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Sammanfattning 

Ovako är ett globalt stålföretag som har försäljning i Europa, USA och Asien. Deras omsättning 

under förra verksamhetsåret var 781 milj. Euro. Inom stålindustrin så har det under de sista åren 

överproducerats stål vilket bidragit till hög konkurrens på stålmarknaden. Utifrån detta så har ett 

optimeringsprojekt upprättats för att bibehålla konkurrenskraft mot omvärlden. [1,4] 

Denna studie syftar till att effektivisera en finslipslinje där två centerless-slipmaskiner används för 

att reducera omställningstiden med 13,5min vid stora omställningar. Det ska även upprättas en 

standard för hur arbetet vid omställningarna bör utföras för denna effektivisering. Studien utförs på 

Ovakos produktionsanläggning i Hällefors. 

Problemet som råder på arbetsplatsen är att osäkerhet hos personal vid omställningar bidrar till 

varierade omställningstider. Denna osäkerhet har även bidragit till att upplärningstiden för 

omställningar är ca 1år.  

För att lösa problemet så analyseras verksamheten med bland annat: Inspelningar utifrån SMED, 

träddiagram, lean, styrdiagram och utjämning. Detta för att få en helhetsbild av verksamheten. 

Resultatet av denna efterforskning blev tidsstudier, träddiagram över olika arbetsmoment, design av 

verktygstavla, omkonstruktion av stödhjul, omkonstruktion av gapinställningar, hur det går att följa 

upp med resultatet styrdiagram och en utjämningssimulering.  

Den slutgiltiga effektiviseringen motsvarar 16,5min om det investeras 8680 SEK. Studien benämner 

även extrainvesteringar för ännu högre effektivitet. 

Inom studien så förekommer vissa antagna värden då fakta för vissa delar inte kunnat inhämtats. 

Dessa antaganden är inte något som lyfts in i den slutgiltiga effektiviseringen vilket därför gör att 

studien kan anses trovärdig. 

 

Nyckelord: Optimering, Effektivisering, Standardisering, Lean, SMED, SPS, Produktionsplanering, 

Produktionsutveckling 



  

 

Abstract 
Ovako is a global steel producer that delivers products in Europe, USA and Asia. Their turnover 

during the last year was 781 million Euro. The steel industry has under the recent years 

overproduced steel which has contributed high competition in the steel market. Based on this, an 

optimization project has been established to maintain the global competitiveness, [1,4]. 

This study aims at streamlining a fine grinding line, where two centerless grinding machines are 

used, to reduce the changeover time by 13,5min in case of major changes. The project will also 

create new standards for how the work of conversion should be carried out for this efficiency. The 

study is carried out at Ovako´s production facility in Hällefors, Sweden.  

The problem in the workplace is that the uncertainty of staff in the event of changeover contributes 

to varied changeover times. This uncertainty has also contributed to the fact that the learning time 

for changeover in approximately 1 year.  

The project starts with an analysis in which mobile recording is used to get an overview of the 

problem. Methods like SMED, Lean, Tree diagram, SPS and production planning are then used. 

This investigation resulted in time studies, new tree diagram, design of a toolbar, reconstruction of 

supporting wheel, reconstruction of gap settings, result charts/control charts and a leveling 

simulation. This resulted finally in a new standard and suggestions for machine optimization.  

The final efficiency improvement corresponds to 16.5min, if 8680 SEK is invested. The study also 

mentions extra investments for even greater efficiency. 

Within the study there are some assumed values as the facts for certain parts cannot be obtained. 

These assumptions are not something that has been incorporated into the final streamlining, which 

means that the study can be considered credible. 

 

Key words: Optimization, Efficiency, Standardization, Lean, SMED, SPS, Production Planning, 

Production Development 



  

 

Förord 

Effektivisering, produktionsutveckling och mötet med människor. Det är exempel på ämnen som 

författarna inom denna studie har fått ett särskilt intresse för under sin tid på Örebro Universitet. 

Detta var anledningen till att kontakter med Ovako om möjligheten att utföra ett examensarbete 

med dessa innehåll togs.  

Vi vill i detta skede rikta ett stort tack till Ovako som låtit oss utföra detta projekt samt även till de 

personer som gjort detta examensarbete möjligt: 

Gunnar Bystedt, Handledare på Örebro universitet 

Tanomkwuan (Pia) Persson, Handledare på Ovako 

Jan Karlsson, Chef över avdelningen CEAX på Ovako 

Jonas Wikström, Produktionstekniker på Ovako 

Stefan Smed, Produktionsplanerare på Ovako 

Daniel Wall, Instruktör och operatör vid finslipslinjen på Ovako  

Övriga medarbetarna på CEAX 

Björn och Anders i sockerbiten 

Vi vill även tacka   

Bengt Sunesson, VD på IDENTSYS 

Fredrik Widström, Mekanikkonstruktör för centerless-slipmaskiner på KMT 
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1 Inledning 

Inom detta avsnitt lyfts informationen om företaget Ovako samt en projektbeskrivning. 

1.1 Ovako ”Innovative steel for a better engineered future” 

Ovakos affärsidé är att finnas nära kunderna inom transport- och tillverkningsindustrin samt 

att även aktivt arbeta för att bygga starka partnerskap med stora aktörer globalt. Vid 

samarbetar och affärs görs med Ovako så ska känslan hos kunderna vara att de samarbetar 

med den främsta leverantören av komponentstål inom Europa, detta genom god 

leveranssäkerhet, avancerad applikationsutveckling och ledande kvalitet.  

Ovako är tillverkare av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och 

tillverkningsindustrin och är en ledande aktör på marknaden. Företagets främsta kunder är den 

europeiska verkstadsindustrin samt underleverantörer till dessa. Huvudkonkurrenter för 

företaget är bl.a. DEW, ABS (inom Europa), Timken (USA) och Daido (Asien, Kina). 

Eftersom kunderna till företaget ofta är premiumtillverkare med höga krav på stålets 

egenskaper så läggs stor vikt inom verksamheten på god kvalitet och innovation. 

Miljömedvetenheten hos företaget har idag bidragit till att endast återvunnet stål brukas vid 

framtagning av nya produkter. 

Produkterna som framställs är sex olika sorters stål:  

 BQ-Steel 

 WR-Steel 

 IQ-Steel 

 SZ-Steel 

 M-Steel 

 Cromax 

Produktion, utveckling och försäljningsverksamhet sker inom Europa. Det finns även 

försäljningskontor på olika platser i Nordamerika och Asien. 

Under 1600 - 1700 talet växte stålindustrin fram inom Sverige i Hofors, Boxholm och 

Hällefors. Efter successiva kvalitetsförbättringar under första halvan av 1900-talet så började 

SKF utnyttja de olika järnverken för att producera högklassigt kullagerstål. I det finska Imatra 

under samma tidpunkt så startades även ett järnverk. De olika järnproducenterna i Sverige och 

Finland blev under 1960-talet betydande leverantörer till fordons- och verkstadsindustrin. 

Efter olika sammanslagningar mellan olika producenter så samlades den slutligen under 

koncernen-namnet Ovako. Idag arbetar 2770st personer inom koncernen, omsättningen av 

verksamhetsåret 2016 uppgick är 781 miljoner EUR. Detta är ett minskat resultat från 

föregående års bokslut, [1]. 

Denna studie utförs inom verksamheten i Hällefors, där det produceras och förädlas 

stålprodukter. Det tas fram kvalitetsstål som används till specifikt utsatta detaljer som kräver 

hög tolerans. Ett exempel på användningsområden är inloppsrör till Volvos dieselmotorer. I 

dessa motorer används produkten IQ-Steel. Denna produkts egenskaper klarar av det höga 

trycket som uppstår inom dessa maskiner, [2]. Inom denna studie så kommer det fokuseras på 

produktionsförbättringar för en finsliplinje. Figur 1 visar ett flygfoto över Ovako i Hällefors. 
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Figur 1: Flygfoto över Ovako i Hällefors, [3]. 

1.2 Projektet 

Projektets syfte är att undersöka möjligheten att effektivisera och förkorta ställtider vid en 

finsliplinje samt att utföra och färdigställa en rationell arbetsrutin för hela finsliplinjen. Inom 

detta projekt (som i kommande stycken benämns som studie) så kommer även aspekter som 

planering av ordrar i datasystem samt organisering av verktyg som används vid omställning 

kartläggas. Det ska även undersökas om operatörerna är insatta i tidsmål under omställningar.  

Förväntat resultat är att inom två månader minskat ställtiden med 13,5 minuter (15 % av ett 

ställ på 1,5 timmar).  

Projektet avgränsas och kommer endast utföras inom sektionen för finslipslinje, transporter 

till och från stationerna kommer inte ingå inom projektet. 

Omfattning 

- Ta fram förslag om hur det går att effektivisera och förkorta ställtider vid finsliplinje. 

- Skapa/uppdatera arbetsrutiner för hela finsliplinjen vid dimensions byte. 
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2 Bakgrund 

Inom detta avsnitt kommer en ingenjörsmässig bedömning av problemet utföras. Det genom 

analyser för vad som företaget gjort tidigare och vad andra gjort tidigare. Slutsatsen från detta 

kommer ge en uppfattning om vilka tekniska ämnen som projektet berör samt även de teorier 

som behöver tillämpas för att lösa problemet. 

2.1 Problemet 

Koncernen Ovako har under den senaste tiden haft lönsamhetsproblem p.g.a. hög konkurrens 

och en omvärld som överproducerat stål. Eftersom verksamheten har som mål att vara 

ledande inom sitt kundsegment, så är det viktigt att i dessa konkurrensutsatta tider öka 

effektiviteten och på så vis behålla och stärka sin position mot omvärlden. Den europeiska 

marknaden har under senaste tiden sett en viss ökning i efterfrågan, vilket bidragit till att 

företaget som nischat in sig på kvalitet ser en stor potential för framtidens produktion. Denna 

studie har upprättats för att hjälpa till att säkra sin nuvarande position, samt att inta mera 

marknadsandelar, [1,4]. 

