prioriteras. 

Svarvar 
De omställningsmoment som genomförs på svarvarna är maximalt tre stycken: 

Programbyte, skärinställningar samt eventuellt byte av spännbackar. Programbytet 

innebär ett fåtal knapptryckningar på kontrollpanelen och ett eventuellt byte av 

spännbackar medför att tre skruvar lossas, att spännbackarna byts och sedan 

skruvas fast. Det tidskrävande momentet är skärinställningarna. 

Vid skärinställning bearbetas först dubbhålet på skaftets ända vartefter djupet på 

det mäts. Därefter bearbetas skaftet och utsidan av koppen (uppspänning 1) med 

grova skären. Schematisk bild över de olika uppspänningarna återfinns i Figur 25. 

A 

B 

C 

D 
Kopp 

Skaft 

Kopplings-

kugg 

Spline 

Arbetskugg 
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Ämnet tas sedan ut ur maskinen manuellt och mätning av grovskären sker vid det 

närliggande mätbordet. Ett grovskärskvitto, det vill säga ett dokument där måtten 

som ska mätas framgår, fylls i. Ämnet kasseras och justeringar matas in i maskinen. 

Innan bearbetningen fortsätter måste portalroboten informeras om att ämnet som 

den tidigare placerade i maskinen nu är uttagen manuellt. Det görs vid portalens 

styrcentral, placerad mellan märkstation och hyvel.  

 

Figur 25. Bearbetningssekvens vid svarv. 

Portalen hämtar ett nytt råämne, placerar det i svarven bearbetning fortsätter nu 

tills operatören stannar programmet då grovskären bearbetat koppen invändigt 

(uppspänning 2). Nu har såväl grovskär som finskär bearbetat i första 

uppspänningen och grovskär i andra. Ämnet skickas nu antingen med portalen till 

en SPC1 alternativt tas ut manuellt. Mätning sker av finskären från första 

uppspänningen samt grovskär uppspänning 2 vartefter ämnet kasseras och 

justeringar genomförs. Togs ämnet ut manuellt måste portalen informeras om det 

innan nästa råämne kan levereras till svarven för full bearbetning. När ämnet 

bearbetas klart hämtas det av portalen och placeras närmare mätbordet där full 

mätning, en så kallad helmätning, av ämnet sker. Toleransmässigt kan produkten nu 

vara godkänd och ska då transporteras till koordinatmätmaskinen (CMM- maskinen) 

för verifiering. Skärvätskor och spånrester elimineras innan mätningen då ämnet 

passerar genom en tvätt. Är produkten ej godkänd mäts berört mått manuellt igen 

och nödvändiga justeringar matas in i svarven varpå en ny produkt bearbetas. Att 

denna mätning behöver genomföras igen är att svarvarna styrs efter manuella 

mätningen och inte efter CMM-mätningen. Under tiden koordinatmätmaskinen 

mäter produkten släpps flödet vidare, trots att kvaliteten ej fullt fastställts. 

Omställningsarbetet, per svarv, har uppmätts mellan 1-3 timmar och antal 

kasserade bitar har observerats mellan 2-5 stycken per svarv. 

Uppspänning 1 Uppspänning 2 Dubbhålsbearbetning 
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Märkstation 
Processen är mekaniskt permanentinställd. Artikelnummer ändras automatiskt när 

det ändras på inbanan, däremot behöver chargenummer ändras innan första 

produkten från svarven passerar stationen då olika råämnen förekommer. 

Hyvel 
Omställning av hyveln kan ej påbörjas förrän produkter släpps från åtminstone en 

svarv. I hyveln finns två stycken färdigbearbetade produkter av föregående artikel. 

Dessa måste tömmas innan omställningsaktiviteterna kan påbörjas, vilket är 

motivet till att maskinen måste få ämnen från svarven innan arbetet kan påbörjas. 

De moment som genomförs vid omställning av hyvel är programbyte samt 

eventuellt byte av laddfickor (gripklor). Efter bearbetat ämne mäts ämnet i en 

kuggmätmaskin för att säkerställa kvaliteten på kopplingskuggen. Vilken aktivitet 

som genomförs efter att ämnet bearbetats skiljer sig i nuläget mellan vilken individ 

som utför omställningen. Ämnet mäts antingen manuellt i maskin eller både 

manuellt i maskin och i den andra mätmaskinen lämpad för kugghjulsmätning innan 

flödet släpps. Omställningsarbetet har uppmätts till att ta allt från 12 minuter till 1 

timma och antal kasserade bitar i hyveln hamnar någonstans mellan 1- 3 stycken 

ämnen. 

Fräs 
På samma sätt som hyveln så är två färdigbearbetade produkter av föregående 

artikel kvar i maskinen och dessa behöver således också tömmas. 

Omställningsaktiviteterna i fräsen är som tidigare programbyte men även ett fixtur- 

och eventuellt verktygsbyte. Omfattningen på den mekaniska delen beror på mellan 

vilka produkter omställningen sker, se Bilaga 3 - Översikt mekaniska 

omställningsaktiviteter. I de flesta fall bytes hela fixturen med färdigmonterat 

anslag, men vid omställning mellan två av produkterna måste anslaget, eller 

vibrationsdämparen som den också kallas, bytas i maskinen. När fixturen byts måste 

kastet på fixturen mäts, det vill säga det vill säga hur mycket den cirkulära ytan 

varierar vid rotation kring axelns centrum. När ämnet bearbetats mäts splines och 

eventuell arbetskugg i samma kuggmätmaskin som användes när kopplingskuggen 

från hyveln mättes. Omställningsarbetet på fräsen har uppmätts mellan 0,5-1,5 

timmar och antalet kasserade bitar är motsvarande som i hyveln, 1-3 stycken. 

Avgradning 
Processen nyttjas av två av de totalt fyra produkterna, produkt A och B, och kräver 

idag ingen mekanisk omställning utan endast ett programbyte. 
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Verktygsvård 
Verktygsvården förbereder en vagn med mekaniska delar och verktyg till hyvel och 

fräs. Verktygsvården ser även till att de delar som används inte fått några skador 

eller på något annat vis har en nedsättande funktion. 

