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Sammanfattning 

Rullprofil i Örebro AB tillverkar i huvudsak rullformade profiler till användning inom 

byggnadsindustrin. Flytten av verksamheten år 2016 har inneburit en hög personalomsättning 

för företaget, och detta har lett till att de inre ställtiderna mellan produkter som ska tillverkas i 

dagsläget är högre än vad företaget strävar efter. I och med detta vill Rullprofil ha olika 

alternativ över vilka åtgärder de kan ta för att reducera dessa ökade ställtider.  

För att skapa en så tydlig insikt som möjligt inom hur processerna gällande denna omställning 

genomförs i dagsläget samt vilka åtgärder som skulle vara bäst lämpade inom förbättring av 

dem så användes flertalet former av observationer, intervjuer, dokumentation, litteratur samt 

analysverktyg. Då det handlar om ställtider så valdes SMED som metod. En allt tydligare 

förståelse över problemet skapades genom detta projekt, och det gick att identifiera en viss 

brist på rutiner och avgränsningar mellan processerna gällande denna omställning. Det blev 

tydligt att ett tidigare SMED-projekt som genomförts inom företaget krävde uppföljning på 

flertalet områden. De otydliga avgränsningarna mellan processerna samt rutinerna behövde 

åtgärdas, och utöver detta så fanns en stor potential för förbättringar gällande effektivitet, 

planering och kvalitet. 

Insikten som skapades genom studien var att ett av momenten inom processerna i fråga, 

valsstolar, tar upp en stor del av den totala tidsåtgången som krävs i dagsläget, medan många 

av de övriga momenten har en stor variation inom deras tidsåtgång. Alla dessa moment 

tillsammans skapar en stor mängd efterjustering på grund av att deras initiala inställning ofta 

ej blir tillräckligt pålitlig, och denna efterjustering är både komplicerad att genomföra samt 

kräver en hög tidsåtgång. 

Ytterligare analyser gällande avgränsningar mellan processerna detta projekt hanterar, 

tidsåtgångar, rörelse samt nedbrytning av momenten blev sedan genomförda för att generera 

ett stort urval av förbättringsförslag. Dessa förslag är riktade till att arbeta ut den största delen 

av efterjusteringen, minska tidsåtgångar som krävs för olika moment samt genomföra dessa 

parallellt med så mycket som möjligt förberett. Tillsammans har förslagen potential att 

minimera tidsåtgången som krävs för den inre omställningen, en uträknad estimering är att 

förslagen skulle sänka denna tidsåtgång med 80–90%. En utvärdering och diskussion ges 

sedan över tveksamheter där detta finns, implementering av givna förslag samt övriga delar av 

relevans. Efter detta ges övriga förslag på förbättringar som uppkommit genom studiens gång 

och som Rullprofil kan finna värde inom. 

Nyckelord: SMED, effektivitet, kvalitet, slöserier 
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Abstract 

Rullprofil i Orebro AB is mainly manufacturing roll formed profiles for usage in the 

construction industry. The move of the operation in year 2016 has meant a high turnover of 

personnel for the company, and this has led to that the inner setup times between products to 

be manufactured in the present are higher than the company is striving for. Because of this 

Rullprofil now wants to clarify what different options they have for measures that can be 

taken to reduce these. 

To create as clear of an insight as possible of how the processes regarding this setup is 

currently being performed and which measures that would be most appropriate to improve 

these, a wide variety of observations, interviews, documentation, literature and tools for 

analysis were used. Since this has to do with setup times, SMED was chosen as a method. An 

ever so more clear understanding of the problem was generated throughout this project, and a 

lack of routines and delimitations between the processes regarding these setup times were 

identified. It became clear that an earlier SMED-project the company have performed 

demanded follow-up regarding several areas. The unclear delimitations between the processes 

and routines needed measures, and beyond that there were a big potential for improvements 

regarding efficiency, planning and quality. 

The insight that were created throughout this study was that one of the activities performed in 

the processes in question, the rolling mills, takes up a big part of the total time required in the 

present, while many of the other activities has a big variation in the time they require 

respectively. All these activities together then builds up a large amount of after-adjustments to 

be made, because the initial setup often isn’t reliable enough, and these after-adjustments is 

both complicated to perform and time consuming. 

Further analysis regarding delimitations between the processes this project handles, time 

required, movement and breakdown of the activities were then used to generate a large 

selection of suggestions for improvement. These suggestions are directed towards working 

out most of the after-adjustments, reduce the time required to perform different activities and 

then carry them out parallelly with as much as possible prepared. Together these suggestions 

have the potential to minimize the time required to perform the inner setup, a calculated 

estimation is that the suggestions would lower these required times with 80-90%. An 

evaluation and discussion are afterwards given regarding the uncertainties that exists, 

implementation of given suggestions and other areas of relevance. After this, other 

suggestions for improvements that have been realized throughout this project that can be of 

value to Rullprofil is given.  

Key words: SMED, efficiency, quality, wastes 
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Förord 

Detta examensarbete är mitt avslutande projekt för högskoleingenjörsprogrammet inom 

industriell ekonomi vid Örebro universitet, 180 högskolepoäng. 

Jag vill tacka alla som medverkat inom mina studier och detta projekt, både inom dess 

genomförande och allt runtomkring. Inte minst min sambo och familj.  

Ett stort tack till Rullprofil i Örebro AB som låtit mig genomföra detta projekt, samt alla dess 

anställda som varit mycket hjälpsamma och gjort detta projekt möjligt. Ett extra stort tack till 

min handledare vid företaget Åke Algotsson som varit till en stor hjälp genom hela detta 

genomförande och bland annat bidragit med många intressanta diskussioner gällande möjliga 

lösningar. Ytterligare ett extra stort tack till min handledare vid universitetet Kerstin Winge 

som kommit med mycket konstruktiv kritik genom denna studie, och även varit till en stor 

hjälp tidigare inom mina universitetsstudier. 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

Företaget som detta examensarbete har genomförts på heter Rullprofil i Örebro AB. Företaget 

är lokaliserat i Brevens Bruk utanför Örebro och har 21 anställda, varav fem av dessa är 

tjänstemän. Nedan kommer en kort historik om Rullprofil samt deras organisation beskrivas, 

och sedan kommer en inblick ges inom hur företagets kärnverksamhet och mål ser ut. 

1.1.1 Rullprofil i Örebro AB:s historik och organisation 

Rullprofil i Örebro AB har sitt ursprung i ett företag som hette Allhabo Portar, dessa 

tillverkade ramverk till portar. Allhabo började tillverka rullformade metallprofiler till 

användning inom den egna verksamheten, och såg då en möjlighet att ta sig in på marknaden. 

År 1950 startade försäljning av rullformade profiler, vilka tillverkades i samma lokal som 

resten av produkterna fram tills 1976, då verksamheten delades. Detta innebar att 

profiltillverkningen, samt en av deras andra produkter vilket var en garageport vid namn Car 

In, flyttades till egen lokal. Senare blev profilerna och Car In ett eget bolag, CARPRO AB, 

som år 1996 förvärvades av en av de dåvarande platscheferna ihop med ett antal externa 

intressenter. Företaget fick då namnet Rullprofil i Örebro AB. År 2003 såg Rullprofil en 

möjlighet att minska sina kostnader genom att köpa en av sina dåvarande underleverantörer, 

Swerroverken AB, som tidigare genomförde företagets hålning samt pressning, vilket nu är en 

integrerad del av verksamheten. År 2008 så köptes Rullprofil av sina nuvarande ägare, som då 

hade namnet Robust AB, och de döpte om Rullprofil i Örebro AB till Robust Rullprofiler AB. 

I samband med att Robust AB bytte namn till Garden Growth Industries AB, så återtog 

Robust Rullprofiler AB sitt tidigare namn Rullprofil i Örebro AB. Rullprofil, som alltid 

tidigare varit lokaliserat i Örebro stad, såg under en tid en möjlighet till ökad lönsamhet 

genom att flytta till billigare lokaler ute på landsbygden, vilket de gjorde år 2016 då de 

flyttade sina lokaler till Brevens Bruk. 

Garden Growth Industries AB, som Rullprofil är ett dotterbolag till, ingår i en koncern med 

15 bolag. Moderbolaget i denna koncern är Garden Growth Capital Cyprus Ltd. 

1.1.2 Kärnverksamhet 

Rullprofil är ett företag som tillverkar rullformade metallprofiler, lasthus för lastbilar, samt 

pressade och stansade produkter. Deras genomsnittliga omsättning har under de senaste åren 

legat på en relativt jämn nivå omkring 40 miljoner kronor per år, varav tillverkningen av 

profiler är den huvudsakliga inkomstkällan och representerar över 60% av detta. Då 

Rullprofils tillverkade profiler används till störst del inom byggnadsindustrin, så fluktuerar 

företagets kundorder utefter hur mycket denna branschen, i synnerhet kundföretagen, 

beställer. 

Sedan flytten ut på landsbygden till Brevens Bruk har företaget kämpat med en hög 

personalomsättning, vilket har lett till en turbulent tid då en stor del av den ursprungliga 

kompetensen gått förlorad och behöver skapas hos nya anställda. Mycket inom arbetet bygger 

på erfarenhet, och upplärning av anställda tar generellt sett lång tid. Det är även svårare för 
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företaget att rekrytera personal sedan omlokaliseringen till Brevens Bruk, vilket innebär att 

ledningen behöver lägga större tidsresurser än tidigare på nyanställningar, samt att tillgången 

till timanställd personal är begränsad. 

Utöver rullformningen av metallprofilerna kan Rullprofil vidareförädla dessa genom 

håltagning, klippning och specialförpackning. Delar som ingår inom företagets 

kärnverksamhet visas inom Figur 1 nedan. 

Figur 1: Delar som ingår inom företagets kärnverksamhet [1] 

Profilerna som företaget tillverkar formas genom att metallband, vars material, tjocklek och 

bredd bestäms av kundönskemål, förs genom någon av företagets formningslinor. Inom denna 

formas bandet till önskade parametrar. Inom respektive formningslina finns ett valsverk, dessa 

står för den största delen av formningen som sker. Metallbanden kallas enligt företagets 

terminologi för: 

• Material inom formningslinans första steg 

• Profil då materialet förs genom valsverket  

Den största delen av formningen inom respektive valsverk sker med hjälp av valsar, dessa 

placeras med valsdistanser enligt önskad position. En bild på hur detta kan se ut visas nedan i 

Figur 2. 
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Figur 2: Material som formas genom profilvalsning. Källa: Egen bild. 

Denna metodik att använda lösa valsar samt valsdistanser är Rullprofil till en stor del 

ensamma med inom marknaden, vilket ger dem en stor flexibilitet inom sitt produktutbud. 

Företagets konkurrenter använder sig till största del av färdigbyggda valsuppsättningar, vilka 

på grund av valsuppsättningarnas höga kostnad blir lämpliga för tillverkning av stora 

volymer. Detta leder till att Rullprofil kan erbjuda sina kunder ett lägre pris för låga volymer 

än vad dessa kan göra. 

Valsverken som finns på företaget har varit där under en lång tid, och har under åren ådragit 

sig en del slitage. Rullprofil ser att de kommer behöva investera i nya valsverk så småningom, 

och vill på grund av detta undvika dyra investeringar i den nuvarande utrustningen. Mindre 

investeringar som kan leda till tillräcklig lönsamhet på kort och medellång sikt anses däremot 

relevanta, då företaget vill åstadkomma en reducering av tid som krävs för omställning mellan 

produkter inom sina formningslinor.  

1.2 Projektet 

Detta projekt kommer i huvudsak behandla tidsåtgången gällande omställning från 

tillverkning av en produkt till en annan inom företagets formningslinor, detta kallas generellt 

sett ställtider. Ställtider delas in i två olika typer av ställtider, inre ställtider samt yttre 

ställtider. Inre ställtider är tiden som krävs för att genomföra inre omställningen, det vill säga 

tidsåtgången då maskinen i fråga måste stå till. Yttre ställtider är tidsåtgången som krävs för 

att genomföra övriga omställningen, som inte kräver att maskinen i fråga är stoppad under 

detta genomförande. Företaget har delat upp denna omställning inom tre olika processer, Yttre 

riggningsprocessen, Inre riggningsprocessen samt Intrimningsprocessen, se Figur 3 nedan. 
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Figur 3: Yttre och inre omställning. Källa: Egen bild. 

Figur 3 följer företagets terminologi gällande färgläggning av processerna, inom vilken den 

yttre riggningsprocessen har gula kanter, den inre riggningsprocessen har röda kanter och 

intrimningsprocessen har gröna kanter. 

Yttre riggningsprocessen innebär förberedelse, underhåll och transport av utrustning som 

kommer användas inom de andra processerna gällande omställningen. 

Den inre riggningsprocessen innebär omställning av den största delen av utrustning inom 

formningslinan som användes för att tillverka föregående profil, till utrustningen som används 

inom tillverkningen av nästkommande profil. Intrimningsprocessen innebär sedan omställning 

av utrustningen som ej omställdes inom den inre riggningsprocessen, samt justering i verket 

fram till att den första godkända profilen genererats. 

Dessa processer förhåller sig till sina närliggande arbetsmoment och processer enligt följande 

flödesschema, Figur 4, nedan. Denna följer företagets terminologi gällande färgläggning. 
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Figur 4: Flödesschema över företagets processer och aktiviteter. Källa: Egen bild. 

1.2.1 Syfte & mål med projektet 

Syftet detta examensarbete ska uppfylla är att analysera den inre riggningsprocessen samt 

intrimningsprocessen med utgångpunkt i nuläget, och föreslå praktiskt genomförbara åtgärder 

på hur tidsåtgången som krävs för att genomföra dessa kan reduceras.  

Målet med examensarbetet är att hjälpa Rullprofil skapa en konkret plan över hur dessa 

tidsreduceringar kan implementeras i praktiken.  
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1.2.2 Frågeställningar 

Med syftet som utgångspunkt har följande frågor tagits fram: 

• Vilka åtgärder skulle vara bäst lämpade för att uppnå tidsreduceringar inom den inre 

riggningsprocesssen? 

• Hur påverkar dessa åtgärder tiden det tar att genomföra intrimningsprocessen? 

1.2.3 Avgränsningar 

Arbetet ska i huvudsak rikta in sig på den inre riggningsprocessen samt intrimningsprocessen, 

och kommer beröra den yttre riggningsprocessen endast i den mån det är nödvändigt för att 

uppnå tidsreduceringar inom de övriga processerna i fråga. Ingen implementering av givna 

förslag kommer genomföras. 
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

Rullprofil har sedan flytten ut till Brevens bruk 2016 haft en hög personalomsättning. Detta 

har inneburit att verksamheten som helhet behöver lägga mycket tid på upplärning samt 

rekrytering. I och med dessa erfarenhetssänkningar så har produktionen lidit i form av ökade 

omställningstider mellan produkter och en generell kapacitetssänkning inom dess processer. 

Erfarenhetssänkningarna har till en viss del även inneburit ökad justering efter dessa 

omställningar, vilket leder till en ökad mängd skrotat material. 

Företaget behöver i och med dessa komplikationer göra en hel del svåra avvägningar mellan 

vilka resurser de ska lägga på kortsiktiga finansiella mål, respektive långsiktiga mål som 

riktar sig till att förbli konkurrenskraftiga i framtiden. Detta innebär att detta projekt måste 

hålla dessa finansiella aspekter i åtanke inom dess problemlösning, och främst ge förslag på 

hur den inre omställningens tidsåtgång kan reduceras som är riktade till att vara lönsamma på 

en kort och medellång sikt.  