På Ovako i Hällefors finns 2 finsliplinjer som består av 4 slipmaskiner. Dessa slipmaskiner 

slipar stänger i dimensionerna 30-90mm. Inom sektionen arbetar normalt fyra stycken 

operatörer. Dessa ansvarar för omställning och bevakning av linan. För att ställa om 

maskinerna krävs lång erfarenhet och utbildning. Beräknad upplärningstid är ca ett år. Att 

upplärningstiden är så lång beror på att verksamheten är komplex och operatörerna måste 

kunna behärska justeringar vid omställning och under drift. Parametrarna som kan behöva 

justeras är exempelvis: slitage av slipsten, orundhet och justering av stödskena. Ett problem är 

att det tar olika lång tid för de olika operatörerna att genomföra ett omställ. Det finns även 

inga självklara rutiner kring vilken metod som lyckas bäst med en omställning. De generella 

tongångarna runt omställningar av slipmaskiner är att det krävs mycket känsla och att det inte 

är möjligt att ge direkta angivelser för omställning. Med känsla så menas att inställningarna 

då ett bläckverktyg ställer nivån på skena samt rullar bidrar till varierade tider. Det nämns 

även att dessa moment kan ta längre tid för en oerfaren operatör, då denne är osäkrare på hur 

motståndsjusteringen ska kännas vilket även styrks av produktionsledningen. 

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Vid tidigare skeden så har företaget utsätt handledare med specialkompetens som tillsammans 

med befintliga operatörer stöttar och hjälper till vid arbetet med omställningar. Dessa personer 

arbetar som operatörer men finns även som en resurs om frågor skulle uppkomma. Företaget 

har även testat att byta ut stödskenan i maskinen till en outslitbar skena i hårdmetall. Detta har 

bidragit till att processen ej behöver stanna för utbyte av sliten skena innan batchen tagit slut. 

En ny vattenkyld hårdmetallsskena har även inhandlats för att förbättra stångkvaliteten. 

Vattenkylningsfunktionen är till för att minska friktionsvärme om stången är orund. En 

instruktion för hur ett omställ ska gå till finns upprättad som standard, denna är väldigt 

generell och styrandegraden är låg. Företaget har gjort processkartläggningar av 

verksamheten. Mätningar sker ständigt genom datasystemet Prodex. Ordning och reda arbetas 

det aktivt med och har inom företaget kommit upp till grad 2 på 5S. Dessa fakta styrks av 

Tanomkwuan (Pia) Persson Ledare för processutveckling på Ovako. 
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2.3 Vad har andra gjort tidigare 

Artikeln ”A Changeover Time Reduction through an integration of lean practices” handlar om 

ett Italienskt företag som producerar läkemedel. De har analyserats med avseende på lean för 

att fokuserar på att reducera ledtider, standardavvikelser och tiden för omställ. Detta för att 

branschen har fått ökade krav på bl.a. förpackningarna och antal produkter av kunder. Det 

medför ökade krav på snabba omställ och flexibilitet för att kunna bibehålla lönsamhet. En 

del av metoderna som är använda är 5S, kanban, standardiserat arbete och Poka-Yoke. 

Metoden SMED användes också och materialet som senare analyserades samlades in genom 

inspelning. Detta gjordes för att kunna kartlägga och skaffas sig en uppfattning om momenten 

och vad som är värdeskapande eller inte. Analysen utfördes genom en brainstorming. 

Resultatet från detta blev förbättringar i verksamheten som exempelvis: standardiserade 

formar för verktyg, funktionella fästanordningar, funktionell standardisering och en 

funktionell ordning som bidragit till att driva ut sölerierna. Dessa tekniker är verktyg från 

SMED och gav fabriken en reducering på 60%, [9]. 

”Development of a methodology to assist manufacturing SMEs in the selection of appropriate 

lean tools” är en artikel som belyser vikten av att använda rätt verktyg när för att driva ut 

slöserier. Att hitta en metod som kan hjälpa stora och små företag för att sedan kunna 

rekommendera olika lean verktyg är inte alltid så lätt. Denna artikel beskriver vikten av att 

använda rätt lean verktyg till rätt ändamål. Artikeln betonar att de viktigaste verktygen när det 

handlar om kvalitet, leveransprecision, flexibilitet och kostnad är 5S, Poka-Yoke, SMED och 

visuell kontroll. I artikeln benämns ett företag i läskbranschen som ligger i Tripoli. De är 

väldigt utsatta för konkurrens och behöver korta ledtider för att göra förtjänsten större. 

Företaget gjorde en grundlig undersökning om vilka verktyg som behövdes för 

förbättringsarbetet. Om företaget skulle välja fel verktyg eller glömma något så skulle 

konsekvensen kunna bli utebliven ökad förtjänst och svårt att konkurrera. Det är således 

viktigt att göra ett välgrundat beslut om vilka/vilket verktyg inom lean som lämpar sig bäst 

för verksamheten, [10]. 

Inom artikeln “Stability analysis and optimizition algorithms for set-up of infeed centerless 

grindning” så analyseras hur centerless-slipmaskiner kan optimeras vid omställningar. I 

artikeln så framtas matematiska modeller som lämpar sig i programmeringssyfte för ett 

datasystem till centerless-slipmaskiner. Dessa delar kommer denna studie se bortse ifrån. 

Något som däremot är intressant och som anses användbart är de olika parametrarna som 

påverkar slutresultatet på produktens yta. Exempel på parametrar som nämns påverka 

slutresultatet är bl.a. 

 Energin och hastigheten som används vid slipning 

 Krafter på stång från slipsten samt reglerskiva 

 Skicket på slipsten och reglerskiva 

 Skick på stödskena 

 Orundhet på material 

 Värmeutveckling vid körning 

 M.fl. 

Rapporten lyfter fram att slipmaskiner av modellen centerless är komplexa vid omställningar, 

men att en korrekt inställning bidrar till ökad flexibilitet och produktivitet, [5]. 
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2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Projektet syftar till att effektivisera ett flöde för en finsliplinje. För att förstå och förbättra 

flödet så är det viktigt att titta på problemet ur flera maskintekniska aspekter. Inom denna 

studie så kommer det att fokuseras på förbättringar av flödet med hjälp av kartläggningar 

genom inspelning, Analyser genom leanverktyg, statistik och utjämning. Utveckling av detta 

innefattas inom det maskintekniska området för Produktionsutveckling, Kvalitetsutveckling, 

Ekonomi och Lean. Analyser kommer även utföras på funktioner av slipmaskiner vilket 

kräver kunskaper inom Tillverkningsteknik. För att sedan få ett flyt i projektet så krävs 

kunskaper om projektledning vilket innefattas inom området Ingenjörsmetodik. 

2.5 Teori 

Studien grundar sig i förbättringsarbete vilket kan ses utifrån två olika perspektiv, hårda och 

mjuka värden. 

De hårda värdena är faktorer som nya teknik, investeringar samt nya metoder. Inom denna 

studie så skulle detta kunna anknytas till statistiska metoder, maskinfunktionella förbättringar 

och verktygsinköp. De mjuka värdena handlar om människan på arbetsplatsen. Detta kan 

exemplifieras som kultur, beteenden, traditioner, värderingar och attityder. I nedanstående 

figur 2 så presenteras prestandagränser i en verksamhet. Om en ny snabbare 

maskin(Investering) införskaffas så flyttas Asset frontier(Produktionsgränsen) uppåt. Detta 

behöver inte bidra till att Operating frontier (det verkliga utfallet) ökar då det krävs nya 

arbetsmetoder, upplärning och en vilja att ta till sig den nya maskinen för att nå god 

effektivitet. Inom denna studie så förbättras Operating frontier i figur 2 genom små 

förbättringar och en ökad förståelse för arbetsutförandet. Detta illustreras även i figur 2 när 

Operating frontier närmar sig den övre kapacitetsgränsen Asset frontier genom förbättringar. 

Kommande teoretiska verktyg kan uppnå dessa effektivitetsökningar, [7]. 

  

Figur 2: En demonstration av Preformance frontier (Prestandagränser) enligt G. Vastag, [7]. 
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2.5.1 LEAN 

Ett produktionskoncept som knyter samman olika metoder och modeller strukturerat till en 

helhet. Lean är utvecklat i Japan och satt på kartan av genom bilföretaget Toyotas framgångar 

med implementering och utveckling av produktionssystemet. Vid arbete med Lean så är det 

vanligt att arbetet inom företaget organiseras utifrån ett tempelperspektiv. Ett exempel på 

lean-templet återfinns i figur 3. Grunden inom arbetet är standardisering och utjämning av 

verksamheten. Taket lyfts upp av två stadiga pelare som benämns som JIT(Just in time) och 

Jidoka. JIT fokuserar på att hålla ett jämt flöde i processen samtidigt som Jidoka har fokus på 

att bygga in god kvalitet i produktionsflödet. Med stadiga pelare så kommer taket på templet 

vara stabilt och utge resultatet: god kvalitet, korta ledtider och låga kostnader. En illustration 

av Lean-templet visas nedan, [8]. 

  

Figur 3: Lean-tempel, [8]. 

Inom kommande underrubriker så presenteras de metoder som kommer användas inom denna 

studie från Lean-konceptet för att bygga upp grunden samt pelarna inom Ovakos organisation. 

JIT och Jidoka 

För att bygga upp starka och stabila pelare inom organisationen så krävs till en början en god 

förståelse för den egna verksamheten. Ett första steg för detta är att analysera nuläget genom 

kartläggning. Studiens kartläggning kommer främst att utföras genom mobilinspelning. Detta 

material kommer sedan användas i förbättringssyfte med via analyser med nedanstående 

metoder. 

 SMED 

 5S 

 Poka-Yoke 

 7+1 Slöserier 

 PDCA (kallas FALU inom Ovakos koncern) 

 Träddiagram 

 Utjämning 

 SPS 
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2.5.2 SMED 

En teori som används för att optimera ställtider. I grunden så utförs arbetet genom 

kartläggning för att omvandla intern ställtid (tiden då maskinen står stilla) till extern ställtid 

(tid då maskinen går). SMED sker i 8 steg. Inom denna studie är detta en basteori. För att 

utföra kartläggar med SMED så kommer mobilinspelningar av omställningar utföras. 

1. Separera intern ställtid och extern ställtid. 

Exempel på detta är att hämta verktyg i förväg innan maskinen stängs av. 

2. Omvandla intern ställtid till extern ställtid. 

Detta kan oftast göras tillviss del relativt fort genom att bara betrakta omställning visuellt. 

Många olika delmoment kan utföras samtidigt som maskinen är igång och behöver inte göras 

när den är stoppad. Exempel på aktiviteter som kan utföras under tiden då maskinen går är 

förberedelse med fixtur. 

3. Funktionell standardisering. 

Vad kan standardiseras? Exempelvis kan det användas samma verktyg till flera moment och 

kan vissa verktyg rationaliseras bort. Grunden är att inte ha fler verktyg än vad som behövs på 

arbetsstationen.  