3.4 Arbetsroller  
I dagsläget arbetar man enligt treskiftsform. Varje skift består av en 

produktionssamordnare (PS), utvecklingstal (UVT) samt en operatör (OP) till varje 

lina. Under dagtid finns även två verkstadstekniker (VT) samt en produktionsledare 

(PL). PL är chef över samtliga andra nämnda och ska se till att de har förutsättningar 

att producera enligt Scanias principer. En av dennes arbetsuppgifter är exempelvis 

att följa upp standarder. 

Utöver personalen på verkstadsgolvet finns även andra stödfunktioner, däribland 

beredare. En beredares uppgift är bland annat att tillhandahålla 

bearbetningsdokument, kvalitetstyrningsdokument samt riggningsdokument till 

varje artikel. Kvalitetstyrningsdokumenten består av anvisningar till vilka mått som 

operatören ska mäta för att säkerställa grovskären. Bearbetningsdokumenten 

beskriver artikeln ifråga med mått och tolerans. Utöver dessa två dokument finns 

även riggningsdokument som hänvisar till vilka mekaniska delar samt vilken 

mjukvara som skall användas till aktuell artikel. 

Operatören är den som är ansvarig över linan och har som uppgift att säkerställa 

flödet samt att produkten har rätt kvalitet. Det inkluderar således mekaniska 

aktiviteter som att byta skär, mätningar och mjukvarujusteringar. Operatören är 

även den som har ansvar när en omställning sker. Innan omställning sker ska 

operatören kontakta PS. PS utser då ytterligare en individ som ska medverka under 

omställningen, oftast UVT:n. UVT:n är en stödfunktion, det vill säga hjälper till på 

den lina som behöver det som mest. En förutsättning för att detta system ska 

fungera är att UVT:n har god och bred kompetens. Informationsflödet vid 

omställning mellan rollerna kan illustreras som i Figur 26.  
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Figur 26. Kommunikationsvägar vid omställning. 

Vid daglig styrning, det vill säga det möte som hålls varje dag, är målet att 

strukturera upp arbetet, att lyfta upp nya förslag och förändringar som uppkommit 

sedan mötet dagen innan. PL är den som sammankallar mötet. Arbetsgruppen 

uppdateras med status för samtliga mjukbearbetningslinor. Närvarar gör 

verkstadstekniker, verktygsvård och PS. Vid tillfället redovisas även för ett av de 

nyckeltal som de använder sig av, nämligen Overall Process Efficiency (OPE). Med 

OPE analyseras processen och förlusterna visualiseras (Muchiri & Pintelon, 2008). 

Nyckeltalet redovisas i procent.  

Vidare följer PS varje dag en rutin där uppgifter som kasserade bit, stillestånd et 

cetera samlas in. Rutinen kallas för Real Time Management (RTM). PS stämmer även 

av med operatören huruvida exempelvis om underhåll vid ansvarsområden har 

genomförts. 

Operatör

UVTPS
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4 Problemredogörelse 
De problem som identifierats som påverkar omställningstiden återfinns i sin helhet 

i Bilaga 4 – Ishikawa diagram. Diagrammet togs fram genom strategin top-down 

Nedan följer vidare förklaringar kring ett axplock av de observerade problemen. 

Generell problematik 
Inledningsvis noterades att ett tidsmål för omställningen helt har saknats. Vid 

närmare utredning framkom att standarder för omställning av varje maskin fanns 

samt att de inkluderade tidsatta aktiviteter för respektive maskin. Däremot insågs 

snart att standarderna ej motsvarade den rådande situationen samt att de varken 

användes av operatörerna eller följdes upp av PL. I de fall då standarder faktiskt har 

uppdaterats eller framtagits har stödfunktioner och inte operatören varit författare. 

Däremot har stödfunktioner så som verkstadstekniker varit frekventa 

standardförfattare. Vidare var operatörerna varit negativt inställda till sin 

arbetssituation då de uttryckte att produktionen ofta gick före individernas 

välbefinnande. Standarder och standardiserat arbete möttes med skepsis då 

arbetssättet slutade efterfrågas vid förra satsningen. Erfarenheten är att så fort 

produktionsvolymerna ökar så faller arbetssättet tillbaka då produktion prioriteras.   

Även på Q-zon har svårigheter att följa standard upptäckts, mer specifikt den för hur 

registrering av färdiga pall görs. Syftet med att hålla koll på antal färdiga pallar är 

dels att veta hur många ämnen som producerats, men även att operatören i god tid 

ska kunna informeras om att en omställning närmar sig. Det har observerats att 

vissa har registrerat när lastning i pallen påbörjats, andra när den skickats iväg och i 

vissa fall bockas den inte av alls. Följden blir således att kontrollen över antal 

producerade ämnen förloras och att operatören kan få svårigheter att förbereda en 

kommande omställning. Samtidigt som Q-zon ej följer sin rutin har det noterats att 

linan ofta överproducerar. Det finns en angiven mängd produkter som ska tillverkas 

på en körplan, men en öppnad råämnespall på inbanan körs alltid tom även om 

körplansantalet har uppnåtts. 

Vidare finns en rutin att det vid omställning ska medverka två personer – operatören 

och UVT. Verkligheten visar dock att så sällan är fallet. Ofta ställer operatören om 

linan på egen hand vilket självfallet leder till en betydligt mer utdragen 

omställningsprocess. Under observerade omställningar har det även 

uppmärksammats hur vissa operatörer haft svårt att välja vilka moment som ska 

prioriteras. Mätning i CMM-maskinen är ett tidskrävande, men nödvändigt 

moment, varför det är viktigt att starta denna mätning så snart det är möjligt så att 

antalet ämnen utanför tolerans kan minimeras. Det har observerats hur det 
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bortprioriterats att starta denna mätning för att istället mäta kast, på ett annat 

ämne.  

Under intervjuer med operatörer och stödfunktioner uppmärksammades att 

bearbetning-, riggnings- och kvalitetsstyrningsdokumenten innehöll diverse 

felaktigheter. Toleranser på vissa mått var felaktigt angivna och det fanns mått som 

inte gick att mäta på grund av att de var fel inritade i dokumentet. Vidare förekom 

vissa numrerade mått två gånger och de ritningar där det framgår vilket skär som 

bearbetar vilken yta var icke uppdaterade. Båda nämnda exempel kan innebära 

svårigheter med att säkerställa kvaliteten. Det visade sig även vid närmare 

granskning att de mått som mäts i CMM-maskinen inte överensstämde med 

dokumenten, trots att så borde vara fallet. CMM-mätningen kan ha indikerat att ett 

mått varit utanför tolerans när det egentligen bara varit fel inskrivet i programmet. 

