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Sammanfattning 

Presto Brandsäkerhet AB är marknadsledande inom brandsäkerhet i Norden och har 

en robotlina för montering av brandsläckare i Katrineholm. De senaste åren har 

brandsläckarförsäljningen ökat kraftigt och tros öka ännu mer. Med stigande 

produktionstakt ökar kraven på tillverkningsutrustningen. En viktig konkurrensprioritet 

är att erbjuda kunder snabba leveranser och därför har företaget valt att ha ett stort 

lager av de allra flesta modeller. Med kortare omställningstider skulle tillverkning av 

mindre partier vid behov bli mer fördelaktigt. Lagernivån skulle då kunna minskas och 

istället snabbt fyllas på vid behov. Detta examensarbete syftar därför till att kartlägga 

omställningsarbetet och ta fram förslag som reducerar omställningstiden för byte av 

brandsläckarvarianter i robotlinan. För att uppfylla syftet används SMED-metoden som 

grund, vilket är en universell metod för ställtidsreducering med ursprung från Japan.  

Kartläggningen visar att omställningsarbetet är uppdelat i många små operationer, där 

inget enskilt moment upptar majoriteten av tiden. Trots detta har det framträtt att det 

finns goda möjligheter att få ner omställningstiden till en bråkdel av dagens tid. I 

denna rapport presenteras ett antal förbättringsförslag och rekommendationer. Det 

visas hur omställningstiden kan reduceras från dagens 45 – 60 minuter till ca 15 

minuter. Det har uppnåtts genom att mesta möjliga arbete görs i förberedande syfte 

innan linan stoppas samt förbättring av själva operationerna och genom tillgång till en 

extra person. 

Ställtidsreduktionen kommer att öka linans kapacitet och möjliggöra mindre 

partistorlekar av brandsläckare. Partistorlekarna kan exempelvis minskas med ca 70 % 

med bibehållen kapacitet. Detta bidrar till en lägre lagerhållningskostnad samt att det 

kommer bli mer fördelaktigt att tillverka vissa släckarmodeller direkt mot kundorder. 



   
 

  



   
 

Abstract 

Presto Brandsäkerhet AB is the market leader within fire security in Scandinavia and 

has a robot line for the assembly of fire extinguishers in Katrineholm, Sweden. In 

recent years, sales of fire extinguishers have increase rapidly and are projected to 

increase even more. With rising production rate the requirements on the 

manufacturing equipment increases. An important competition priority is to offer 

customers fast deliveries and therefore the company has chosen to have a large stock 

of most models. With short setup times, production of smaller batches would become 

more beneficial. The stock level could be reduced and instead quickly replenished 

when necessary. This thesis aims to identify the setup work and to develop proposals 

that reduce the setup time for the change between different models of fire 

extinguishers. To fulfill the purpose SMED is used, which is a universal method for 

setup time reduction originating from Japan.  

The survey shows that the setup work is divided into many small operations, where no 

single item occupies the majority of the time. Nevertheless, it appears that there are 

good opportunities to reduce the setup time to a fraction of today's time. In this 

report, a number of improvement suggestions and recommendations are presented. It 

is shown how the setup time can be reduced from today's 45 - 60 minutes to 

approximately 15 minutes. This has been achieved by having most of the preparatory 

work done before the line stops, by improvements of the operations themselves and 

through access to an additional person. 

The setup time reduction will increase the capacity of the robot line and make smaller 

lot sizes of fire extinguishers possible. The lot sizes can for example be reduced by 70 

% while still maintaining capacity. This contributes to a lower inventory cost, and that 

it will be more advantageous to produce some fire extinguisher models directly to 

customer orders. 



   
 

  



   
 

Förord 

Detta examensarbete på 30 högskolepoäng har utförts på Presto Brandsäkerhet AB 

våren 2010. Arbetet utgör ett sista moment av min civilingenjörsutbildning i 

maskinteknik på 270 hp vid Linköpings Tekniska Högskola. 

Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till de anställda vid Presto som hjälpt mig under 

arbetets gång; min handledare Joakim Jonsson samt operatörerna vid robotlinan. Även 

min handledare Peter Lundmark och examinator Erik Sundin vid Tekniska högskolan 

förtjänar ett stort tack som båda har bidragit till värdefull återkoppling, främst gällande 

rapporten. 

Linköping, juni 2010 

 

 

Erik Ramström 

 

  



   
 

  



   
 

Förklarande ord 
Några begrepp som finns i rapporten förklaras för att underlätta läsandet. 

 
SMED (Single-Minute Exchange of Dies): En universell metod för ställtidsreducering. 

JIT (Just In Time): JIT-konceptet går ut på att tillverka detaljer när de behövs och i de 

kvantiteter de behövs i. 

ABC-analys (Artikelklassificering): Ett verktyg för att dela in artiklar i olika grupper. 

Inre ställ: Ställ som utförs med maskinen avstängd. 

Yttre ställ: Ställ som utförs med maskinen igång. T.ex. framkörning av material. 

Yttre före: Ställ som kan förberedas långt i förväg. 