Att lyckas förbättra dessa omställningsprocesser både gällande aspekten av tidsåtgången dessa 

kräver, samt kvaliteten inom dem, skulle på flertalet sätt medverka till en hållbar utveckling. 

Detta skulle till en stor del knyta an till ekologisk hållbarhet, då förbättring av processerna 

skulle innebära effektivare resursanvändning, samt mindre miljöpåverkan på grund av mindre 

skrotat material och förbrukat vatten. Detta skulle även bidra till att uppfylla delmål 9.4 inom 

Agenda 2030, som är riktat mot förbättrad resursanvändning, samt miljövänligare och renare 

industrier [2]. Rullprofil kan även öka sin medverkan till en bättre ekonomisk hållbarhet 

genom effektivare resursanvändning, då detta kan leda till en förbättrad plats på marknaden 

vilket ger möjlighet till utökning av verksamheten.  

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Nedan beskrivs vad företaget tidigare genomfört inom processerna detta projekt behandlar, 

samt vad resultaten av detta blivit. Denna information insamlades genom intervjuer av 

personal som arbetade inom företaget då dessa förbättringar genomfördes. 

Rullprofil genomförde år 2012 ett arbete med att förkorta ställtiderna. Detta arbete var 

influerat av SMED till en stor del. Innan detta så var det operatören själv som fick lära sig 

mycket om vilken utrustning som skulle användas för tillverkning av en viss profil, samt hade 

mycket av denna direkt vid sitt verk. Mycket av dokumentationen och standardiseringen som 

finns i dagsläget saknades, så kompetensen för att tillverka profilerna byggdes upp under en 

längre tid och krävde en hög grad av hantverk.  

Under arbetet med att reducera ställtiderna år 2012, så separerades omställningen till yttre 

riggningsprocess, inre riggningsprocess samt intrimningsprocess. Följande arbetsmoment 

flyttades ut från den inre riggningsprocessen, till att istället genomföras under den yttre 

riggningsprocessen: 

• Valsanalys: Kontroll av vilka valsar som finns tillgängliga för att tillverka en aktuell 
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order, samt justering till alternativ vals vid behov. 

• Förplock av valsar och valsdistanser som behövs för att tillverka nästkommande 

profil. 

• Montering av klippverktyg och kännare i stativ. 

• Underhåll av klipp och stansverktyg. 

• Tidigare kontroll över material som finns tillgängligt samt framkörning av detta. 

I och med detta så utökades storleken av den så kallade plockhörnan, vilket är en lagringsplats 

för utrustning, då mycket av utrustningen som tidigare fanns vid verken flyttades till denna. 

Detta gav goda resultat för Rullprofil, då ställtiderna på ett ungefär halverades. Till en viss del 

så har arbetssätt sedan detta arbete fallit tillbaka till sitt ursprungliga läge, och en del av 

resultaten som uppnåddes har således gått förlorade. 

År 2013 så startade ett arbete med att genomföra dokumentation på företagets processer, 

vilket har varit pågående sedan detta.  

Företaget skapade år 2014 handböcker för profiltillverkningen, dessa hade till syfte att utbilda 

personal inom hur omställningar ska genomföras för att ha så kort tidsåtgång som möjligt. 

Dessa har till en viss del blivit bortglömda, och har således ej blivit uppdaterade på en viss 

tid. 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

2.3.1 SMED och Lean på Arla 

Arla har på koncernnivå tagit beslut om att Lean ska införas inom hela deras koncern, 

tillvägagångssätt de använde sig av presenteras nedan [3]. Inom detta arbete så använde sig 

hela koncernen av metoder för att driva ut slöseri i samtliga av deras fabriker, en av dessa 

metoder är SMED. En övning i Arlas mejeri i Kallhäll genomfördes i samband med detta, 

vilken avsågs behandla hur ställtider gällande omställningen från en 10-liters bag-in-box till 

en 20-liters bag-in-box skulle kunna reduceras. Denna bestod av följande 10 steg [3]: 

1. Ledningen ger uppdraget - Behovet av ställtidsreducering har identifierats samt 

uppdraget ges till en arbetsledare. 

2. Skapande av grupp - En grupp på 3–6 personer skapas, bestående av personer från 

olika delar av verksamheten, detta för att personer som är involverade inom 

framtagningen av förbättringsförslag är mer troliga att följa dessa. 

3. Syfte, mål och arbetsplan tas fram – Dessa tas fram för att kunna arbeta på ett 

strukturerat sätt med en tydlig beskrivning av vad som ska uppnås, samt för att ha ett 

underlag för utvärdering av resultatet. 
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4. Omställningen filmas – Detta för att dokumentera hur omställningen sker inom 

dagsläget. 

5. Filmen analyseras – Nedbrytning och analys av film, inre ställtid samt yttre ställtid 

analyseras.  

6. Standard tas fram – Yttre ställtid separeras från inre ställtid, standardutförande skapas, 

testas, och uppdateras. 

7. Övriga förbättringar – Dessa skrivs ner och betygsätts i en effekt-/insatsmatris. 

8. Mall för standard – När standarden är färdigtestad så skapas en lättförståelig mall över 

denna. 

9. Ny standard lanseras – Under gruppmöte så förklaras nya standarden ingående och 

förankras inom verksamheten. 

10. Uppföljning av standard – Omställningarna fortsätter dokumenteras löpande, för att 

försäkra att den nya standarden fungerar samt undersöka vilka möjliga förbättringar 

som skulle kunna genomföras vidare. 

Företaget är väldigt nöjda med resultaten som de i dagsläget når genom att arbeta med dessa 

metoder, och har inom en del av verksamheten reducerat ställtider med 84% [3]. 

Ledningen i Kallhäll har, för att arbetet med Lean samt tillhörande metoder ska bli beständiga 

inom kulturen av företaget, lagt en stor vikt på utbildning av de anställda, samt att involvera 

så många av dessa som möjligt inom alla förändringsarbeten. Produktionschefen uttryckte i 

och med detta arbete att den största utmaningen inom att arbeta med förändringar är just att få 

medarbetare engagerade inom dessa. För att skapa detta engagemang använder sig Kallhäll till 

en stor del av vetenskapliga studier och metoder inom området [3]. 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Detta projekt är till en stor del grundat inom området produktionseffektivisering, vilket håller 

en central roll inom flertalet områden, såsom produktionsutveckling, processutveckling, 

produktionsteknik och kvalitetsteknik. Verktyg och filosofier från dessa områden har använts 

för på ett logiskt och strukturerat sätt bryta ned problemen som detta projekt behandlar, dessa 

innefattar bland annat SMED, Lean, de 7+1 slöserierna, spaghettidiagram och 

Ishikawadiagram. En djupare inblick inom dessa samt övriga verktyg och filosofier som 

användes presenteras inom följande kapitel. 
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3 Teori 

3.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida 

generationers möjlighet till detta [4]. Detta är till en stor del en produkt av den av FN utsedda 

Brundtlandkommissionen [4] som uppkom 1987. Inom denna formulerades gemensamma mål 

för de deltagande länderna gällande miljö och utveckling. 

Inom hållbar utveckling finns tre centrala begrepp vilka alla samspelar med varandra. Dessa 

är ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet [4]. Dessa presenteras 

nedan. 

• Ekologisk hållbarhet: Denna aspekt handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så 

att dessa kan fortsätta försörja framtida generationer. Detta innebär att långsiktigt 

bevara vår jords, vattens, samt ekosystems förmåga.  

• Social hållbarhet: Detta handlar om att sträva efter samhällen som uppfyller alla de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta innefattar bland annat personligt 

välmående och jämställdhet. 

• Ekonomisk hållbarhet: Detta handlar om att motverka fattigdom och att alla ska ha råd 

att tillfredsställa sina fundamentala behov. Detta ska ske på ett vis som inte negativt 

påverkar de ekologiska och sociala hållbarhetsperspektiven. [4] 

Dessa tre dimensioner spelade en central del inom formandet av Agenda 2030, vilket är 17 

mål riktade till hållbar utveckling framtagna av flertalet aktörer över hela världen, som trädde 

i kraft den 1 januari år 2016 [5]. Målet med dessa är att samtliga ska vara uppfyllda år 2030 i 

världens alla länder.  

Bland dessa gäller mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Delmål 9.4 inom 

detta innefattar effektivare resursanvändning och fler rena samt miljövänliga industriprocesser 

och tekniker [2]. 

3.1.1 Ergonomi 

Arbetsmiljöverket [6] definierar ergonomi som att omfatta fysiska, sociala samt 

organisatoriska aspekter inom arbetsmiljön. Detta knyter an till en stor del till social 

hållbarhet. Förbättringar inom ergonomi på en verksamhet ska alltid ske med hänsyn till alla 

dessa aspekter, och ska således behandla organisatoriska förutsättningar såväl som 

arbetstagares förutsättningar [6]. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

3.2.1 Kvantitativa samt kvalitativa metoder  

Datainsamling kan ske genom kvantitativa metoder samt kvalitativa metoder:  

• Kvantitativa metoder påvisar samband och skillnader baserade på statistisk analys. 
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Dessa metoder använder sig av strukturerade element för att genomföra 

generaliseringar, och håller informationssamling och analys separerade. [7] 

• Kvalitativa metoder påvisar det unika i situationer och incidenter, dessa bygger på 

individuella uppfattningar samt bearbetning av resultat. Inom dessa sker ofta analys 

och informationssamling i växelverkan. [7] 

3.2.2 Intervjuer  

Intervjuer kan tillhöra antingen kvalitativa eller kvantitativa metoden för datainsamling 

beroende på hur dessa genomförs [7]. 

En intervju kan använda sig av olika hög grad av struktur. Vid högt strukturerade intervjuer 

ställs samma frågor samt följdfrågor till varje person [7]. Inom dessa så är frågorna tydligt 

strukturerade för att uppfattas på samma sätt av olika personer. 

Vid lågt strukturerade intervjuer så är frågorna formulerade så att de kan tolkas fritt [7]. 

Denna typ av intervju låter den intervjuade parten till en stor del styra samtalet.  

Graden av struktur som används inom en intervju kan kombineras [7]. 

3.2.3 Observationer 

Observationer kan beroende på typ av genomförande tillhöra kvantitativa eller kvalitativa 

metoden för datainsamling [7]. Dessa kan genomföras direkt, indirekt, eller genom 

deltagande: 

• Direkta observationer genomförs genom att observera vad som sker direkt framför sig.  

• Indirekta observationer genomförs genom att läsa av ett mätvärde på aktuellt 

instrument.  

• Deltagande observationer genomförs genom att delta i det som observeras. [7] 

3.3 Lean 

Lean kan ses som ett förhållningssätt som innefattar alla delar av verksamheten i en strävan 

efter att eliminera allt slöseri samt standardisera alla arbetssätt [8]. Kaizen ses som ett av de 

viktigaste elementen inom en Lean satsning [9].  

Förebild till Lean är till en stor del Toyota Production System [8], samt annat arbete som 

skedde under det så kallade ”Japanska undret” [10]. Innebörden av detta var att Japan hade 

väldigt begränsade resurser efter andra världskriget, men genom att utveckla sina arbetssätt, 

till stor del avseende kvalitet och effektivitet, lyckades de ta över stora marknadsandelar, inte 

minst inom fordonsindustrin [10].  

3.3.1 Den japanska sjön 

Genom att utmana verksamheten på en kontrollerad nivå så kommer problem och 

lösningsalternativ visa sig i en takt som är kontrollerbar, utan att bli alltför stora att hantera på 
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en gång. När dessa problem är lösta går det sedan att utmana verksamheten igen, för att på 

detta vis utveckla verksamheten ytterligare [8]. Detta brukar kallas ”den japanska sjön”.  

3.3.2 De 7+1 slöserierna 

Bergman et al. [11] beskriver slöserier som allt ”som inte skapar värde för nuvarande eller 

framtida kunder, räknas som ett potentiellt slöseri” [11, s.588]. Inom de 7+1 slöserierna [8] 

anges följande som ett slöseri: 

• Överproduktion: Detta slöseri brukar räknas som det värsta av alla slöserierna, då 

detta slöseriet kan ge upphov till de övriga. Överproduktion kan räknas som många 

saker, exempelvis att tillverka produkterna tidigare än vad som krävs, eller att 

medvetet tillverka för mycket utifall många av de tillverkade produkterna skulle vara 

defekta. 

• Väntan: Väntan kan exempelvis innebära att vänta på material, information eller 

personer. Detta slöseri kan innebära förlorad arbetstid, förlängd stilleståndstid för 

maskiner, med mera. 

• Transport: Transport kan exempelvis vara onödigt långa sträckor för produkter att 

flyttas och onödigt många personer som information färdas genom. Transport kan 

handla om flertalet olika saker, som transport av information, material eller personer. 

Transport kan ge upphov till exempelvis rörelse och lager. 

• Överarbete: Att överarbeta produkter kan till exempel vara att skapa produkter med 

en högre kvalitet än vad kunden är villig att betala för, eller att utföra onödiga 

arbetsmoment. Extra mätningar är ett exempel på överarbete, då mätningen inte tillför 

något värde utan är endast där för att någon annan process är opålitlig. 

• Lager: Lager tillför inte heller något värde, utan är snarare något som kan skada 

varorna, genom exempelvis skada under flytten till och från lager eller rost i samband 

med lång lagringstid. Lager används på grund av att det finns andra slöserier, så som 

väntan eller överproduktion. Lager döljer till stor del det ojämna flöde som finns i en 

verksamhet. 

• Rörelse: Onödig rörelse är ett slöseri, som att gå ett flertal gånger för att hämta en och 

samma sak, att lyfta något en onödigt lång sträcka etc. Utöver tidsslöseri kan onödig 

rörelse även vara en fråga om ergonomi, en skada som orsakas på grund av detta kan 

innebära stora ekonomiska konsekvenser för ett företag, utöver skadan detta innebär 

för personen i fråga. 

• Produktion av defekta produkter: Även detta slöseri ger upphov till andra slöserier, 

exempelvis överproduktion, då företaget måste producera mer produkter än 

nödvändigt då en del av produkterna ej går att skicka till kund på grund av 

kvalitetsproblem. 
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• Outnyttjad kompetens: Outnyttjad kompetens är den ofta använda åttonde formen av 

slöseri. Med outnyttjad kompetens menas den kompetens som medarbetarna har men 

inte blir använd till sin fulla potential, exempelvis på grund av att ledningen inte 

lyssnar tillräckligt mycket på sina anställda eller att de inte ger medarbetarna 

tillräckligt mycket utrymme att testa sina problemlösningar. [8] 

3.3.3 Gemba  

Gemba syftar till att vara ute där arbetet händer för att samla information, inte befinna sig på 

kontoret [9]. Gemba kan definieras som fyra faktum: att gå till arbetsplatsen, studera 

processen, betrakta vad som händer och samla in fakta utifrån detta [9]. Det handlar om att 

verkligen se hur processer fungerar i praktiken, inte att endast diskutera detta utifrån 

uppfattningar om hur dessa sker samt vad dokumentationen om dem säger. Det anses inom 

Gemba att förutsättningar och incitament för anställda ligger helt i ledningens åtagande [9]. 