Följaktligen kan det ha resulterat i ett extra moment för operatören under 

omställningen, då denne tvingas mäta om måttet manuellt, alternativt kasserade 

ämnen. Det har även hänt att samma dokument inte har varit på plats då 

omställningen påbörjats vilket har lett tid en utökad omställningstid. 

Svarv 
Svarvarna är de första maskinerna som kräver omställningsarbete. Här har stora 

variationer i mättid och mätresultat uppmärksammats, men även svårigheter att 

följa sekvensen för skärinställningarna. Efter första bearbetningen i 

skärinställningarna kommer en så kallad gradkrans att kvarstå vid ämnets ena del, 

där kopplingkugg senare hyvlas fram. Denna gradkrans kan delvis förklara de stora 

variationer som noterats i mättid då det inte finns någon bra mätmetod i nuläget 

att mäta ett specifikt mått. 

 

 

Gradkrans 

Mätkula 

Figur 27. Ämnet efter uppspänning 1, svarv. Till vänster är gradkransen kvar och mätning av 
angivet mått sker genom att placera ämnet i sitt stativ och lirka in mätkulan nedifrån. Till 
höger har gradkransen tagits bort och ämnet placeras, upp och ned, direkt på diabasskivan 
(planskiva för mätning).  
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Vissa operatörer försöker mäta utan att ta bort graderna vilket innebär svårigheter 

att placera mätkulan på plats, se Figur 27. Andra väljer att klippa bort graderna med 

en tång och sedan fila upp en någorlunda jämn yta. Mätning sker sedan genom att 

placera ämnet med koppsidan ner mot diabasskivan, se Figur 27. De sekvensfel som 

utförts återfinns i Bilaga 5 – Olika sekvenser omställning svarv. Sekvensfelen kan 

innebära såväl svårigheter att ställa in skären som ytterligare kasserade produkter. 

Vidare har observerats att feljusteringar inte är ovanligt under 

skärinställningsproceduren. En feljustering innebär direkt en, eller flera, kasserade 

produkter och således även en utdragen omställningstid. Två gånger under 

skärinställningarna, då ämnena plockats ut manuellt ur svarven, måste ämnet 

raderas från portalen. Då styrdatorn är placerad en bit bort på linan tvingas 

operatören gå fram och tillbaka. Ett alternativ finns, i form av en handhållen 

styrenhet som kan placeras närmare svarvarna, men det tillämpas ej. 

Den helmätning som ska genomföras vid varje omställning har vidare en skild 

betydelse beroende på om det är operatören, beredaren eller mätrummet som 

beskriver den. Denna tvetydighet kan leda till såväl variationer i mättid eftersom 

olika antal mått mäts som att produktens kvalitet inte kan säkerställas. 

Under omställning har skärbyten vid flertalet tillfällen utförts. Att genomföra dessa 

under pågående omställning försvårar skärinställningarna då en ny, okänd faktor 

tillförs och kan således resultera i fler kasserade ämnen samt förlängd 

omställningstid. Dessutom har det varit vanligt förekommande att operatörerna 

under omställning måste lämna maskinen för att leta efter verktyg som inte är på 

plats. Vid mätning har det även visat sig att mätverktygen ej varit inställda för den 

nya produkten vilket utökar omställningstiden.  

Hyvel 
De problem som noterats förekommer i hyveln är betydligt färre än de i svarven. 

Omställningsarbetet i hyveln är relativt rakt på sak, men precis som i svarvarna har 

både feljusteringar och byte av verktyget, hyvelhjulet, observerats. Följderna när 

dessa genomförs i samband med omställning är de samma som när de genomförs 

vid svarvarna, det vill säga fler kasserade ämnen än nödvändigt med följden att 

omställningstiden utökas då fler ämnen måste bearbetas och mätas. 

Fräs 
Fräsen har, som tidigare beskrivits, en något mer omfattande omställningsprocedur 

än hyveln. Det moment som försvårar omställningen är fixturhanteringen. När 

fixturen fästes i traverskedjan ska tre skruvar skruvas in – ett tidskrävande moment. 

Det har observerats att operatören spenderat flertalet minuter på att försöka lyfta 

bort fixturen när det fortfarande sitter kvar en skruv. Vidare har observerats hur det 
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vid omställning mellan de två produkter där samma grundfixtur används kan vara 

problem att byta anslaget. Att byta anslaget innebär att små fjädrar och skruvar ska 

placeras på rätt plats i maskinen vilket är lite av ett precisionsarbete. Det är även 

lätt att operatören tappar de små detaljerna och måste hämta nya. 
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5 Genomförande 
Kapitlet redogör för hur studien genomförts och vilka metoder som används för att 

nå studiens resultat och slutsatser. 

5.1 Ytterligare avgränsningar 
Då förståelse för linan hade skapats var fokus på att finna problemen. Genom att 

upprepade gånger observera omställningar kunde det fastställas vilka problem som 

uppkom mest frekvent. Dessutom gavs tillfälle att observera huruvida arbetssättet 

skiljer sig mellan olika individer eller inte. Inspelning gjordes av en omställning vilket 

möjliggjorde upprepad utvärdering av en och samma situation. 

Samtliga identifierade problem skrevs upp på Post-It®lappar strukturerades upp i 

ett Ishikawadiagram med kategorierna Människa, Metod, Mätning, Maskin samt 

Ledarskap vartefter en 5 varför analys genomfördes för samtliga problem. 

Diagrammet i sin helhet återfinns i Bilaga 4 – Ishikawa diagram. 

Tidsramen för projektet medger inte att lösningar hittades till samtliga problem 

varför ytterligare avgränsning måste ske. Nedan redogörs för hur valet av problem 

att arbeta vidare med gick till. 