Yttre buffert: Ställ som kan utföras när den sista släckaren är monterad, men när det 

finns släckare kvar i bufferten på tillverkningslinan. 

Yttre efter: Ställ som kan utföras efter att maskinen är startad. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden för arbetet. Det leder till syftet och slutligen 

redovisas gjorda avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Presto Brandsäkerhet AB (Presto) har en robotlina, för montering av brandsläckare, 

som har varit i drift ca 10 år. Robotlinan renoverades för ca 1 år sedan på grund av 

slitage och många haverier. I samband med detta väcktes idén att undersöka om 

produktionen kan effektiviseras. Företaget har i dagsläget sällan kapacitetsbrist i 

robotlinan, men vet inte riktigt vilken kapacitet de egentligen har. Med en ständigt 

ökande försäljning börjar dock behovet av högre kapacitet uppstå allt oftare. Företaget 

menar samtidigt att det är en viktig konkurrensfördel att kunna leverera över natten 

och behöver därför hela tiden ha de flesta brandsläckarmodeller i lager. Det finns ett 

stort antal varianter av brandsläckare och med hårda krav från kunderna på korta 

leveranstider finns ett behov av att ha korta ledtider och att öka flexibiliteten i 

produktionsutrustningen. Eftersom försäljningen ständigt ökar tror de att det kan bli 

problem att upprätthålla dagens höga leveranssäkerhet i framtiden om inget görs. 

Robotcellen, som är linans flaskhals, har en uppmätt cykeltid på 39 sekunder. Var 39:e 

sekund läggs alltså en färdig släckare i kartong. Linan är bemannad 63 timmar per 

vecka. Om linan skulle producera släckare under denna tid skulle 5 815 färdigställas 

varje vecka. Att färdigställa denna mängd varje vecka kan inte anses realistiskt, men är 

i varje fall ett övre tak för vad som kan uppnås med dagens cykel- och bemanningstid. 

Men endast omkring 4 000 färdigställs i snitt, vilket medför en stilleståndstid på ca 20 

timmar varje vecka, vilket illustreras i Figur 1.1. 

 

Figur 1.1: Drift- och stopptid i robotlinan 

För att uppnå hög kapacitet är det viktigt för företaget att minimera tiden för 

stillestånd. Arbetet var obestämt vid projektets start och företaget förfrågade 

inledningsvis en studie som undersökte vad stilleståndstiden beror på; varför ovan 

nämnda cykeltid inte kan hållas. Under arbetets inledande fas gjordes därför en 

förstudie av linan. Linan observerades under ett par dagar både vid drift och under 

omställning, där det visade sig att stilleståndstiden till stor del beror på omställning av 

utrustningen på grund av variantbyte. Omställning sker i regel dagligen och är relativt 

tidskrävande, ca 45 minuter till 1 timme för en komplett omställning. I samråd med 
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företaget valdes, med denna studie som grund, att detta arbete ska fokusera på 

omställningsarbetet. Nicholas (1998) menar att långa omställningstider inte bara 

påverkar negativt på tidsaspekten och den direkta kapaciteten, utan beslut angående 

partistorlek påverkas i högsta grad, vilket i sin tur influerar bl.a. kostnader, flexibilitet, 

och ledtid negativt. Företaget upplever också de problemen. De långa ställtiderna gör 

att de tvingas tillverka stora partier för att minska stillestånden. Nicholas (1998) 

påpekar just att långa och ineffektiva ställ är det största hindret för att tillverka små 

partier. 

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att kartlägga och analysera på vilka sätt omställningstiden för 

byte av brandsläckarvarianter i robotlinan kan reduceras. Dessutom ska det utredas 

och diskuteras hur kortare ställtider påverkar företagets produktionssystem som 

helhet; hur produktionen och lagerstyrningen berörs från tillverkning till 

färdigvarulagret. 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningarna är framtagna i samråd med företagets produktionschef, Joakim 

Jonsson. 

 Det fastslogs att inga konkreta beräkningar av hur kostnader påverkas kommer 

att göras. Ingen utredning för hur mycket de kommande förbättringsförslagen 

kan komma att kosta kommer att ingå. Däremot kommer kostnadsaspekter att 

finnas med, alltså på mer allmän nivå hur kostnader berörs. 

 I många fall behöver endast vissa delar av linan ställas om. På grund av den 

begränsade tiden för arbetet kommer kompletta omställningsarbeten för linans 

olika stationer att studeras separat. Hänsyn tas ej till att vissa utförs oftare än 

andra. 

 Det görs ingen utredning hur produkterna skulle kunna konstrueras om för att 

förenkla eller eliminera omställningar. I detta arbete ligger 

tillverkningsutrustningen i fokus. 

 På grund av tidsbegränsningen kommer inte förbättringsförslagen som tas fram 

utredas fullt ut. Med det menas bl.a. att inga detaljerade konstruktionsritningar 

kommer att tas fram. Sist i arbetet ges förslag på vad som behöver 

kompletteras. 