4. Funktionella fästanordningar. 

Att kunna snabba på ställtiden med liknande skruvar och dylikt, även kallat snabbelement är 

en effektivare väg vid omställning. 

5. Förhandsjusterande fixturer. 

Att montera verktyg i fixturer innan omställning bidrar till effektivare omställning. En smart 

maskin kan växla fixturer i utrustningen när den fortfarande är i drift och när det är omställ är 

det bara för utrustningen att växla om till den nya fixturen. 

6. Parallellisera operationer. 

Bygger på att kartlägga arbetet och möjliggöra samarbete mellan flera personer. Ett bra 

samarbete minskar rörelse, bidrar till effektivitet och ökar tryggheten i arbetsmomentet vilket 

kortar ner maskinstoppet.  

7. Eliminera justering. 

Verktyg som hamnar i direkta lägen besparar tid! Detta skulle exempelvis kunna vara en 

hålslagare som har direkta lägen för A4, A5, A6 m.fl. istället för att mäta ut hålens position 

med linjal. 

8. Mekanisera. 

Vad finns det för mekaniseringsmöjligheter? Kan exempelvis en höjd justeras till önskad nivå 

med hjälp av en motor istället för ett personlyft, [8].  
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SMED metoden benämns även i artikeln ”The 10 steps to lean production”. I denna artikel 

formuleras SMED i fyra steg istället för de åtta ovanstående stegen. Artikelns fyra steg är 

följande: Bestämma befintlig metod, separera interna och externa ställtider, göra om interna- 

till externa tider och reducera interna element. Inom artikeln så benämns att SMED är en 

viktig och användbar metod för reduceringar av ställtider, [11].  

2.5.3 5S ”Ordning och reda” 

Är en 5 stegsmetod som syftar till att hålla ordning och reda inom verksamheten. Inom denna 

studie kommer denna metod användas för att strukturera upp och engagera medarbetare. Den 

kommer även vara ett kompletterande verktyg till PDCA, då den följer samma arbetsgång. 

Tillvägagångsättet beskrivs i 5 olika steg: 

 Sortera (P) 

Här handlar det om att sortera verktyg och dylikt på arbetsplatsen. Enbart de verktyg som 

används ska finnas tillgängliga, andra verktyg ska sorteras bort.  

 Strukturera (D) 

En god struktur bidrar till snabba omställningar. Tydlighet om vart verktyg och instruktioner 

hör hemma gagnar strukturen. 

 Systematisk städning (C) 

När 2S uppnåtts kommer detta att leda till att tiden för att hålla ordning och reda minskar och 

denna tid kan användas för att exempelvis hålla verktygen i bra skick.  

 Standardisera (A) 

Efter att sortera, strukturera och systematisk städning har gjorts så kan arbetet med att utforma 

en standard börja. Standarden är tänkt att vara en instruktion som gör arbetet lättare och 

snabbare. Med en tydlig instruktion som standard så kan både tid och kassationer reduceras, 

därför att det nu finns en mall att följa i sitt arbete. Det blir också lättare att lokalisera vart 

felen i en organisation gjorts om alla jobbar med standarder. 

 Självdisciplin 

Uppstår när steg 1-4 är uppnått och fungerar utan att någon påpekar eller påverkar detta. Inom 

denna fas så sker förbättringar av ordning och reda per automatik, [8,11]. 

2.5.4 Poka-Yoke 

Är en metod som syftar till att göra det omöjligt att göra fel. Exempel på detta kan vara att ett 

verktyg måste lyftas av en viss stund innan det går att gå vidare till nästa station och att endast 

det är möjligt att kan koppla in en viss sladd i ett vägguttag, [8]. Denna metod är tänkt som ett 

extra komplement inom denna studie för att hålla ordning och reda i verksamheten. 
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2.5.5 7+1 former av Slöseri 

Inom Lean finns 8st slöserier som går att analysera utifrån. Om dessa finns i produktionen så 

finns det förbättringspotential i verksamheten, [8]. 

1. Överproduktion: En verksamhet ska inte producera mer än vad som efterfrågas. 

2. Lager: Depåer där produkter står i väntan på förädling eller transporter. 

3. Produktion av defekta produkter: Produkter som framställs med defekter. 

4. Transport: Förflyttningar av produkter mellan olika steg i processen mot kund. 

5. Överarbete: Kan vara att kunden får bättre produkt än vad kunden efterfrågat.  

6. Rörelse: Förflyttningar som sker av medarbetare för att hämta verktyg/material. 

7. Väntan: Den tid då processen står still p.g.a. exempelvis: materialbrist, personalbrist 

och informationsbrist. 

8. Outnyttjad kreativitet: Om ett företag inte utnyttjar kompetensen bland medarbetare så 

försämras engagemanget och glädjen på arbetsplatsen. 

2.5.6 PDCA 

Grundades av amerikanen William Edwards Deming för att förenkla och förtydliga 

förbättringsarbete. Metoden fick ett stort genomslag när den presenterades i Japan under 

1950-talet och har levt vidare sedan dess. Idag är detta ett etablerat verktyg som bl.a. används 

inom Lean och TQM. Metoden utförs i fyra steg, [13]. Inom denna studie så kommer denna 

metod användas för att ta fram ett standardiserat arbetssätt för omställningar. 

P: Planera 

Allt förbättringsarbete startar med en planering. Inom denna del av projektet sker en 

kartläggning av vad som är det egentliga problemet genom att bryta ner och analysera 

verksamheten. I den kommande metoden så kan syns detta som bl.a. träddiagram, SMED och 

statistik vid stopptider. 

D: Göra 

Efter att ha analyserat och fått fram god data från verksamheten används materialet för att 

arbeta fram nya förbättringsförslag. 

C: Studera 

När förbättringsförslagen är på plats så sker en aktiv utvärdering av hur väl de framtagna 

förbättringarna fungerar. 

A: Lär 

Om förbättringsförslaget utgett gott resultat så standardiseras dem. Annars fortsätter arbetet 

med analyser och försök att förbättra igen. 
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2.5.7 Träddiagram 

En metod för att bryta ner arbetsmomenten vid omställning. Inom denna studie så kommer 

metoden synliggöra förbättringsmöjligheter och delorsaker till långa ställtider. För att plocka 

in orsaker i trädet så kommer analyser utföras av det inspelade materialet som insamlas inom 

metoden SMED, [13]. 

2.5.8 Kano-modellen och utjämning 

Inom företag så finns ofta olika funktioner med olika strategier. I en verksamhet där 

toleranskrav på produkter kan variera så är det viktigt att ha förståelse för varandras 

förutsättningar och även för vad kunderna efterfrågar. Att exempelvis producera en finare 

tolerans än vad kunden betalar och önskar bidrar till extra kostnader för företaget utan att 

generera extra inkomster. Genom att kontrollera detta så är det möjligt att upptäcka om 

informationen för kundens önskemål når produktionen. Detta sammanfattas i Kano-modellen 

som bygger på att en kund har tre olika önskemål. Det första behovet kallas basbehov. Det är 

grund-delarna som krävs för att kunden överhuvetaget ska vara intresserad av ett köp. Vid ett 

köp så kommer kunden ta dessa behov för givet och ej efterfråga dem. De uttalade behoven är 

behov som kunden efterfrågar extra vilket exempelvis skulle kunna vara skinnsäten i en bil. 

De omedvetna behoven är en service som kunden ej förväntat sig vid köp men som ger en 

markant ökning av kundnöjdhet efter köpet, [6,15,18]. Utifrån en tydligare förståelse av 

Kano-modellen och en produktionsutjämning med avseende på mindre omställ så kan 

omställningstiderna minska samtidigt som leveransprecisionen ökar, [8]. 

2.5.9 Bull-whip effekten 

Denna teori grundar sig i leveransprecision. En kund beställer en vara som ej ankommer i tid. 

Kunden fortsätter att beställa samma produkt från företaget då kunden genom oro för 

utebliven leverans vill lagrar upp lite extra. Vid kommande leverans så levereras den första 

ordern medans den andra ordern är restnoterad. Eftersom kunden vill ha ett extralager så 

kompenseras detta vid kommande köp. Om denna effekt sker av flera kunder samtidigt så 

bidrar detta till att företaget får en ökad efterfrågan utan att den verkliga efterfrågan finns. Om 

sedan en kommande leverans skulle utebli (bli restad) och kunder överkompenserar genom att 

beställa extra så är bull-whip effekten stor. Ett slutligt bekymmer med denna trend är att 

tillverkarna inte kan tillgodose grossister, som sedan inte kan tillgodose kunder. Detta 

problem bygger bakåt i leverantörskedjan och bildar en gigantisk efterfrågan för den första 

producenten i leveranskedjan vilket illustreras i figur 4, [6]. 

 

Figur 4: Variation genom bull-whip effekt, [12]. 
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2.5.10 SPS av stopptider (Styrdiagram och R-diagram) 

Är ett verktyg för att visa hur stor variation som råder. Kan även användas för att få ett 

underlag för medelvärdet av tiden vid omställning. 

I detta fall så kommer ett �̅� och R-diagram upprättas med avseende på stopptider.  

A2=0,729 Konstant (Hämtad i tabell), [13].  

D3=0 Konstant (Hämtad i tabell), [13].  

D4=2,282 Konstant (Hämtad i tabell), [13].  

