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FÖRORD 

Syftet med denna rapport är att visa exempel på hur man kan arbeta med ställtidsförkortning i 
projektform. Vi hoppas att rapporten ger inspiration ti l l företag att börja arbeta med sina 
ställtider. Inom Trätek kommer vi nu att fortsätta med arbetet med ställtider i träindustrin 
utifrån de erfarenheter som bland annat det presenterade projektet har givit. 

Ett stort tack ti l l de båda företag som dekog i projektet. Projektet kunde genomföras tack vare 
finansiering från NUTEK och Arbetsmiljöfonden genom projektet "Stark träindustri -
framtidens arbete". 

SAMMANFATTNING 

Syftet med projektet har varit att på deltagande företag genomföra analys och 
ställtidsförkortning vid en arbetsplats samt att lära ut arbetsmetoder så att företaget klarar att 
fortsätta förbättringsarbetet på egen hand. Ytterligare syften var att undersöka i vilken 
utsträckning ställtidsreduktion kan motivera och engagera personal i förbättringsarbete samt 
huruvida ställtidsreduktion kan initiera förbättringsarbete rörande andra områden. 

Två företag har deltagit i projektet. Varje företag bildade en arbetsgrupp bestående av 4-5 
personer. Personerna är arbetstagare, arbetsledare och produktionsansvariga. Projektet 
inleddes med två dagars gemensam utbildning. Därefter arbetade företagen enskilt vidare med 
stöd från Trätek. Projektet avslutades med en gemensam dag där man utbytte erfarenheter, 
gick igenom resultat och planerade sitt fortsatta förbättringsarbete. 

Båda företagen valde att studera och förbättra varsin tekniskt komplicerad maskin och 
arbetsplats. Man fann ett antal tekniska åtgärder som förbättrade maskinen och underlättade 
omställningsarbetet. Det man även konstaterade var att informationsflödet, planeringen, 
produktkonstruktionen och maskinkapabiliteten spelar en avgörande roll för ställtiden. Båda 
företagen arbetade fram var sin mycket långa åtgärdslista. Åtgärderna berörde mycket mer än 
enbart omställningsarbetet, t ex arbetsmiljön, arbetsorganisationen och överhuvudtaget 
störningar vid arbetsplatsen. På båda företagen ledde projekten till en diskussion om 
maskiners duglighet och om tillämpade toleransnivåer var rimliga i förhållande t i l l vad man 
kan uppnå för noggrannhet i sin bearbetning. Detta styrker att ställtidsprojekt kan generera 
andra förbättringsprojekt. 

Båda företagen drog upp planer vid avslutningen av projektet för att även fortsättningsvis 
tillämpa de arbetsmetoder man lärt sig. Deltagarna har lärt ut metoderna ti l l andra 
medarbetare. Detta styrker teorin att ställtidsreduktion kan användas för att skapa motivation 
och engagemang kring förbättringsarbete. Avslutningsmötet visade också att de deltagande 
personerna lärt sig mycket om att arbeta i projektform och kände sig mer motiverade ti l l 
förbättringsarbete. 

Svårigheter farms att hålla uppe tempot i projektarbetet ute på företagen. Några orsaker till 
detta är en tung ordersituation och därmed hård arbetsbelastning för deltagarna i projektet 



samt att man inte avsatt arbetstid åt att genomföra de åtgärder som man kommit överens om i 
handlingsplanerna. 

Projektet har handlat mer om total arbetsplatseffektivisering än enbart ställtidsreduktion. 
Detta synsätt bör tillämpas i framtida projekt. Möjligheterna att omfördela 
omställningsarbetet avgörs utifrån hur stora möjligheter operatören har att kunna utföra delar 
av omställningsarbetet under produktion alternativt om det går att skapa extra 
personalresurser som kan stötta med förberedelser och arbete parallellt vid omställning. Detta 
kan uppnås via förändrad arbetsorganisation, t ex via någon form av grupporganisation, 
genom att eliminera förekommande störningar och genom automatisering av 
materialhanteringen. 

Framgångsrikt arbete med ställtidsreduktion kräver kompletterande analysmetoder, som tar 
upp mer än enbart omställningsarbetet. I detta projekt tillämpades SMED-analys, 
tidsgruppering, ABC-analys och stömingsanalys med hjälp av fiskbensdiagram. Dessa 
metoder kompletterade varandra bra. Videofihrming av omställningsarbetet kan med fördel 
utvidgas t i l l att även omfatta övrigt arbete vid den studerade arbetsplatsen. Videon ger en bra 
dokumentation av utgångsläget samtidigt som den ger möjlighet att analysera och diskutera 
arbetet i lugn och ro i grupp. 

Det kan betonas att det är en styrka att ha med en ledningsrepresentant i projektgruppen under 
utvärderingen av framkomna idéer och upprättandet av handlingsplaner. Det möjliggör 
snabba beslut om vilka idéer som är möjliga att genomföra. 

En brist i detta projekt var att det inte fanns något tidsunderlag att utgå ifrån för att kunna 
mäta tidsreduktionen. Förbättringarna går endast att uppskatta med företagens hjälp. 
Företagen är nöjda och anser att projektet varit värdefiillt och att det framförallt gett bättre 
förståelse och kunskap för att arbeta med arbetsplatsförbättringar och ställtidsreduktion, 
vilket även var ett delmål med projektet. I ett nytt projekt vore det värdefuUt att inledningsvis 
få fram bra nyckeltal för ställtiderna som sedan kan följas upp och sättas i relation ti l l 
kostnaderna. 

Rapporten avslutas med rekommendationer för framtida ställtidsprojekt. 

INLEDNING 

Svensk och internationell industri befimier sig i en omvälvande period. Trycket på industrin 
ökar och man ställs inför nya krav och nya marknadsförhållanden. Detta innebär en hårdare 
konkurrenssituation som kräver korta leveranstider, rätt kvalitet och högre produktflexibilitet. 
Produktionen går från lagerstyrd ti l l kundorderstyrd produktion och andelen produktvarianter 
och specialorder ökar. 

Sammantaget leder detta t i l l interna krav på kortare ledtider, mindre lager, förbättrad kvalitet 
och ny arbetsorganisation. Kraven på varje medarbetares kompetens ökar, liksom kraven på 
kommunikation, planering och samarbete. Detta leder även till behov av korta 
omställningstider i produktionen för att klara små seriestorlekar, många produktvarianter, och 
låga lagemivåer för att skapa hög produktionskapacitet. 



4 

Det finns två huvudvägar att angripa ställtider; tekniskt och organisatoriskt. Med tekniskt 
avses att utforma maskin och arbetsplats på bästa sätt. Nyare maskiner och utrustningar är 
ofta enklare att ställa om än de äldre, men även vid de nya finns förbättringar att göra. Med 
organisatoriskt avses att utforma arbetsmetoder och arbetsorganisation så att ställtiderna kan 
hållas nere. Med arbetsorganisation avses t ex personalbemanning vid omställning eller vem 
som har kompetens att utföra olika arbetsuppgifter. 

BAKGRUND 

Inom svensk träindustri har man hittills arbetat i ganska liten omfattning med systematisk 
ställtidsreduktion. Ställtiderna har främst sänkts genom investering i modem 
maskinutrustning, automatisering och andra förbättringsaktiviteter som inte i första hand 
syftat t i l l ställtidsreduktion. Idag ökar intresset för att arbeta koncentrerat med 
omställningstidema. Korta stälhider är en förutsättning för att klara minskade seriestorlekar, 
lager och många produktvaraianter. 