 Företaget är ej intresserat av omfattande och kostsamma tekniska förbättringar 

i ett första skede. Därför läggs istället fokus på hur den befintliga utrustningen 

kan förbättras till relativt låg kostnad. 
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2 Företagsbeskrivning 
Företaget presenteras för att ge läsaren en inblick i dess övriga verksamhet. 

 
Presto Brandsäkerhet AB är ett familjeägt företag som grundades 1959. Företaget har 

de senaste åren växt kraftigt, vilket illustreras i Figur 2.1 med historisk omsättning. Idag 

har de ca 300 anställda inom koncernen och omsättningen uppgick 2009 till ca 400 

miljoner kronor. 

 

Figur 2.1: Historisk omsättning 

(Utlämnad av företaget) 

Prestos affärsidé är: 

”Att vara en komplett leverantör av säkerhetsprodukter inom 

brandskydd och utrymning med tillhörande rikstäckande 

service.” 

(Presto, (2010)) 

Förutom brandsläckare finns i sortimentet t.ex. sprinklersystem, räddningsmaterial, 

utrymningssystem och brandlarm. Se Figur 2.2 för exempel. Tjänster som erbjuds är 

bl.a. installation och service av utrustningen, framtagning av utrymningsplan och 

utbildning. 
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Figur 2.2: Exempel på övriga produkter 

(Presto, (2010)) 

I Norden uppger Jonsson1 att Presto är ensamma om att tillverka brandsläckare samt 

är marknadsledande. Produktion bedrivs dels i Kina, där Presto är delägare i en 

produktionsanläggning, och i Katrineholm med anslutning till huvudkontoret och 

centrallagret. I Figur 2.3 visas en bild över huvudkontoret. 

 

Figur 2.3: Huvudkontoret i Katrineholm 

                                                      
1
 Joakim Jonsson, Produktionschef. Presto. 

 



 FÖRETAGSBESKRIVNING  
 

5 

I produktionsanläggningen i Katrineholm finns bland annat robotlinan för montering av 

brandsläckare. Ett flertal servicekontor finns runtom i landet som innehar ett mindre 

lager av brandsläckare. På varje servicekontor finns ett antal servicetekniker som 

besöker kunder på plats. Det är via dem som många av brandsläckarna säljs. Prestos 

kunder är ofta företag som köper komplett brandsäkerhet, inte bara brandsläckare. 

Många släckare säljs också via återförsäljare. Presto tillverkar dessutom släckare som 

säljs under andra varumärken; så kallad OEM-tillverkning (Original Equipment 

Manufacturer). 
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3 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel görs en beskrivning av hur produktionen ser ut i dagsläget; hur en 

brandsläckare är uppbyggd samt hur tillverkning sker. 

 

3.1 Generell uppbyggnad av brandsläckare 
Brandsläckarna, som monteras på linan, har endast ett fåtal ingående detaljer. Det är 

en behållare som är tillverkad av plåt, se Figur 3.1, som fyllts med ett släckmedium. I 

toppen av behållaren sitter en ventil med handtag för att bära och tömma släckaren. 

Från ventilen till botten av behållaren sitter ett stigrör för att möjliggöra tömning i 

vertikalt läge, se Figur 3.2. 

 

För att släckaren inte ska användas av misstag och för att enkelt se att den är oanvänd 

är ventilen plomberad med en sprint som måste avlägsnas innan användning. 

Släckaren är oftast märkt med flera etiketter. En där det bl.a. framgår tydligt vad det är 

för typ av släckare och hur den används samt en med tillverkningsdatum. 

Brandsläckaren säljs i en kartong, som även den märkts med en etikett. I kartongen 

finns också ett kuvert innehållande slang och andra nödvändiga detaljer som beror på 

släckarmodell. I Figur 3.3 visas en färdig släckare innan den läggs i kartong. 

 

Figur 3.2: Ventil & stigrör 

 

Figur 3.1: Behållare 
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Figur 3.3: Färdig släckare innan den läggs i kartong 

3.2 Variantflora 
2009 monterades ca 163 000 släckare i linan. Det finns en stor variantflora på 

brandsläckarna. Närmare bestämt tillverkades 140 olika modeller under 2009 varav 70 

som alltid ska lagerföras. Dessa 70 modeller tillverkades i ca 134 000 exemplar, vilket 

motsvarar 82 % av det totala. En första variantuppdelning är pulver och vätskesläckare. 

Det finns dessutom två olika kvalitéer på pulver och tre olika skumsorter samt vatten. 

Nästa nedbrytning är storlek. Pulversläckarna finns i 6 olika storlekar från 2 kg till 12 kg 

och vätska i 6 och 9 liter. Dessutom finns olika behållare för respektive storlek. De 

skiljer t.ex. om de ska monteras i fordon, på vägg eller stå på golvet. Det finns även 

budgetalternativ snarlika de dyrare. Behållarstorlek och släckmedium är de största 

skillnaderna ur användarsynpunkt men flera andra detaljer skiljer mellan olika 

modeller. Ventilerna har alltid samma gängdimension, men de finns i olika 

handtagsstorlekar, färg och funktion. T.ex. har vissa dyrare modeller en anslutning för 

service som uteslutits på de billigare. Olika språk samt andra företagsnamn på 

etiketterna ökar variantfloran ännu mer. Vissa släckare säljs i relativt stora årsvolymer. 