Val av resurs 
Sammanställning av data från tidsstudier visade att den process som påverkade 

omställningen i störst utsträckning var svarvarna, följt av fräsen, se Figur 28. 
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Figur 28. Jämförelse av två omställningstillfällen med 2 personer. 
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Figuren är framtagen efter data från två omställningstillfällen då två personer 

närvarade – en idag sällan förekommande händelse. Här syns tydligt de variationer 

som finns mellan olika individer – vid första tillfället medverkade två stycken erfarna 

medarbetare och vid det andra två mindre erfarna. Vid båda tillfällena skedde 

omställningen mellan en produkt med arbetskugg och en utan. Dock byttes bara 

spännbackar vid första tillfället. Att svarvarna hamnar i fokus att utreda vidare på 

IAM stämmer dessutom väl överens med litteraturen som hävdar att det är ett bra 

val att fokusera på flaskhalsen i processen (Barot, et al., 2011) (de Weck, 2014).  

Val av aktiviteter  
Undersöks aktiviteterna på svarvarna vidare framgår av Paretodiagrammet i Figur 

29 de mest frekvent återkommande och tidsfördröjande momenten under en 

omställning. 

 

Figur 29. Paretodiagram över tidsfördröjande aktiviteter vid svarv. 

Paretodiagrammet visar dels på hur skärinställningarna alltid är en tidsfördröjande 

faktor då denna aktivitet måste genomföras vid varje omställning. De flesta andra 

aktiviteter som återfinns i diagrammet är på något sätt relaterade till 

skärinställningarna men förekommer dock inte vid alla tillfällen. Det väsentliga är 

att skärinställningarna är en aktivitet i sig som behöver utredas vidare och som 

behöver effektiviseras. Att sekvensfel och verktygsletande förekommer är exempel 

på brister i det standardiserade arbetssättet. 
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Sammantaget visar de använda metoderna på hur svarvarna är den resurs på linan 

att först fokusera på samt att skärinställningarna primärt behöver behandlas för att 

reducera tiden på svarvarna. Litteraturen talade om hur det interna arbetet kan 

minskas med 30-50 % – bara genom att omvandla intern tid till extern tid (Shingo, 

1985). Vidare poängterar Hay (1987) att justeringar i samband med omställning kan 

utgöra så mycket som 46 % av den totala omställningstiden. McIntosh (1992) talar 

även om att justeringar kan ta upp till 10 gånger längre tid än den mekaniska delen. 

Båda författarnas påståenden återfinns på linan då skärinställningar vid svarvarna 

både, i genomsnitt, utgör 50 % av omställningstiden för linans svarvar och tar, även 

det i genomsnitt, 10 gånger längre tid än den mekaniska delen. Se Bilaga 6 – 

Aktivitetsfördelning för procentfördelningen vid omställning.  

För att överhuvudtaget kunna förbättra situationen på linan krävs att samtliga 

underlag är korrekta för att rätt förutsättningar ska finnas, varför även fokus hamnar 

på att definiera en helmätning, att samtliga verktyg ska vara på plats samt att 

samtliga individer arbetar på ett likvärdigt sätt. Genom att även arbeta med att 

minimera rörelsen som sker under omställningen arbetas med ett slöseri som torde 

vara relativt lätt att förbättra, så som Petersson, et al. (2009) rekommenderar. På 

IAM kan stora problem liknas vid avsaknaden av standardiserat arbetssätt och små 

problem att byta skär under omställning. Att leta efter verktyg och liknande är andra 

små problem som förekommer på linan. 

Val av lösningar 
När prioriteringen av vilka problem som skulle lösas var gjord måste sätt att lösa 

dem på tas fram. För att möjliggöra att samtliga individer arbetar likvärdigt och även 

för att upptäcka avvikelser i processen behöver standarder uppdateras. Under 

genomförandet anammades inställningen att det är operatörerna på linan som bör 

skriva en standard då det är de som känner sin arbetsplats bäst. Det beaktades även 

att operatörerna tidigare inte kände sig delaktiga i verksamheten och genom att 

involvera dem är förhoppningen även att deras inställning förändras till det mer 

positiva så att satsningen blir långsiktigt hållbar. En förutsättning för att de 

standarder som tas fram ska kunna följas är att arbetsplatsen i sig är strukturerad. 

Därför väljs metoden 5S för att organisera arbetsplatsen. Ytterligare en faktor som 

skulle äventyra en sådan rutin är huruvida förberedelser till en omställning är 

genomförda eller ej. Därför kommer en checklista för förberedelser tas fram 

tillsammans med OP, PS, VT et cetera. Tillfället då checklistan kommer att tas fram 

är under en workshop på svarvarna som kommer hållas. Rapportförfattarna tar 

innan tillfället fram en lista över aktiviteter som borde kunna genomföras som 

förberedelser för att kunna säkerställa att inga aktiviteter faller i glömska. Innan 

workshopen kommer även en standard för omställning av svarv vara framtagen, då 
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genom att en operatörerna gjort ett första utkast och att den sedan itererat mellan 

samtliga operatörer. 

Skärinställningarna inklusive sekvenser, feljusteringar, långa mättider et cetera 

valdes även de att behandlas under förbättringsworkshopen där de problem som 

uppstår under momentet kunde behandlas i realtid. Under workshopen kommer 

även omställningsstandarden som författats att provköras för att verifiera att den 

är tillämpbar i produktion. Workshopen planeras så att två omställningar kommer 

att genomföras under tillfället, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. På 

förmiddagen kommer diskussioner att föras löpande för att reda ut eventuella 

frågetecken och under eftermiddagen testas, utan diskussion, om arbetssättet 

faktiskt fungerar. Omställningen kommer att ske mellan produkt A och produkt C, 

det vill säga mellan två produkter där den ena har arbetskugg och den andra inte 

samt för att inkludera spännklacksbyte, se Bilaga 3 - Översikt mekaniska 

omställningsaktiviteter. 
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6 Resultat och Diskussion 
I kapitlet presenteras resultaten av studien med anknytande diskussion. 

6.1 Omställning och omställningstid 
Scania använder sig av samma definition på omställningstid som ofta omnämns i 

litteraturen; från sista detaljen i förra partiet till första godkända i det nya partiet 

(Petersson, et al., 2009) (Olhager, 2000). Denna definition är dock inte är tillämpbar 

på IAM i nuläget då en sådan tid endast skulle motsvara omställningstiden på den 

sista maskinen i linan som har behov av omställningsarbete, nämligen fräsen. Den 

bakomliggande förklaringen är att fräsen först måste tömmas på bitar från det 

gamla partiet innan omställningsaktiviter kan utföras för att sedan kunna bearbeta 

första ämnet – således erhålls endast omställningstiden för fräsen. En sådan 

definition skulle därför innebära att omställningstiden på svarvarna, som är 

identifierade som flaskhalsprocess vid såväl omställning som normal produktion, 

inte representeras. Det mest lämpade sättet idag att på IAM räkna 

omställningstiden är således: 

Tiden då svarvarna står still tills båda svarvarna är i full produktion. 