Med bakgrund av detta startade Trätek under hösten 1993 ett projekt inriktat på att hjälpa 
träindustrin att minska sina ställtider. Tanken var att varva företagsgemensam utbildning med 
enskilt förbättringsarbete ute på deltagande företag. Utbildningen skulle riktas t i l l personal 
som arbetar vid de arbetsplatser där man har behov av att förkorta ställtiderna. Målsättningen 
var att ge företagen kompetens att självständigt kunna bedriva förbättringsarbete inriktat på 
ställtider. 

Via en temadag och utskick erbjöds drygt 200 företag att delta i projektet. Tre företag 
nappade, men ett av dessa hoppade av efter ett inledande företagsbesök och diskussion. 
Istället valde man att inleda ett mer omfattande förändringsarbete med stöd fi-ån Trätek. 
Anledningen var att man upplevde att man inte hade sin problemsituation tillräckligt tydlig 
för att gå in i ett så avgränsat förbättringsarbete som ställtidsprojektet. 

S Y F T E O C H MÅL 

Projektet hade tre huvudsyften. För det första att driva förändringsprocesser på deltagande 
företag. Där var målet att genomföra företagsgemensam utbildning och ett pilotprojekt vid en 
arbetsplats på varje företag för att förkorta ställtiderna. Projektet skulle ge deltagarna kunskap 
och erfarenhet av att driva ställtidsprojekt och tillämpa olika metoder för ställtidsreduktion. 

Det andra syftet var att bygga upp bättre kunskap om hur arbete med ställtidsförkortning kan 
driva på förändringar och utveckling av företag. Målet var här att ur forskningssynpunkt 
utvärdera följande två frågeställningar: 

• Skapar ställtidsprojekt motivation och engagemang för fortsatt förbättringsarbete hos 
deltagande medarbetare? 

• I vilken utsträckning initierar ställtidsprojekt förbättringar rörande även andra frågor i 
produktionen och verksamheten, t ex kvalitets- och arbetsmiljöförbättringar? 



Projektet syftade även t i l l att utveckla och utvärdera tillämpningen av ett antal olika 
arbetsmetoder och sprida metoderna ti l l träindustrin. 

METODBESKRIVNING 

En grundtanke var att tillämpa flera kända arbetsmetoder parallellt för att komma åt alla delar 
som påverkar en omställning av en arbetsplats. Vidare har omställningarna studerats utifrån 
synsättet stopptid istället för ställtid. Med ställtid avses den tid som åtgår för att ställa om t i l l 
och avsluta arbetet med ett parti. Med stopptid avses den totala tid en maskin stoppas i 
samband med en omställning. Detta synsätt ger en fokusering på den tid en maskin inte 
producerar och ger värdeökning. 

Förbere-
Avslut delse Avslut 
parti 1 parti 2 parti 2 

Parti 1 1 I Parti 2 | 

Ställtid 

Parti 1 Parti 2 

Stopptid 

Här följer nu en kort genomgång av de arbetsmetoder som tillämpats i projektet. Under 
projektets gång fick deltagarna skriftlig dokumentation på metoderna som lärdes ut och 
tillämpades, för att de själva skulle ha något att gå tillbaka t i l l efter projektet. 

Videoteknik 

För att underlätta analysarbetet kan videofilmning av en representativ omställning vara bra. 
Videofilmning har fördelen att ett arbete kan analyseras och bearbetas i efterhand och att det 
kan ske utan att avbrytas av det dagliga produktionsarbetet. Ytterligare en fördel är att videon 
utgör dokumentation som gör det möjligt att konstatera resultat av vidtagna förändringar. 

Förenklad ABC-analys 

Med hjälp av ABC-analysen kan ett företags produktsortiment rangordnas volym- eller 
omsättningsmässigt. Man delar in produkterna i A-, B- och C-produkter. A-produkter står för 



de volym-/omsättningsmässigt dominerande produkterna och C-produkter representerar de 
minst frekventa. En ABC-analys kan även användas t i l l att analysera t ex kunder och 
leverantörer. Vid genomförandet av en ABC-analys används särskilda blanketter. 
Presentationen av resultatet sker med hjälp av ett diagram. 

Nr Modell Omsättn. i 
kr 

% av 
omsättn. 

% 
acku
mulerat 

Styck per 
år 

Antal 
enheter/ 
modell 

Totalt 
antal 

1 Stol Emma 1,8 milj 18 1000 6 6000 

2 Stol Åsa 1,2 milj 12 30 800 8 6400 

3 Bord Europa 0,8 milj 8 38 266 8 2128 

4 Bord Eva 0,6 milj 6 44 240 8 1920 

Exempel på ABC-analys. 

SMED-metoden 

SMED står för "Single digit-minute Exchange of Die". Översatt t i l l svenska betyder det 
"Ensiffrigt antal minuter för byte av verktyg". SMED är ursprungligen en japansk metod att 
minska ställtider vid pressar. Metoden utvecklades på 50-talet av japanen Toyo Kogyo. Den 
bygger på att arbetet med att ställa om en maskin kan delas upp i aktiviteter. Aktiviteterna 
klassas sedan som inre eller yttre ställarbete. Inre ställarbete är sådana aktiviteter som endast 
kan ske då maskinen är stillastående och yttre ställarbete är de aktiviteter som kan ske då 
maskinen fortfarande producerar eller då produktionen återstartats. Ett bra exempel för att 
förstå skillnaden är arbetet med att byta däck på en bil. Att ta fram nya hjul och verktyg kan 
förberedas medan någon kör bilen. Detta är yttre ställarbete. Men bilen måste stå stilla när 
hjulen lossas och byts och detta utgör inre ställarbete. När inre och yttre ställtid har 
identifierats söks åtgärder som omvandlar inre ställarbete t i l l yttre ställarbete. Sedan söks 
åtgärder som minimerar de inre och yttre aktiviteterna. I många fall firms även aktiviteter som 
kan tas bort helt. 



Datum: _ g ^ 3 Q ^ 
Avdelning: _ 

•Raskin: tDrd-TcÅs,. 
UUörd av: M. S v / e n S S o n 

f^^nstCinygrkstoden 

S M E D - A N A L Y S 

Omställning frän: ^ Q i ^ t l 

Sid nr. 

Nr. Aktivitet / arbetsmoment start stopp Deltid Löplid Kryssa för 
inre slUlitid 

Kryssa för 
yttre ställtid 

Avilutar. cicppar ma-skinen 
t 0 2 ! ; 5 2 . 3 5 2 3 5 X 
2 Uppsökerar+jcrf&liedQre-roroH - f ö p l a n e n O g 2 . 3 5 1 . 5 5 5 zo - ? . 5 5 X 
5 Mrrrlar rnaizrial 7 , 5 5 9.55 2 ^ . 0 0 9 . 5 5 X 

Lossar \^e'~i\^ijq ocK h&rniar- hocduerkr-hjg Q 5 5 15 2 5 13 .25 X 

5 ^(^r verklig +i H v/erk+tj^SS+öH 1 3 . 2 5 15 .05 1 4 0 1 5 . 0 5 X 

<o Homiar-y/erknjq pö slipvei-kstadeo 1 5 . 0 5 20 25 5 . 2 0 2 0 2 5 

7 2 0 , 2 5 25 IS 4 , 5 0 2 5 . 1 5 

ö M ö n - f e r a " " «ohc> ' l 2 5 . 1 S 2 B . 0 7 2Mb 2 8 . 0 1 

9 Dus-terar 'ins+,?|lr)iogar 2 8 . 0 1 2 9 5 1 ISO Z951 >^ 

10 2 9 . 5 1 33.51 1 . 0 O 3 0 5 1 >^ 
11 KorvtroHmå+er cictolj. 