�̅�= Medelvärde för samtliga arbetsmoment för ett stopp 

�̿�= Medelvärde för medelvärden av �̅� 

�̅�= Medelvärde för variationsbredd av stopp 

�̅� =
𝑋1+𝑋2+𝑋𝑚

𝑚
 [6] 

�̿� =
𝑋1̅̅̅̅ +𝑋2̅̅̅̅ +𝑋𝑚̅̅ ̅̅ ̅

𝑚
 [6] 

�̅� =
𝑅1+𝑅2+𝑅𝑚

𝑚
  [6] 

Gränsvärden för Styrdiagram 

Ö𝑆𝐺 = �̿� + 𝐴2 ∗ �̅� [13] 

𝑈𝑆𝐺 = �̿� − 𝐴2 ∗ �̅� [13] 

Gränsvärden för R-diagram 

Ö𝑆𝐺 = 𝐷4 ∗ �̅� [6] 

𝑈𝑆𝐺 = 𝐷3 ∗ �̅� [6] 
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2.6 Maskin och beräkningsteori 

2.6.1 Centerlesslipmaskin 

Slipning av material utförs för att förbättra slutresultatet. Då kunderna efterfrågar fina/snäva 

toleranser och en fin yta på materialet efter de olika bearbetningsstegen så utförs en slipning i 

slutskedet. Vid tidigare bearbetningsmoment som exempelvis valsning och fräsning så har 

mycket material från ytan tagits bort utan att ta hänsyn till ytans struktur vilket bidragit till att 

ytan på materialet är grov och ojämn. Vissa kunder nöjer sig med denna kvalitet på stång men 

de med högre krav kräver ett steg med slipning för att förbättra ytstrukturen. Denna metod 

bygger på att en slipsten roterar mot materialytan och skrubbar bort mindre delar av materialet 

(polerar materialet) för att på så vis förbättra yt-kvalitén. Inom denna verksamhet så har 

slipstenen korn av Aluminiumoxid (Al2O3) för att polera och föra bort material. Det tillförs 

även en poleringsvätska för att minska temperaturen samt föra bort restmaterial under 

slipningsoperationen. Slipmaskinerna inom sliplinjen där detta studie utförs är av sorten 

centerlesslipning vilket illustreras i figur 5. En centerlesslipmaskin består av två rullar, den 

ena matar stången framåt och kallas reglerskiva. Den andra rullen slipar stången och kallas 

sliprulle, [16]. Inställningar av dessa maskiner kan vara komplexa delvis p.g.a. orundhet hos 

stången, friktionskrafter som skapar värme och tryckkrafter som uppstår mellan skivorna samt 

stödskena, [5]. 

 

Figur 5: Centerlesslipning, [16]. 

2.6.2 Beräkning av tryck 

Med denna formel så trycket beräknas på en yta. (exempelvis en reglerskiva mot en stång.) 

𝜌= Tryck i Pa 

F= Kraft i N 

A= Area i m2 

𝜌 =
𝐹

𝐴
   [14] 
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3 Metod för genomförande 

Inom detta avsnitt kommer det presenteras hur olika metoder används för att ta fram ett 

resultat inom studien. De olika delarna från tidigare avsnittet teori lyfts in för tillsammans 

med verksamhetsanalyser bygga fram olika aspekter för att lösa problemet och nå målet. 

3.1 Kartläggning av verksamhet 

För att ta ett första steg i genomförandet av studien så analyseras verksamheten med hjälp av 

en processkarta för att förstå flödet inom produktionsavdelningen CEAX. Parallellt med detta 

så fördes även samtal med ledning och operatörer inom kedjan för att få en överblickande bild 

av hur det praktiska arbetet fungerade. Efter en rundvandring så kartlades att det 

gulmarkerade flödet i nedanstående processkarta figur 6, är flödet för de stänger som 

produceras och finslipas inom ramen för denna studie. De övergripande stegen fram till 

färdiga produkter är: 

1. Stänger inkommer till produktionslokalen i buntar. En första kontroll sker för att 

gallra ut eventuella synliga defekter. 

2. Bunt placeras i en inmatningsmaskin som sorterar ut stängerna styckvis inför 

kommande moment. 

3. Stängerna transporteras en och en in i en fasningsmaskin som skär bort ytskiktet på 

materialet. Detta för att få en ren metallyta att arbeta med i kommande steg. Denna 

yta ger möjligheter till att enklare se synliga defekter exempelvis sprickor. 

4. Produkter som ej når önskad kvalitet sorteras ut och skrotas. 

5. Stängerna riktas i olika maskiner. 

6. En kontroll av produktkvaliteten utförs för att gallra ut icke godkända stänger genom 

virvelström och ultraljud. 

7. Godkända stänger lagras i väntan för finslipning. 

8. Stänger förädlas genom finslipslinjen, sista steget i den andra slipmaskinen 

kvalitetssäkrar stålsorten så inget felaktigt material lämnar stationen. 

9. Stänger buntas ihop. 

10. Stänger emballeras och packas i trälådor. För att skydda produkterna så behandlas 

materialet antingen med korrosionsskydd eller så nedpackas produkterna ner i 

skydds-plast.  
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Figur 6: Processkarta för produktionslokalen CEAX 

Efter att ha fått en övergripande förståelse för hur flödet fungerar inom verksamheten så 

zoomades arbetet in på finsliplinjen. Inom stationen finslipning så finns två finsliplinjer. 

Denna studie kommer fokusera på den ena linjen då företaget i framtiden tänkt uppgradera 

genom inköp nya maskiner av samma maskintyp på den andra finsliplinjen. För att få en bild 

över omställningen av maskinerna så utförs mobilinspelningar. Det förs även samtal med de 

berörda operatörerna för maskinerna om vilka olika arbetsmoment som de utför vid 

omställning. Andra personer som det förs samtal med är ledningen, produktionstekniker, 

kvalitetsansvarig, produktionsplanering och logistikplanering för att få en bredare förståelse 

för olika de olika parternas arbeten och dess påverkan på finslipslinjens produktion. Utifrån 

dessa studier så upprättas träddiagrammet figur 7 vilket benämnts inom avsnittet teori.  

 

Figur 7: Träddiagram för CEAX 

Omställning

Skärpa 
reglerrulle

Sänk 
stödhjul

Byte av 
stödskena

Justera 
rullbanor

Ställa in 
stödskena

Justera 
vinkel och 
gap samt 
lägga an 

stång

Ställa in 
stödhjul

Skärpa 
slipsten

Kalibrera 
slipsten
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En omställning sker idag i 9 steg. Dessa moment kan variera mellan operatörer. 

1. Skärpa reglerrulle: Maskinen skär bort slitet material från reglerrullen med hjälp av en 

hårdmetallstrissa. Detta för att få en bättre yt-finish på reglerrullen vilket resulterar till 

bättre frammatning av stång samt bromsförmåga. 

2. Sänka stödhjul: Utförs för att kunna justera in stångdiametern mot stödskena. 

Sänkningen utförs genom justering av 4st skruvar. 

3. Byte av stödskena: Skenorna behöver bytas ut beroende på dimensioner på stång samt 

slitage. 

4. Justera rullbanor i våg: Utförs för att stängerna ska ligga i våg när de transporteras 

genom maskinen. 

5. Ställa in stödskena: Stödskenan finns för att motverka vibrationer som uppkommer 

genom slipning. Inställningen handlar om att få stången att vila mot stödskena utan 

någon lyftande kraft. 

6. Justera vinkel, gap samt lägga an stång: Reglerskivan i en centerless-slipmaskin är av 

konvex form. Då slipning sker så ska den främre delen av reglerskivan ligga emot 

stången medans den bakre änden utger ett gap. Detta för att få en avtagande slipning 

och därav få en finare slutfinish. Hur stort tryck som ligger an mot stång är okänt men 

bestäms av operatörerna genom att dra ett bläck (nivåverktyg) mellan stång och rulle 

för att få rätt känsla av gap. Hur stången ligger an presenteras i Figur 8 

 

Figur 8: Bild för inställning av gap 

Dessa inställningar är även omständiga vilket bidrar till stor förflyttning. P.g.a. detta så 

utförs även ett spagettidiagram. Detta illusteras i figur 9. 
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Figur 9:  Spagettidiagram för inställningar av vinkel, gap och anläggning av stång. 

Operatören känner efter genom tester med bläck (nivåverktyg). 

7. Ställa in stödhjul: Inställningen av stödhjul likartad inställningen för skena, dvs. få 

stång att vila mot stödhjul utan att någon lyftkraft sker. 

8. Skärpa slipsten: Utförs med hjälp av en diamant i syfte att förbättra slipytan. 

9. Kalibrering: Spara in den nya positionen för de olika inställningarna. 

 

Efter att ha fått en förståelse för hur funktionerna fungerar så fortsätter studien utifrån två 

perspektiv. SMED respektive statistik. 

3.2 SMED 

Operatörer som utför omställningar arbetar utifrån känsla genom att dra olika bläck 

(nivåverktyg) för att finna rätt inställning på maskinen. Bläcket används bland annat för att 

ställa gapet på reglerrullen. Ofta leder det till långa justeringar. Dessa komplexitetsproblem 

vid omställningar styrks även inom artikeln bl.a. “Stability analysis and optimizition 

algorithms for set-up of infeed centerless grindning”, [5]. Utifrån kartläggningen som 

framtagits så kan även analyser genom metoden SMED startas. Som ett kartläggningsverktyg 

så utfördes inspelningar av omställning med hjälp av en mobiltelefon. Valet av metoden 

inspelning skedde delvis p.g.a. möjligheten att kunna gå tillbaka och analysera moment som 

utförts i efterhand. De åtta punkterna inom SMED leder sedan projektet framåt till olika 

framtida förbättringslösningar. Vid analyserna av det inspelade materialet så kan även 

efterforskningar utifrån de olika lean-verktygen som benämnts inom avsnittet teori utföras. 

Där träddiagram kan användas för att bryta ner omställningsmomenten i mindre delar, [13]. 

Leans 7+1 slöserier kan användas för att granska rörelsemönster, [13]. 5S och Poka-Yoke 

(Råder ordning och reda), [8]. En nedbrytning genom träddiagram möjliggör även 

förenklingar vid framtida tidsstudier för viktbestämning till det kommande resultat i form av 

förbättringsförslag. Detta för att kunna räkna på en tidminskning på 13,5 min vilket är målet 

med studien. 
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3.3 Statistik 

Som steg två så samlas data in för stora omställningar. Eftersom maskinen står still vid 

omställning så hämtas maskinstopps-tider in från dataprogrammet Prodex. Ett större ställ 

avgränsas till värden mellan 60-210 min. För att få ett trovärdigt statistiskt resultat så hämtas 

100st mätpunkter för stora omställningar under tre månaders tid. Dessa används för att skapa 

ett styr-, �̅�- och spridningsdiagram.  

3.3.1.1 Styrdiagram 

Första steget för detta är att beräkna medelvärdet �̅� vilket utförs genom att ta fyra värden och 

beräkna dessa till ett medelvärde. Detta värde får en punkt i styrdiagrammet. Denna beräkning 

upprepades 25 gånger. Tillsammans bildade dessa punkter styrdiagrammet. Formeln för detta 

ges nedan.  