Definitionen är inte bara den bäst lämpade för linan utan understödjer även 

företagets arbete med nyckeltalet OPE. Vid sammanställning av nyckeltalet är det 

produktionsstoppet för linan som är det essentiella och på IAM är det, normalt sett, 

endast när svarvarna står still som ett produktionsstopp råder. Detta förutsätter 

dock att hyvel och fräs kan ställas om innan bufferten mellan framförallt svarv och 

hyvel, men även till viss del mellan hyvel och fräs, fylls. Om buffertarna trots allt 

skulle fyllas innan omställningen av någon av maskinerna på bakre delen av linan är 

klar innebär det i utsträckningen ett ökat produktionsstopp för linan. För att 

tydliggöra hur mycket omställningen påverkar OPE:et har Figur 30 tagits som ett 

exempel. 

 

Figur 30. Hur antalet omställningar per vecka påverkar OPE för IAM. 
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Genom att exempelvis genomföra omställningar 3 gånger per vecka kombinerat 

med en omställningstid på 3 timmar innebär att hela 8 % av OPE:t reduceras. Följden 

blir att mindre tid till andra stopp finns gentemot företagets mål. Skulle lika många 

omställningar genomföras under en vecka men att omställningstiden nu är 30 

minuter tar omställningen endast kring 1 % av OPE. 

Att inte inkludera stopptiden för bakre delen av linan kan vidare förtydligas med att 

antal färdiga produkter inte kommer påverkas i utsträckningen. Så länge hyvel och 

fräs har ämnen i respektive föregående buffert att ta av kommer de bearbeta 

ämnen snabbare än vad svarvarna klarar av och, i alla fall inledningsvis, leverera bit 

snabbare än linans takt. Tids nog, eftersom både fräs och hyvel bearbetar snabbare 

än svarvarna, kommer buffertarna ta slut och normal produktionstakt råder då över 

hela linan.  Nedsidan med att mäta omställningstiden som utnämnt är att inget mått 

på hur lång tid omställningen för linan som helhet tar att genomföra erhålls, det vill 

säga hur många mantimmar som omställningen tar. Omställningen är ju trots allt 

inte färdig när arbetet på svarvarna avslutas utan fortskrider.  

Rapportförfattarna poängterar vidare att i den angivna omställningstiden ingår ej 

förberedelser. I linje med Shingos (1985) resonemang med interna och externa 

aktiviteter, är förberedelser externa aktiviteter som borde genomföras när 

produktionen fortfarande pågår för att på så vis minimera produktionsstoppet. 

Därför sympatiseras inte Guos (2009) åsikt om att förberedelser ingår i en 

omställning.  

Vilka aktiviteter som inkluderas som omställningsaktiviteter ligger i linje med de 

definitioner som Petersson, et al. (2009) och Olhager (2000) ger; att ändra maskiner, 

verktyg och rutiner samt att de producerade ämnena uppnår kvalitetskraven.  Att 

säkerställa kvaliteten på produkterna är även något som prioriteras av företaget då 

ett av deras prioriterade områden (Scania CV AB, 2013). Sammantaget klassificeras 

således nedanstående som omställningsaktiviteter: 

 Mekanisk omställning 

 Programbyte 

 Kvalitetssäkring 

 Justering. 

Ovanstående stämmer även bra överens med Shingos (1985) definition på interna 

aktiveter då de genomförs när produktion i resursen står still.  

6.2 Motåtgärder 
För att kunna påvisa att de lösningar som valts faktiskt resulterar i en förbättrad 

situation initierades implementering av ett antal lösningar. Då vissa lösningar inte 
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implementerats delas kapitlet upp i två delar för att på ett tydligt sätt skilja mellan 

dem. 

Prövade lösningar 
Linjetavlan flyttades från slutet av linan till mitten och sedan användes även den 

handhållna styrenheten till portalen, se Figur 31, Figur 32 respektive Figur 33. 

Figurerna är skisserade efter scenariot att en operatör sköter hela omställningen, 

trots att de borde vara två individer som utföra arbetet.  Den bakomliggande tanken 

är att det är tydligare att visa rörelsen för en person än för två i 

spaghettidiagrammet. 

 
Figur 31. Spaghettidiagram med linjetavla i slutet, en operatör. 

 
Figur 32. Spaghettidiagram med linjetavla i mitten, en operatör. 
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Figur 33. Spaghettidiagram med linjetavla i mitten och portalens dator vid svarv, en operatör. 

Åtgärden minimerade slöseri i form av rörelse enligt Figur 34. Att endast förflytta 

linjetavlan resulterade endast i 2 % besparing av rörelse, men att även använda den 

handhållna styrenheten till portalen innebar en total minskning av rörelse med cirka 

7 %. Diagrammet är framtaget efter scenariot att 3 ämnen kasseras från respektive 

svarv, 2 från hyvel såväl som från fräs. Scenariot är valt då det motsvarar 

genomsnittet av antal kasserade ämnen från respektive resurs.

 

Figur 34. Jämförelse mellan de olika förbättringsstegen.  

Oavsett kan minskningen kanske tyckas vara en försumbar förbättring, men syftet 

med att flytta på tavlan låg inte enbart i eliminering av slöseri. Linjetavlan var, som 

beskrivet i nulägesbeskrivningen, placerad i slutet av linan för att cheferna lättare 

skulle kunna kolla status på linan på daglig basis. Operatören använder däremot 

tavlan mer frekvent under dagen varför dess placering var obegriplig för oss som 

observatörer. Efter avstämning med operatör framkom att denne hellre hade haft 
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den placerad närmare mitten av linan. Först och främst fick operatörerna bättre 

översikt över sin process då tavlans placering nu är i nära anknytning till svarvarna 

och mätbordet – den plats som är mest aktivitetstät under produktion. I och med 

den nedslagna atmosfären på IAM att det inte är någon idé att föreslå en förbättring 

då det ändå inte resulterar i något, så flyttades tavlan för att bevisa motsatsen. 