^ . 5 1 3 5 . 5 1 55,ei X 
12 ^sternr instollninqar 3 6 5 1 X 

—^—— ^ 

Summa: 5 7 . 3 5 

S M E D - A N A L Y S 
Sid nr. 2. 

Förväntat resultat 

Nr. 1. Åtgärd för omfördelning till yttre 
ställlld. 

2. Åtgärd för minimering av den inre 
ställtiden. 

3. Åtgärd för minimering av don yttre 
ställtiden. Inre ställtid Yttre 

ställtid 

1 Trarisporterrirmfiterif.! i^jler stol) - 2 . 3 5 
2 - 6 , 0 0 
3 Womtor molcriö' .f(3rT stoII 

- 2 . Ö 0 

^ Ilorvlvierkliin "l VerWnf,obQte. - 1 5 0 
' ^ J J 

- 1 . 0 O 
(o Vfer^*ijCj5sr<a|l vid m o s W i n e o L&rr^arcch ^ärrr{o.r vZI-lcHjQ v i d 

- 5 . 0 Ö 
- I I— - I l - - 2 00 

8 Vcrictynssijslem rnecl Äimnia 
nt?|iptirikf. . 

-I 

10 

<I 
12 

Summa: -3.50 -5.35 

Så här kan en SMED-analys se ut. 
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Tidsgruppering 

Ett sätt att fa en helhetsbild av omställningen är att göra en tidsgruppering av aktiviteterna. 
Aktiviteterna klassas i olika grupper, t ex nedmontering, städning, riggning, provkörning, 
kontrollmätning av detaljer och justering av maskin. Därefter beräknas den totala tiden för 
varje grupp. En gruppering visar tydligt var de stora tidsförlusterna i en omställning ligger 
och på vad man skall koncentrera sina åtgärder. 

Störningsanalys med flskbensdiagram 

För att arbeta effektivt med ställtidsreduktion krävs det att man ser över den totala situationen 
vid arbetsplatsen. Störningar vid en maskin eller arbetsplats kan orsaka stopp, extra arbete 
under produktion och förlängda stopp vid omställning. Stömingskänslighet binder även 
operatören vid arbetsplatsen för att övervaka. Omfördelning av inre ställarbete t i l l yttre kräver 
resurser. Antingen genom att operatören frigörs under produktion eller genom stöd från 
ytterligare personal i samband med omställning. 

Ett sätt att identifiera störningar vid en arbetsplats är att ta hjälp av fiskbensdiagram och 
"6M". 

Maskin Material Människa 

störning 
störning 

störning 

Störningar i 
arbetet 

Mil jö Metod Management 
(Organisation 
och ledning) 

Utifrån varje M söks störningar som förekommer. Stömingama identifieras genom diskussion 
i grupp. Alla synpunkter som kommer fram tas med i diagrammet. Hur vanligt 
förekommande störningarna är vägs inte in. Målet är aU eliminera alla störningar, oavsett 
frekvens. Se även fiskbensdiagrammen under kaptilet om fallstudierna. 



Brainstorming 

För att finna så många uppslag och idéer som möjligt vid problemlösningen kan brainstor
ming användas. Brainstorming betyder "fritt flöde av idéer". En person utses ti l l samordnare 
och far t i l l uppgift att skriva ned alla idéer som kommer fram och att uppmuntra gruppen. 
Under själva brainstormingen tillämpas följande grundregler för att inte hämma idéflödet: 

Negativ kritik är inte tillåten. 
Endast beröm och uppmuntran far förekomma. 
Alla deltagare har fullständig yttrandefrihet. 
Ett stort antal idéer är önskvärt. 
Ju vildare idéer, desto bättre. 
Alla idéer skall noteras på tavla eller blädderblock, väl synliga för alla. 
Kombination och förbättring av andras idéer är tillåtet. 

Först när alla idéer är uttömda övergår arbetet till värdering av idéerna. Detta sker genom 
diskussion i gruppen. Bra idéer förs över t i l l handlingsplaner. 

Handlingsplan 

För att styra arbetet med att genomföra bra idéer upprättas handlingsplaner. De kan delas in i 
en kort- och en långsiktig handlingsplan. En ansvarig person utses för varje åtgärd och ett 
datum sätts när åtgärden skall vara genomförd. Det är också viktigt att utse någon som är 
ansvarig för hela handlingsplanen, någon som följer upp den och ser t i l l att genomförda 
åtgärder prickas av och att nya åtgärder läggs ti l l . 

Dalum: Q50^]5_ 

Handlingsplan 

Upprällad av: 
Godkänd av: jy\,, ,,St(i:nZ.'M^n.. 

Nr ProWom: Algärd: Ansvarig. Färdigt till 
den: 

Godkänt den: Ylterilgare åtgärd: 

\ Inköp ov v/e'^<^y9 P .A \ / l 2 

2 flom-fcrf- hanchericiuq lnl<cip av v/er-<+ygsbo'te N 13 v/. 2 0 

Verktyg po sUfverksVadcn Rutin -för rfeh^gscLipHiOg W & v/ ^1-

Så här kan en handlingsplan se ut. 
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GENOMFORANDE 

De båda företagen bildade varsin arbetsgrupp bestående av 4-5 personer. Personerna var 
arbetstagare, arbetsledare och produktionsansvariga. Projektet inleddes med två dagars 
gemensam utbildning på Trätek. Därefter arbetade företagen enskilt vidare hemma på 
företagen med stöd från Trätek imder 4-5 utspridda arbetsdagar. Däremellan arbetade man 
själva. Projektet avslutades med en gemensam dag där man utbytte erfarenheter, resultat och 
planerade sitt fortsatta förbättringsarbete. 

Utbildningen och arbetet ute på företagen kan beskrivas med följande bild. 

; Utbildning, 2 dagar : 
1 ' 

. - - t 
; Planering av projektarbetet 

Utbildning, 1 dag 

Val av arbetsplats 
och representativ 

omställning vid denna 

Planering av det fortsatta 
förbättringsarbetet 

I 
Uppföljning av 

resultatet 

Genomförande 
av åtgärder 

Videofilmning 

Upprättande av 
handlingsplaner 

SMED-metoden 

Tidsgruppering 

Stömingsanalys med 
fiskbensdiagram 

Idéframtagning 

Cirkeln visar modellen för det kontinuerliga förbättringsarbete som skall kunna fortsätta på 
företagen. De streckade blocken visar det som endast genomfördes i projektet för att bygga 
upp kompetens för att företagen själva skall kunna arbeta enligt cirkeln. 

Start och utbildning 

De två första utbildningsdagarna ägnades åt att lägga en kompetensgrund hos deltagarna. 
Deltagarna skulle ges en förståelse för hur ställtiderna påverkas av en rad olika faktorer och 
vad kortare ställtider kan ge för vinster och möjligheter. Deltagarna fick även lära sig och 
pröva på olika verktyg som sedan skulle användas i det praktiska arbetet hemma på företagen. 
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Följande avsnitt ingick i grundutbildningen: 

• Resurssnål produktion och olika typer av spill i en verksamhet. 
• Vad är ställtid och stopptid och vad påverkar tidema? 
• Metoder för ställtidsreduktion. 
• Verktyg och metoder för problemlösning. 
• Projektplanering och att driva projekt. 

När deltagarna åkte hem hade de med sig en projektplan och kunskap för att inleda arbetet. 

Analys av omställningen 

Arbetet inleddes med att den arbetsplats som man valt ut och en representativ omställning vid 
denna videofilmades. Omställningen valdes ut med hjälp av en förenklad ABC-analys. Syftet 
var att välja en omställning som berör en detalj som förkommer ofta vid den aktuella 
arbetsplatsen. 