 

�̅� =
𝑋1+𝑋2+𝑋𝑚

𝑚
 [6] 

Nästa steg är att beräkna styrgränserna för diagrammet. För att kunna upprätta formel för 

styrgränser behövs A2=0,729 som är för fyra variabler. Denna konstant är hämtad ifrån 

boken ”Kvalitet från behov till användning” (13). �̅� är ett medelvärde för variationsbredd av 

stopp. �̅� beräknas med formel: 

 

�̅� =
𝑅1+𝑅2+𝑅𝑚

𝑚
 [6] 

För att konstatera �̿� så används de 25st beräknade medelvärdena som sätts in i nedanstående 

ekvation: 

 

�̿� =
𝑋1̅̅̅̅ +𝑋2̅̅̅̅ +𝑋𝑚̅̅ ̅̅ ̅

𝑚
 [6] 

 

När värdena �̿�, �̅� och A2 har konstaterats så kan övre och undre styrgräns räknas ut med 

följande formler: 

𝑆ö = �̿� + 𝐴2 ∗ �̅� [13] 

𝑆𝑢 = �̿� − 𝐴2 ∗ �̅� [13] 

3.3.1.2 �̅�-diagram 

För att få en bild över spridningen så utförs också ett �̅�-diagram. För att upprätta detta så 

behövdes det styrgränser. Vilket beräknas med formlerna: 

Ö𝑆𝐺 = 𝐷4 ∗ �̅� [6] 

𝑈𝑆𝐺 = 𝐷3 ∗ �̅� [6] 

𝐷3 och 𝐷4 hämtades ur en tabell i boken ”Operation and process management”, [6]. 𝐷3=0 och 

𝐷4=2,282. 
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3.3.1.3 Lägesspridningsdiagram 

Alla punkter sätts in i ett diagram som tydliggör avvikelser. Den tänkta analysen är att se 

utstickande värden.  

Genom dessa beräknar så uppkommer ett medelvärde för ett genomsnittligt omställ �̿�. Detta 

värde ger en hint av vilken tid som en omställning tar idag och hur resultatet efter denna 

studie kan utvärderas. Statistiken kan även användas för att analysera fram lågt hängande 

frukter (synliga defekter i verksamheten).  

3.4 Utjämning 

Vid arbetet med utjämning så går det att effektivisera utifrån två håll. Antingen jobbas det 

med arbetet i avsnittet effektivisering, med reducering av omställningstid vilket denna studie 

omfattar. Eller så fokuseras det på batch-storlekarna. Inom detta stycke så fokuseras det på 

båda metoderna samtidigt, för att finna den optimala produktionen för verksamheten. Detta 

för att öka flexibiliteten och kundnöjdheten. En förhoppning med denna utjämning är att 

kunder i framtiden ska kunna beställa senare och ändå få produkterna i tid. 

Utifrån befintlig statistik så finns möjligheter för att effektivisera genom utjämning. Ett 

metodiskt arbete för detta är att beräkna utifrån värden i verksamheten, om hur 

effektiviseringen påverkar flödet. Inom Ovako så finns inga uppmäta värden på en 

genomloppstid för en batch genom finslipslinjen. P.g.a. detta utförs det en demonstrerande 

simulering.  

För att komma igång med utjämningen så används medelvärdet som konstaterats inom 

avsnittet statistik �̿�. Detta reduceras i detta exempel med effektiviseringsvärdet 13.5min vilket 

är målet med denna studie. Utgångspunkten för utjämning i produktionsplaneringssyfte är att 

visualisera hur variationen av batch-storlekar påverkar produktionen. För att göra detta så 

upprättas två formler som ska användas upprepade gånger i olika tabeller för att konstruera en 

visuell graf.  

B= Effektiviseringstid (min) 

N= Stänger i batch (st) 

S= Tid för stång (min) (I detta fall antagen till 1 min) 

T= Tillgänglig tid (min) 

Tg= Genomloppstid (min) 

�̿� = 113 min framtaget i det kommande avsnittet resultat för statistik. 

𝑇𝑔 = (𝑁×𝑆) + (�̿� − B) 

TB= Sammanlagd maskintid och omställningstid för batcher (min) 

 

𝑇𝐵 = 𝑇𝑔 + 𝑇𝑔1
+ 𝑇𝑔2

+ 𝑇𝑔𝑚
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Vid simuleringen så utförs experimentet tre gånger. Ett fall där N styrt till (N=40st, N=57st 

och N=84st), ett fall när N i basen är första fallet men när även vissa batcher läggs in 

slumpmässigt. I sista fallet så sker endast variation (Kunderna styr produktionen). 

Tid för stång är S och det är en konstant som är 1 min. T= 960 min som är tillgänglig tid 

16h/dag. TB= Sammanlagd maskintid och omställningstid för batcher i min.  

𝑇 > 𝑇𝐵 

 

Genom att jämföra TB (Sammanlagd maskintid och omställningstid för batcher) med T 

(Tillgänglig tid) så går det att optimera planeringen. Inom denna studie kommer detta 

åskådliggöras genom att plotta in olika värden i tabeller och diagram med programvaran 

Microsoft Excel. Ett mål med detta är att öka flexibiliteten i verksamheten för att på så viss få 

högre kundnöjdhet. Detta genom exempelvis snabbare leveranser.  
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4 Resultat 

Inom detta avsnitt så presenteras studiens resultat. Först presenteras de olika resultaten för 

metoderna. Sedan upprättas det slutgiltiga resultatet vilket är att ta fram en mall för ett 

standardiserat arbetssätt och effektiviseringsförbättringar.  

4.1.1 Tidsstudie 

Inför resultat så har vissa tidsstudier utförts för att ge en uppfattning om hur lång tid vissa 

moment tar. Eftersom vissa tider varierar mellan olika medarbetare så benämns vissa tider 

som varierande. Dessa tider har stor spridning och är längre än 10 min. De moment som är 

tidsatta i nedanstående punktlista är moment som utförs relativt snabbt och som har låg 

spridning av tid i förhållande till den totala tiden.  

1. Skärpning av reglerskiva = varierande tid 10-20min 

2. Sänka rullbanor = 1min.  

3. Sänka alla stödhjul = 4min. 

4. Byte av skena = 5min. 

5. Kolla våg av rullbana = 2min. 

6. Ställa in skena = varierande tid 18-45min 

7. Justera reglerskiva till stång och ställa gap= varierande tid 30-75min 

8. Ställa stödhjulen = 8min. 

9. Skärpning av slipsten = 1min. 

10. Kaliberara = 20S. 

Inom det tidigare stycket metod så ges en mer ingående förklaring av hur en omställning sker 

inom kartläggningen av verksamheten. (För mer detaljer runt tidsstudien se Bilaga A) 

4.1.2 SMED 

För att bestämma en standard för finslipslinjen på Ovako så har inspelningsmaterial inhämtats 

och använts för att skapa ett träddiagram för hur ett omställ sker idag. Detta återfinns i metod 

delen som figur 7. Träddiagrammet har i detta skedde använts för att separera moment som 

kan utföras samtidigt. Ordningen för omställningsmomenten har även studerats med avseende 

på om de går att flytta momenten. De gråmarkerade fälten i nedanstående figur 10 är moment 

som kan utföras under samma tidpunkt innan maskinen öppnas. De blåmarkerade momenten 

är delar som utförs när maskinen är öppen. Dessa behöver utföras steg för steg. Det första 

momentet skärpa reglerrulle är ett moment som har en varierad tid över 10 min. De andra tre 

arbetsmomenten, Skärpa slipsten, sänkning av ett stödhjul och sänkning av rullbanor kan 

utföras under tiden för skärpningen av reglerrullen av en person. Detta eftersom de tre 

momenten inte överstiger 10 minuters sammanlagd omställningstid vilket det minst tar för 

skärpning av reglerrulle. De andra momenten som är markerade blåa måste ske i 

ordningsföljd och kan utföras genom samarbete vilket kan ses som parallelliserat arbete inom 

SMED som har benämnts inom avsnittet teori.  
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Figur 10: Separerat träddiagram för parallellisering 

Vid analysen av det inspelade materialet så utforskades även om det finns några synliga 

slöserier. Något som framkommit är att det i vissa moment sker överarbete av viss personal. 

Detta utifrån osäkerhet av hur noga en maskin behöver ställas in. Konsekvensen blir att 

maskinen ställs in för en bättre tolerans än vad kunderna betalar för. Under ett omställ som 

utförs av en person så sker mycket rörelse. Maskinen som ställs om är stor och vissa 

parametrar som ska ställas in kan behöva finjusteras genom att testa läget flera gånger. Vid 

dessa tester får operatören lämna en position för att vid en annan position ställa om 

utrustningen. Vid ett parallelliserat arbetssätt så kan dessa rörelser minimeras. Under 

inspelningarna så har det även framkommit av personalen att de har vissa egna idéer och 

därav finns outnyttjad kreativitet. Samtidigt så finns det en viss oro för förändring. Utifrån 

detta så har tre möten arrangerats för att skapa engagemang hos personal och ledning. 

4.1.2.1 Verktygstavla 

En viss del av slöserierna vid omställning beror på att 5S (Ordning och reda) brister. Detta 

kan vara att det letas efter verktyg eller att det används olämpliga verktyg vid omställning. 

Vid en verktygstavla så skall det framgå tydligt vilka verktyg som är lämpliga. De olämpliga 

ska plockas bort. Inför kommande standard så upprättas en tydligare verktygstavla med färre 

verktyg. Verktygstavlan ska vara utrustad med ett alarmsystem så att verktygen återkommer 

till sin plats efter användning. Detta återknyts till teorin Poka-Yoke och figur 11 illustrerar 

detta. För hur ett komplett alarmsystem kan se ut återfinns i Bilaga B. 

  

  Verktyg för verktygstavla 

1. Elektrisk skruvdragare (Hylsa 

16mm) 

2. 1st Bläck 

3. Gummiklubba 

4. Blocknyckel 24mm 

   

Figur 11: Verktygstavla 

Omställning

Skärpa 
reglerrulle

Skärpa 
slipsten

Sänk ett 
stödhjul

Sänk 
rullbanor 

Sänk 
resterand
e stödhjul

Byt 
stödskena

Justera 
nivå för 

rullbanor

Ställ in 
stödskena

Justera 
vinkel och 
gap samt 
lägga an 

stång

Ställa in 
stödhjul

Kalibrera 
slipsten
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4.1.2.2 Om design av stödhjul 

En alternativ lösning till dagens stödhjulskonstruktion. Denna design reglerar nivån i höjdled 

genom att vimpla ut snabbkopplingen. Nivån på rullarna kan justeras i sidled genom justering 

av skruvreglage. Figur 12 illustrerar denna konstruktion. Denna konstruktion har två 

parametrar som kan justeras istället för dagens lösning med fyra. 