Vidare skapade flytten av tavlan ett engagemang hos operatörerna på så sätt att de 

flyttade efter det tillhörande arkivskåpet, la fram idéer på hur linjetavlans upplägg 

kunde förbättra et cetera. PS föreslog därefter att samtliga linor skulle följa detta 

praktexempel.  

Nästa åtgärd som infördes var rutiner för avsyning av verktygstavlornas status, då 

med hjälp av metoden 5S. På rapportförfattarnas initiativ utförde en operatör 

sortering på samtliga verktygstavlor och vid mätbordet, det första S:et av de fem. 

Efter att sortering hade skett togs egna initiativ då en operatör satte upp maximi- 

och miniminivåer för skär och borrar vid svarvarna, går att urskilja i Figur 35 till 

höger. Operatören hade dock inte beräknat nivåerna utan var mer generellt satta. 

Oavsett är det märkvärt hur egna initiativ tas när det påvisas att det faktiskt kan ske 

förbättringar på linan. Resultatet före och efter sortering vid en av svarvarna 

återfinns i Figur 35. Ett schema för verktygsrond skapades och ronden är inlagd i 

PS:arnas RTM för daglig uppföljning och ska således också genomföras på övriga 

axelbearbetningslinor. 

 

Figur 35. Status på verktygstavlor före och efter första S:et. 
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Vid mätbordet markerades även upp vilka bearbetnings- och 

kvalitetsstyrningsdokument som skulle placeras vart. Tre olika lösningar togs fram 

för att dokumenten för nästkommande artikel ska kunna sättas upp innan 

omställningen. I Figur 36 ser läsaren hur dokumenten är placerade inom uppmärkt 

område. Bakom respektive dokument finns en beskrivning av vilket dokument som 

ska placeras på vilken plats. Vidare syns de tre alternativa lösningar som talas om. 

De fyra dokumenten längst till vänster har magnetklämmor. De andra två 

alternativen är vanliga magneter (runda i figuren) samt de hårdplastfickor på 

magnetremsor som fanns i ursprungsläget (höger hörn, bakom höjdmätmaskinen). 

 

Figur 36. Status vid mätbord efter första S:et. 

Förbättringsworkshopen som hölls gav både underlag att arbeta vidare med samt 

en del lösningar likväl som vidare förslag till lösningar. Under tillfället tog OP och VT 

fram en checklista med förberedelser som ska genomföras innan en omställning. 

Innan workshopen hade rapportförfattarna själva förberett en lista på aktiviteter 

som borde ingå i en sådan lista för att säkerställa att inga aktiviteter förbisågs. 

Komplettering skedde på de punkter där alla var överens. Att författa denna 

checklista är ett sätt att omvandla aktiveter som tidigare varit interna till att nu vara 

externa, det vill säga en tillämpning av SMED-metodiken. Dock resulterar 

checklistan, som det är författad i dagsläget, inte i några större tidsbesparingar. 

Ändamålet för listan handlar mer om att se till att de uppskriva aktiviteterna inte 

glöms bort att genomföras innan omställningen. Även återinförandet av 5S 

omvandlar interna aktiveter till externa då operatörerna inte behöver leta efter 

verktyg under omställningen. 

Under workshopen lades även energi på att utreda hur problemet med gradkransen 

skulle kunna lösas då som beskrivet i problemskildringen medför utdragen mättid. 

Efter mättester där olika medverkande mätte samma mått på samma sätt visade 

det sig att variationen i mätresultat var mindre när ämnet hängdes upp i sitt stativ 
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än när graderna togs bort och placerades rakt på diabasskivan.  Det beslutades 

därför att temporärt mäta på det sättet tills bearbetningsprogrammet kunde ändras 

så att graderna helt kunde undvikas. Dock uppstod problem vid andra delen av 

workshopen då en produkt med arbetskugg testkördes. Det visade sig att dessa 

produkter inte kan placeras i stativet på det sätt som de utan arbetskugg. Trots goda 

försök att fastslå ett sätt att mäta på kunde inget bestämmas vid tillfället. Att 

genomföra programändringen skulle inte uppbåda några större problem och VT 

skulle att ändra i programmet vid ett senare tillfälle. En tid efter workshopen 

stämdes av med VT och det framkom så att gradkransen kanske skulle kvarstå då 

han var tvungen att välja mellan att eliminera gradkransen eller att förbättra 

spånbrytning då programmet inte tillät båda. Spånbrytning är ett stort problem som 

operatörerna måste hantera dagligen, så förståelse finns hos rapportförfattarna att 

denna prioritering gjordes.  

Inledningsvis fanns, som beskrivet tidigare, ett motstånd kring att arbeta med 

standarder. Rapportförfattarna menar att, i linje med Rothers (2013) resonemang, 

det finns en missuppfattning hos såväl operatörer som ledare kring att standarder 

är till för att granska och disciplinera arbetarna. De standarder som fanns på IAM 

varken användes eller följdes upp. Genom att rapportförfattarna näst intill dagligen 

talade med, då framförallt, operatörerna om syftet med standarder, vad de har att 

vinna på standarder et cetera etablerades förståelse för arbetssättet som tidigare 

inte uppnåtts. Information skrevs även ut då en av operatörerna efterfrågade mer 

information. För oss innebar det att en grund byggdes upp för det fortsatta arbetet. 

En trolig anledning till att det standardiserade arbetssättet faller bort är att 

verksamheten framstår vara mer resultatstyrd än vad den är metodstyrd. 

Vid framtagningen av standard för omställning såg vi till att en operatör fick 

utrymme att fokusera på att skriva ett första utkast av en standard för svarvarna. 

Den itererades sedan mellan de olika skiften så att samtliga operatörer blev 

delaktiga i framtagandet. Det var ett medvetet val att låta operatörerna själva ta 

fram standarden. Dels är det operatörerna som känner sin process bäst och de vet 

således vilka moment som behöver beskrivas mer detaljerat. Samtidigt skapades en 

lärande situation då operatörerna försattes i en situation där de aktivt fick 

ifrågasätta sitt eget, och andras, arbetssätt.  