Själva analysen genomfördes sedan i tre steg. I första steget användes SMED-metoden för att 
ta reda på vad som görs under omställningen. Därefter gjordes en tidsgruppering, där 
aktivitetema delades upp i olika grupper, t ex förberedelser, riggning, provkörning och 
kontroll. Varje grupps totala tid räknades ut. Grupperingen visade då var de största 
tidsförlustema fanns. Slutligen gjordes en stömingsanalys med hjälp av fiskbensdiagram. 
Stömingsanalysen avgränsades inte enbart till omställningen utan innefattade alla tänkbara 
störningar som förekom vid de valda arbetsplatserna. 

Idéer till lösningar/åtgärder och handlingsplaner 

När analysen av omställningen var klar påbörjades sökandet efter idéer och lösningar med 
hjälp av brainstorming. SMED-analysen studerades och åtgärder som omvandlade inre 
ställarbete t i l l yttre söktes. Tidsgrupperingen visade var de stora tidsförlusterna fanns och 
åtgärder för detta söktes. Slutligen gicks störningsanalysen igenom. 

Alla idéer utvärderades och de idéer som ansågs värda att testa överfördes t i l l en 
handlingsplan. Idéerna diskuterades i gruppen, där man sedan enades om vilka idéer som var 
värda att pröva eller utveckla vidare. För att fa viss prioritering delades handlingsplanen i två 
delar, en för direkt genomförbara åtgärder och en för åtgärder som krävde fortsatt utveckling 
eller som skulle genomföras på lite längre sikt. Slutligen beslutades det om ansvarig person 
och datum när åtgärdema skulle vara genomförda. Alla idéer som gruppen trodde på togs 
med i handlingsplanerna och i vissa fall hamnade ansvaret för genomförandet utanför 
projektgruppen. 
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Genomförande av åtgärder 

När handlingsplanerna var klara arbetade företagen självständigt vidare med genomförandet 
av åtgärderna. Viss uppföljning och revidering av planerna gjordes tillsammans med Trätek, 
men ansvaret låg helt på företagen själva att driva projektet vidare. 

Avslutning av projektet 

Efter det att företagen arbetat i tre och en halv månad med genomförande av åtgärder 
samlades alla t i l l en gemensam avslutning under en dag på ett av de deltagande företagen. 
Företagen redovisade sitt arbete för varandra och diskuterade erfarenheter. Framför allt 
diskuterades de svårigheter och hinder man upplevt under projektet samt hur dessa bättre 
skulle kunna förhindras i det fortsatta arbetet. Under dagen gjordes även en presentation med 
rundvandring på företaget där träffen hölls. Dagen avslutades med planering av det 
självständiga arbetet efter projektets slut. Planeringen innefattade både slutförande av de 
påbörjade projekten där det fortfarande fanns idéer att testa samt planering för att gå vidare 
med ny arbetsplats. 

Uppföljning av resultatet 

Det omedelbara resultatet av projektet följdes upp vid den gemensamma projektavslutningen. 

Efter drygt ett halvår gjordes en telefonuppföljning av vad som skett på företagen efter 
avslutningen. Intervjun var fri och följande tre frågeställningar diskuterades: 

• Vilka åtgärder hade genomförts och vad hade dessa givit? 
• Hade arbetsmetoderna fortsatt att tillämpas och hur var engagemanget idag? 
• Hur såg man på projektet efter ett halvår, hade det varit t i l l nytta? 

Båda produktionschefema intervjuades samt en arbetsledare på företag A. Kontakt med övrig 
personal på företag B hade redan tagits, eftersom de hade konsulterat Trätek för att få råd 
efter projektets slut. 

F A L L S T U D I E R 

Båda företagen tillverkar möbler och har tidigare genomfört förbättringsaktiviteter inom 
andra områden. Det fanns därmed viss vana av förbättringsprojekt, men bland personalen som 
deltog i projektgruppen var de flesta ovana att arbeta med förbättringar i projektform. På båda 
företagen pågick andra förändringar parallellt med detta projekt. 

Projektet inleddes i mars 1994 och avslutades i september samma år. 
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Företag A 

Bakgrund 

Företag A hade en extern konsult inkopplad som bland annat arbetade med tidsstudier, 
planering och organisation. Dessutom avslutade man ett kvalitetsprojekt och blev 
tredjepartcertifierade under projektets gång. Företaget hade behov av att sänka sina ställtider 
av flera skäl. Dels för att komma ifrån flaskhalar, dels för att klara minskade seriestorlekar. 

Företag A bildade en arbetsgrupp bestående av tre operatörer och två arbetsledare. 
Produktionschefen fanns med i bakgrunden och var projektansvarig på företaget, men deltog 
endast i begränsad omfattning i arbetet. 

Man valde att genomföra sitt projekt på en borrline med två borrenheter i serie. Maskinen är 
komplex och är försedd med datautrustning, som gör det möjligt att göra automatiska 
lägesinställningar. Det tar dock tid och man väljer i regel att ställa om manuellt. Dessutom 
kräver den automatiska inställningen fortfarande manuell fmjustering. 

Utgångsläge 

På företaget fanns statistik över omställningar och den visade att 31% av omställningarna tog 
högst 30 minuter, 13 % tog 31-60 minuter, 39% tog 61-120 minuter och 17% tog mer än 120 
minuter. Vidare visade statistiken att stopptiden vid omställningar i cirka 60% av fallen var 
längre än körtiden. 

Resultat av analysen 

SMED-analysen visade att den filmade omställningen tog totalt 74 minuter. Hela 
omställningen skedde när maskinen stod stilla, dvs som inre ställarbete. Analysen visade att 
39 minuter var verkligt inre ställarbete, arbete som kräver att maskinen står. 35 minuter 
visade sig vara arbete av sådan karaktär att det skulle kunna omföras t i l l yttre ställarbete, dvs 
utföras medan maskinen var igång. 



14 

Nedm entering 
Städning 5.4% 

5.4% 

Pro\4<öming 
8,1% 

Justering 
12.2% 

Hämta och lämna 
\«rktyg, material och 

infbmiation 
25.7% 

Kontrollmätning av 
produkt 
21.6% 

Riggning och 
inställning 

21.6% 

Tids gruppering visade att tiden i företag A användes som diagrammet visar. 

Stömingsanalysen med hjälp av fiskbensdiagram identifierade totalt 32 stycken störningar. 

Maskin 
Remmar i mataren 
går av. 

Plastband går sönder. 

Limspridaren torkar ihop. 

Magnetventilen krånglar 

Överbelastning 

minnet på da tom. 

Glappgång i borrlådor 

Remmar drar inte lika, 

pga olika tryck 

Borr går av 

Material 

Mothållen måste 
bytas ut. 

Förregleri ngssystemet 
mellan maskinerna 
fungerar ej. 

Glappkantakt vid 
transportband på 
borrmaskin I. 

C-tapp kommer snett 
i material. 

Människa 

Felaktig vinkel 
på detalj. 

Material häftar ihop 

Hittar inte trucken. 

Letar efter ritningar. 

Bristande utsug och ren-
blåsning med tryckluft. 

Farlig truckköming 
mellan maskinerna. 

Imataren räcker ej till 
i längd, handmaining 

KaJiras 

Störande musik 

Uppställningsplats 
blockerad. 

Dubbelköming av 
detaljer. 

Miljö Metod 

Material kommer 
ej fram i tid. 

Dubbel måttsättnir 
på ritning 

Toleransnivåerna.-

Svårt att nå ansvari) 
person. 

Verktyg ej hemma 
vid nya satser. 