 

Figur 12: Stödhjulskonstruktion 

4.1.2.3 Omkonstruktion av slipmaskin för inställningarna vid lägg an stång och ställning av gap. 

Vid inställningar av gap så utförs först en inställning där reglerskivan positioneras i en 900 

vinkel. Sedan vinklas reglerskivan mot stång för att på så vis få ett gap som motsvarar halva 

reglerskivan. Detta illustreras i figur 8 i genomförandet. Eftersom det råder mycket känsla 

inom dessa moment och inställningarna sker med bläck så råder vis variation vid 

inställningarna. För att slippa variationen som uppkommer när olika medarbetare ställer in 

maskinen så kan en tryckgivare installeras. Tryckgivarens funktion är att inte tillåta ett 

övertryck. Tryckgivaren ställs in utifrån det tryck som anses lämpligt av medarbetarna. Detta 

tryck sätter sedan standarden för tryck mot stång. 

Utifrån teorin för tryck så är trycket kraften genom arean. Detta innebär att om arean är liten 

och trycket är konstant så kommer även kraften vara låg. Om sedan arean tillåts öka så 

kommer även kraften behöva göra det vilket är möjligt om trycket är konstant. Detta 

illustreras genom en simulering nedan. 

𝜌= Tryck i Pa 

F= Kraft i N 

A= Area i m2 

𝜌 =
𝐹

𝐴
   [14] 
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𝜌 =
𝐹

𝐴
→ 𝜌×𝐴 = 𝐹 → 𝐹 = 20𝑃𝑎×1𝑚2 = 20𝑁   

𝜌 =
𝐹

𝐴
→ 𝜌×𝐴 = 𝐹 → 𝐹 = 20𝑃𝑎×20𝑚2 = 400𝑁 

Detta visar att stången inte kommer deformeras om trycket är konstant. I figurerna 13 och 14 

visas ett exempel på hur detta skulle kunna fungera. Först flyttas reglerrulle mot stång tills 

tryckgivaren slår ifrån. Sedan ställs vinkel för reglerrulle. Ett sista steg är att justera ut 

reglerrullen så den lättar från stång för att sedan justera in till tryckgivaren slår ifrån. 

Resultatet av detta är att det alltid blir samma tryck mellan reglerrulle och stången.  

OBS: Detta kan även fungera för sliprulle och stödskena. 

 

Figur 13: Tryckpunkt vid inställning 900 

 

 

Figur 14: Tryckpunkter, fokus på reglerskiva. 

För att denna omkonstruktion ska kunna fungera behöver hydraulikanordningar installeras för 

förflyttningar av reglerrulle, sliprulle och stödskena. 
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4.1.2.4 Möte med Arbetsledning och operativ personal på finslipslinjen 

Syftet med detta arbete är att i slutändan bl.a. framställa en standard vilken inom denna studie 

är tänkt att upprättas genom arbetssättet PDCA. Fram till denna tidpunkt så har arbetet 

handlat om planering och genomförande, vilket ligger under bokstaven P och D. Planeringen 

är arbetet som skett innan det separerade träddiagrammet figur 10 upprättats. Genomförandet 

kan anses som upprättandet av diagrammet. För att ta sig vidare mot en ny standard så utförs 

nu en kontroll av träddiagrammet gentemot arbetsledning och berörda operatörer. Denna 

kontroll kan ses som C inom PDCA. Mötena sker separat med arbetsledning respektive 

operatörer. Slutresultatet d.v.s. godkännandet av arbetsordningen delges senare i resultatet 

under rubriken 4.2 Standardiserat arbetssätt. 

4.1.3 Statistik och Utjämning 

4.1.3.1 Styr- R- och Lägesspridningsdiagram 

Utifrån de olika formlerna som nämnts inom avsnittet metod så har ett styrdiagram upprättats 

med hjälp av 100 olika stopptider. Xbar motsvarar ett medelvärde för fyra olika omställningar. 

Xbarbar är medelvärdet av de 25 punkterna för Xbar som plottats in i diagrammet. ÖSG och 

USG är övre respektive undre styrgräns. Styrdiagrammet demonstreras i figur 15 

 

Figur 15: Styrdiagram av stopptider från intervallet 19 jan-7 apr. 

Resultatet av detta är att ett omställ har medelvärdet �̿�=113 min.  

De inhämtade datavärdena används även för att kolla spridning i ett R-diagram. Vilket 

illustreras i figur 16. Spridning �̅� för de inhämtade värdena är resultatet 72min åt vardera håll. 
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Figur 16: R-diagram av stopptider från intervallet 19 jan- 7 apr. 

 

Utifrån lägesspridning så analyseras om det finns tydliga avvikelser. Dessa har analyserats 

inom inringat område i figur 17. I verksamheten finns inget dokumentationssystem för dessa 

punkter och därför är resultatet av denna analys att orsaken till längre omställningstider är 

okänd. 

 

Figur 17: Lägesspridningsdiagram för tidsintervallen 19 jan- 7 apr. 

För att se beräkningar för upprättande av styr- R- och lägesspridningsdiagram se bilaga B. 
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4.1.3.2 Simulering av produktionsplaneringssystem 

Utifrån givna ekvationer under stycket utjämning inom metoden så har olika tabeller 

upprättats. För att se dem i sin helhet se bilaga A. Nedan presenteras tre fall då 

effektiviseringen är 13,5min, vilket är målet för denna studie. Tabellerna är en visualisering av 

hur en produktionsplanering kan utföras och farhågor om variationen eskalerar.  

Fall 1: Produktionsplanering genom prognos 

Tabell 1 är en uppskattad simulering av produktionsplanering som utförts genom prognoser 

från kunderna. Vid denna uppskattning har kunderna fått tre olika kvantitetsstorlekar att välja 

mellan. N=40st, N=57st och N=84st. Dessa ordrar planeras in i ett optimerat schema som 

bidrar till så mycket utleveranser som möjligt. Det gröna fältet i tabell 1 är den tillgängliga 

tiden som finns kvar efter att dagens sista order är färdigställd. I detta fall så återstår 3min 

vilket är 1min tillgodo för kommande dag. En optimal planering skulle producera 363st 

stänger per dag, i detta fall produceras 362st. Färdiga stänger beräknas genom ekvation:  

𝐹ä𝑟𝑑𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟 = 𝑇 − (𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑟 ∗ (�̿� − 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)) 

Inom utjämningsdiagrammet figur 18 så visas hur den totala tiden matchar den tillgängliga 

genom att skärpunkten mellan TB och T tangeras. 

Tabell 1: Utklipp från planerad produktion via prognoser (se fullständig tabell under bilaga A) 

 

 

Figur 18: Utjämningsdiagram för planerad produktion för fem dagars arbete. 
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Fall 2: Varierad produktion i en produktionsplanerad verksamhet 

Den andra simuleringen av den målsatta effektiviseringen demonstreras nedan i Tabell 2 och 

Figur 19. Detta är ett exempel av hur dagens system fungerar. Idag går det att lägga in ordrar 

som förskjuter den innan planerade produktionen. Omprioriterade ordrar motsvarar de blå och 

grönmarkerade fälten inom tabell 2. När variation tillåts i produktionen så kan konsekvensen 

bli att färre ordrar lämnar produktionsanläggningen, vilket även minskar kundnöjdheten 

genom sämre leveransprecision. Det röda fältet i tabell 2 motsvarar tiden som finns kvar då 

dagens sista order är färdigställd. I detta fall kan endast 3st ordrar produceras under dag 3. 

Detta är något som även kan relateras till teorier från Kano-modellen genom att inte ens 

grundbehovet (få produkterna i tid) uppfylls för kunden.  

Antalet utlevererade stänger för denna vecka blev 1269st vilket är 546st stänger färre än det 

maximala flödet för en vecka. 

I utjämningsdiagrammet för variation figur 19 så demonstreras hur konsekvensen av 

orderflyttning förändrar produktionsplanering. I detta fall kan förskjuten produktion inhämtas 

på utökat skift.   

Tabell 2: Utklipp från en tabell för varierad produktion. (se fullständig tabell under bilaga A) 

 

 

Figur 19: Utjämningsdiagram för variation för fem dagars arbete. 
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Fall 3: Då verksamheten enbart styrs av variation. 

När en verksamhet planeras som i fall 2 så kan detta ge konsekvenser då kunder vänjer sig vid 

omprioriteringar av ordrar. I tabell 3 så är verksamheten så pass omprioriterad att endast 

variation råder. Detta är en effekt som skapas av kunden när den ej fått sina leverade 

produkter i tid. Eftersom kunden vet att omprioritering kan ske så ändar den i 

produktionsflödet kontinuelligt. I tabell 3 så ger detta ett uttryck i att endast 2 ordrar 

färdigställs under dag 3 vilket motsvarar batch 14 under produktionsveckan. Resterande 4 

ordrar blir restade till dag 4. I tabellen 3 finns det 3 olika batch färger vilket är flyttade ordrar 

från kunder. Att kunderna vill flytta odrar beror till stor del på att deras kunder inte kan få sina 

leveranser. Denna trend bidrar slutligen till bull-whip effekten vilket benämns inom avsnittet 

teori. Bull-whip effekten kan urskiljas i figur 20 där TB sträcker sig långt över T. Detta får 

tillsist konsekvensen att kapaciteten inte räker till och kontrollen över produktionen förloras. I 

detta skede så är kunderna så pass missnöjda med leveransprecisionen så de kan tänka sig att 

byta leverantör. För att kunna ha en verksamhet som styrs på detta sätt krävs det stora lager. 

I detta fall så kan endast 961st stänger levereras under veckan, vilket är 854st stänger färre än 

det maximala flödet för en vecka. 

Tabell 3: Utklipp från en tabell med endast variation. (se fullständig tabell under bilaga A) 

 

 

Figur 20: Utjämningsdiagram för planerad produktion för fem dagars arbete. 

Resultatet av simuleringarna visar att en verksamhet som planerar sin produktion blir 

effektivare än en verksamhet som enbart styrs av variation.  Fullständiga tabeller för de 

ovanstående finns i Bilaga C. 
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Analyser av de tre utjämningsfallen 

Utifrån de olika utjämningsfallen så utförs en jämförelse för att se hur produktionsplanering 

kan påverka maskinoptimering. I nedanstående figur 21 så redovisas i den svarta stapeln det 

maximala utfallet för en produktionsvecka vid planering av 6 batcher om dagen. Maximalt 

utfall är 1815st stänger i denna simulering. Inom fall 1 så benämns hur maximalt utfall tagits 

fram. Stapeln för planerad produktion levererar i detta fall 1810st stänger vilket är en 

tillgänglighet på 99,7%. Restbatch för stapeln är 0st. För stapel variation vid effektivisering 

som liknar dagens planeringssystem levereras 1296st och tillgängligheten är 71,4%. 