Storsäljaren, en 6 kg pulversläckare, såldes exempelvis i 13 104 exemplar. I Figur 3.4 

kan en övergripande variantfördelning beskådas som baseras på 2009 års tillverkning. 
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Figur 3.4: Övergripande variantfördelning 

3.3 Produktionsstyrning 
Brandsläckarna tillverkas i stort sett endast mot lager, eftersom det är viktigt att kunna 

leverera snabbt till kunderna. Företaget anser att de inte skulle kunna möta kundernas 

krav utan att till största delen tillverka mot lager. Normalt sett tillverkas endast 

specialvarianter med mycket låg årsvolym mot kundorder, men om något tar slut i 

lager så kan tillverkning mot kundorder ske även av större volymer. 

Lagerstyrningen för färdiga brandsläckare sker genom ett beställningspunktssystem, 

men med handpåläggning. Orderläggaren får alltså förslag på vilka artiklar som börjar 

få låga lagernivåer samt en orderkvantitet. Orderkvantiteten har enligt Georgsson2 

bestämts efter ekonomisk orderkvantitet som förklaras i kapitel 5.1.3. Artiklarna läggs 

in manuellt i en ordning som anses lämplig med avseende på omställningar och hur 

brådskande produktionen är, samt orderstorleken justeras vid behov. Dock har 

operatörerna vid robotlinan en viss valfrihet att kasta om närliggande ordrar. De tar 

helt enkelt den som kräver minst omställning om det inte inkräktar på något senast 

färdigdatum. Partistorleken varierar från ca 200 upp mot 1 600 släckare för robotlinan, 

men 400 till 800 är vanligast. 

                                                      
2
 Gerhard Georgsson, Tidigare produktionschef. Presto. 
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I produktionslokalen finns även ett helt manuellt alternativ för att montera släckarna, 

som kan liknas vid funktionell verkstad. Vissa släckarvarianter säljs i så låg volym att 

företaget inte anser det vara ekonomiskt försvarbart att göra en omställning i 

robotlinan för att tillverka dem. Då monteras de istället helt manuellt. Företaget 

uppger att gränsen för det ligger vid en årsförbrukning på ca 400 enheter. I denna 

produktionsgrupp laddas normalt sett släckare om, men kan likaväl användas till 

nyproduktion. Det är andra personer som arbetar vid den och påverkar därför inte den 

studerade robotlinan. 

Utskeppning av brandsläckare från centrallagret i Katrineholm sker vanligtvis av hela 

pallar. Endast specialvarianter brukar skeppas iväg i mindre kvantiteter. 

Jonsson3 uppger att det ibland skrotas hela partier av brandsläckare på grund av att de 

inte blir sålda. En brandsläckare åldras och ska t.ex. servas första gången efter 5 år. 

Orsakerna varierar, men emellanåt beror skrotningen på OEM-tillverkningen som 

beskrevs i kapitel 2. Presto har då ofta ingått kontrakt på att ha ett bestämt antal 

släckare i lager för omgående leverans. Om de inte blir sålda till den specifika kunden 

kan de inte säljas till någon annan och alternativet är då skrotning. 

Robotlinan körs i tvåskift och i anslutning till den arbetar normalt två personer. Det är 

alltså två grupper som arbetar i par. Sedan ett par månader tillbaka har deras skift 

överlappats med en timme. Tanken är att de då ska hinna lite kringarbete utan 

produktionsstopp samt att upplysa varandra om läget och eventuella problem. En 

tredje person finns att tillgå dagtid som annars har andra arbetsuppgifter. Denne 

person kallas in då någon ordinarie är borta eller extra hjälp behövs. 

3.4 Processbeskrivning 
Robotlinan består i huvudsak av 17 stationer. Vissa stationer är endast en förflyttning 

med hjälp av en robotarm. Förutom tillförsel av material är normalt två stationer 

manuella. Stationen komplettering används ytterst sällan och kan i stort sett ignoreras. 

När den används tillkallas i regel den tredje personen. I Figur 3.5 nedan följer ett 

flödesschema som illustrerar en släckares väg genom robotlinan samt en kort 

beskrivning av respektive station. 

                                                      
3
 Joakim Jonsson, Produktionschef. Presto. 
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Figur 3.5: Flödesschema över robotlinan 

(Baserad på företagets arbetsinstruktion) 

1. Placering av behållare: Operatören plockar behållare från en pall på golvet och 

ställer dessa på ett transportband. Transportbandet, som för behållarna till 

roboten, är någon meter långt och fungerar därför även som en buffert, se 

Figur 3.6. Detta band rymmer 36 - 64 behållare beroende på storlek. 

 

Figur 3.6: Placering av behållare på transportbandet 

2. Placering på linan: Roboten greppar med sugkoppar den närmsta behållaren på 

transportbandet och placerar den i en palett på tillverkningsbanan, se Figur 3.7. 
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Figur 3.7: Placering på linan av roboten 

3. Pulverfyllning: Om behållaren ska fyllas med pulver sker detta, annars åker 

paletten vidare. Behållaren vägs för att säkerställa rätt mängd. 