Snabba dimensions-
förändringar 

Management 
(Organisation 
och ledning) 

Störningar i 
arbetet 

Behov av ändrad 
organisation för underhåll. 

Väntan på mekaniker. 

Lång väntan på förbättringar. 

Fiskbensdiagrammet för företag A. 
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Åtgärder 

Vid idéframtagningen bearbetades resultatet från SMED-analysen, tidsgrupperingen och 
stömingsanalysen. Arbetet resulterade i 81 idéer. Bland idéerna gjordes ett urval och bra idéer 
fördes över t i l l två handlingsplaner, en för direkt genomförbara åtgärder (16 st) och en för 
idéer som kräver fortsatt planering och utveckling (26 st). 

Genom att analysen och framför allt stömingsanalysen inte begränsats till enbart 
omställningsarbetet framkom idéer som rörde även andra områden. Idéema berörde 
arbetsmiljö, kvalitet, underhåll, planering och åtgärd av förekommande störningar under drift. 

Här följer några exempel på de framkomna idéema: 

Ändrade trucktransporter och förflyttning av arbetsbord för att minska olycksfallsrisk. 
Åtgärd av utsug för att minska behovet av städning och renblåsning med tryckluft under 
omställningen. 
Omorganisation av arbetsplatsen så att verktyg och utrustning finns närmare till hands och 
ej hämtas under omställningen. 
Omorganisation av arbetsplatsen för kontrollmätning och nya metoder, t ex koordinatbord 
och hålbildsmallar, vilket minskar tiden för kontrollmättning. 
Förberedelser av omställningen med hämtning av ritning och sammanplockning av borr på 
bricka. Sortering av använda borr när maskinen återstartats. 
Ändring av måttsättning på ritningar för att minska risken för missförstånd och underlätta 
kontrollmätningen. 
Avstaplare som frigör operatören längre tid under drift. 
Specialborrlådor, ny tappislagare och limspridare för att komma ifrån dubbelköming av 
detaljer. 
Anslagstavlor och bärbara telefoner för att göra det lättare att nå arbetsledningen vid 
problem. 
Detaljstyrning av press för borrlinen för att optimera planeringen i efterföljande maskiner. 
Snabbare information om förseningar, omläggningar m m. 
Rutin för verktygsinköp vid nya produkter. 

När handlingsplanema fanns lämnades företaget att arbeta vidare självständigt. I samband 
med detta fick företaget ett antal stora order, vilket ökade arbetsbelastningen. Projektet 
tappade fart och genomförandet av handlingsplanema försenades. Dessutom kom 
semesterperioden emellan. Efter semestrarna gjordes en uppföljning för att åter fa fart på 
projektet och arbetet med handlingsplanerna. De åtgärder man inom projektgmppen kunde 
genomföra själva var klara i större utsträckning än de som krävde kontakt med eller beslut 
från personer utanför projektgruppen. 

Vid avslutningen av projektet återstod fortfarande ett antal åtgärder i handlingsplanen. 
Projektgruppen tog fram planer för att genomföra ett liknande projekt på ytterligare en 
maskin för att öva och skapa säkerhet på de metoder som tillämpats under projektet. Några i 
projektgmppen skulle fortsätta och avsluta det som återstod på handlingsplanema och ett 
antal nya personer skulle tas med. 
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Projektgruppens engagemang ökade under projektets gång. Man var mycket aktiv när 
stömingsanalysen och idéframtagningen gjordes och handhngsplanema togs fram. 

Projektgruppen tyckte vid projektets slut att man lärt sig mycket om förbättringsarbete och att 
arbetet i projektet varit givande. Man uppskattade framför allt möjligheten att fått träffa 
deltagarna från företag B och besöka ett annat företag. 

Uppföljning 

Vid uppföljning per telefon efter ett halvår visade det sig att arbetet med att minska 
ställtiderna fortsatt efter projektets slut. Man har slutfört arbetet vid borrlinen och genomfört 
ca 90 % av de idéer som kom fram under projektets gång. Åtgärderna har hittills gett en 
sänkning av den totala ställtiden vid maskinen med ca 30 %. Man har investerat i 
specialborrlådor som gör att man kan byta en hel borrlåda istället för enstaka borr. Man har 
också monterat upp hyllor m m för att skapa korta avstånd ti l l verktyg och utrustning. 

En person har anställts för att tillsammans med personalen driva ställtidsprojekt vid flera 
maskiner. I det fortsatta arbetet har man ti l l stora delar följt ursprungsprojektets upplägg; 
fiskbensdiagram, ABC-analys och SMED-metoden har använts. Man har dock inte 
videofilmat arbetet. Istället lät man tre operatörer gå bakom den operatör som ställde om en 
maskin och ta tid på och dokumentera allt som gjordes. Enligt personalen fimgerade även 
detta, men det blev mer diskussioner om vad som verkligen gjorts under omställningen och 
man saknade möjligheten att gå tillbaka och kontrollera på en videofilm. Dessutom fanns inte 
samma möjlighet att sätta sig ned i lugn och ro och analysera arbetet. 

Genomgående har man lyckats bra med att sänka sina omställningstider, men man säger även 
att det finns mer att hämta vid fortsatt arbete. 

F ö r e t a g B 

Bakgrund 

Företag B arbetade vid starten av detta ställtidsprojekt även med ett kvalitetsprojekt med syfte 
att tredjepartscertifiera företaget. Man bildade en arbetsgrupp bestående av två operatörer, en 
arbetsledare och produktionschefen. Produktionschefen deltog i allt projektarbete och var 
projektansvarig på företaget. Man valde att genomföra sitt projekt vid en dubbeltapp. Man 
valde även att göra analysen på en svår detalj som krävde komplicerade vinklingar på 
fräshuvudena. Valet av detalj gjordes med hjälp av ABC-analys. 

Utgångsläget 

Vid projektets start fanns ingen statistik som visade hur långa ställtidena var. Man uppgav att 
omställningarna för den valda detaljen kunde uppgå t i l l flera timmar. 
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Resultat av analysen 

SMED-analysen visade att den filmade omställningen tog totalt 73 minuter. Hela 
omställningen skedde när maskinen stod stilla, dvs som inre ställarbete. Analysen visade att 
39 minuter var verkligt inre ställarbete, arbete som kräver att maskinen står. 34 minuter 
visade sig vara arbete av sådan karaktär att det skulle kunna omföras t i l l yttre ställarbete, dvs 
utföras medan maskinen var igång. 

ProNiköming 
10,2% 

Nedmontering 
1,3% 

Justering 
17,8% 

Hämta och lamna 
verictyg, material och 

infbmiation 
19.1% 

Riggning och 
inställning 

28,0% 

Kontrollmätning av 
produkt 
23.6% 

Tidsgruppering visade att tiden användes som diagrammet visar. 

Stömingsanalysen med hjälp av fiskbensdiagram identifierade totalt 24 stycken störningar. 
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Material 

Samarbete med leverantörer 

Inköp: 
-strategier för ledtid 
order och lager, 
-väntan pä material, 
-felaktigt material. 

Mallar är icke kompletta. 

Operatör. 

Verktyg 

Turordningen som 
arbetet utförs enligt 

Metod 

Maskin 

Funktion: 
-mekanik, 
-hållbarhet, 
-noggrannhet. 

Inf^tningar. 

Människa 

Ställbarhet: 
-skalor och avläsning, 
-inexakt. 
-trångt, 
-stabilitet. 

Typ av produkt: 
-komplicerade, 
-antal detaljer. 

Svår inspänning 

Utsug: 
-bristande, 
-ljudnivån. 