3.3.4 SMARTa mål 

SMARTa mål är en typ av målsättning som riktar sig mot att mål ska vara väl utformade för 

att ge önskad effekt [11]. Dessa kan användas för att uppnå mål inom verksamheten, både på 

kort och lång sikt. Bergman et al. [11] beskriver ett SMART mål som:  

• Specifikt: Målet måste vara klart definierat för att tydligt veta vad som ska bli uppnått. 

• Mätbart: Det ska tydligt gå att mäta om målet uppfyllts. 

• Accepterat: För att de som ska genomföra målen ska acceptera dessa, så bör dessa vara 

med i framtagandet av målen. 

• Rimligt: Målen ska vara realistiska för att dessa ska gå att genomföra. 

• Tidsbestämt: En bestämd tidpunkt på när målen ska vara uppfyllda krävs. [11] 

Ibland läggs även ett litet a till på slutet, som står för ansvar [11]. Detta innebär vem eller 

vilka som bär ansvaret över att målet blir uppfyllt. 

3.3.5 Standardisering 

Standardisering håller en central roll inom Lean, och innebär att det bästa just nu kända sättet 

för genomförande formaliseras och sprids till alla berörda efter överenskommande [8]. 

Standarder är av stor vikt för att alla inom en verksamhet ska genomföra allt på det bästa 

kända sättet, och att ytterligare förbättringar utvecklade av alla dessa berör ska vara möjliga 

[8]. Standardisering leder även till att avvikelser lättare kan upptäckas, vilket bidrar till ökad 

förutsägbarhet och förbättrade möjligheter till lärande [8]. 

3.3.6 SMED 

SMED är en metod för att reducera ställtider, och står för Single Minute Exchange of Dies. 

SMED är anpassad för ställtidsreduceringar, oavsett vad som ska ställas om, samt vilken tid 

som eftersträvas [9]. 
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Det har under åren byggts upp ett brett urval av tolkningar på hur en SMED genomförs. 

Anhede et al. [9] beskrev att det kan genomföras enligt följande steg: 

1. Nuläge: Analysera nuläget. 

2. Kartlägg och identifiera inre samt yttre aktiviteter: Få en klar förståelse om vilka 

aktiviteter som finns inom processen, och kartlägg vilka av dessa som går att 

genomföra under tiden som maskinen är igång (yttre aktiviteter), respektive vilka som 

endast går att genomföra när maskinen står still (inre aktiviteter). 

3. Genomför de yttre aktiviteterna i förväg: Utifrån kartläggningen ovan, dela upp 

processen i yttre respektive inre aktiviteter. Börja genomföra de yttre aktiviteterna i 

förväg till de inre aktiviteterna. 

4. Omvandla inre aktiviteter till yttre aktiviteter: Nu när de yttre aktiviteterna utförs 

separat från de inre, så går det tydligare att se hur processen eller moment inom denna 

kan förändras för att så mycket som möjligt av de inre aktiviteterna går att omvandla 

till yttre. 

5. Minska tiden de inre samt yttre aktiviteterna tar att genomföra: När så mycket av 

arbetet med att omvandla inre aktiviteter till yttre aktiviteter som det i nuläget ses 

möjligt har genomförts, så förbättras båda dessa för att genomföras på kortare tid. [9] 

En SMED kan med fördel användas ihop med många andra metoder och verktyg, exempelvis 

olika typer av analysverktyg samt metoder för förbättringar [9]. 

Metoden SMED kan ses som en aning endimensionell, då den väldigt tydligt betonar tiden det 

tar att genomföra en omställning [9]. Detta innebär att det kan tolkas som att metoden 

försummar exempelvis kvalitet, ergonomi eller kostnad, vilket såklart ej är fallet. Den är 

designad för att reducera ställtider, men ej på kostnad av de andra faktorerna. 

Ett genomfört SMED arbete kan inte heller bedömas endast utefter hur mycket tiderna 

tillfälligt blivit reducerade av detta, utan andra faktorer fortsätter vara av hög betydelse [9]. 

Exempel på detta är hur väl SMED arbetet blivit förankrat inom verksamheten, hur detta 

arbete öppnar verksamheten för fortsatta förbättringar, samt personalens kompetens och 

välmående. Om ett SMED arbete inte lägger vikt på faktorer som dessa, så finns det en stor 

risk att arbetsmetoder återgår till sitt föregående läge med tiden. 

3.4 Genombrottsförbättringar & Kaizen  

Begreppen genombrottsförbättring och Kaizen kan beskrivas som filosofier för förbättring. 

Genombrottsförbättringar syftar oftast till mer radikala förbättringar, under en begränsad tid, 

som ofta blir utfört av ett fåtal människor [12]. Dessa syftar ofta till att genom en initial 

investering höja kapaciteten med vilken en del av aktuell verksamhet genomförs.  

Kaizen däremot, syftar till ständiga förbättringar utförda av alla personer samt inom alla delar 

av verksamheten, vilket kräver en hög grad av lagarbete och gemensam problemlösning [9]. 
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Detta innebär att kumulativt utveckla alla delar inom verksamheten mot att bli bättre. 

3.5 Spaghettidiagram  

Spaghettidiagram är ett verktyg som används för att analysera och förbättra layouter samt 

strukturering [9]. Detta verktyg är ofta lätt att använda och förstå, och kan vara väldigt 

effektivt. Ett spaghettidiagram kan användas på många olika nivåer, exempelvis på 

operationsnivå, processnivå, samt aktivitetsnivå [9]. Detta ritas upp utefter vilket flöde som 

ska mätas, dessa kan vara fysiskt flöde (innefattar personflöde samt materialflöde), 

informationsflöde, eller en blandning av dessa. 

3.6 Paretodiagram  

Paretodiagram syftar till att tydliggöra i vilken ordning problem bör angripas [11]. Detta 

innebär att arrangera vad som ska mätas i förhållande till hur stor del av totala tidsåtgången 

dessa innefattar, och på detta vis inse vilka beslut som bör fattas [11]. En vanlig utformning 

på dessa är att illustrera antal på ena skalan, och kumulativ procent på den andra. 

3.7 Förbättringscykler  

Syftet med förbättringscykler är att skapa en struktur för att genomföra förbättringar på ett 

kontrollerat sätt, som till en hög grad betonar vikten av att förbättring är en process som aldrig 

slutar, utan den ska ständigt repeteras i en cykel [8]. Det finns många olika kvalitetscyklar, 

varav många kommer från olika typer av konsultföretag, dessa brukar i huvudsak skilja sig 

gällande sin struktur men vara baserade på samma typ av ständiga förbättringar.  

Två av de mest kända förbättringscyklerna är PDCA-cykeln [8], samt DMAIC-cykeln [12]. 

Båda dessa cykler är utformade för att genomföras på ett balanserat vis, där vikt läggs på varje 

enskilt steg, utan att något steg hoppas över eller skyndas igenom [8, 12]. 

3.8 Rotorsaksanalysverktyg 

Rotorsaksanalysverktyg används till att finna problems rotorsaker genom att fråga sig vad 

som orsakar ett givet problem flertalet gånger [11]. Detta kan genomföras med hjälp av 

Ishikawadiagram, vilka används för att analysera flertalet rotorsaker genom att identifiera 

problem och sedan bena ut respektive problem ytterligare [11]. Detta följer till en stor del 

metodik av 5 varför, vilket används i Toyota för att bryta ned problem till dess rotorsaker [11]. 

Inom detta så frågas frågan ”varför?” ett problem uppkommer fem gånger för att på detta vis 

finna rotorsaken för aktuellt problem. 
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4 Metod för genomförande 

För att genomföra detta projekt gjordes först en förstudie. Inom denna skapades en 

övergripande beskrivning över företaget samt dess processer. Detta formaliserades sedan i en 

specifikation, inom vilken syfte, mål, avgränsningar samt tidsram för projektet angavs. Efter 

detta fördjupades kunskapen inom processerna detta projekt behandlar vidare med hjälp av 

ytterligare observationer samt analysverktyg. Utifrån allt detta så togs förslag fram gällande 

hur tidsåtgången inom den inre omställningen kan reduceras. Då detta gäller 

ställtidsreducering, så valdes en utgångspunkt inom metoden SMED. De 7+1 slöserierna 

valdes som innebörd över vad som utgör ett slöseri. 

Metoden som användes för att samla information inom detta projekt har till en stor del följt 

Taiichi Ohnos ord gällande Gemba ”Den som ska leda ett företag måste börja vid 

arbetsplatsen” [9, s.32], vilket syftar till att se nuläget som det verkligen är. För att genomföra 

detta på bästa möjliga vis så har en blandning av kvalitativa samt kvantitativa metoder 

använts för informationssamling. 

4.1 Förstudie 

Ett första steg inom detta projekt var att genomföra en förstudie. Inom denna skapades en 

stark bas för projektets fortsättning, och denna bas formulerades sedan i form av en 

specifikation. Informationen inom denna förstudie insamlades i huvudsak genom deltagande 

observationer, direkta observationer, intervjuer, genomgång av företagets dokumentation samt 

litteratursökning. Dessa metoder för datainsamling användes även genomgående inom denna 

studie. Genom att använda denna blandning av datainsamlingsmetoder, både kvalitativa och 

kvantitativa, så skapades en tydlig inblick inom företagets processer. Dessa presenteras nedan. 

Deltagande observationer: Genom att vara med och arbeta inom hela omställningens 

processer så gavs en ökad förståelse över de olika arbetsmomenten och hur arbetet utförs 

praktiskt. 

Direkta observationer: Direkta observationer genomfördes genom att noggrant granska 

arbetssätt samt formningslinornas delar, på detta vis skapades en tydlig inblick inom 

problemet. 

Intervjuer: Genom att intervjua personer som arbetar med och omkring omställningen så 

togs tankar och idéer från dem som har bäst erfarenhet inom processerna fram, nämligen de 

som arbetar inom dem varje dag. Inom dessa intervjuer blev en blandning på grad av struktur 

använd. Från en början användes strukturerade frågor gällande processerna riktade till att 

finna samband. Intervjuerna övergick sedan till att ske på ett ostrukturerat vis då orsaker och 

möjligheter diskuterades. Intervjuerna som skedde löpande genom denna studie genomfördes 

med ett ostrukturerat tillvägagångssätt, för att på detta vis ytterligare identifiera svagheter 

inom uppfattningar. 

En blandning av nyanställda samt rutinerad personal från olika delar av verksamheten 

intervjuades. På detta vis skapades en tydlig helhetssyn, då en blandning av uppfattningar, 
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tankar och idéer från arbetare samt tjänstemän insamlades.  

De första strukturerade frågorna som ställdes utgick från denna studies frågeställning, och 

följdfrågorna var inriktade till att uppnå kvalitativ datainsamling genom personuppfattningar. 

Företagets dokumentation: Företagets dokumentation gällande processerna i fråga, samt 

deras tidmätningar på processerna denna studie behandlar, gicks igenom. På detta vis 

skapades ett helhetsperspektiv om hur processerna gällande omställningen är utformade, samt 

kvantitativa tidmätningar på tidsåtgången som krävs inom dessa.  

Litteratursökning: Relevant litteratur för att på bästa vis möjligt angripa problemet 

insamlades, till en huvudsak via Örebro Universitetsbibliotek. Relevant litteratur för att öka 

kunskapen togs del av, och bibliotekets databas användes för insamling av vetenskapligt 

grundade artiklar. För att ytterligare validera projektet med insamlad information så användes 

även kurslitteratur som Örebro Universitet använder inom sin utbildning. Med hjälp av denna 

litteratursökning så framtogs ytterligare verktyg och metoder för vidare analys och 

problemlösning. 

4.2 Resultat 

För att tydligt åskådliggöra hur processerna denna studie behandlar genomförs i dagsläget, 

samt hur förbättringsförslag på givet problem genererats och vilka effekter dessa kan ge, så 

har resultatdelen delats upp i fyra delar. Först en nulägesbeskrivning riktad till att ge en tydlig 

inblick inom hur den inre omställningen sker i dagsläget samt tidsåtgången som i dagsläget 

krävs för att genomföra denna. Efter detta genomfördes en nulägesanalys, riktad till att 

noggrant analysera den inre omställningen för att finna problem som skapar ökad tidsåtgång 

och möjliga tillgångavägar för att lösa dessa. Sedan presenteras förbättringsförslag riktade till 

att reducera denna tidsåtgång till så hög grad som möjligt, dessa har skapats utifrån 

möjligheter till förbättringar identifierade inom nulägesanalysen. Sist av allt presenteras en 

utvärdering av förbättringsförslagen, skapad genom att noggrant identifiera effekter de skulle 

ge, tveksamheter som råder samt hur implementering kan ske. 

4.2.1 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen användes för att skapa en tydlig struktur för fortsatt analys. 

Information som insamlades under förstudien samt ytterligare datainsamling genom samma 

metoder, användes för att ge denna beskrivning, och beskrivningen skapade på detta vis en 

utgångspunkt för fortsatt analys. 

För att ge en processförståelse inom hur den inre riggningsprocessen samt 

intrimningsprocessen genomförs i nuläget, så behövde först en inblick inom vad dessa 

processer åstadkommer ges. Detta åstadkoms genom att först översiktligt beskriva hur 

verksamheten tillverkar sina rullformare profiler, samt hur processerna är relaterade till denna 

tillverkning. Efter detta gavs en djupare inblick inom formningslinorna och dess olika delar, 

till den grad detta är nödvändigt för att inom resterande nulägesbeskrivning belysa 

processerna mer specifikt.  
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Då denna förståelse skapats över formningslinorna, delarna som ingår inom dessa och hur 

processerna förhåller sig till detta, så ges en ingående insyn inom hur den inre omställningen 

sker på de olika delarna. Nulägesbeskrivningen avslutas sedan med en presentation över 

tidsåtgången som i nuläget krävs för att genomföra den inre riggningsprocessen samt 

intrimningsprocessen. 

4.2.2 Nulägesanalys 

Inom detta skede genomfördes analys parallellt med ytterligare informationssamling, ett 

arbetssätt som är vanligt inom kvalitativa metoder av datainsamling [7]. Detta på grund av att 

en fördjupning inom den inre omställningen krävdes för att på detta vis ytterligare öka 

trovärdigheten av detta SMED:s resultat. Denna informationsinsamling, samt 

analysmetoderna, presenteras nedan. 

Visuella tidmätningar: På grund av en brist på standard inom arbetssätt samt personalnivå, 

så blev tidmätningar missvisande om tidsåtgången mättes för parallellt genomförande. Detta 

innebar att enskild arbetstid mättes för varje enskild aktivitet, för att sedan slå ihop dessa till 

respektive moment de tillhör. Då omställningar ofta avbröts för att tillgodose annan del av 

verksamheten så blev försök till att genomföra filminspelningar fragmenterade, och manuell 

klockning genom direkta observationer valdes istället som metod för mätning.  

Tester inom formningslinan: Tester genom att justera olika delar inom formningslinan och 

sedan utläsa dess resultat genomfördes. Detta för att få en så djup inblick som möjligt inom 

vilka faktorer som påverkar omställningens resultat. 

Utifrån denna ytterligare informationssamling, ihop med tidigare insamlad information, så 

analyserades aktuella processer vidare genom följande analysmetoder. 