4. Skumfyllning: Om behållaren inte fyllts med pulver fylls istället skum eller 

vatten.  

5. Montering av ventil: Denna station är manuell. Först monteras stigröret på 

ventilen och därefter skruvas den kompletta enheten fast i behållaren. I Figur 

3.8 visas en bild över arbetsplatsen. 

 

Figur 3.8: Arbetsstationen för montering av ventil 
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6. Momentdragning: Ventilen moment- och vinkeldras. 

7. Trycksättning: Släckaren trycksätts och helium, ett spårämne för 

läckagesökning, tillsätts samtidigt. 

8. Etikettering: Etiketten/Etiketterna placeras på släckaren. 

9. Plombering: Denna station är manuell. Ventilen plomberas och släckaren märks 

med datum. En visuell slutkontroll av släckaren utförs. Innan denna station 

ryms 10 paletter med släckare i bufferten. 

10. Till läcksökning: Roboten plockar bort den färdiga släckaren från 

tillverkningsbanan och placerar den i en av de två läckagesökarna. 

11. Läcksökning: Läckagesökning sker. 

12. Kartongresare: Detta är en sidostation. En kartongresare viker ihop och limmar 

en kartong samt skjuter fram den på en transportbana redo för paketering. I 

Figur 3.9 visas kartongernas magasin. 

 

Figur 3.9: Kartongresaren 

13. Placering i kartong: Efter att släckaren klarat läckagesökningen flyttar roboten 

den till en kartong samt hämtar ett kuvert som också placeras i kartongen. Om 

släckaren inte klarar läckagesökningen ställs den åt sidan. 

14. Komplettering: Denna station används sällan, mest vid kundbeställningar. 

Kartongen kan stanna till och en operatör kan komplettera med något 

specialbeställt eller montera slangen som annars ingår i kuvertet. 

15. Förslutning: Locket på kartongen stängs och limmas. 

16. Etikettering på kartong: Etikett appliceras på kartongen 

17. Pallpackning: En annan robotarm tar släckare från transportbanan och packar 

dessa på en pall. I Figur 3.10 visas när släckare lyfts från banan. 
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Figur 3.10: Pallpackning med en robot 

Förutom de manuella stationerna ska personalen utföra många andra uppgifter. Under 

drift ska de bl.a. hämta pallar med ingående artiklar i råvarulagret, fylla på material i 

magasin med jämna mellanrum och de färdiga släckarna ska även köras bort. De sista 

timmarna varje vecka utförs service, underhåll och städning och linan stängs då av. 

Sammantaget innefattar alltså deras uppgifter allt från hämtning i råvarulagret till att 

köra ut den färdiga pallen från den sista stationen. Därefter övertas arbetet av 

lagerpersonalen. För att roboten ska kunna fortsätta arbeta medans operatörerna 

lämnar sina stationer finns långa buffertar före och efter robotcellen, se Figur 3.11 och 

Figur 3.12. I dessa buffertar ryms 46 paletter, men till vissa inte så vanliga släckare 

finns bara 36 paletter att tillgå. Eftersom det tar en stund för paletterna att åka ett 

varv runt banan kan bufferten innan robotcellen inte fås helt full under drift. Med en 

cykeltid på 39 sekunder tar det ca 15 – 20 minuter för robotcellen att tömma en 

normalfull buffert med färdiga släckare. Dessa buffertar gör också att operatörerna får 

ett flertal släckare att arbeta med och kan mata dessa vidare. De behöver därför inte 

vara helt beroende av robotens cykeltid. När de sedan tömt bufferten och skickat 

vidare släckarna kan roboten packa dessa i kartonger medans operatörerna istället kan 

utföra de övriga uppgifterna. Om de inte hinner allt de ska göra resulterar det i att 

roboten stannar i väntan på mer material. 
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Ur tillverkningssynpunkt kan robotlinan delas upp i tre delar: 

1. Robotcellen: Denna inkluderar station 1, 2 och 10 – 13. Runt robotcellen finns 

ett staket och för att öppna dörren måste robotarmen stannas. Station 1 löper 

in i cellen och inkluderas därför också. 

2. Tillverkningsbanan: Denna består av station 3 – 9. Det är i dessa som 

brandsläckaren monteras och behållaren står på sin palett hela vägen runt. 

3. Transportdelen: Denna del ligger efter robotcellen och innefattar station 14 - 

17. 

Anledningen till denna uppdelning är att varje del kan köras individuellt. Tack vare de 

nyss nämnda buffertarna före och efter robotcellen, kan alltså tillverkningsbanan och 

robotcellen köras individuellt kortare perioder. Detta möjliggör en kortare rast eller 

annat nödvändigt kringarbete utan produktionsstopp. Vid drift lyckas personalen 

normalt sett hela tiden hålla kvar några färdiga släckare i denna buffert och roboten 

behöver aldrig vänta på att transportdelen ska få bort de färdiga släckarna. Därför kan 

robotcellen betraktas som linans flaskhals. 