Trångt: 
-utrymme i maskinen 
-pallplatser. 
-utrymme runt 
maskinen. 

Mil jö 

Kvavnivå och toleranser. 

Antal operatörer, 
produktkänncdom. 

Special, långa ställtider 

Strategier för 
specialorder. 

Två datorsystem: 
lagerredovisning. 

Panikköming. 

^ Störningar i 
arbetet 

Underlag: 
avsaknad av ritningar. 

Beredningstider: 
igångsätmingar. 

Planering, uppstart av 
likvärdiga produkter. 

Management 
(Organisation 
och ledning) 

Fiskbensdiagrammet för företag B. 

Åtgärder 

Vid idéframtagningen bearbetades resultatet från SMED-analysen, tidsgrupperingen och 
stömingsanalysen. Arbetet resulterade i 74 idéer. Bland idéema gjordes ett urval och bra idéer 
fördes över t i l l två handlingsplaner, en för direkt genomförbara åtgärder (21 st) och en för 
idéer som kräver fortsatt planering och utveckling (21 st). En hel del av de framkomna 
idéema hade ett samband med det pågående kvalitetsprojektet, varför de överfördes till detta. 

När handlingsplanema fanns lämnades företaget att arbeta vidare självständigt, utan Trätek. 
I samband med detta fick företaget ett antal stora order, vilket ökade arbetsbelastningen och 
försenade genomförandet. 

Den studerade detaljen visade sig vara olämplig att tillverka i dubbeltappen. Den krävde 
inställningar som maskinen hade svårt att klara på grund av att den då blir instabil vid 
bearbetning. Dessutom stämde inte inställningarna enligt maskinens skalor från gång till 
gång. Detta ledde till ett komplicerat inställningsarbete och justeringar under drift. Den 
lösning man valde var att försöka lägga över bearbetningen av detaljen ti l l en 5-axlig CNC-
fräs. Vid dubbeltappen återstod då i huvudsak detaljer med enklare maskininställningar och 
kortare ställtider. 
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För övrigt fanns en rad idéer t i l l hur arbetet kring maskinen kunde underlättas och ställtiden 
förkortas. Några exempel på förslag till åtgärder: 

Sortering och bättre förvaring och ordning bland mallarna för detaljen. 
Komplettering av verktyg. 
Verktygsbälte för att minska springet efter verktyg. 
Standardisering av insexhuvuden och tryckluftskopplingar. 
Mutterdragare för att slippa veva fram rätt inställningar för hand. 
Förbättring av utsuget på maskinen. 
Iordningställande av maskinpärmen. 
En rad olika rutiner med koppling till ISO 9000 rörande bland annat inköp, 
leveransbevakning och underhåll. 
Översyn av kapabiliteten i maskinerna och deras överenstämmelse med gällande 
toleranser. 
Samordning av företagets datasystem. 
Införande av arbetsledarmöten för att förbättra planering och informationsspridning. 
Nollserie för nya produkter före produktion. 
Konstruktions- och produktionsgenomgång på nya produkter. 
Samverkan mellan arkitekt och produktion. 

Arbetsgruppen var t i l l en början lite skeptisk men blev mer och mer engagerad under arbetets 
gång. Man uppgav vid avslutningen att man lärt sig mycket om förbättringsarbete och att man 
upptäckt styrkan i att arbeta i projektform. Man tyckte det var viktigt att ta med fler i det 
fortsatta arbetet för att underlätta genomförandet av förändringar. 

En styrka på företag B var produktionschefens starka engagemang som klart drev på övriga i 
projektgruppen. Det rådde inte något tvivel om att man skulle genomföra projektet. Enda 
störningsmomentet var arbetsbelastningen i produktionen. Något man dock var medveten om 
att man måste lära sig hantera. 

Vid avslutoingen av projektet återstod fortfarande ett antal åtgärder i handlingsplanen. 
Projektgruppen planerade då att dela arbetsgruppen och låta två personer slutföra det 
påbörjade projektet och låta övriga två bilda en ny grupp där även nya personer skulle tas 
med. Syftet var att lära ut arbetssättet t i l l fler. Den nya gruppen skulle börja med en ny 
arbetsplats och se över hur den kan förbättras genom att tillämpa metoderna som använts i 
projektet. Syftet var att dels förändra layouten, dels förändra arbetsmetoderna och 
arbetsorganisationen. 

Uppföljning 

En telefonuppföljning ett drygt halvår efter projektets slut visade att arbetet drivits vidare på 
företaget. Överföringen av detaljer t i l l CNC-bearbetning var genomförd, t i l l och med fler 
detaljer än som var planerat från början. Målet idag är att endast bearbeta raka detaljer i 
dubbeltappen på grund av maskinens brist på stabititet vid komplicerade vinklingar. Denna 
åtgärd har minskat ställtiderna avsevärt. Åtgärden har också gjort det möjligt att förändra 
konstruktionen och bearbetoingen av den studerade detaljen. På så sätt har antalet operationer 
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på slutprodukten kunnat minskas, samtidigt som man har fått en kvalitetsförbättring genom 
ökad noggrannnhet i bearbetningen. 

Även andra förbättringar har genomförts. Mal lagret är flyttat och städat, man har rensat upp 
vid och skapat utrymme kring den studerade arbetsplatsen och i övriga produktionen. 
Dessutom har man åtgärdat utsuget vid dubbeltappen och skaffat verktygsbälten. 

Engagemanget har ökat och man är allmänt mer observant på brister och långa 
omställningstider. Ställtidsprojektet har bidragit till ett arbetssätt och tankesätt som 
regelbundet resulterar i nya idéer och förändringar. Projektet upplevs som en lyckad satsning. 

GEMENSAMMA R E S U L T A T OCH E R F A R E N H E T E R 

Åtgärder för att förkorta ställtiderna 

Båda företagen valde var sin tekniskt komplicerad maskin. Förbättringsförslagen som kom 
fram handlade mer om organisatoriska åtgärder och åtgärder som underlättar arbetet kring 
maskinerna än sådant som tekniskt förändrar maskinemas grundkonstruktion. Det kunde t ex 
handla om åtgärder som minskar springet efter verktyg och utmstning, förenklar 
nedmonteringen och justering av maskinerna och som förbättrade informationen och 
kommunikationen vid arbetsplatsen. 

På båda företagen bestod maskinema av två enheter; två borrmaskiner i serie och två 
parallella fräsenheter. Två personer skulle kunna arbeta parallellt med varandra och förkorta 
ställtiderna avsevärt. I båda fallen var det svårt att fa tillgång ti l l personal för att möjliggöra 
parallellt arbete vid omställning. 

Förberedelser av omställningarna kräver antingen att operatören frigörs under köming eller 
organisatoriska förändringar som skapar en stödjande personalresurs. Ett sätt att frigöra 
operatören under köming är att eliminera alla förekommande störningar och automatisera 
materialhanteringen eller samordna materialhanteringen mellan flera maskiner. På företag A 
diskuterades samordning av materialhanteringen och möjligheterna att organisera sig så att 
det skulle bli möjligt att två personer samarbetade vid omställning. 