Då en otydlig avgränsning mellan de olika processerna gällande den inre omställningen 

upptäckts mellan det praktiska genomförandet samt dokumentation, så analyserades detta 

vidare utefter vilka konsekvenser detta får samt hur detta påverkar företagets tidmätningar på 

dessa processer. 

Med hjälp av de 7+1 slöserierna som analysmetod identifierades slöseriet rörelse, och ett 

spaghettidiagram, Figur 11, användes för att analysera detta vidare. Då den inre omställningen 

innehåller många olika moment, så räknades stegmätningar ut utefter vad som hämtades inom 

varje givet moment. För att genomföra detta så stegades avstånd mellan aktuella platser inom 

lokalen. 

Enligt metoden som användes för att genomföra visuella tidmätningar blev sex tidmätningar 

genomförda. För att tydligt presentera dessa tider så användes ett paretodiagram, Figur 12, 

där totala tidsåtgången för varje moment presenteras på den vänstra axeln, och den 

kumulativa procentsatsen varje givet moment innefattar på den högra axeln. 

Då det inom de visuella tidmätningarna identifierats en stor variation inom tidsåtgång för 

olika moment, samt på grund av faktumet att efterjustering krävs, så bröts de olika momenten 
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ned grundligt för att identifiera rotorsaker till detta. Detta genomfördes med hjälp av en 

rotorsaksanalys i form av ett Ishikawadiagram, Figur 13 och Figur 14. Anledningen till att 

Ishikawadiagram valdes istället för 5 varför, är på grund av processerna i frågas komplexitet.  

Allt detta sammanställdes sedan i en slutanalys för att tydligt åskådliggöra vad som 

identifierats genom dessa metoder som av analysen framkommit hålla störst vikt för 

tidsåtgången som skapas inom den inre omställningen. Inom denna slutanalys analyseras även 

förbättringar som skulle vara möjliga för att lösa dessa områden. 

4.2.3 Förbättringsförslag 

Förbättringsförslag togs fram med nulägesanalysen i helhet samt identifierade 

förbättringsmöjligheter som utgångspunkt. Förbättringar som på bästa vis sänker tidsåtgången 

samt minskar justering inom den inre omställningen valdes ut och rekommenderades till 

Rullprofil. 

4.2.4 Utvärdering av förbättringsförslagen 

Inom utvärdering av förbättringsförslagen togs en utgångspunkt inom förslagen som blivit 

rekommenderade till Rullprofil, och utvärdering av dessa skedde gällande estimering av 

effekter de kan ge, specifika svagheter identifierade där dessa finns samt hur implementering 

kan ske. 
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5 Resultat 

Denna resultatdel är indelad i fyra olika delar för att tydligt presentera de olika 

förbättringsförslagen. Dessa är nulägesbeskrivning, nulägesanalys, förbättringsförslag samt 

utvärdering av förbättringsförslagen. 

5.1 Nulägesbeskrivning 

Denna nulägesbeskrivning börjar med att ge en inblick inom företagets formningslinor och 

processer översiktligt, samt de olika delarna som ingår inom formningslinorna och hur 

profiltillverkningen sker. Efter detta ges en inblick inom hur den inre omställningen sker på 

dessa olika delar. Sist av allt presenteras företagets tidmätningar på den inre omställningen.  

5.1.1 Översiktlig beskrivning av layout, formningslinor samt processer 

Nedan ges en översiktlig beskrivning av företagets formningslinor, processerna detta projekt 

behandlar samt vilka delar inom verksamheten dessa berör. 
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Figur 5: Layout med formningslinor. Källa: Egen bild. 

I Figur 5 syns att företaget har sex valsverk, med resterande delar av formningslinorna 

uppbyggda intill dessa. Enligt företagets terminologi kan valsverk komma att förkortas till 

verk. Verkets siffra är baserad på placeringen detta hade inom föregående lokal, och dessa 

behöll sin siffra efter flytten till Brevens Bruk för att undvika förvirringar gällande vilket som 
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är respektive. Alla verk har 12 valsstolar, utom nummer 3 samt 6 som har färre. Dessa verk 

fungerar på samma vis som de övriga i de flesta avseenden, på grund av detta så görs denna 

beskrivning av samtliga utefter de som är fullskaliga. 

Formningslinorna visar vägen materialet rör sig under formning till färdiga profiler. 

Den inre riggningsprocessen samt intrimningsprocessen sker främst vid respektive 

formningslina, och den yttre riggningsprocessen sker vid plockhörnan, på kontoret, vid 

mekaniska verkstaden, samt vid formningslinorna, dessa placeringar visas inom Figur 5. 

Yttre riggningsprocessen innebär förberedelse, underhåll, samt transport av utrustning som 

kommer användas inom de andra processerna gällande omställning mellan produkter som ska 

tillverkas. Allt material, utom klippstativet samt tillhörande delar till detta, som plockas ihop 

till en inre omställning placeras på en så kallad valsvagn. Klippstativet med tillbehör placeras 

på separat vagn.  

Då sista profilen från förgående kundorder tas ur verket så startar den inre 

riggningsprocessen, denna är uppbyggd av parallella moment. Dessa moment består till en 

stor del av omställning av utrustningen som används inom formningslinan, samt till en viss 

del arbete omkring denna såsom tömning av skrot samt framkörning av vagnar. Efter denna 

process då materialet införs i verket så startar intrimningsprocessen. Denna består ej av 

parallella moment och innebär omställning av utrustning som ej omställdes inom den inre 

riggningsprocessen, samt justering i verket fram till att första profilen med önskade 

parametrar produceras. 

Allt material som plockats ihop vid yttre riggningsprocessen skickas tillbaka till plockhörnan 

efter användning, medan övrigt material förvaras vid respektive formningslina. Även alla 

verktyg som används för att genomföra inre omställningen förvaras vid formningslinan.  

5.1.2 Djupare beskrivning av formningslinan 

Nedan visas vilka olika delar formningslinan består av, samt vilken position dessa delar har 

inom denna. För att ge en så tydlig inblick som möjligt inom varför dessa olika delar används, 

så beskrivs dessa utifrån vad de åstadkommer med utgångspunkt inom materialets väg genom 

formningslinan. 

Formningslinan genom verk ett visas nedan i Figur 6, och beskrivs utifrån hur formningslinan 

ser ut genom verken överlag. 
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Figur 6: Formningslina verk 1. Källa: Egen bild. 

De olika delarna som ingår inom formningslinorna av företagets rullformade produkter är 

markerade inom Figur 6. En detaljerad förklaring av hur formningslinorna ser ut lyder som 

följande:  

Materialet som profilen i fråga ska tillverkas av träs på haspeln. Varje formningslina har en 

ordinarie haspel samt en alternativ haspel, vilken av dessa som används beror på om nästa 

steg inom formningslinan, excenterpressen, ska användas eller ej. Haspeln har till syfte att 
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rulla upp materialet vidare genom formningslinan. Materialet förs sedan, i fallen då detta ska 

stansas, genom excenterpressen, vilken har till syfte att genomföra just denna stansning. I fall 

då stansning ej krävs så förs materialet direkt in i nästa steg, valsverket, i dessa fall används 

den alternativa haspeln.  

Varje verk har följande delar inom sig: Införing, valsstolar, tryckstolar, eventuella ok, och 

matris.  

Då materialet förs in i verket träs det först igenom införingen, vilken har till syfte att styra in 

materialet i rätt läge, samt föra på dragvätska som används för att smörja materialet. Denna 

finns i 2 olika utformningar, vilken som används beror på materialets bredd.  

Efter införingen så når materialet valsstolarna, tryckstolarna, och eventuella ok. Alla dessa 

används för formningen av materialet.  

Valsarna står för den största delen av formningen av profilen, och dessa hängs på 

valsstolarnas axlar enligt Figur 7 nedan. 

 

Figur 7: Valsstolarnas delar [13] 

Materialet pressas fram genom verket med hjälp av valsarna, som placeras på den övre 

respektive undre axeln, och materialet formas utefter hur detta pressas genom valsarna. Dessa 

axlar får stabilitet genom att stöddockan är fäst längst ut på dem. Valsarna får sin position på 
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axlarna beroende på valsuppsättning samt vilka valsdistanser som placeras mellan dessa. 

Utanför yttersta valsen på varje axel så krävs uppbyggnad av yttre valsdistanser för att fästa 

stöddockan. Den undre axeln sitter fixerad, medan den övre axeln är ställbar i höjd, både 

innerst och ytterst på denna. Materialet pressas olika hårt i respektive ände beroende på 

höjden valsstolen respektive stöddockan ställs in på, och förs genom hela formningslinan 

utefter hastigheten rotationen på axlarna inställts. Inom majoriteten av kundorderna så 

används alla 12 valsstolar inom tillverkning, detta för att undvika för stora spänningar i 

materialet. 

Tryckstolarna är placerade mellan valsstolarna och används inom tillverkningen av de flesta 

profilerna, dessas uppgift är att styra samt forma materialet. Tryckrullar placeras på sin axel 

på tryckstolen med undre rulldistanser under sig, vilka ger aktuell höjd till tryckrullen. Övre 

rulldistanser placeras ovanför tryckrullen, och mutter fästs för att ge denna stabilitet. Det finns 

flertalet olika utformningar på tryckrullar och respektive används beroende på lämplighet för 

tillverkning av aktuell profil. Vågrät inställning av axeln på tryckstolen görs genom rotering 

av justeringsskruv. En bild på hur en tryckstol ser ut visas nedan inom Figur 8. 

 

Figur 8: Tryckstolarnas delar [14] 

Ok används mer sällan till endast ett fåtal profiler, och detta då de vanliga valsarna ej är 

tillräckliga för formningen av en profil, i huvudsak vid väldigt tjockt material. 

Efter att profilen gått igenom dessa formande delar av verket, så förs den genom matrisen. 

Denna har till uppgift att rikta profilen så den blir rak, och har olika utformning beroende på 

aktuell profil. Matriserna kan vara tillverkade av metall, trä eller plast. För tillverkningen av 
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många profiler så används universalmatris. 

När profilen sedan gått ur verket når den kapbordet, här kapas den utefter aktuella längden 

den färdiga profilen ska ha. Kapningen sker i de allra flesta fall genom att materialet ej 

behöver stanna vid kapögonblicket, utan kapbordet följer med i samma hastighet som profilen 

under en kort bit, så kallat flygande kap. För majoriteten av profiler sker denna kapning med 

hjälp av ett klipp, i resterande fall sker det med hjälp av klinga. Vid användning av klipp så är 

detta monterat på ett klippstativ som även innehåller en tryckare eller kännare beroende på 

vilken av dessa som ska användas, vilken har till uppgift att säkra materialets position mot 

kapbordet. 

Längden profilen kommer få beror på vilken position flaggorna, vilka är indikatorer, efter 

kapbordet är inställda. Flaggornas position mellan varandra, samt längd från kapbordet, är 

faktorerna som påverkar denna längd.  

Efter att profilen kapats så ligger den på avläggningsbordet mitt emellan kapbordet och 

flaggorna. Operatören har här ett antal sekunder på sig att plocka undan profilen från detta 

innan flaggorna återgår till sitt ursprungliga läge. Om profilen ej blivit undanplockad från 

avläggningsbordet innan detta sker, så kläms denna fast under flaggorna. Att detta sker kan 

innebära att profilen skadas, att flaggorna blir skadade, alternativt att flaggornas position 

ändras, vilket orsakar att kommande profiler får fel längd. Hur lång tid en operatör har på sig 

att plocka undan profilen från avläggningsbordet beror på vilken profil som tillverkas.  

Profilen läggs efter detta på vagn, och när vagnen är full förs denna till en del av 

verksamheten som kallas transporten, som tar hand om färdigt material. 

5.1.3 Inre omställningen av de olika delarna inom formningslinorna 

Nedan ges en djupare beskrivning om hur den inre omställningen sker på de olika delarna 

inom formningslinorna. Dessa delar omställs till störst del inom den inre riggningsprocessen, 

då intrimningsprocessen i huvudsak innebär justering efter den initiala omställningen. 

Däremot kan somliga av dessa komma att tillhöra intrimningsprocessen om de sparas till att 

genomföras då materialet införts i verket. 

Haspel: Materialet lyfts med travers från stativet till haspeln och säkras på plats med hjälp av 

mutterknackare samt spärrnyckel. Bandet klipps upp samt förs till nästa steg inom 

formningslinan. 

Excenterpress: Det rätta programmet ställs in och byte av stansverktyg sker då detta krävs, 

bandet förs sedan genom exenterpressen fram till införningen. Stansskrot töms då detta krävs. 

Införning: Byte av införning sker om detta krävs, och breddinställning på införningen görs 

sedan utefter aktuell bredd på materialet. Materialet förs sedan genom denna, och justering 

sidled görs sedan för att materialet ska föras in i första valsstolen enligt önskad position. 

Valsstol: Valsstolar innehåller flertalet moment vid omställning, och kan delas in i fyra 

grupper som överlappar varandra till en stor del: 
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• Lossa och dra ut, samt trycka in och fästa stöddockor: Här används 

mutterknackare och spärrnyckel för att lossa låsmuttrar och skruvar, och stöddockorna 

dras ut för att komma åt valsstolarnas axlar. Efter att övriga aktiviteter som kräver att 

stöddockorna är utdragna genomförts, så trycks samtliga stöddockor tillbaka in på 

respektive axel och fästs. 

• Ta av gamla samt sätta på nya valsar, valsdistanser, kilar och yttre valsdistanser: 

Valsar, valsdistanser, kilar och yttre valsdistanser som användes för att tillverka 

föregående kundorder plockas av från samtliga valsstolars axlar, lyfts runt eller över 

stöddockorna, och placeras enligt standardiserad placering. Valsar och valsdistanser är 

upphängda på valsvagnen i den ordning de ska ha på respektive axel inom verket för 

att underlätta att få dem i rätt ordning. En bild på hur detta ser ut visas nedan i Figur 9. 

Då valsarna samt valsdistanserna lyfts på plats så säkras yttersta valsen på vardera 

axeln mot denna med kil, och yttre valsdistanser träs sedan på. Största delen inom 

denna grupp måste genomföras då stöddockan är utdragen, delen som genomförs då 

denna är intryckt är att sätta på yttre valsdistanser utanför stöddockan. 

 

Figur 9: Från valsvagn till axel [15] 

• Höjdinställning: Denna genomförs i olika steg, och innebär en grövre höjdinställning 

av både valsstol och stöddocka, samt finjustering av dessa med hjälp av antingen 

bladmått eller skjutmått beroende på val av metod. Höjdinställningen görs genom att 

ett specialverktyg används för att rotera ställskruven på valsstol respektive stöddocka. 

De olika delarna inom höjdinställningen behöver genomföras då stöddockan är 

utdragen respektive fixerad mot sin axel, detta på grund av glapp inom valsstolarnas 

axlar. 

• Kontroll och justering av valsars linje: Kontroll att linjen valsarna uppsätts utefter 

är rak görs löpande då valsar samt valsdistanser placeras på respektive axel, samt med 

en slutkontroll efter att stöddockorna fästs, och justering behöver genomföras då detta 

krävs. 
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Tryckstolar: Omställningen av tryckstolar kan delas upp i två olika grupper: 

• Ta av samt sätta på tryckrullar samt övre och undre rulldistanser: Dessa som 

användes inom föregående kundorder tas bort från aktuell axel och placeras enligt 

standardiserad placering. Undre rulldistanser samt tryckrullar sätts på axeln efter 

eventuellt byte av axelposition. Övre rulldistanser samt mutter hämtas och sätts på 

plats antingen efter detta, alternativt så sparas detta till då materialet gått igenom 

verket för att försäkra att höjden av undre rulldistanser ej kommer behöva ändras. 