3.4.1 Omställning 
När släckarsort byts i roboten behöver en manuell omställning av robotlinan utföras, 

fortsättningsvis också benämnt ställ. Det är samma operatörer som sköter ställarbetet 

som linans drift. Dels behöver de ingående detaljerna bytas ut, men även 

tillverkningsutrustningen behöver ställas om. Omställning av linan genomförs ca 1-3 

gånger per dag. Den totala tidsåtgången är ca 45 – 60 minuter för en komplett 

omställning, men betydligt kortare om endast vissa delar ställs om. Orderläggaren är 

medveten om detta och försöker därför lägga serier med liknande brandsläckare efter 

varandra, t.ex. genom att tillverka identiska släckare med olika språk på etiketterna i 

serie. Ju fler detaljer som är lika i efterföljande parti desto snabbare går omställningen. 

 

Figur 3.12: Buffert före robotcell 

 

 

Figur 3.11: Buffert efter robotcell 
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4 Problembeskrivning 
Nedan beskrivs problem vars ursprung till stor del beror på långa ställtider. Till sist 

formuleras frågeställningar som ligger till grund för det fortsatta arbetet. 

 
Som nämndes i kapitel 1.1 är Presto ett företag som växt kraftigt de senaste åren vilket 

också förutspås att fortsätta. För att möjliggöra denna expansion är det därför viktigt 

att i ett tidigt skede utarbeta metoder för att klara av produktionsökningen som detta 

innebär. Istället för att investera i ny utrustning syftar detta arbete till att hitta 

förbättringsmöjligheter i den befintliga. I dagsläget har företaget inga påtagliga 

problem som rör kapaciteten men de förväntas bli mer tydliga i framtiden. De i nuläget 

synliga problemen rör istället produktmixflexibiliteten i produktionsutrustningen, se 

definition i kapitel 5.1.1. Detta beror i stor utsträckning på kombinationen av många 

varianter och långa ställtider. På grund av överskott av kapacitet kan de långa 

omställningarna idag utföras utan att kapacitetsbrist uppstår. Ett alternativ till 

ställtidsreducering skulle kunna vara att reducera antalet varianter. Men att döma av 

företagets affärsidé, som återfinns i företagsbeskrivningen, ”Att vara en komplett 

leverantör…” är detta inte rätt väg att gå eftersom kundernas valmöjligheter då 

påverkas. 

Långa ställtider tvingar dessutom företaget att tillverka stora partier som sedan lagras 

och kostar pengar. Eftersom ställtiden beror på vilka modeller det byts emellan så 

tillverkas ibland enligt Jonsson4 modeller som egentligen inte behövs än, bara för att 

hålla den totala ställtiden nere. Om t.ex. endast språket på etiketten byts, är ställtiden 

förhållandevis kort. Tillverkning av ej brådskande modeller kan därför ske samtidigt 

som det är mer brådskande med andra varianter. Som tidigare nämndes i kapitel 3.3 

tillverkas släckare av mycket låg årsvolym manuellt i en annan produktionsgrupp. Det 

kan ses som tämligen onödigt när tillgång till automatmontering finns. Den totala tiden 

för att färdigställa de små orderkvantiteterna blir helt enkelt kortare vid manuell 

montering än vid automatisk då ställtiden räknas in. Om denna reduceras skulle det 

kunna bli mer fördelaktigt för automatmontering även av lågvolymssläckarna. 

På grund av konkurrensfördelarna med snabba leveranser, som nämndes i inledningen, 

har företaget valt att alltid ha många släckarmodeller i lager. Problemet som uppstår 

när stora partier tillverkas med långa mellanrum är att osäkerhet i efterfrågan gör att 

vissa modeller kan bli stående eller att vissa tar slut snabbt. Som konsekvens av detta 

skrotas ibland hela partier vilket självklart är kostsamt. Ett mycket bättre och mer 

kostnadseffektivt alternativ skulle istället vara att de brandsläckare som står för låg 

och oregelbunden försäljningsvolym istället tillverkas mot kundorder. Speciellt 

passande för kundordertillverkning skulle också vara de modeller som säljs 

                                                      
4
 Joakim Jonsson, Produktionschef. Presto. 
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oregelbundet men i större orderkvanteter, då dessa löper stor risk för kostsam 

skrotning. För att göra detta genomförbart krävs att det ska gå snabbt och vara enkelt 

att tillverka kundorderna. Dessa måste prioriteras framför lagerorder och problemet 

som då kommer att uppstå i dagens produktionssystem är att när man inte längre kan 

tillverka släckare i en planerad ordning kommer ställtiderna varje gång bli långa. Av 

denna anledning är det också viktigt att reducera ställtiden för en komplett 

omställning. Om omställningstiden är tillräckligt kort kommer kundorder att kunna 

startas så fort pågående lagerorder är avslutad, vilket i de allra flesta fall är det 

närmsta dygnet. För att detta ska vara möjligt krävs dock att kunden är beredd att 

vänta något längre än tidigare, men om kundordern får högsta prioritet bör den alltså 

vara färdigtillverkad inom ca 1 dygn. 