På båda företagen visade det sig att detaljemas utformning och valet av ti 11 verkningssätt 
orsakade långa ställtider. På företag A hade man detaljer som man tvingades dubbelköra i 
borrlinen. Dubbelkömingen skulle kunna undvikas genom en konstmktionsändring på 
detaljen alternativt genom en komplettering av maskinen med ny tappislagare och 
specialborrlådor. På företag B visade det sig att den utvalda detaljens svåra vinklar inte var 
lämpade för bearbetning i dubbeltapp. Maskinens konstruktion var inte tillräckligt stabil och 
detta orsakade justeringar och kontrollmätningar. En omläggning av detaljen ti l l en femaxlig 
CNC-fräs förkortade ställtiderna och gav en bättre bearbetning av detaljen. 
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Uppföljning av resultaten 

På båda företagen var det svårt att via statistik följa upp om ställtiderna minskade ti l l följd av 
åtgärderna. På företag A fanns viss statistik vid starten. Under projektet ändrades rutinerna 
och det blev svårare att urskilja ställtiderna från de uppgifter man registrerar under arbetet. På 
företag B fanns ingen tradition att föra statistik. Detta har lett t i l l att det är svårt att räkna fram 
den ekonomiska vinsten av ställtidsförkortningama. 

Vid uppföljning per telefon ett halvår efter projektet gick det dock att på företag A uppskatta 
en 30-procentig minskning av totala omställningstiden. På företag B hade man flyttat 
produkten från dubbeltappen ti l l CNC-bearbetning, och upplevde därför inte längre 
ställtiderna som ett problem vid maskinen. 

Andra resultat av projektet är att man lärt sig tillämpa ett antal nya arbetsmetoder för 
förbättringsarbete, ökat engagemanget hos personalen och fått ökad förståelse för vikten av 
att hålla nere sina omställningstider. Även för dessa resultat är det svårt att uppskatta den 
ekonomiska vinsten. 

Erfarenheter 

De använda metoderna SMED, tidsgruppering och störningsanalys fungerade bra. De gav ett 
stort material att arbeta med vid idéframtagningen. De kompletterade varandra bra men tog 
rätt så lång tid att arbeta igenom. Framför allt skapade stömingsanalysen möjligheter t i l l 
omfördelning av inre ställarbete t i l l yttre ställarbete. Vidare kom stömingsanalysen åt brister 
som bidrar t i l l längre stopp, t ex reparationer som skulle ha kunnat förebyggas med underhåll 
eller informationsbrister i t ex rimingsunderlagen som måste redas ut. Att det är nyttigt att 
arbeta igenom flera analysmetoder visar sig i mängden bra idéer som genereras. 

Vid den gemensamma avslutningen av projektet diskuterades vilka problem och hinder man 
upplevt. Följande punkter framkom: 

Ovana att arbeta i och driva projekt. 
Den långsiktiga målsättningen för att starta ett ställtidsprojekt oklar. 
Information till övrig personal om projektet bristande. 
Bristande kännedom om tekniska förutsättningar och möjligheter. 
Planerings- och beredningsftmktionen behöver representation i projektgruppen. 
Projektet borde initieras från planeringen och beredningen. 
Svårt att hålla röda tråden levande i projektet. Tempot i arbetet. 
Prioritet - hålla projektet i fokus. 
Det krävs koncentration - flera projekt pågår samtidigt. 
Vissa åtgärder berör flera fimktioner, t ex planering och dessa är svåra att driva. 
Bristande arbetstid. 
Svårigheter att komma ifrån den dagliga produktionen och arbeta i projektet. 
Tid delegeras inte. 
Budget för projektet. 

Punkterna pekar tydligt på två huvudproblem. Dels att orka igenom ett förbättringsprojekt 
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samtidigt som produktionen är hårt ansträngd, dels svårigheten att leda förbättringsprojekt. 

På företag A var produktionschefen inte aktiv i projektarbetet. Han överlät åt projektgmppen 
att arbeta självständigt. Projektets prioritet diskuterades i förhållande t i l l övriga pågående 
projekt. Deltagarna hade svårt att se och förstå alla pågående projekts syften och 
avgränsningar och man tyckte att de syftade ti l l samma sak. Man efterfrågade även om det 
fanns någon budget avsatt, vilket det inte gjorde. Detta motiverades med att det fanns pengar 
om det kom fram bra och lönsamma idéer. På företag A blev beslutsgången längre än på B, 
där produktonschefen deltog mer aktivt. Handlingsplanema som togs fram fick förankras hos 
företagsledningen och produktionschefen i efterhand. 

På företag B var produktionschefen med i allt arbete. Han drev på projektet och samarbetet i 
gmppen fungerade bra. Engagemanget i gmppen ökade med tiden. Även på företag B 
efterfrågades budget för projektet. Någon budget fanns inte, men även här försäkrade man 
gmppen att det fanns pengar t i l l lönsamma och bra förbättringar. 

Inte på något av företagen fanns särskild arbetstid avsatt för projektet med undantag för 
arbetsdagama med Trätek. Detta samt arbetsbelastningen på de båda företagen är troliga 
orsaker t i l l att man hade svårt att hålla uppe tempot mellan arbetsdagama på Trätek. 
Deltagama från båda företagen uppgav även att man tyckte att det var svårt att gå ifrån, 
eftersom övrig personal fick det ännu tuffare i produktionen när de gick ifrån för att arbeta 
med projektet. Man ansåg att övrig personal borde fått mer information för att förstå varför 
man var tvungen att gå ifrån produktionen. 

Från början var tanken att företagen skulle träffats gemensamt en gång mitt i projektet. 
Tyvärr gick inte detta att genomföra, då det ena företagets personal inte kunde komma ifrån 
till den inplanerade träffen. Det frågades dock då och då om hur det gick för det andra 
företaget och man var mån om att inte komma på efterkälken i förhållande t i l l det andra 
företaget. 

Under det första företagsmötet blev det snabbt diskussion mellan det båda företagen och man 
var mycket nyfikna på hur man arbetade hos varandra. Även vid avslutningsträffen utbytte 
man erfarenheter och diskuterade mycket mellan företagen. Båda företagen uppskattade 
kontakten. Framför allt uppskattades den av operatörerna och arbetsledama, som i vanliga fall 
har lite kontakt med andra företag. 

Ställtidsprojekts förmåga att skapa engagemang och förändringsvilja 

Vid starten var flera av deltagarna i projektgmpperna tveksamma till projektet. De trodde att 
det gick ut på att de skulle jagas och stressas på i sitt arbete. En bit in i projektet ändrades 
attityderna och man såg fördelama och förstod att det handlade om att utföra arbetet smartare 
och enklare. 

Vid projektets slut ville samtliga fortsätta med förbättringsarbetet. Man ville både avsluta 
arbetet på de påbörjade arbetsplatserna och ta tag i en ny. Man tyckte att arbetssättet och de 
olika metoderna hade fungerat bra. Framför allt tyckte man att det varit värdefuUt att 
videofilma en arbetsplats och studera den i lugn och ro vid sidan av det ordinarie arbetet. 
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Deltagarna såg här fler tillämpningsmöjligheter än enbart ställtidsreduktion. Bland annat vid 
förändring av layouter och utformning av arbetsplatser. 

På båda företagen ökade engagemanget med tiden. Det som framför allt bidrog ti l l detta var 
när man såg mängden behov och brister som analysen av omställningarna gav samt mängden 
idéer man fick fram genom sitt gemensamma arbete. Man motiverades även av att man fick 
tillfälle att lyfta fram sina idéer t i l l lösningar, liksom brister som man tidigare påtalat, men 
som inte åtgärdats. 

Projektgruppema bestod på båda företagen av operatörer från olika arbetsplatser, arbetsledare 
och en produktionschef Man valde att genomföra projektet vid en maskin som någon av 
operatörema normalt bemannade. De övriga i gruppen fungerade som stöd i analysarbetet 
genom att ställa frågor om varför arbetet utfördes på ett visst sätt och genom att jämföra med 
sina egna arbetsplatser. På så sätt hjälptes man åt att hitta brister vid den studerade 
arbetsplatsen. Eftersom alla hade olika kompetenser och erfarenheter kompletterade man 
varandra vid idéframtagningen. Alla deltagare deltog aktivt i projektarbetet. 