Specialverktyg finns för att lossa samt fästa muttern. 

• Justering vågrät position: Positionen ställs in genom att ett specialverktyg används 

för att skruva en justeringsskruv. Denna position ställs antingen in då de olika delarna 

monterats, alternativt då materialet gått igenom verket, detta beroende på vilken 

dokumentation och mätsystem som väljs att följas. Det finns olika metoder för att 

genomföra denna justering, och i dagsläget testas en ny metod. 

Ok: Dessa blir fästa mellan valsstolarna, oftast med hjälp av tryckstolarna. Då dessa används 

sällan så saknas standard kring tillvägagång. 

Matris: Föregående matris tas bort, och matris som kommer användas inom tillverkningen av 

aktuell kundorder sätts på plats. Denna position justeras sedan i höjd och sidled, samt 

vridning. Nedan, i Figur 10, visas hur matrisernas ordinarie hållare ser ut. 

 

Figur 10: Matrisernas hållare [16] 

Då de bredaste och högsta profilerna tillverkas, så behöver ordinarie hållare för matrisen 

skruvas undan och ersättas med en alternativ hållare. Om matrisen är upptagen i annat verk 
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eller saknas så måste denna byggas. Beroende på material och utformning av matrisen så fästs 

denna på olika sätt. Vid användning av universalmatris så ställs denna oftast in direkt vid 

verket utefter ritningens mått. 

Monteringen av matrisen kan ske så fort omställningen börjar, men sparas ofta till att 

genomföras då bandet gått igenom verket för att undvika att behöva lossa matrisen om 

justering inom verket krävs för att profilen ska gå igenom denna. Huvudsakligen används 

insexnycklar samt spärrnycklar inom dessa moment. 

Matrisens position justeras med hjälp av rattar, och denna justering påverkar till en stor del 

böjningen samt vridningen av den färdiga profilen. Positionen kan ställas in grovt med 

ögonmått, och justeras ofta senare vid tillverkning. 

Kapbord: Omställningen ser annorlunda ut gällande kapbordet beroende på om klipp eller 

klinga antingen kommer användas eller redan har använts. 

När klipp både har använts inom tillverkningen av föregående profil samt ska användas inom 

aktuell profil, så lossas el och luftslangar från klippet och kännaren, sedan skruvas 

klippstativet loss från kapbordet och dras av på vagn. Efter detta så trycks det aktuella 

klippstativet på plats och skruvas fast, och el samt luft kopplas in. Efter detta ställs klipphöjd 

in. 

I de andra fallen när klinga antingen har använts för att kapa den föregående profilen, eller ska 

användas för att kapa den aktuella profilen, så innebär detta att den yttre riggningsprocessen 

endast packat med de olika delarna som ska användas, dessa måste sedan monteras på plats. 

Detta innebär en hel del skruvande då kapbordet behöver byggas om, och är betydligt mer 

tidskrävande. 

Tryckaren/ kännarens position brukar sparas till att ställas in mot den aktuella profilen då 

denna gått genom övriga formningslinan. Efter att all montering genomförts så justeras 

kapbordets position. 

Flaggor: Omställningen gällande dessa brukar innebära att endast ställa in positionen mätt i 

längden från kapbordet, samt måttet mellan dessa. Denna montering brukar sparas till att 

genomföras sent inom omställningen och göras mot profilen. 

Avläggningsbord: Positionen av detta ställs in, både vågrätt samt lodrätt. Detta görs med 

rattar för den lodräta positioneringen, och insexnycklar för den vågräta positioneringen. 

5.1.4 Beskrivning av företagets tidmätningar på processerna 

Nedan ges en beskrivning över systemet som Rullprofil använder sig av inom tidmätning av 

sina olika processer och aktiviteter, samt en kort genomgång om dessa tider. 

För att mäta tiden de olika processerna tar så använder sig Rullprofil av ett system som heter 

Mur, där operatören vid varje verk använder en sifferplatta för att trycka in vilket 

arbetsmoment eller vilken process det bytes till varje gång då detta sker. Tiderna i Mur sparas 
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och dokumenteras i antalet timmar.  

Inför en personalutbildning år 2018 så skapades en sammanställning över dessa tider gällande 

den inre riggningsprocessen samt intrimningsprocessen för slutet av år 2017, samt större 

delen av år 2018. Dessa tider visas inom Bilaga A. Då företagets ordinarie semesterveckor är 

28-31 varje år, så visas tider ej för den tidsperioden inom denna graf. Inom denna framgår att 

den genomsnittliga tidsåtgången inom den inre omställningen under slutet av 2017 och större 

delen av 2018 tog 4 timmar och 52 minuter att genomföra. Målen företaget i nuläget vill 

uppnå inom dessa processer framgår även dessa i figuren, och de är 1 timme och 30 minuter 

för den inre riggningsprocessen, respektive 2 timmar och 30 minuter för 

intrimningsprocessen. 

5.2 Nulägesanalys 

Nedan presenteras resultatet av nulägesanalysen. I detta innefattas hur avgränsningarna 

mellan processerna detta projekt behandlar är otydliga samt hur detta påverkar företagets 

tidmätningar på dessa, nedbrytning av rörelse inom den inre omställningen, vilka moment 

som kräver högst tidsåtgång och vad som orsakar detta, samt rotorsaksanalys på momenten 

som ingår inom den inre omställningen. Allt detta sammanfattas sedan ihop med analys om 

förbättringar som är möjliga. 

5.2.1 Processerna inom omställningens avgränsningar samt företagets tidmätningar på dessa 

Nedan ges en beskrivning över hur processerna gällande den inre omställningen i dagsläget 

saknar en tydlig avgränsning mellan varandra, konsekvenser detta får samt hur detta påverkar 

företagets tidmätningar på processerna i fråga. 

Företaget har tidigare skapat en processkartläggning, Bilaga B. Denna studies 

nulägesbeskrivning skiljer sig från den tidigare processkartläggningen på ett antal punkter. 

• Rivning av verk ingår inom den inre riggningsprocessen, ej den yttre 

riggningsprocessen. Detta på grund av att formningslinan måste stå still under 

rivningen. 

• Standard kring antal personer som genomför den inre riggningsprocessen saknas, en 

till två personer är oftast förekommande. Intrimningsprocessen sker oftast ensam, 

enligt processkartläggningen. 

• Inre riggningsprocessen brukar i dagsläget ofta sluta då materialet insättes i valsverket, 

ej då bandet förts igenom detta. 

• Byte av införning, justering av tryckrullar och montering av matris sparas ofta till att 

genomföras då materialet förs genom valsverket, det vill säga intrimningsprocessen. 

• Somliga moment som presenteras inom denna nulägesbeskrivning ingår ej inom 

processkartläggningen. 
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Rivning av verket blir alltid kodat som inre riggningsprocess i dagsläget, då denna aktivitet 

ingår inom denna process så påverkar detta misstag inom processkartläggningen ej företagets 

tidmätningar på dess processer. 

Resterande delar innebär att många av de olika momenten ofta blir genomförda under 

intrimningsprocessen, ej under den inre riggningsprocessen. Detta leder till att dessa moment i 

givna fall blir genomförda enligt icke parallella processer, samt att detta genomförs 

ostrukturerat. Detta kan innebära felaktigt utförande och ökad tidsåtgång vilket leder till 

slöserier som produktion av defekta produkter, överarbete och rörelse. 

Till en viss del avgår även den yttre riggningsprocessen från denna dokumentation, då vissa 

delar som blev menade att genomföras inom denna, istället flyttats över till att genomföras 

inom den inre riggningsprocessen samt intrimningsprocessen. Detta bidrar ytterligare till en 

brist på standard och ökad tidsåtgång inom inre omställningen. 

Ovanstående innebär även att företagets tidmätningar på dess olika processer blir en aning 

missvisande. Det går övergripande att se att variationen gällande tidmätningarna inom Bilaga 

A är stor, vilket Rullprofil försökt reducera till en viss del genom att införa nya koder inom 

Mur gällande omställning till profiler som ska tillverkas för första gången. Denna 

förstagångsomställning kan vara speciellt tidskrävande, och detta har av produktionschefen 

förklarats ha orsakat den höga tidsåtgången under vecka 19 samt 36. Även den lägre 

tidsåtgången inom vecka 13 har av ovanstående förklarats bero på att omställningar som 

genomfördes denna vecka var på relativt lätta profiler att tillverka. 

Trots denna stora variation inom mätetalen så går det att avläsa vissa sammanhang. 

Genomsnittstiden för den inre omställningen är högre än vad totala målet med denna tid är. 

Detta beror till en stor del på att den inre riggningsprocessens tidsåtgångar är högre än vad 

företagets mål med dessa är, då intrimningsprocessens tider kan avläsas vara närmare önskat 

målvärde. Att intrimningsprocessen tar lång tidsåtgång att genomföra kan till en viss del 

förklaras av faktumet att givna moment ofta flyttas över till att genomföras inom denna 

process istället för inom den inre riggningsprocessen, och således som tidigare konstaterat ej 

genomförs enligt parallella moment. Den höga tidsåtgången förklaras även, till en större del, 

av att det observerats kräva mycket justering i efterhand till den första inställningen. Det har 

genom intervjuer med både operatörer och tjänstemän framkommit att denna justering av 

många anses krävas på grund av att maskinerna är av en äldre modell, och att det krävs en hög 

tidsåtgång att justera dessa på grund av detta. Justering som sker i efterhand till första 

omställningen av de olika delarna beskrivs som efterjustering inom resterande delar av 

rapporten, medan justering i samband med första inställning fortsätter beskrivas som 

justering. 

5.2.2 Rörelse inom processerna 

Nedan visas spaghettidiagrammet, Figur 11, som skapades för att analysera rörelse inom den 

inre omställningen, sedan presenteras analys av detta. 
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Figur 11: Spaghettidiagram. Källa: Egen bild. 

Detta spaghettidiagram, Figur 11, är skapat utefter en genomförd inre omställning vid verk 1, 

och är på grund av sitt typiska utförande en bra representation över hur omställningar 

genomförs. I kommande tabell ges en sammanfattning över vad som hämtas och lämnas inom 

de olika momenten, samt hur många steg dessa inneburit.  

Tabell 1: Stegräkning 

Moment Hämtas Placering Antal steg 

Vagnmellanlager 
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Efterjustering Ritning, verktyg för 

tryckrullars vågräta 

justering, insexnyckel, 

verktyg för valsstolars 

höjdinställning 

Verktygsvagn, 

valsverk, bord 

286 

Valsstolar Valsar, valsdistanser, 

verktyg för valsstolars 

höjdinställning, 

spärrnyckel, yttre 

valsdistanser, kilar, 

ritning, bladmått, 

mutterknackare 

Verktygsvagn, 

valsvagn, bord, 

valsverk, plockhörna 

982 

Tryckstolar Tryckrullar, undre 

rulldistanser, övre 

rulldistanser, muttrar, 

verktyg för mutter, 

verktyg för 

positionsjustering 

Verktygsvagn, 

valsvagn 

224 

Matris Matris, insexnyckel, 

mutter 

Verktygsvagn, 

valsvagn 

46 

Kapbord Insexnycklar, kapvagn Verktygsvagn, 

avläggningsbord 

30 

Införning    

Haspel Material, spärrnyckel, 

mutterknackare, 

travers 

Materialstativ, 

verktygsvagn, travers 

70 

Excenterpress Ritning Bord 20 

Flaggor Insexnyckel, ritning Verktygsvagn, bord 40 

Hämta och gå iväg 

med vagnar, skrot och 

orderrapport 

 Plockhörna, kontor, 

vagnmellanlager 

690 

 

För att illustrera hur valsstolarnas stegantal, då de krävde flest antal steg, räknades ut så 

presenteras stegantal samt uträkning av dessa nedan, med utgångspunkt från mitten av verket.  
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• Till plockhörna: 50 steg 

• Till verktyg som ligger vid valsverket: 4 steg 

• Till verktygsvagn/bord: 20 steg 

• Till valsvagn: 3 steg 

99 gånger fram och tillbaka till valsvagn, 12 gånger hämta verktyg för höjdinställning vid 

verket, hämta och lämna mutterknackare vid verktygsvagn 1 gång, hämta 2 valsar vid 

plockhörna, hämta ritning 1 gång, hämta och lämna kilar 1 gång, hämta och lämna yttre 

valsdistanser 1 gång. 

[99*2*3+12*4+2*20+2*50*2+20+2*20+2*20 = 982 steg]. 

Spärrnyckel samt bladmått förvarades i operatörens ficka och krävde således inga stegantal. 

Vid respektive formningslina så är det monteringen av de olika delarna som mest gång går åt 

inom under omställningarna, och gången som krävs för hämtande av verktyg har observerats 

utgöra en relativt liten del inom detta. Vidare så är det momentet valsstolar, i synnerhet att 

lyfta av och sätta på valsar samt valsdistanserna mellan respektive stol och valsvagnarna, som 

innebär det största antalet steg. Detta för att valsvagnarna måste parkeras någon meter ifrån 

verket för att komma åt att dra av och sätta på valsarna samt valsdistanserna på ett smidigt 

och ergonomiskt sätt. Inom detta moment finns det mycket ytterligare rörelse som ej går att 

mäta inom antal steg, i synnerhet att valsar och valsdistanser lyftes runt och över stöddockor, 

samt att klättra upp på valsverket för att kunna nå att genomföra höjdinställningen på 

valsstolarna. 

Felplock av valsar vid plockhörnan är vanligt förekommande på grund av att många valsar 

plockas till varje omställning, detta innebär att faktumet att valsar hämtades två gånger vid 

plockhörnan inom denna omställning belyser detta problem. Att gå till plockhörnan inom den 

inre omställningen kan vara tidskrävande på grund av dennas placering inom lokalen, och 

inom denna omställning orsakade dessa valsar 200 extra steg. 

Hämta och gå iväg med vagnar, skrot och orderrapport innebär en hel del steg även detta. 

Dessa moment borde genomföras i samband med att delar inom omställningen av 

formningslinan som ej går att genomföra parallellt sker, på grund av att dessa moment ej 

påverkar formningslinan. Under denna inre omställning var det hämtandet av vagnar samt att 

gå iväg med orderrapport, vilket innebär 160 steg, som genomfördes under tidpunkter då 

denna tid bättre kunde spenderats på att genomföra dessa övriga moment. 

Matris, kapbord, införning, haspel, excenterpress och flaggor innebar inom denna omställning 

ej ett högt antal steg relativt. Vid omställning till att vissa profiler ska tillverkas däremot så 

kan det krävas extra arbete inom somliga av dessa moment, och då krävs ett högt antal steg. 

Allt detta kan till en stor del visa konsekvenserna av gång som sker under den inre 
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omställningen, både de små sträckor som repeteras många gånger, samt de relativt längre 

sträckorna som sker färre gånger men som enskilt har ett högre antal steg. Det går här att se 

att ett större fokus på strukturering och förberedelse skulle gynna processen, och att det 

största resultatet inom att minska antal steg skulle komma från att reducera antalet steg som 

krävs inom hanteringen av valsar samt valsdistanser. Alla steg som sker inom momentet 

efterjustering skulle även försvinna om denna utarbetades ur omställningen. 