4.1 Frågeställningar 
En detaljerad kartläggning är nödvändig innan själva omställningsarbetet och 

produktionen analyseras. Med ovan nämnda problem i åtanke, vars ursprung beror på 

ställtider, formuleras följande frågeställningar för det fortsatta arbetet.  

 Hur går ett ställ till i detalj? 

 Hur och med vilka medel kan ställtiden reduceras? 

 Hur påverkas produktionssystemet av kortare ställtider? 

I kapitel 6.3.2, Tillvägagångssätt, beskrivs hur dessa frågeställningar angrips. 
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5 Teoretisk referensram 
För att fördjupa läsaren inom ämnet redogörs i detta kapitel för ett urval av teorier 

som berör projektet. Dessa används sedan som grund vidare i arbetet. Inledningsvis 

behandlas några begrepp inom produktionsekonomi med nära koppling till ställtider. 

Därefter beskrivs ställ och anledningar till att ställtiden bör reduceras. Som en 

avslutande del tas begrepp inom lean production upp med anknytning till 

ställtidsreduktion. 

 

5.1 Produktionsekonomi 
Olhager (2000) definierar produktionsekonomi som hushållning av ett industriföretags 

resurser. För att uppnå bästa produktionsekonomi krävs att företaget är effektivt. 

5.1.1 Effektivitet & Flexibilitet  
Effektivitet kan delas upp i två delar. Yttre effektivitet syftar till ”att göra rätt saker” 

och inre effektivitet till ”att göra saker rätt”. Med yttre avses att rätt produkter 

tillverkas vid rätt tid, alltså planering och styrning. Inre avser istället kapaciteten och 

att produkterna tillverkas till låg kostnad. (Olhager, 2000) 

Flexibilitet handlar om förmågan att anpassa till ändrade förhållanden. Flexibilitet kan 

uppdelas i kortsiktig och långsiktig. Med långsiktig menas förmågan att snabbt ta fram 

nya produkter och anpassa dessa till det befintliga produktionssystemet. Med 

kortsiktig menas istället volym- och produktmixflexibilitet. Alltså förmågan att anpassa 

produktionsutrustningen till efterfrågan. Volymflexibilitet rör främst förmågan att 

ändra produktionsvolymen, medan produktmixflexibilitet handlar om att enkelt kunna 

byta mellan olika produkttyper. Olhager (2000) menar att det främsta medlet för att 

möta dessa flexibilitetsbehov är att ha korta ställtider och mångkunnig personal. 

När endast benämningen flexibilitet används i denna rapport menas kortsiktig 

flexibilitet. 

5.1.2 Lagerhållning 
Lagerhållning är något som bör undvikas i möjligaste mån samtidigt som det ofta är 

nödvändigt. Lagerhållning kan vara en lösning på ledtidsproblem. T.ex. om kunderna 

inte kan vänta den tiden det tar att tillverka och distribuera produkterna. Höga 

lagernivåer leder generellt till hög leveransservice gentemot kunderna. Skälen till att 

inte ha lager, eller att åtminstone hålla nivåerna minimala, är att lager kostar pengar. 

Det krävs lagerpersonal som sköter och inventerar. Tillräcklig lageryta behövs samt att 

kapital binds upp vilket också kostar. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006) 
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Shingo (1985) tar också upp att efterfrågan av produkter kan avta. Om ett stort lager 

finns så kan de helt plötsligt vara värdelösa och osäljbara. En annan aspekt är om 

produkter åldras, då kan partier behöva kasseras om de ej blir sålda i tid. 

5.1.3 Partistorlek 
Partistorlek definieras som det antal produkter som ska produceras varje gång då 

behov uppstår. Andra benämningar på partistorlek är orderkvantitet och batchstorlek. 

(Olhager, 2000) 

Det är alltid ett avvägande mellan två kostnadsposter vid val av partistorlek, 

ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. Då partistorleken är liten tenderar 

ordersärkostnaden, alltså kostnaden för att göra ett ställ, att bli stor. Om 

partistorleken istället är stor, blir lagerhållningskostnaderna stora pga. stora 

lagervolymer. Därför kan det vara lämpligt att använda modellen för ekonomisk 

orderkvantitet vid val av partistorlek. Med den kan ett totalkostnadsminimum erhållas. 

Se i Figur 5.1 hur kostnaderna varierar. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006) 

 

Figur 5.1: Ekonomisk orderkvantitet 

(Baserad på Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006)) 

Shingo (1985) beskriver ett stort problem med denna modell. Den tar inte hänsyn till 

att ställtiden och därmed att ställkostnaden kan reduceras. Ställkostnaden ses som 

konstant och opåverkbar när den ekonomiska orderkvantiteten beräknas. Men om 

ställtiden minskas så kommer även den ekonomiska orderkvantiteten att minska. 

Bicheno (2009) menar att ur ett lean-perspektiv bör modellen för ekonomisk 

orderkvantitet helt avvisas. Kritik som författaren tar upp är följande: 

 Traditionellt ”partier och köer” tänkande. 