På företag B planerade man att fortsätta arbetet på en ytterligare arbetsplats efter projektets 
slut. Där ville man dels förändra layouten, dels förändra arbetssättet och arbetsorganisationen. 
Här såg man framför allt att videofilmning skulle få en central roll. Vidare såg man stora 
fördelar i att samarbeta i projektform med personal som inte arbetade vid den egna 
arbetsplatsen. 

Ställtidsprojekts förmåga att initiera andra förändringar 

Resultaten från båda företagen visar att ställtidsprojektet fångade upp och pekade ut behov 
som sträckte sig utanför ställtidsreduktion. På båda företagen kom arbetsmiljöproblem upp, 
liksom problem med koppling till kvalitet. Man ifrågasatte använda toleranser och deras 
överensstämmelse med maskinemas kapabilitet, dvs duglighet eller noggrannhet vid 
bearbetning. För höga toleranser i förhållande t i l l maskinernas kapabilitet kräver ständiga 
kontrollmätningar och justeringar av maskininställningarna. På båda företagen diskuterades 
även ritningsunderlagens utformning och underhåll. På företag B ledde projektet t i l l 
omläggning i produktionen och vissa konstruktionsändringar. 

Förutsatt att dessa signaler tas t i l l vara kan de initiera andra förändringar och ett fortsatt 
förbättringsarbete. Det finns dock en risk att signaler som inte uppmärksammas försämrar 
engagemanget. Analysen av omställningarna pekar ut en rad problem och behov. Det gäller 
att avgränsa arbetet och ha en organisation som kan ta till vara signalerna och eventuella 
förslag till lösningar. Risken finns annars att projekten växer och blir tunga att slutföra. 

På företag B fungerade samordningen och tillvaratagandet av signaler på förändringar som 
inte bara berör ställtider bättre än på företag A. Eventuella krockar och beröringar mellan det 
pågående kvalitetsprojektet och ställtidsprojektet reddes snabbt ut och flera framkomna idéer 
överfördes även till kvalitetsprojektet. De båda projekten samverkade effektivt, mycket tack 
vare produktionschefens engagemang. På företag A hölls de pågående projekten isär. 
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Ställtidsprojekts påverkan på arbetsmiljön 

Arbete med ställtidsreduktion har positiva effekter på både den fysiska och psykiska 
arbetsmiljön genom att arbetsmoment kan förenklas eller elimineras. Några exempel på detta 
är följande. Båda företagen uppmärksammade dammproblem. Man sopade och blåste rent 
med tryckluft under omställningen eftersom befintliga utsug inte fungerade tillfredsställande. 
Genom att installera bättre utsug förbättras miljön och omställningstiden minskas. Ett annat 
exempel är bristema i ritnings- och orderunderlagen. Man var tvungen att leta efter uppgifter 
och fa förtydliganden under omställningen. Detta orsakade stress, irritation och längre 
omställningstider. Ett tredje exempel är att man under omställningsarbetet gick och hämtade 
verktyg och utrustning som man behövde. Genom att skapa förvaringsplatser nära maskinen 
och komplettera utrustningen minskade springet, letandet, irritationen och tidsförlusterna. 

De tillämpade arbetsmetodema fungerade bra även för att indentifiera faktorer som påverkar 
arbetsmiljön. Framför allt under stömingsanalysen kunde man peka ut en rad 
arbetsmiljöproblem, t ex damm, buller, olycksfallsrisker och brist på arbetsutrymme. Men 
även faktorer som främst påverkar den psykiska arbetsmiljön kom fram; kommunikation, 
planering och informationsflödena. 

Deltagamas kompetens att arbeta systematiskt med förbättringsarbete ökade under projektet. 
Man har även fört över kunskaper till övriga medarbetare. Man är idag mer motiverad och 
engagerad i frågor som rör arbetsplatsförbättring och stäUtidsförkortning. Detta betyder att 
man har fått ökat arbetsinnehåll och bättre möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. 

REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDA STÄLLTIDSPROJEKT 

Resultaten av analyserna av omställningama vid båda maskinerna visar att analyser av 
ställtider behöver flera parallella metoder. Det räcker inte med att enbart se t i l l 
omställningsarbetet. För att kunna förbereda inför en omställning under köming krävs 
driftsäkerhet och hanteringsutrustning som frigör operatören, altemativt organisatoriska 
förändringar som frigör en stödjande personalresurs i samband med omställning, t ex någon 
form av grupporganisation kring flera maskiner. Stömingsanalys med fiskbensdiagram 
fungerade som ett bra komplement till SMED-analysen. 

En varning för framtida projekt är att ordet ställtidsreduktion klingar posifivt för många 
företagsledare, medan det kan missförstås av produktionspersonal. Några av deltagama 
trodde inledningsvis att man skulle jagas på och kontrolleras i sitt arbete. Man kanske skall 
använda ett annat namn än "ställtidsreduktion" för att fler skall uppfatta att det handlar om att 
förenkla och underlätta arbetet. 

Följande upplägg rekommenderas vid nya ställtidsprojekt: 

• Begränsa ej projekten ti l l enbart ställtider. Ställtidernas längd och arbetet totalt vid 
arbetsplatserna hänger samman. En stömingskänslig drift och upplåst operatör gör det 
svårt att arbeta med förberedelser och avslutning under drift, om det inte finns en stödjande 
personalresurs. Projektet bör inriktas på arbetsplatseffektivisering, där ställtidsreduktion 
kan vara ett delmål. 
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Inled varje projekt med att införa en enkel ställtidsjoumal om statistik saknas över 
omställningstidema. Statistiken kan sedan sättas i relation t i l l nedlagda kostnader och 
nedlagt arbete och ge siffror på uppnådd vinst. 
Om det förekommer flera förbättringsprojekt samtidigt på företaget, bör dessa hållas 
samman av en person eller grupp för att undvika dubbelarbete och konflikter. 
Även där det inte pågår andra projekt parallellt krävs det att ledningen eller ansvarig 
person håller sig informerad och tar tillvara de signaler och idéer på lösningar om andra 
problem. 
Avgränsa arbetet så att det inte sväller och blir tungrott. 
Någon i företagsledningen bör delta aktivt vid idévärderingen och upprättandet av 
handlingsplaner för att skapa tempo i arbetet. Det är inte nödvändigt att delta i det övriga 
arbetet, t ex analysarbetet och idéframtagningen, men kan vara ett bra stöd och 
komplement. 
Flera analysmetoder ger en bättre och bredare bild av en omställning och dess problem. 
Framför allt krävs metoder som belyser arbetet mellan omställningarna för att hitta vägar 
att omfördela inre ställarbete t i l l yttre ställarbete. En bra kompletterande metod är 
fiskbensdiagram, en metod som är lätt att lära sig och att använda. 
En person bör utses ti l l projektledare i varje arbetsgrupp och få t i l l uppgift att samordna 
och driva på arbetet. 
Arbetet fram tills dess att det finns handlingsplaner bör ske under en kort, intensiv period. 
Handlingsplanema far sedan styra det fortsatta arbetet. 
Avsätt arbetstid för analysarbetet, idéframtagningen och framför allt för att genomföra 
idéerna. 
Håll korta möten under arbetets gång där åtgärderna som skall genomföras följs upp och 
stäms av gentemot handlingsplanema. Släpar arbetet efter revideras tider och ansvar så att 
arbetet blir utfört. 
Vid filmning av arbetsplatsema filmas både omställning och drift. Detta för att skapa 
möjligheten att omfördela inre ställarbete till yttre ställarbete. 
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