Det första utkastet av standard för omställning av svarv togs fram innan 

workshopen. Under den första delen av workshopen utvärderades huruvida den 

skriva standarden överensstämde med verkligheten eller om den behövde 

revideras. Ändringar skrevs in löpande och efter att första omställningen 

genomförts uppdaterades standarden för att under den andra omställningen kunna 

följa standarden steg för steg. Under workshopen bekräftades rapportförfattarnas 
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uppfattning om att avdelningen har en del slöseri i form av outnyttjad kompetens. 

Exempelvis så uppstod en situation där en av de deltagande operatörerna ville göra 

en felaktig justering under skärinställningsprocessen när den andre deltagaren 

ifrågasatte handlingen och vidare förklarade konsekvensen av den tänka 

justeringen. Minns att litteraturen talar om outnyttjad kompetens som den 8:e 

sortens slöseri (Liker, 2004). 

Den nya standarden för svarven inkluderar numera sekvensen för skärinställningar 

som saknades i den ursprungliga versionen. Även CMM-mätningen ingår nu som en 

del av omställningen då flödet inte får släppas förrän kvaliteten är säkerställd. 

Vidare har de felaktigheter som påpekats i bearbetning- och 

kvalitetstyrningsdokumenten åtgärdats av beredare. Även en påbörjad, ännu icke 

förankrad, definition på vad en helmätning är har tagits fram. 

Ej prövade motåtgärder 
För att helt eliminera skärinställningarna kan, precis som litteraturen säger, en 

förinställningsutrustning användas (Zelinski, 2007). En sådan investering skulle 

minimera slöseri i såväl rörelse och kasserade ämnen. Indirekt medför detta 

reducerad omställningstid. Genom att investera i en förinställningsutrustning kan 

rörelsen vid svarvarna minskas med cirka 60 % mot ursprungsläget. Räknas det även 

med att linjetavlan nu har en ny placering är motsvarande minskning 65 %. Vidare 

så är gradkransen ett icke-existerande problem om en förinställningsutrustning 

skulle användas då mätningar efter de olika uppspänningarna inte kommer behöva 

utföras eftersom ämnet kan bearbetas fullt första gången. 

En grov uppskattning av huruvida en sådan investering kan motiveras har även 

gjorts. Figur 37 visar kostnaden för de ämnen som kasseras under en omställning. 

Grafen baseras på att minst 4 ämnen kasseras från båda svarvarna. Kostnaden för 

dessa ämnen är endast råämneskostnad och inkluderar inte övriga kostnader för 

exempelvis bearbetning. 
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Figur 37. Kostnad för de ämnen som kasseras i samband med omställning. 

Antas att tre omställningar genomförs per vecka uppnås en kostnad för de 

kasserade ämnena på cirka B kr. Det antas vidare att en förinställningsutrustning 

kostar Z kr. Efter en viss tid kommer kostnaden för de kasserade ämnena uppnå Z 

kr, det vill säga efter denna tid har maskinen betalat sig själv, om endast nämnda 

faktorer beaktas. Tiden tills detta läge uppnås ges således av ekvationen 

𝑎 ∙ 𝐵 = 𝑍, där a är antal år. Resultatet vid insättning av numeriska värden ger en 

tidsperiod på cirka 1,7 år. 
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7 Slutsatser 
Detta kapitel redogör kort för resultatet samt vilka slutsatser som dragits av studien. 

Första frågan ämnade utreda vad som klassas som omställningsaktiviteter och hur 

omställningstiden ska mätas på IAM. Som redovisades i resultatavsnittet definieras 

omställningstiden för IAM som tiden då svarvarna står still tills båda svarvarna är i 

full produktion och i denna tid ingår följande aktiviteter  

 Mekanisk omställning 

 Programbyte 

 Kvalitetssäkring 

 Justering. 

Andra frågan ämnade klargöra hur valet av problem att belägga med lösningsfokus 

går till. Kända metoder tillämpades, men slutsatsen är att metoderna i sig inte är 

tillräckliga för att genomföra valet. Det krävs att individerna som genomför ett 

problemlösningsprojekt utgår ifrån förutsättningarna i verksamheten och därefter 

anpassar vilka problem som ska beläggas med lösningsfokus vid det givna tillfället.  

Tredje och sista frågeställningen avsåg att utreda om det går att påvisa konkreta 

åtgärder som leder till effektiviseringar. Följande åtgärder har konstaterats som 

åtgärder som kortsiktigt leder till att mindre variationer uppkommer under 

omställning och som på längre sikt leder till ett mer effektivt arbete: 

 Flytt av linjetavlan 

 5S (inklusive verktygsrond) 

 Checklista med förberedelser inför omställning 

 Standarder för samtliga resurser som kräver omställning. 

Även om resultatet påvisar konkreta åtgärder som torde leda till sänkning av 

omställningstid har det inte varit möjligt att under studien påvisa några större 

förändringar. Detta trots att flera motåtgärder implementerats under studiens 

gång. Målet har alltid varit att samla mycket data för att skapa ett bra underlag att 

utgå ifrån, men då observationerna visat på så stora variationer mellan individer har 

data varit nästintill omöjlig att likställa. Det i sig är ett av de största motiven att 

studien till så stor del behandlat standardiserat arbete. 

Samtliga frågor nämnda ovan utgjorde ett stöd för att kunna svara på 

frågeställningen om det går att ställa om en lina för axelbearbetning på 30 minuter. 

På grund av restriktioner från företaget kan bearbetningstider ej redovisas, heller 

inte andra uppgifter som kan leda läsaren fram till den. Svaret på frågeställningen 

är trots allt ja, det går att ställa om den observerade linan på 30 minuter. I dagsläget 

är detta dock inte en möjlighet. Primärt måste det standardiserade arbetssättet som 
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initieras av oss under studiens gång bibehållas och vidareutvecklas. Även om det 

kriteriet uppfylls är det fortfarande inte möjligt att nå målet. En förutsättning för att 

komma under 30 minuter är att skärinställningarna flyttas från att vara en intern 

aktivitet till att vara en extern sådan, vilket endast är möjligt genom en investering 

i en förinställningsutrustning. 

Avslutningsvis understryks att eliminering av slöseri och förflyttning av interna 

aktiviteter till externa är de essentiella åtgärderna för att reducera 

omställningstider. Icke att förglömma är dock hur kommunikation genomförs samt 

hur ledarna hanterar sådana uppgifter och sina anställda. 