Restbatcher för denna planering är 422st. I den sista stapeln endast variation så levereras 

961st stänger vilket motsvarar en tillgänglighet på 52,9%. Restordrar är 740st. 

 

Figur 21: Konsekvenser av variation i produktionsplanering 
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4.2 Standardiserat arbetssätt 

Här sammanfattas de moment som tagits fram genom träddiagram och tidsstudier i tidigare 

resultat. Detta sammanfattas som en punktlista där en separering av interna och externa 

omställningsmoment har skett med hjälp av SMED: 

Extern omställning 

 Hämta stödskena 

 Meddela medarbetare  

Intern omställning 

Moment innan maskinen öppnats som utförs av en person. 

1. Skärpning av reglerrulle 

2. Skärpning av slipstensrulle 

3. Sänk ett stödhjul 

4. Sänk eller höj rullbanor 

Moment när maskinen har öppnats som utförs av två personer. 

5. Sänk resterande stödhjul 

6. Lyft skärvätskebesprutning 

7. Byt stödskena 

8. Justera reglerrulle till 90° 

9. Ställ in stödhjul 

10. Ställ in vinkel på reglerrulle 

11. Justera in stång mot reglerrulle 

12. Ställ in skärvätskebesprutning 

13. Lägg emot slipsten mot stång 

14. Justera in avblåsare och kvalitetskontrollsutrustning 

15. Kalibrera slipsten 

Detta är en sammanställning för alla moment som kan förekomma men vid maskin 258 så 

uteblir punkt 14. De slutgiltiga dokumenten för standarden återfinns i bilaga B.  
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4.3 Effektivisering  

Detta avsnitt handlar om de olika inköp som behöver göras för att uppnå önskad 

effektivisering. 

4.3.1 Låg kostnad 

 Parallelliserat arbete under vissa omställningsmoment 

 Inköp av: 

o 2st elektriska spärrskaft 

o 2st snabbkoppling 

o 2st verktygstavlor 

o Flytta kontrollpanel närmre maskin på maskin 253 

4.3.2 Hög kostnad 

 Inköp av: 

o Riktade stänger/rör 

o Omkonstruktion av stödhjul 

o Alarm på verktygstavlor 

o Tryckgivare på hydraulik för att mäta trycket mellan rullarna och stången. 

Tidsstudie för effektivisering utförd genom analyser av rörelseminskning och troliga 

förbättringar med hjälp av inköpen för låg kostnad förbättringarna. Resultaten av dessa 

analyser demonstreras i Tabell 4. 

 

Tabell 4: Tidsbesparing vid implementering av standard samt låga investeringar. 
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5 Investeringskalkyl 

I detta avsnitt så presenteras de olika investeringarna uppkommit i studien dels de låg 

kostnaderna vilka krävs för att uppnå resultatet 16,5min. Det benämns även investeringar med 

hög kostnad vilka kan ge ytterligare reduceringar av ställtider.  

Låg kostnad (Priser och artiklar hämtade från Ahlsell.se) 

Inköp av: 

 

Elektriska spärrskaft:  

Spärrskaft Maiwaukee M12 Art-nr: 476121 Pris: ca 2 200 SEK 

Mellanstycke Bahco 7765 Art-nr: 130162 Pris: ca 75 SEK 

Hylsa 3/8 Bahco A7400DM-16 Art-nr: 129668 Pris: ca 70 SEK 

 

Snabbkoppling: 

Låsspak Ställbar Art-nr: 171985 Pris: ca 45 SEK 

 

Verktygstavlor: (utan RFID-lösning) 

Verktygstavla 470mm x 903 mm Art-nr: 379504 Pris: ca 450 SEK 

 

Beställning av två set. En för vardera maskin: Total Summa Pris: ca 5680 SEK 

 

Flytta kontrollpanel närmre maskin på maskin 253: 

Arbetstid 3tim Pris: ca 3000 SEK 

Total kostnad Pris: ca 8680 SEK 

Tjänade intäkter för effektivisering 13,5 min, beräknat på diametern 32mm 

S= 2st stänger per minut, m= 24,4 kg, C= 15 kr/kg 

 𝑆×𝑚×𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡 Total intäkt:732 SEK 

Total Intäkt för en omställning med effektivisering 13,5min 13,5min:9 882 SEK  

Pay-off metoden, [17].  

𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓 =
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
≈

8680𝑘𝑟

732𝑘𝑟
≈

11,9 𝑚𝑖𝑛 

  

För en investering med låg kostnad så är Pay-off-tiden ca.12 min 
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Hög kostnad (Antas ge en effektivisering på 20min extra) 

Inköp av: 

o Riktade stänger/rör (Priser enligt Stefan Lindbom Tibnor) 

30x3.0 Rör   Pris: 109 SEK/m 

50x3.0 Rör  Pris: 316 SEK/m 

90x3.0 Rör  Pris: 626.50 SEK/m 

Utifrån dessa värden beräknas ett medelvärde. Medelpriset är 350.50 SEK/m. Det antas även 

ett värde på 60st dimensioner med längden 4m:  Pris: 84 120 SEK 

 

o Omkonstruktion av stödhjul 

Okänt Pris: 

o Alarm på verktygstavlor (Uppgifter från Identsys RFID) 

Verktygstavlor och tillbehör Pris: ca 20 000 SEK 

Uppskattad arbetskostnad (Kan variera beroende på önskemål) Pris: 30 000+ SEK  

[Priset är inget takpris utan är satt utifrån spekulationer] 

o Tryckgivare på hydraulik eller servomotor för att mäta trycket mellan rullarna 

och stången. 

Okänt Pris: 

Total kostnad  134 120 SEK 

(På grund av rådande omständigheter så då vissa priser är okända och andra priser är antagna 

så antas ett pris på 2 500 000 SEK för konstruktioner och implementeringar). 

Tjänade intäkter för effektivisering 20 min, beräknat på diametern 32mm 

S= 2st stänger per minut, m= 24,4 kg, C= 15 kr/kg 

 𝑆×𝑚×𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡 Total Intäkt:732 SEK 

Total Intäkt för en omställning med effektivisering 20 min. 20min:14 640 SEK  

Pay-off metoden, [17]. 

𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓 =
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
≈

2500000𝑘𝑟

732𝑘𝑟
≈  3415𝑚𝑖𝑛 →

3415𝑚𝑖𝑛

20𝑚𝑖𝑛/𝑜𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙
≈ 171 𝑂𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙  

För en investering med hög kostnad så är Pay-off-tiden ca: 6 mån 
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6 Diskussion 

Inom detta avsnitt så diskuteras hur vida resultatet är troligt eller inte. Vilka antaganden som 

tagits under arbetes gång och resultatet anses trovärdigt. Det benämns även senare inom 

(rubrik 6.2) vissa rekommendationer för kommande arbete.  

6.1 Värdering av resultat 

Vid framtagningen av tiderna för tidsstudien så utfördes momenten med hjälp av tidtagning 

via mobiltelefon på det inspelade materialet. Eftersom det endast finns tre olika 

omställningsvideos så finns möjligheten att vissa moment kan utföras snabbare eller ev. ta 

längre tid än det angivna värdet. De tidsatta värdena hade mindre tidsspridning vid 

tidsstudierna därför är dessa satta till exakta värden. De varierade värdena inom studien är 

också uppskattade, men vid tidsstudierna så skedde en större variation i tid. Om flera värden 

hade uppmätts så finns möjligheten till att tiderna hade förändrats, det finns även möjlighet att 

den demonstrerande personalen varit extra tydlig vid omställningar vilket kan bidragit till 

längre omställningstid.  

Vid separeringarna av arbetsmomenten inom SMED-metoden så användes de tidsstudier som 

analyserats fram. Eftersom dessa värden till viss del är uppskattade så finns en viss osäkerhet 

vid de olika momenten. Det varierade arbetsmomentet skärpning av reglerrulle har därför en 

lägre tid än de uppmätta värdena i tidsstudie vid omställning i bilagan A. En lägre tid betyder 

att man tagit extra hänsyn till att de arbetsmoment som planerats utföras samtidigt ska hinnas 

med. Se de gråa fälten i figur 10. 

De samarbetsmoment som har lyfts inom figur 10 som blåa fält, detaljeras inte i form av 

rutiner inom denna studie. Tanken är att två personer ska utföra arbetet tillsammans. Dessa 

ska vara placerade på varsin sida om maskinen vid omställningar. När momentet justera 

reglerskiva till stång och ställa gap sker, så ska den ena personen utföra lägeskontroll med 

bläck medans den andra lägger an stång och ställer gap. Eftersom det i dagsläget inte finns 

tydliga rutiner för hur dessa moment ska utföras så finns risker för att de samarbetande 

momenten uteblir. Det finns även risker att effektiviteten vid omställningar inte uppnår lika 

goda resultat som önskas inom denna studie.  

Vid framtagandet av figur 10 träddiagram så fördes en del diskussioner med den berörda 

personalen. En av utgångspunkterna var att få kännedom om slöserier i verksamheten. Vår 

syn är att tidsdifferensen som sker från omställning till omställning kan bero på 

överbearbetning. Detta utifrån personalens belysning om att omställning sker via känsla. Om 

känsla styr omställning så kommer kvaliteten på produkterna variera, vilket bidrar till att vissa 

produkter har bättre toleranser än andra och därav sker överarbete. Denna tolkning kan inte 

grundats i uppmätta värden och är enbart ett påstående.  Ett annat påstående är den 

outnyttjade kreativiteten. När vi träffade personalen så fanns många idéer om verksamheten. 

Dessa kan ha uppstått genom våra frågor men skulle även kunna kommit fram om någon 

annan frågat. Vår bild av ledningen är att han försöker ta in personalens idéer. Men att det 

brister ibland p.g.a. tidsbrist. 

Den verktygstavla som har framtagits av oss är en utveckling för att nå 5S. Vid analyserna av 

inspelningarna så iakttas mycket rörelser och vissa är p.g.a. letande av verktyg. På 

verktygstavlorna hänger också verktyg som inte används vid omställning, vilket kan bidra till 
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förvirring om vilket verktyg ska användas och när det ska användas. Det har även utrustats ett 

alarmsystem för att hålla ordning och reda. Detta anser vi är en poka-yoke lösning. Däremot 

kan det hända att vissa korrigeringar kan behöva ske då inga praktiska tester utförts. 