Allt detta påvisar vilka slöserier som sker i form av rörelse genom gång, transport av 

utrustning, överarbete på grund av struktureringsbrister, och produktion av defekta produkter 

då efterjustering krävs innan de godkända profilerna tillverkas. 

5.2.3 Momentens tidsåtgång 

Nedan i Figur 12 visas genomsnittstider för de visuella tidmätningar som genomförts på de 

olika momenten inom den inre omställningen. Detta presenteras i form av ett paretodiagram, 

och redovisar den totala arbetstiden för varje del, samt hur stor procent av den totala inre 

ställtiden som respektive del står för. Efter detta visas analys på dessa tider. 

 

Figur 12: Paretodiagram över momentens genomsnittstider. Källa: Egen bild. 

Ok krävdes ej inom tillverkningen då dessa tidmätningar genomfördes, vilket förklarar att de 

ej presenteras inom detta diagram. Justering av avläggningsbordet presenteras ej heller inom 

dessa tidmätningar, då denna justering i dagsläget ofta genomförs i samband med pågående 



 

  43 (63) 

tillverkning. 

Det går att konstatera att stapeln inom Figur 12 kallad efterjustering endast finns på grund av 

att dessa andra delar ej omställs rätt ursprungligt. Det har observerats att alla delar inom 

omställningen spenderar en avsevärd del av tiden på ursprunglig justering samt efterjustering, 

vilket påvisar en brist av felsäkrade processer. På grund av en viss brist på standardiserade 

arbetssätt genomförs dessa olika justeringar ofta även genom olika mätsystem och metoder. 

Allt detta leder till mycket tidsslöseri, och slöserier som väntan av formningslinorna, 

överarbete, rörelse, produktion av defekta produkter samt överproduktion. Genom att mycket 

av medarbetarnas kompetens blir lagd på justering istället för felsäkring och förbättring, så 

kan även slöseriet outnyttjad kompetens ses som påtagligt.  

Momentet valsstolar är även detta väldigt tidskrävande, och detta kan till en stor del ses bero 

på att lyftandet av valsar och valsdistanser mellan valsvagn och verk tar upp mycket av denna 

tid, samt att kategorin valsstolar innefattar flertalet aktiviteter överlag. Då valsarna och 

valsdistanserna ej får tappa ordningen dessa ska ha, innebär det att dessa måste plockas av 

valsvagnen, runt stöddockan, och placeras på sin axel, utan att någon vals vänds, samt att 

inget byter position. Detta innebär att valsarna och valsdistanserna ofta behöver lyftas en och 

en, för att undvika felplaceringar. Utöver tidsåtgången detta tar så finns det även stora risker 

att något felplockas, samt att detta kan vara dåligt för ergonomin. Inom detta moment är 

slöserier som överarbete då valsarna behöver lyftas flertalet gånger, samt rörelse och transport 

på grund av detta stora. 

Slöseriet överproduktion, vilket brukar betraktas som den värsta formen av slöseri på grund 

av att detta leder till alla andra former av slöseri [8], är även påtagligt inom tillverkningen. 

Detta kan till en stor del ses bero på defekter som skapas från omställningen, vilket leder till 

att fler profiler kan komma att produceras för att försäkra att kunden får det som den behöver. 

Kvaliteten av omställningen är lika viktig som tidsåtgången, särskilt då mycket av 

tidsåtgången skapas av att kvaliteten ej blir korrekt vid första inställning. Detta innebär att om 

den inre riggningsprocessen genomförs korrekt ursprungligt och innehåller alla moment 

denna är menad inom företaget, så skulle intrimningsprocessen arbetas bort. 

5.2.4 Nedbrytning av momenten 

Nedan inom Figur 13 och Figur 14 visas Ishikawadiagrammet som skapades över den inre 

omställningen. Inom detta diagram används distinktionen mellan den inre riggningsprocessen 

samt intrimningsprocessen för att påvisa när ett moment sparas till att genomföras efter att 

materialet gått in i verket, vilket generellt innebär att dessa ej genomförs enligt parallella 

moment som tidigare konstaterat. 
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Figur 13: Ishikawadiagram del 1 kvalitetsområden. Källa: Egen bild. 
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Figur 14: Ishikawadiagram del 2 kvalitetsområden. Källa: Egen bild. 

Färgerna använda på benen inom Figur 13 och Figur 14 har ingen symbolik, utan dessa 

används endast för att öka läsvänligheten. Placeringen av benen följer inget tema. Olika 

anledningar till att efterjustering kan krävas har identifierats genom analys, och markerats 

med gula ringar inom diagrammen. Detta diagram bifogas även som Bilaga C och Bilaga D 

för att öka läsvänligheten. 

Problem och orsaker uttagna ur detta diagram och nulägesanalysen som helhet, samt möjliga 

lösningar på dessa, sammanfattas i slutanalys med förbättringsanlys i kommande avsnitt. 

5.2.5 Slutanalys med förbättringsanalys 

Nedan presenteras en sammanfattning över vad som identifierats inom denna nulägesanalys, 

samt analys över förbättringar på problemområden som har identifierats. 

Justering: För att få profilerna som ska tillverkas att nå önskade parametrar krävs initial 

justering samt efterjustering av många olika delar inom formningslinan. Detta kräver en hög 

grad av praktisk kunskap inom företaget då all justering kan använda sig av olika sätt att 

mäta, samt att pålitligheten inom dessa måttsystem ofta är bristfälliga. Även felplock, 

antingen från den yttre riggningsprocessen eller övriga delar av omställningen, kan skapa 

problem som kräver denna justering. 
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Den allra största delen av all justering genomförs på de olika delarnas vågräta position, vilken 

syftar till att få en så rak linje som möjligt genom formningslinan. Förenkling av att skapa 

denna raka linje skulle således eliminera en stor del av detta problem. Detta skulle kräva att 

veta var denna raka linje går genom formningslinan vid tillverkningen av varje profil, samt att 

få alla delar inom formningslinan att hålla sig till denna.  

Om denna linje gick att hålla tillräckligt rak genom hela formningslinan så skulle 

införningens, matrisens, kapbordets, samt avläggningsbordets position kunna vara fixerade i 

vågrät position och endast ställas in efter bredden på profilen som ska tillverkas, samt att 

tryckrullarnas position kan räknas ut utifrån denna bredd.  

De största slöserierna på grund av justering: Väntan av formningslinans produktion, 

produktion av defekta produkter och överproduktion på grund av att justeringen krävs.  

Parallella moment: Det har observerats att omställningar kan genomföras parallellt till en 

betydligt högre grad än i dagsläget på grund av formningslinornas och verkens storlek. Detta 

skulle däremot bli rörigt och leda till slöseriet väntan om för många parallella aktiviter skedde 

utan en tydlig struktur vid genomförandet. Då efterjustering ofta krävs för att profiler ska gå 

att föra genom de olika delarna inom formningslinan, innebär detta däremot att många delar 

ofta sparas till att monteras då profilen förts igenom verket enligt icke parallella aktiviteter.  

Delar inom momentet efterjustering måste ske i omgångar då det ej går att bedöma vilken 

justering som orsakar vilken effekt om detta sker på fler ställen samtidigt. Detta gäller i 

huvudsak den senare delen inom efterjusteringen, då parametrarna på profilen ska bli helt 

korrekta. Den första delen av efterjusteringen genomförs ofta på flertalet delar parallellt då 

profilen förts genom verket, för att profilen sedan ska gå att föra genom de senare delarna 

inom formningslinan vilket kräver en relativt liten mängd efterjustering. Om den första delen 

av efterjusteringen genomfördes då profilen förs genom verket istället för efter att den förts 

genom verket, skulle detta således innebära att innebära att profilen går att föra genom dessa 

senare delar inom formningslinan ursprungligt. Detta skulle innebära att dessa delar då kan 

omställas enligt parallella moment. För den senare delen av efterjusteringen innebär faktumet 

att denna del ej kan genomföras parallellt att denna alltid står för en hög tidsåtgång så länge 

denna krävs. 

De största slöserierna på grund av brist av parallella moment: Väntan av formningslinans 

produktion på grund av ej tillräckligt parallellt genomförande gäller för samtliga moment. 

Haspel: Försäkring om att materialet blir framlyft till dess hållare under den yttre 

riggningsprocessen bör finnas. Avbitartången som används för att öppna materialet är för 

tjock, och denna klippning kan i dagsläget kräva en viss tidsåtgång. Måttsystem saknas för 

materialets upphängning. 

De största slöserierna inom haspelns inre omställning: Väntan av formningslinans 

produktion på grund av att materialet ej framlyfts inom den yttre riggningsprocessen, 

produktion av defekta produkter samt överproduktion på grund av att det saknas ett 
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måttsystem för materialets upphängning. 

Excenterpress: Planering kring att allt som ska användas inom excenterpressen fått underhåll 

och blivit korrekt inställt, samt att programmet är skapat, bör ske inom den yttre 

riggningsprocessen. Inom den inre omställningen bör planering ske kring att personal med 

den rätta kunskapen finns tillgänglig för inställning av verktyg samt byte av program.  

På en längre sikt kan det krävas att fler har kunskap gällande excenterpressen, då problem kan 

uppkomma när de få personer som i dagsläget besitter denna kunskap ej finns tillgängliga. 

De största slöserierna inom excenterpressens inre omställning: Väntan av formningslans 

produktion på grund av planeringsbrist gällande om program inställts under yttre 

riggningsprocessen och att personal med denna kunskap finns tillgänglig. Produktion av 

defekta produkter och överproduktion på grund av fel hålbild. 

Införning: Planering och förberedelse kring byte av införning bör ske under den yttre 

riggningsprocessen. Mycket av efterjusteringen har observerats bero på införningens vågräta 

position, som ställs in efter ögonmått. Även ett glapp inom vissa av införningarna har 

identifierats som även kan bidra till denna efterjustering. 

De största slöserierna inom införningens inre omställning: Väntan av formningslinans 

produktion på grund av planeringsbrist vid byte av införning och efterjustering, produktion av 

defekta produkter samt överproduktion på grund av denna efterjustering. 

Valsstolar: Aktiviteten att lyfta av och på valsar samt valsdistanser, som tar upp den största 

delen av tidsåtgången av dessa aktiviteter, skulle till en stor del reduceras genom att plocka av 

stöddockorna vid omställningen. Dessa väger 70 kg styck, och kan således ej lyftas ned från 

valsverket med hjälp av endast handkraft.  

Höjdinställningen på valsstolarna skulle gå att genomföra lättare om det fanns ett verktyg som 

är lättare att nå, då denna ofta kräver att personen i fråga klättrar upp på valsverket. Då olika 

sätt att mäta denna höjdinställning finns i dagsläget, varav ingen är helt pålitlig, så skulle detta 

kräva uppdatering och standardisering. Denna brist på pålitlighet inom mätsystemet skapas av 

mätinstrumenten samt glapp i valsstolarnas samt stöddockornas axlar. 

Yttre valsdistanser förvaras och hämtas i dagsläget vid verktygsvagnen, istället för att skickas 

med valsvagnen. 

De största slöserierna inom valsstolarnas inre omställning: Rörelse och transport av valsar 

samt valsdistanser runt stöddockorna, väntan av formningslinans produktion och produktion 

av defekta produkter på grund av felplock och att höjdinställningen ej blir korrekt 

ursprungligt. 

Tryckstolar: Dessa tar ej en stor tid att ta av samt plocka på respektive axel, utan problemen 

gällande dessa är att mycket måste hämtas, samt till en större del, den vågräta 

positionsinställningen. Att mycket måste hämtas kan till en stor del förklaras av att de övre 
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rulldistanserna förvaras samt plockas ihop vid verktygsvagnen.  

Den vågräta inställningen skulle genomföras snabbare med hjälp av effektivare verktyg, 

istället för att skruva denna position manuellt. För att nå korrekt position skulle ett pålitligt 

mätsystem krävas. 

De största slöserierna inom tryckstolarnas inre omställning: Väntan av formningslinans 

produktion, produktion av defekta produkter och överproduktion på grund av att vågräta 

inställningen ej blir korrekt ursprungligt. 

Ok: Omställningen av dessa bör hållas som en planeringsfråga kortsiktigt då dessa används 

sällan. Vid användning så bör placeringen vara planerad och personal allokerad. 

De största slöserierna inom okens inre omställning: Väntan av formningslinans produktion 

på grund av att planering ej blivit genomförd i förväg. 

Matris: Planering kring att matris finns tillgänglig samt färdiginställd då den inre 

omställningen startar saknas ofta. Detta gäller även universalmatris som förvaras och byggs 

ihop vid respektive formningslina. 

Fästsystemet för matriser bör förenklas, men då matrisen tillverkas av olika material och 

utformning skulle en standard gällande detta krävas. Hållarna denna fästs i kan ibland vara för 

små för profilen som ska tillverkas, och måste då skruvas undan vilket är tidskrävande.  

Matrisens position saknar måttsystem och ställs in utefter ögonmått. 

De största slöserierna inom matrisens inre omställning: Väntan av formningslinans 

produktion på grund av byggande av matris samt inställning av universalmatris, produktion av 

defekta produkter och överproduktion på grund av justering av matrisens position. 

Kapbord: Vid användning av klipp så bör ett stort fokus läggas på att få inställningen rätt 

från den yttre riggningsprocessen. Klipphöjden ställs i dagsläget in under den inre 

omställningen. Tryckaren/kännarens positionsinställning är ofta tidskrävande.  

Felinkoppling av kapbordets slangar har observerats. Inkopplingen sker från olika riktning 

inom olika formningslinor, vilket observerats kunna bli felinställt och kräva justeringar. 

Universalklipp förvaras och ställs in vid respektive formningslina och ej under den yttre 

riggningsprocessen. Omställning vid användning av klinga saknar standard och är 

tidskrävande, men sker sällan. 

De största slöserierna inom kapbordets inre omställning: Väntan av formningslinans 

produktion på grund av felinkopplade slangar, otillräcklig planering vid användning av klinga, 

inställning av universalmatris, klipphöjd och tryckare/kännare. Produktion av defekta 

produkter samt överproduktion på grund av justering av kapbordets position. 

Avläggningsbord: Måttsystemet kan behöva uppdateras, detta för att avläggningsbordet i 
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dagsläget ställs in utefter ögonmått. 

De största slöserierna inom avläggningsbordets inre omställning: Produktion av defekta 

produkter och överproduktion på grund av att måttsystemet är opålitligt. 

Flaggor: Måttsystemet är opålitligt, vilket leder till att flaggorna ofta inställs mot profilen 

som ska tillverkas. 

De största slöserierna inom flaggornas inre omställning: Produktion av defekta produkter 

och överproduktion på grund av att måttsystemet är opålitligt. 

Skrotvagnar och övriga vagnar: Alla dessa bör bytas, till så stor del som möjligt, då alla 

moment inom den inre omställningen är genomförda. 

De största slöserierna inom skrotvagnar och övriga vagnars inre omställning: Väntan av 

formningslinans produktion på grund av att dessa tas bort och hämtas vid fel tillfällen. 