7.1 Rekommendationer till företaget 
Trots att studien inte berört ledarskapsområdet ligger mycket ansvar framöver hos 

ledarna. Det är de som ska se till att det standardiserade arbetssättet blir en del av 

verksamheten. Rapportskribenterna har sett till att operatörerna har uppdaterat 

samtliga standarder så att underlag finns så att företaget direkt kan fortsätta med 

förbättringsarbetet. Rekommendationen är att i första skedet ha målet att uppnå 

tiden som är angiven på den nya standarden för svarvarna. 

För att själva fortsätta förbättra omställningstiden bör avdelningen arbeta med 

PDCA-cykler. Bästa alternativet är förmodligen att påbörja arbetet med företagets 

egen 8-stegsmodell för praktisk problemlösning. 

7.2 Förslag till framtida studier 
Flera områden uteslöts från denna studie men anses fortfarande som relevanta för 

att ytterligare minska omställningstiden. Förslagen är att utreda hur: 

 nuvarande fixtureringssituation påverkar omställningen och vilka möjliga  

förbättringar som kan identifieras. 

 produktionplanering och logistik kan förändras för att förbättra 

omställningen. 

 en metod för avdelningen ska hantera liknande situationer kan etableras. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivning 

Går det att rigga en line för axelbearbetning på 30 minuter? 

Bakgrund 

Tillverkningen av axlar till växellådan, sidoaxel, huvudaxel, och ingående axel, består 

av en mjuk och en hård bearbetning med mellanliggande härdning. Den mjuka 

bearbetningen består av att först ändbearbetas ämnet och därefter bearbetas 

geometrin i en svarv. Sedan bearbetas kuggen i en fräs och/eller hyvel. Vissa axlar 

borras även i en separat maskin. När linen ska ställas om för en ny artikel måste 

fixturer och verktyg riggas i såväl verktygsmaskiner som i hanteringsutrustning.  

Genomsnittlig riggtid idag är 3-4 h. Riggtiden räknas från det att sista detalj kommer 

ut från linen till det att första godkända detalj från den nya ordern kommer ut. I 

riggtiden ingår följaktligen även uppmätning av detaljen. 

Uppdragsbeskrivning 

Examensarbetet består av litteraturstudie, utredning och beskrivning av 

riggprocessen, erfarenhetssammanställning och förslag till nytt arbetssätt. Vid 

behov kan även externa leverantörer kontaktas och praktiska tester/försök 

genomföras i vår verkstad. 

Mål 

Effektmål: 

Definierat arbetssätt för 30 minuters riggtid på line för ingående axlar.  

Projektmål: 

 Sammanställning och analys av befintligt arbetssätt vid rigg. 

 Metod för att visualisera arbetssätt vid rigg av en line 

 Analys av ingående verktyg och fixturer samt förslag till förbättringar  

 Identifiera vad som krävs för att rigga linen på 30 min. 

 Ta fram kalkyl, kostnader och vinster, för rigg på 30 min.  

 Ange metod/verktyg för att framöver analysera gällande riggmetod. 

 Ta fram riggstandard för rigg av axellinern
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Bilaga 2 - Toyotas 14 principer 
 

Princip Sektion 

1. Basera beslut på en långsiktig filosofi, även på 

bekostnad av långsiktiga finansiella mål. 
Långsiktig filosofi 

2. Skapa ett kontinuerligt processflöde för att lyfta 

fram befintliga problemområden. 
Rätt process ger rätt resultat 

3. Använd ett dragande system för att undvika 

överproduktion. 
Rätt process ger rätt resultat 

4. Jämna ut flödet (heijunka). Rätt process ger rätt resultat 

5. Bygg upp en kultur där processen stoppas för 

att lösa ett problem för att få rätt kvalitet första 

gången. 

Rätt process ger rätt resultat 

6. Standardiserat arbete utgör grunden för 

kontinuerliga förbättringar och anställdas 

inflytande. 

Rätt process ger rätt resultat 

7. Använd visuell kontroll så att inga problem 

döljs. 
Rätt process ger rätt resultat 

8. Använd endast testad och pålitlig teknologi som 

tjänar de anställda och processen. 
Rätt process ger rätt resultat 

9. Skapa ledare som verkligen förstår arbetet, som 

lever filosofin och som lär den till andra. 

Skapa värde i organisationen 

genom att utveckla personer och 

partners 

10. Utveckla exceptionella team och anställda 

som följer företagets filosofi. 

Skapa värde i organisationen 

genom att utveckla personer och 

partners 

11. Respektera det utökade nätverket av partners 

och leverantörer genom att utmana dem och 

hjälpa dem utvecklas. 

Skapa värde i organisationen 

genom att utveckla personer och 

partners 

12. ”Gå och se” själv för att verkligen förstå en 

situation (genchi genbutsu)  

Kontinuerlig rotorsaksanalys driver 

organisatoriskt lärande. 

13. Ta beslut långsamt och med konsensus. Alla 

alternativ ska utvärderas. Implementeringen ska 

sedan ske snabbt. 

Kontinuerlig rotorsaksanalys driver 

organisatoriskt lärande. 

14. Bli en lärande organisation genom obevekliga 

reflektioner och kontinuerliga förbättringar. 

Kontinuerlig rotorsaksanalys driver 

organisatoriskt lärande. 
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Bilaga 3 - Översikt mekaniska omställningsaktiviteter 
 

  Maskin Artikel A Artikel B Artikel C Artikel D 

Spännback 1 
Svarv 

X X   X 

Spännback 2     X   

Laddficka 1 
Hyvel 

X X     

Laddficka 2     X X 

Fräshobb 1 

Fräs 

X X     

Fräshobb 2     X X 

Grundfixtur 1 X     X 

Grundfixtur 2     X   

Grundfixtur 3   X     

Anslag 1 X       

Anslag 2     X   

Anslag 3   X     

Anslag 4       X 

Dubb 1 X   X X 

Dubb 2   X     
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Bilaga 4 – Ishikawa diagram 
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Bilaga 5 – Olika sekvenser omställning svarv 
Rätt sekvens: 

 

Felaktig sekvens 1: 

 

Felaktig sekvens 2: 

.
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Bilaga 6 – Aktivitetsfördelning  
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