Stödhjulskonstruktionen figur 12 som vi ritat upp är en illustrerande bild. Det har inte förts 

hållfasthetsberäkningar och upprättats ritningar. Vår bild är att konstruktionen är möjlig att 

tillverka men för att garantierna att den kan tillverkas så behöver företaget ta kontakt med en 

konstruktör. Den tidsbesparing som sker genom implementeringen har uppskattats till att 

justeringar sker på 2 parametrar istället för 4 som originalet har. 

Den statistik som inhämtas kommer ifrån företagets dataprogram prodex. Dessa värden har 

antagits som korrekt uppmätta inom denna studie. Inom en verksamhet så kan det hända att 

felinlagda koder bokförts i systemet. En viss korrigering har gjorts för detta då 

stopptidsintervallet är satt mellan 60-210min, de värden som är under och över har sållats 

bort.  

Inom avsnittet simulering och produktionsplanering så fanns inga exakta värden att tillgå från 

företaget därför har en uppskattning skett. Simuleringens uppgift är att belysa företaget vikten 

av att följa den planerade produktionen. Eftersom det inte finns någon relevans i de olika 

fallen så stämmer varken batchstorlekar, antal batcher per dag och färdigställda stänger med 

dagens produktion. 

6.1.1 Standardiserat arbetssätt 

När standarden skulle upprättas så hölls möten tillsammans med ledning och 

produktionspersonal, var och en för sig. Tanken med detta var att få en mer ärlig diskussion 

om hur arbetet utförs. Vid dessa möten så lämnades det fram ett färdigt koncept som 

framtagits av de tidigare utförda resultaten genom tidsstudier, träddiagram och SMED. 

Personerna fick komma med egna infallsvinklar på andra lösningar. Resultatet blev att 

förända ordningen på moment 12 (Ställa stödhjul med moment) och 13 (Ställa in vinkel på 

reglerrulle) vilket ansågs mer arbetsvänligt från medarbetarna. Utifrån ett 

effektiviseringsperspektiv så bidrar denna förändringändring inte till någon försämring av 

omställningstiden och är därför en positiv förändring. Ett sista utfall från detta var att få ett 

godkännande från båda parter, ledning och produktionspersonal. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv så kan styrdiagrammet som upprättats i programmet Excel 

användas för uppföljning. Om PDCA sedan aktivt används som benämns inom teorin så ökar 

chansen att standarden efterföljs och förbättras. Förbättringarna kommer synas inom 

styrdiagrammet som minskad omställningstid. 

6.1.2 Effektivisering och Pay-off 

Under granskningarna av det inspelade materialet så upptäcktes förbättringsmöjligheter i form 

av elektriskt spärrskaft och snabbkoppling för vätskebesprutning. Dessa investeringar anses 

relativt låga inom studien. Låga p.g.a. att Ovakos ledare har möjligheter att investera upp till 

75000 SEK utan pay-off beräkning. Tidsbesparingen för dessa moment anses minst bespara 3-

4 minuter. Detta eftersom en person måste släppa på 4st bultar i ett trångt utrymme med en 

blocknyckel. Det elektriska spärrskaftet bidrar även till ökad säkerhet då vassa kanter 

förekommer. Omkostnaderna för de låga kostnaderna har endast hämtats från en leverantör. 
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Inom resultatet så har även vissa investeringar klassificerats som höga. Inom studien så är det 

investeringar som överstiger 10 000 SEK i investeringskostnad. I verksamheten så inställs 

maskiner med stänger som ankommer från tidigare stationer. Dessa stänger kan variera i 

rundhet vilket bidrar till viss variation av produktkvaliteten. Med riktade stänger så bör denna 

variation minska. P.g.a. tung vikt hos stänger så valdes att analysera rörpriser för riktade rör 

istället för stänger. Investeringskostnaderna för dessa är varierande och för att få ett 

ungefärligt värde så beräknas medelvärdet av dessa. Det har även antagits att 60st 

dimensioner produceras genom finslipslinjen, då vi inte har fått fram något exakt värde inom 

verksamheten. Utifrån dessa förutsättningar så har ett investeringspris sats vilket i detta fall 

kan anses som icke trovärdigt. 

Överströmningsventilen som analyserats grundar sig i att genom att bestämma rätt tryck för 

den area som ska slipas så kan en underlättning ske vid omställningar. Detta anses vara ett sätt 

att bygga bort känslan vid omställningar. Investeringarna för detta förbättringsförslag är okänt 

och för att konstruera ombyggnationen krävs ytterligare undersökningar. Under projektets 

slutfas så har det framkommit från en mekanikkonstruktör på KMT att motorn som i 

dagsläget förflyttar skenor och skivor är drivna av servostyrning. För att denna konstruktion 

ska fungera så måste djupare analyser ske. Finns det tryckgivande komponenter att installera 

på en servomotor eller behöver hydraulik funktion installeras i slipmaskinen.  

Inom denna studie så har en pay-off beräkning på låga och höga kostnader beräknats. Värdena 

som benämns är ett stickprov från en produkt som produceras i finslipslinjen. Eftersom 

produkten har liten diameter så produceras fler stänger igenom maskinen då mindre area 

behöver slipas av. Samtidigt så väger dessa stänger mindre än de med större diametrar. 

Beräkningarna för pay-off tider har i detta fall utgått från en liten stång då detta ger en mindre 

intäkt än en större stång, då stång värdet mäts i kr/kg. 

Utifrån medarbetare och ledning så har det framkommit ett önskemål om att se in i maskinen 

vid drift. Detta minimerar inte ställtiden utan är en förbättring för att se hur stängerna beter 

sig efter inställning. Utifrån förbättringarna med tryckgivare så kommer tryckvariationen 

minska vilket troligen kommer att bidra till mindre behov av att se in i maskinen. P.g.a. detta 

så har inte studien gått vidare med denna förbättring. 

6.2 Fortsatt arbete 

Vår rekommendation för det fortsatta arbetet med standardisering och effektiviseringsarbete 

är: 

 Att gå in mer djupgående i standarden för att bygga upp rutiner för de olika 

arbetsmomenten. 

 Att ständigt informera om standardens förbättringar och vidareutveckling. 

 Ständigt analysera verksamheten med hjälp av det framtagna styrdiagrammet. 

 Belysa avdelningarna marknad och produktionsplanering om kostnaderna vid flytt av 

ordrar och fördelarna med en planerad produktion. 

 Analysera möjligheten att implementera tryckgivare för regler- och sliprulle samt 

stödskena. 
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7 Slutsatser 

Inom denna studie så var målet att utforma en standard för en finslipslinje och reducera 

ställtiderna med 13.5min. Om man inom Ovako inför: 

 Det framtagna standardiserade arbetssättet och följer upp dessa med framtagen 

statistik. 

 Inköper de investeringar som presenterats som låg kostnad. 

Så uppnår man en effektivisering på 16.5 min. 

Om även produktionsplaneringen styrs upp i verksamheten och investeringarna med hög 

kostnad införs så kan man uppnå ännu högre effektivisering. Dessa investeringarna kan även 

bidra till bättre leveransprecision och därav ökad kundnöjdhet. 
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 Bilaga A: Tabeller  

 

Tabell för tidsstudie vid omställning 

Det är lämpligt att alla sidor i en bilaga har ett sidhuvud där det framgår vilken bilaga det rör sig om, exempelvis ”Bilaga A”. 

Tidsstudie vid omställning: 

 

  



 Bilaga A: Tabeller 

 

Tabell för framtagning av Styr-, R- och lägesspridningsdiagram 

Data för intervall mellan 19 Jan -7apr med tidsspridningsintervall på omställningar mellan 60 min ≤210 min: 

  



 Bilaga A: Tabeller 

 

Tabeller för Produktionsplanering 

Planerad produktion vid effektivisering ”13,5” min 

Variation vid effektivisering "13,5" min 

Endast variation vid effektivisering ”13,5” min



  Bilaga B: Verktygstavla RFID 

 

Verktygstavla för alarmsystem: 

 



Godkänd av produktionstekniker: Jonas Wikström 

Granskad av operatör: Daniel Wall    

Upprättad av: Rickard Bädicker och Marcus Ekman  

Datum.2017-05-08 Rev. Bilaga C: Maskinstandarder 

 

Standard vid omställning av maskin 253 

Med syfte att minimera omställningstiden. 

Förebyggande Arbete: 

 Hämta stödskena 

 Meddela medarbetare om att omställning är på gång 

Maskinstopp 

 Uppdrag för en person (Samtidigt som moment 1 sker så utförs 
steg 2-4) 

1.   Skärpning av reglerrulle 
2.  Skärpning av slipstensrulle  

3.   Sänk stöd-hjul 

4.  Sänk eller höj rullbanor 

 Samarbetesuppdrag (Arbete parallellt på varsin sida om maskin) 

5.   Öppna slipmaskin 
6.  Sänk resterande stödhjul 

7.  Lyft skärvätskebesprutning 

8.  Byt stödskena 
9.  Justera nivå för rullbanor 

10.  Ställ in stödskena 

11.  Justera reglerrulle till 900 
12.  Ställa in stödhjul  

13.   Ställa in vinkel på reglerrulle 

14.  Justera in stång mot reglerrulle 
15.  Ställ in skärvätskebesprutning 

16.  Lägg emot slipsten mot stång 

17.  Justera in avblåsare och kvalitetskontrollsutrustning 
18.   Kalibrera slipsten 
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Standard vid omställning av maskin 258 

Med syfte att minimera omställningstiden. 

Förebyggande arbete innan maskinstopp: 

 Hämta stödskena 

 Meddela medarbetare om att omställning är på gång 

Arbetsmoment vid maskinstopp: 

 Uppdrag för en person (Samtidigt som moment 1 sker så utförs 
stegen 2-4) 

1.  Skärpning av reglerrulle 
2.   Skärpning av slipstensrulle  

3.   Sänk stöd-hjul 

4.  Sänk eller höj rullbanor 

 Samarbetesuppdrag (Arbete parallellt på varsin sida om maskin) 

5.   Öppna slipmaskin 
6.   Sänk resterande stödhjul 

7.   Lyft skärvätskebesprutning 

8.   Byt stödskena 
9.   Justera nivå för rullbanor 

10.  Ställ in stödskena 

11.  Justera reglerrulle till 900 
12.  Ställa in stödhjul  

13.   Ställa in vinkel på reglerrulle 

14.  Justera in stång mot reglerrulle 
15.  Ställ in skärvätskebesprutning 

16.  Lägg emot slipsten mot stång 

17.  Kalibrera slipsten 
 