5.3 Förbättringsförslag 

Utifrån problem inom den inre omställningen som identifierats genom nulägesanalysen så har 

förbättringsförslag genererats och rekommenderats till företaget. Dessa förbättringsförslag är 

riktade till områden där tillräckligt stor effekt kan ges för en tillräckligt låg kostnad för att 

dessa i dagsläget ska vara relevanta för företaget att genomföra. Dessa förslag överlappar 

varandra till en viss del. 

5.3.1 Centrumlinje genom formningslinan 

Ett stort steg inom att minska all justering inom formningslinan är att skapa en centrumlinje 

genom hela denna. Detta kräver att identifiera denna centrumlinje genom formningslinan och 

utforma varje ritning av valsuppsättningar till att följa denna. Denna behöver vara placerad i 

mitten av valsuppsättningarna för att tillverkning av de största profilerna ska vara möjlig.  

Ett tydligt mätsystem på formningslinans alla justerbara delar som enkelt indikerar när dessa 

är inställda efter denna raka linje krävs sedan. Detta skulle innebära att den allra största delen 

av justeringen arbetas bort ur processen, men att justering fortfarande är möjlig då problem 

uppkommer. Fixering skulle sedan kunna ske på längre sikt när samtliga problem som skapar 

denna justering är helt åtgärdade. Denna lösning fungerar desto bättre ju rakare linje som 

åstadkoms genom dessa olika delar samt valsuppsättningarna. 

Största slöserierna som skulle minskas av denna lösning: Väntan av formningslinans 

produktion, produktion av defekta produkter, överarbete samt överproduktion skulle minskas 

drastiskt på grund av att efterjusteringen skulle minimeras. Slöseriet rörelse skulle även 

minskas på grund av detta. 

5.3.2 Dra av och skjuta på valsar samt valsdistanser med hjälp av vagnar 

För att undvika mycket av tidsåtgången som krävs för hanteringen av valsar samt 

valsdistanser, samt mycket av arbetsbördan detta medför, så skulle två typer av vagnar kunna 
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användas. Dessa presenteras nedan. 

Stöddockorna är för tunga för att lyfta ned från valsverket med endast handkraft, men skulle 

på ett snabbt och smidigt sätt kunna dras av på en lyftvagn. För att detta ska gå att genomföra 

effektivt och säkert måste vagnarna vara höj- och sänkbara, ha låsbara hjul alternativt 

fästsystem mot verket, samt ha en skyddande ram som gör att stöddockorna ej kan välta. 

Denna vagn kan sedan skjutas åt sidan till dess att stöddockorna återigen ska fästas. 

Den andra typen av vagn som skulle krävas är en uppdatering av valsvagnarna som företaget 

använder sig av. Även dessa skulle behöva ha låsbara hjul alternativt fästsystem mot 

valsverket, dessa vagnar skulle dessutom behöva ha axlar som kan matchas mot axlarna på 

valsverket. Detta innebär att dessa axlar behöver vara raka samt höj- och sänkbara. Valsarna 

samt valsdistanserna kan således dras av sina axlar inom verket direkt upp axlarna på 

valsvagnen som ska köras tillbaka till plockhörnan. Valsarna samt valsdistanserna som ska 

användas inom tillverkningen av aktuell profil kan sedan skjutas från axeln på valsvagnen där 

dessa plockats, direkt till sin axel på valsstolen. 

Denna lösning skulle vid effektiv användning av dessa vagnar innebära att tidsåtgången blir 

avsevärt mindre inom att plocka av och på valsar samt valsdistanser, då dessa kan skjutas av 

och på sin axel istället för att plockas en och en. Detta innebär även att risken för felplock 

inom denna del av inre omställningen utarbetats, samt att ergonomin blir avsevärt bättre. Det 

läggs till ett visst extra arbete inom den inre omställningen då hanteringen av vagnarna och 

stöddockorna krävs, men lösningen tar bort en betydligt större mängd arbete.  

Största slöserierna som skulle minskas av denna lösning: Väntan av formningslinans 

produktion, överarbete och rörelse skulle minskas på grund av att valsar och valsdistanser ej 

behöver lyftas samt att orsaker till felplock minskas. 

5.3.3 Mätsystem på valsstolarnas samt stöddockornas höjdinställning 

Att införa ett pålitligt mätsystem på valsstolarnas samt stöddockornas höjdinställning skulle 

först kräva åtgärd på glappen i axlarna. Manuella positionsvisare kan sedan på ett snabbt och 

effektivt sätt användas för att få inställningen av höjderna korrekt. Denna lösning skulle 

innebära att höjdinställningen ej behöver genomföras i omgångar, samt att efterjustering av 

stolhöjder utarbetats ur processen. 

Största slöserierna som skulle minskas av denna lösning: Väntan av formningslinans 

produktion, överarbete, rörelse, produktion av defekta produkter och överproduktion skulle 

minskas på grund av att efterjustering minskas. 

5.3.4 Flytta delar till att bli genomförda inom yttre riggningsprocessen 

Yttre valsdistanser, övre rulldistanser, universalmatris och universalklipp kan alla plockas 

ihop och ställas in under den yttre riggningsprocessen. Inställning av klipphöjd kan även detta 

genomföras inom den yttre riggningsprocessen.  

Delar som kommer kräva extra arbete inom den inre omställningen kan genomföras som en 
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del av den yttre riggningsprocessen, exempelvis förberedelse inför byte av införning samt 

bygge av matris. Denna lösning kan således med fördel kombineras med förslaget gällande en 

planeringslista. 

Största slöserierna som skulle minskas av denna lösning: Väntan av formningslinans 

produktion på grund av att moment genomförs i förväg. 

5.3.5 Parallella moment 

Genom parallella moment skulle den inre omställningens tider reduceras, då dessa kan 

genomföras parallellt till en betydligt högre grad än i dagsläget utan att detta skulle innebära 

ett större effektivitetsbortfall. Processkartläggningen inom Figur 15 nedan har skapats för att 

illustrera hur detta skulle genomföras på ett effektivt vis. 

 

Figur 15: Ny processkartläggning för den inre omställningen. Källa: Egen bild. 

Processkartläggningen inom Figur 15 följer företagets terminologi gällande färgläggning. 

Denna är uppbyggd efter att fyra personer ska genomföra den inre omställningen, då detta 

skulle vara ett rimligt antal för att undvika trängsel och slöseriet väntan. 

Tre personer kan genomföra valsstolar och tryckstolar, medan en person börjar med övriga 

moment och följer deras ordning inom formningslinan. Detta skulle innebära att valsstolarnas 

samt tryckstolarnas tidsåtgång sänks, och att när dessa är färdiga så har momenten som 

kommer innan dessa inom formningslinan blivit genomförda och materialet har förts fram. 

Därefter kan två personer föra profilen genom verket och genomföra justeringar på 

valsstolarnas höjdinställning och tryckstolarnas vågräta inställning, medan övriga två personer 

genomför de övriga momenten. Att två personer för profilen genom verket istället för att detta 

genomförs av en person som i dagsläget, skulle innebära att en viss efterjustering kan 

genomföras redan under detta skede. Detta skulle lösa problemet att en viss efterjustering ofta 

krävs för att föra profilen genom de senare delarna inom formningslinan, då efterjusteringen 

som behöver reduceras för att detta ska vara möjligt är relativt liten. Efterjusteringen inom 

Figur 15 står med ett frågetecken för att påvisa att denna ska arbetas bort ur processen, och 

denna startas av operatören då övriga personer hanterar vagnar och skrot.  

Planering gällande möjliga tidsavvikelser samt problem som kan uppkomma inom den inre 

omställningen krävs för att genomföra denna lösning effektivt, så denna processkartläggning 

skulle således med fördel kombineras med förslaget gällande en planeringslista som ges 

nedan. 

Största slöserierna som skulle minskas av denna lösning: Väntan av formningslinans 
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produktion på grund av att moment genomförs parallellt och i rätt ordning. 

5.3.6 Planeringslista 

En planeringslista kan användas så att personal som kommer vara inblandad inom hela 

omställningen tillsammans kan planera så alla vet sin roll inom denna, förbereder det som går, 

samt planerat vilka avvikelser som kommer uppkomma. Detta skulle till en stor del flytta ut 

mycket av problemlösandet samt ökade tidsåtgången inom inre omställningen på grund av 

oförväntade tidspåslag till att istället bli en planeringsfråga, och dessa delar kan lösas i förväg 

på ett strukturerat vis. 

Största slöserierna som skulle minskas av denna lösning: Väntan av formningslinans 

produktion på grund av att planering kan ske kring förberedelse och prioritering. 

5.3.7 Uppdatera verktyg och fästen 

Verktyget som används för valsstolarnas höjdinställning är för kort, samt har endast en axel. 

Detta innebär att detta kan vara svårt att skruva på ett effektivt vis från golvet, och således 

krävs ofta att klättra upp på valsverket. Byte till längre verktyg med fler axlar, alternativt 

spärrfunktion, skulle således lösa detta. 

Verktyget för tryckstolarnas vågräta position kräver mycket manuellt skruvande, och skulle 

med fördel bytas ut mot skruvdragare med bits. 

Avbitartången som används till att öppna materialet är för bred, och leder till en betydligt 

högre tidsåtgång än nödvändigt. Således kan byte till en smalare avbitartång ske. 

Ställbara låsspakar kan användas för att snabbare justera tryckare/kännare, som monteras på 

kapbordet, samt flaggorna. 

Största slöserierna som skulle minskas av denna lösning: Väntan av formningslinans 

produktion på grund av effektivare verktyg och fästen. 

5.3.8 Felsäkra inkoppling av kapbordets slangar 

Färgmärkning på slangar samt fästen som används för att koppla in kapbordet, samt att denna 

inkoppling sker från samma riktning på alla formningslinor, skulle minska risken för misstag. 

Största slöserierna som skulle minskas av denna lösning: Väntan av formningslinans 

produktion och överarbete på grund av att risk för misstag minskas. 

5.3.9 Ökad kunskap inom excenterpressen 

För att motverka att personer med rätt kunskap ej finns tillgängliga för inställning av 

excenterpressens program, samt underhåll av dess verktyg, så krävs att fler personer får 

upplärning inom denna. 

Största slöserierna som skulle minskas av denna lösning: Väntan av formningslinans 

produktion då rätt kompetens oftare finns tillgänglig. 
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5.4 Utvärdering av förbättringsförslagen 

Nedan visas en utvärdering över effekter förbättringsförslagen kan åstadkomma, identifierade 

svagheter samt hur implementering kan ske. 

En väl genomförd implementering av dessa åtgärder kan reducera den inre omställningens 

tidsåtgång drastiskt. Med hjälp av parallella moment, se Figur 15, ihop med övriga 

förbättringar så kan tidsåtgången beräknas genom följande ekvation: 

[(valsstolarna+tryckstolarna)/3+För profil genom verket+Efterjustering=Inre 

omställningens tidsåtgång]. En estimering är att en kombination av föreslagna lösningar 

skulle sänka efterjusteringens tidsåtgång med 90%, valsstolarnas tidsåtgång med 65% samt 

tryckstolarnas tidsåtgång med 60%. Denna estimering förutsätter att metoden för att 

genomföra tryckrullarnas vågräta inställning som i dagsläget testas kommer fungera, i annat 

fall estimeras efterjusteringens tidsåtgång sänkas med 80% samt tryckstolarnas tidsåtgång 

med 20%, medan valsstolarnas sänkning är oförändrad. Med tider uttagna från Figur 12 så 

innebär detta att följande uträkning kan genomföras, här förutsätts att den nya metoden för 

tryckrullarnas vågräta inställning kommer fungera då denna ger lovande resultat, och att 

profilen tar fem minuter att föra genom verket: [(122,7*0,35+34*0,4)/3+5+145*0,1=38,3 

minuter]. Då den inre omställningen i dagsläget tar 4 timmar och 52 minuter att genomföra 

genomsnittligt, se Bilaga A, så estimeras dessa lösningar således sänka denna tidsåtgång med 

omkring 87%.  

Då förslagen ändrar ordningsföljden inom vilken de olika momenten genomförs, så blir 

avgränsningen mellan den inre riggningsprocessen och intrimningsprocessen förändrade. I 

och med detta rekommenderas att Rullprofil definierar endast efterjusteringen efter att 

profilen förts genom verket som intrimningsprocessen, för att sedan arbeta bort denna helt. 

På grund av att många förslag framtagits, så skulle denna implementering behöva ske 

stegmässigt och kontrollerat. En bedömning gällande vilka förslag som företaget fokuserar på 

först bör således ske, exempelvis genom att bedöma hur stora effekter de skulle ge, viktat mot 

investeringen respektive förbättringsförslag skulle kräva för implementering. En bra 

utgångspunkt är att starta med en centrumlinje genom formningslinan, parallella moment samt 

en planeringslista. Detta för att dessa lösningar komplimenterar varandra till en stor del samt 

ej kräver en hög kostnad relativt till effekten som kan uppnås. Inom denna implementering 

skulle en användning av förbättringscykel vara användbar, detta för att försäkra att 

implementeringen samt uppföljningen sker på ett strukturerat vis. Förbättringscykeln DMAIC 

som beskrivs inom Betts et al. [12] rekommenderas för detta, då denna har flertalet steg som 

är lätta att följa och tydligt lägger vikt på att basera beslut på fakta. SMARTa mål kan 

kombineras med denna för att ytterligare utöka denna struktur. 

Många av de olika förslagen knyter an till varandra inom ett flertal aspekter, vilka till en stor 

del är riktade till att allt som kan vara förberett inför inre omställningen ska vara det, och att 

denna sedan ska ske så snabbt som möjligt och med bästa möjliga resultat. Alla förslagen blir 

sammankopplade genom dokumentationen samt planering. Att dokumentationen blir löpande 

uppdaterad är av stor vikt för att givna förslag ska bli beständiga. 
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Nedan diskuteras specifika delar inom förslagen där detta bedöms relevant. 

5.4.1 Centrumlinje genom formningslinan 

Förbättringsförslaget att ha en centrumlinje genom formningslinan är baserad på att kvalitén 

av omställningen kan förbättras genom att ha en rak linje genom formningslinan. Det kan från 

problemnedbrytning och tester hävdas att justeringen skulle minimeras om denna lösning blev 

genomförd korrekt, men tveksamheter råder kring om hur stora spänningar som skapas inom 

profilen under formning. Detta innebär att en liten justering med hjälp av matrisen fortfarande 

kan krävas efter att allt genomförts. Om detta ej krävs kan matrisen bli borttagen långsiktigt. 

Denna lösning skulle utöver tidsåtgången som skulle sparas, även bidra till den ekologiska 

hållbarheten som innebär att vårda naturresurser långsiktigt för att framtida generationer ska 

ha tillgång till dessa [4], då detta skulle minska mängden skrotat material. Detta knyter även 

an till Agenda 2030 delmål 9.4 som är riktat mot effektivare resursanvändning inom industrier 

[2]. Den ekonomiska hållbarheten skulle även gynnas då detta kan medverka till en starkare 

inhemsk marknad, vilket gäller även övergripande för förbättringsförslagen. 

5.4.2 Dra av och skjuta på valsar samt valsdistanser med hjälp av vagnar 

Båda typer av vagnar som blivit föreslagna skulle kräva konstruktion, vagnarna som används 

till att placera stöddockor på skulle dock kräva mindre konstruktion och investering än 

vagnarna för valsar samt valsdistanser. Att endast använda vagnen gällande stöddockorna 

skulle redan detta minska tidsåtgången som krävs samt förbättra ergonomin. Att införskaffa 

dessa vagnar för stöddockorna skulle således fungera som en första del av lösningen, medan 

de andra vagnarna planeras. Ett bra tankesätt att hålla kring anpassning av dessa vagnar är 

som Alsterman et al. [8] beskrev den japanska sjön, som syftar till att lösa ett problem på en 

nivå för att kunna gå vidare till problem som uppkommer inom nästa nivå. 

5.4.3 Mätsystem på valsstolarnas samt stöddockornas höjdinställning 

Det finns en del tveksamheter gällande vad som skulle krävas för att justera glappen på 

valsstolarnas samt stöddockornas axlar. Detta skulle kräva utredning innan de manuella 

positionsvisarna införskaffas. 

5.4.4 Parallella moment 

Att använda parallella moment för att genomföra den inre omställningen skulle kräva att 

frigöra arbetskraft från andra delar av verksamheten, exempelvis genom effektivisering eller 

omprioritering. Då formningslinjen är stor så skulle de olika personerna inte påverkas till så 

stor del av varandra, och således finns det inga självklara anledningar att detta skulle innebära 

ett markant effektivitetsbortfall. Omplanering skulle krävas då extra arbete krävs inom ett 

specifikt moment, samt om övriga förbättringar genomförts som förändrar förutsättningarna. 

Processkartläggningen, Figur 15, som föreslås är ej mer specifik gällande vilket moment som 

genomförs av varje given person vid varje givet tillfälle, på grund av given variation inom 

tidsåtgång som i dagsläget finns inom de olika momenten. Denna processkartläggning kan 

senare uppdateras till att vara specifikare då detta åtgärdats. Att processkartläggning blev 

skapad med förutsättningen att en viss efterjustering ska ha blivit reducerad är på grund av att 
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mängden efterjustering som skulle behöva bli utarbetad för denna lösning är relativt liten. 

5.4.5 Uppdatera verktyg och fästen 

Låsspakarna som föreslås är endast en kortsiktig lösning på grund av att dessa skulle vara 

billiga att anskaffa i förhållande till att de kan spara en del tid, långsiktigt så skulle ett pålitligt 

måttsystem rekommenderas. 

5.4.6 Ökad kunskap inom excenterpressen 

Ökad kunskap om hur excenterpressen förbereds skulle till en stor del agera som ett sätt att 

undvika att rätt kunskap är otillgänglig då en omställning ska genomföras, och således endast 

ge resultat på en längre sikt. Denna ökade kunskap skulle troligt leda till mindre problem 

under tillverkning på grund av denna utökade kompetens, och således ge större resultat inom 

denna aspekt än gällande omställningen på en kortare sikt. 
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6 Diskussion 

Denna diskussion delades upp i två delar för att tydligt adressera områden där oklarheter och 

svagheter identifierats, värdering av metoder samt värdering av förbättringsförslag. 

6.1 Värdering av metoder 

Nedan diskuteras oklarheter och svagheter gällande metoderna. 

6.1.1 SMED: 

Då ett tidigare SMED-liknande arbete genomförts inom företaget, så hade mycket redan 

flyttats till att bli genomfört under den yttre riggningsprocessen istället för under den inre 

omställningen. Inom detta SMED, identifierades att detta gäller många av de mest 

tidskrävande delarna, vilket medför att endast ett fåtal av de delarna som gäller varje 

omställning återstod. Detta innebar att en större inriktning på effektivisering, kvalitet och 

planering togs inom detta projekt. 

Då detta projekt identifierade att mycket justering krävs, samt att mycket fallit tillbaka mot 

gamla arbetssätt, så påvisar detta vikten av att alla steg inom ett SMED genomförs som ett 

fortlöpande arbete, vilket alltid bör hållas i åtanke då ett liknande arbete ska genomföras. 

6.1.2 Förankring av förbättringar: 

Till en stor del genomförs detta arbete av en person med stöd av verksamheten, ej som ett 

gemensamt arbete av dem som arbetar inom processerna. Till en så stor del som möjligt har 

andra från olika delar av verksamheten involverats genom intervjuer och diskussioner, men 

metoden kan ändå medföra negativa konsekvenser.  

Alla inom företaget bör involveras inom implementering av valda förslag till så stor del som 

möjligt, för att på detta vis öka välmående hos anställda med hänseende till social hållbarhet 

och ergonomi. Arbetsmiljöverket betonar denna vikt av att anställda ska vara med och 

bestämma då förändringar sker på deras arbetsplats för att detta ej ska leda till försämrat 

välmående [6].  

Ytterligare en anledning till att så många som möjligt ska vara inkluderade inom 

implementering är att många av de framkomna resultaten har en risk att inte bli förankrade 

inom verksamheten utan att personer blir inkluderade. Utöver viset arbetet utfördes på så rör 

det sig till en stor del om genombrottsförändringar, vilka beskrivs inom Betts et al. [12] ha en 

risk att falla tillbaka mot gamla arbetssätt om dessa ej förankras. Förankring av förbättringar 

är en av de många anledningar till att Kaizen håller en så fundamental roll inom Lean, vilket 

Betts et al. [12] understryker.  

6.1.3 Intervjuer: 

Intervjuerna som genomfördes gav många olika förslag på hur tidsåtgången inom den inre 

omställningen kunde reduceras, samt så uppfattades en del åsikter om att förbättringar ej är 

möjliga på grund av att maskinerna är av en äldre modell. Detta belyste många områden till 

förbättringar och möjligheter, till en stor del vikten av att undvika defekter från den yttre 

riggningsprocessen. Alla som detta projekt berörde var väldigt hjälpsamma inom dess 
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genomförande, och diskussioner med företagets produktionschef om möjliga förbättringar 

som skedde löpande genom detta projekt var till en stor nytta. 

6.1.4 Företagets processkartläggning 

Företagets processkartläggning, vilken presenteras i Bilaga B, konstaterades skilja sig från 

denna studies nulägesbeskrivning på ett antal punkter. Denna presenteras ändå inom denna 

studie, då den kan ge en överblick om hur de olika processerna är menade av företaget att 

genomföras, samt på grund av att punkter som skiljer sig från praktiskt genomförande belyser 

vikten av uppföljning på genomförda förbättringsarbeten. 

6.1.5 Företagets tidmätningar 

Under början av 2019 så hade Rullprofil en lägre orderingång gällande dess rullformade 

profiler än under normalfallet, detta innebar att ej samtliga formningslinor användes under 

varje givet tillfälle. Personalnivån hölls på en så låg nivå som företaget anser det möjligt för 

att tillverka given mängd profiler, vilket i praktiken innebar att det ofta var en ensam person 

som genomförde den inre omställningen på ett verk i förväg till att personal fanns tillgänglig 

att producera inom detta. Detta var möjligt att genomföra då det finns fler verk tillgängliga än 

personer som kan tillverka inom dessa under varje givet tillfälle. För att ge en så rättvis bild 

som möjligt över företagets tidmätningar på hur lång tid dessa processer i normalfallet tar att 

genomföra så användes mätningar från slutet av år 2017 samt år 2018. 

Faktumet att den yttre riggningsprocessen, inre riggningsprocessen samt intrimningsprocessen 

ej har en tydlig avgränsning mellan sig, vilket identifierades inom analysen, påverkar dessa 

tidmätningar. På grund av sin kvantitet är dessa tider däremot ändå en bra representation över 

genomsnittliga tidsåtgångar. 

6.1.6 Visuella tidmätningar 

Tidmätningar genom manuella klockningar var problematiska att genomföra för varje enskilt 

moment då dessa överlappar varandra till en viss del. Dock bedöms dessa uppmätta tider ändå 

vara en bra representation över tidsåtgången varje moment tar att genomföra, då felmätningar 

handlar om sekunder och således blir försumliga. 

På grund av den höga komplexiteten inom olika moment så blev ett stort fokus placerat på 

olika typer av datainsamling. Då variationen inom tidsåtgången som olika moment kräver är 

hög, så blev fokus placerat på att bryta ned de olika momenten, och rotorsaker till vad som 

kan orsaka hög tidsåtgång inom dessa blev identifierade. Detta innebar i slutändan en tydlig 

insikt inom vad som orsakar hög tidsåtgång för olika aktiviteter, och en större mängd visuella 

tidmätningar blev överflödigt. 

6.1.7 Analys av rörelse 

Stegräkning var problematiskt att räkna för varje enskilt moment då dessa överlappar 

varandra till en viss del, samt att verktyg ofta blir placerade vid olika position för att vara 

lättillgängliga för dem som genomför den inre omställningen. Detta innebar att en del 

generaliseringar var tvungna att bli gjorda, dock bedöms att dessa stegräkningar ändå på ett 

bra vis belyser vilka områden som kräver ett högt antal steg. 
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6.2 Värdering av förbättringsförslag 

Estimeringarna gällande effekt som kan åstadkommas av de olika förbättringsförslagen blir ej 

helt och hållet exakta då uppskattningar är inblandade. En sänkning av de inre ställtiderna 

omkring 87% är däremot ej orimligt, då de olika förslagen riktade mot att sänka dessa är 

baserade på de olika analyserna som genomförts och löser på ett logiskt sätt flertalet problem. 

Det skulle innebära ett visst tidpåslag om metoden för att genomföra tryckrullarnas vågräta 

justering visar sig vara opålitlig, dock bedöms detta osannolikt då metoden ger lovande 

resultat i dagsläget. 

Att arbeta ut de olika typerna av justeringar ur processen skulle även skapa bättre 

förutsättningar för att minska slöseriet outnyttjad kompetens. Outnyttjad kompetens beskrivs 

av Alsterman et al. [8] även kunna leda till att verksamheten kan mista medarbetaren, utöver 

att gå miste om förbättringar denne kan möjliggöra. 

För att förbättringarna ska ge helt önskade resultat så kommer försäkring att allt är korrekt 

från den yttre riggningsprocessen krävas, och i och med utökade arbetsuppgifter kan denna 

komma att kräva effektivisering eller ökad bemanning.  

6.3 Förslag till fortsatt arbete 

Utöver ställtiderna denna studie riktar till att reducera, så bör företaget lägga en stor inriktning 

på att förkorta sina ledtider ytterligare. Då Rullprofils största konkurrensfördelar skapas av 

deras flexibilitet, så bör fokus hållas på att denna flexibilitet ska vara billig och kvalitativ. 

Utöver detta innebär kortare ledtider fördelar som nöjdare kunder genom förkortade 

leveranstider, mindre bundet kapital samt mindre produkter i arbete. Dessa kan sänkas 

ytterligare på flertalet vis som inte skulle kräva en större kostnad, exempelvis genom 

påfyllning av dragvätska, som används för att smörja profilerna, medan verket producerar 

istället för av operatören själv inom respektive verk. Även byten mellan vagnar färdiga 

profiler placeras på under tillverkningen kan ske då verket fortfarande producerar. 

Plockhörnan, formningslinorna, samt transporten, skulle få ett kortare och smidigare flöde 

inom dess profiltillverkning om layouten ändrades till att följa detta flöde. Efterbearbetning 

(Se figur 4) borde på detta vis även bli en del av formningslinorna, och på detta sätt undvika 

att profilerna lagras och transporteras inför denna. Detta skulle innebära att företagets 

processer blir mer lättöverskådliga med kortare transporter och ökat samarbete mellan dess 

respektive delar, vilket på detta vis skulle minska slöserier som transport, rörelse, lager och 

väntan, och således kunna bidra till kortare ledtider. Att uppdatera layouten skulle innebära en 

stor kostnad och endast ge resultat på en längre sikt, däremot bör lösningen genomföras om 

övriga layoutförändringar sker, då detta till en stor del skulle förbättra flödet som helhet.  

En lägre personalomsättning bör eftersträvas, då företaget i dagsläget har stora kostnader i 

form av rekrytering och upplärning. För att kunna genomföra många förbättringar inom 

verksamheten är även rutinerad personal av stor vikt. Ett exempel på hur detta kan 

genomföras är med hjälp av välmåendefaktorer som beskrivs inom Alsterman et al. [8], här 

beskrivs exempelvis möjlighet för anställda att använda sin kreativa förmåga och 
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problemlösning.  

Ovanstående knyter an till en stor del till hur företaget även skulle kunna bygga upp Kaizen 

inom företaget, som även detta skulle vara ett bra mål att rikta mot. Detta skulle bland annat 

kräva snabba responstider gällande förslag, samt ett stort uppmärksammande av dessa förslag. 

För att uppnå detta är även utbildning av stor vikt. 
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7 Slutsatser 

Inom denna studie har det genererats flertalet förslag på hur tidsåtgången inom den inre 

riggningsprocessen kan minskas kraftigt, och hur denna kan genomföras för att dessutom 

minska tidsåtgången som krävs inom intrimningsprocessen. Dessa förslag knyter an till 

varandra till en stor del, och sammankopplas genom dokumentation samt standardisering. En 

ny processkartläggning över hur arbetssätten kan se ut i dagsläget har uppritats, och denna 

kräver uppdatering vid övriga implementeringar. Dessa förslag framgår nedan. 

• Centrumlinje genom formningslinan 

Denna centrumlinje genom formningslinan skulle med en stor trolighet innebära kraftigt 

reducerade tider som går åt för justering. 

• Dra av och skjuta på valsar samt valsdistanser med hjälp av vagnar: 

Genom att dra av och skjuta på valsar samt valsdistanser med hjälp av vagnar så skulle 

tidsåtgången som krävs för dessa aktiviteter, samt risker för felplock, minska kraftigt.  

• Mätsystem på valsstolarnas samt stöddockornas höjdinställning: 

Dessa mätsystem skulle med en stor sannolikhet ytterligare reducera tidsåtgång som krävs 

för justering. 

• Flytta delar till att bli genomförda inom den yttre riggningsprocessen: 

För att hålla formningslinorna verksamma till en högre grad skulle att flyttande av delar 

till att bli genomförda inom den yttre riggningsprocessen innebära mindre arbete inom den 

inre omställningen. 

• Parallella moment: 

Det har identifierats att de olika moment som ingår inom den inre omställningen kan 

genomföras parallellt till en betydligt högre grad än vad dessa gör i dagsläget. En utökad 

bemanning inom denna, samt fokus på att de olika momenten genomförs i rätt ordning, 

skulle innebära snabbare genomförande. 

• Planeringslista: 

En lista för att allokera personal och planera vilka moment som kommer kräva ökad 

tidsåtgång inom varje given omställning är viktig för förberedelse och prioritering. 

• Uppdatera verktyg och fästen: 

Då vissa verktyg upptäckts vara ineffektiva samt en del sätt att fästa utrustning visats 

sakna standard och vara tidskrävande, så föreslås att dessa uppdateras. 
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• Felsäkra inkoppling av kapbordets slangar: 

För att undvika misstag inom kapbordets inkoppling så rekommenderas felsäkring. 

• Ökad kunskap inom excenterpressen 

För att undvika att rätt kompetens saknas vid varje given omställning så rekommenderas 

att utöka antal personer som har kunskap om excenterpressen. 

Sannolikheten att dessa förslag skulle uppfylla målet med projektet till en väldigt hög grad 

bedöms som stor. De osäkerheter som finns över givna förslag ges efter förbättringsförslagen 

samt inom diskussionsavsnittet. En estimering är att korrekt implementering av dessa förslag 

skulle reducera de inre ställtiderna med 80–90%. 
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