 Ingen hänsyn till kapacitet tas. 

 Lagerhållningskostnaderna är ofta undervärderade. 
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 Efterfrågan anses som konstant och jämn, vilket den sällan är i verkligheten. 

Det finns nackdelar såväl som fördelar med stora partistorlekar. Den stora fördelen är 

att antalet ställ hålls få och därmed blir ställtiden utslagen per produkt låg. Det leder 

också till stora lager vars för och nackdelar belysts tidigare. (Shingo 1985) 

5.1.4 Lagerstyrning 
Ett beställningspunktssystem går ut på att en beställning av ett parti (storlek Q) görs 

när lagernivån sjunkit under en viss nivå, beställningspunkten. Dessutom behövs ett 

säkerhetslager (nivå SL) för att täcka in osäkerhet i efterfrågan och ledtiden (LT) i 

produktionen. Nedan listas några samband som kommer att användas senare i arbetet. 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006) 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 =  
𝑄

2  +  𝑆𝐿 

𝑆𝐿 = 𝑘 ∙ 𝜎 ∙  𝐿𝑇 

Där k är en säkerhetsfaktor och σ är efterfrågans standardavvikelse. 

5.1.5 Artikelklassificering 
Artikelklassificering, även kallat ABC-analys, är ett verktyg för att dela in artiklar i olika 

grupper, baserat på exempelvis försäljningsvolym, för att effektivisera styrningen. Det 

visar sig ofta att ett litet antal artiklar står för en betydande del av försäljningsvolymen 

medan ett stort antal står för en liten del. Artikelklassificering delar in artiklarna i tre 

grupper. A-artiklar med hög försäljningsvolym, B-artiklar, som blir en mellangrupp och 

C-artiklar, som har låg försäljningsvolym. Rudberg (2008) menar att ABC-analys är 

lämpligt att använda vid bestämning av lagerstyrningsparametrar; t.ex. servicegrader, 

säkerhetslager och orderkvantiteter mm. Artikelklassificeringen är ett gott hjälpmedel 

för att minimera lagernivån och att ha rätt artiklar i lager. (Rudberg, 2008) 

5.2 Ställ 
Ställtid definieras som den tid som upptas av omställningsarbetet från att den sista 

produkten tillverkats i ett parti tills den första godkända tillverkats i nästa (Andersson 

& Blücher, 2006). Under en stor del av ställtiden är maskinen avstängd. Nicholas (1998) 

menar att ställtiden även omfattas av den tid då maskinen tillverkar produkter, men 

innan den har justerats in ordentligt. Vissa produkter som tillverkas under den tiden 

kan behöva göras om eller skrotas. 

Ställprocedurer kan variera kraftigt i olika utrustningar, men består ändå av liknande 

steg. Nicholas (1998) listar fyra följande steg som är de vanligaste inom industrin: 
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 Typ 1: Hämta, förbereda och kontrollera material, verktyg och liknande innan 

stället, samt återlämna efter operationen är genomförd. 

 Typ 2: Ta bort verktyg, delar mm. efter ett parti är färdigt och montera det nya 

inför nästa parti. 

 Typ 3: Mäta, justera och kalibrera utrustningen. 

 Typ 4: Tillverka en testdel, mäta denna samt justera utrustningen. Tillverka en 

till, mäta, och så vidare tills kraven är uppnådda. 

Ställ kan delas upp i två delar; inre och yttre ställ. Inre ställ är det som endast kan 

utföras när maskinen står stilla medans yttre kan utföras när maskinen är i drift 

(Shingo, 1984). I listan ovan är oftast typ 1 yttre ställ och resterande inre (Nicholas, 

1998).  

Nicholas (1998) tar upp att ställtidsreduktion har den största direkta inverkan vid 

flaskhalsen, eftersom den begränsar kapaciteten, och att fokus bör läggas vid den 

produktionsenheten. 

5.2.1 Varför reducera ställtid? 
Antalet ställ har man traditionellt försökt hålla minimalt istället för att minska den 

faktiska ställtiden. Man har betraktat ställtiden som opåverkbar. Ställ tar onödig tid 

och kostar pengar eftersom inget tillverkas. Ställ är helt och hållet en icke 

värdeskapande aktivitet. Den vanliga vägen att lösa detta problem har varit att tillverka 

stora partier. Men om målet är att minimera produktionskostnader och maximera 

kvalitet och kundservice så har detta alternativ stora nackdelar. För det mesta dämpas 

då kvalitet och flexibilitet i produktionen. Nicholas (1998) menar att ett bättre sätt är 

att se ställtiden som variabel, flexibel och förbättringsbar. Då är ett bättre alternativ 

att minska den enskilda ställtiden istället för att minska antalet ställ.  

Genom att förenkla procedurerna för ställ samt att reducera ställtiden fås enligt 

Nicholas (1998) följande fördelar: 

1. Kvalitet: Som ett resultat av enklare procedurer gör operatörer färre misstag. 

2. Kostnader: Då ställtiden är kort kan mindre partier tillverkas, vilket leder till 

lägre lagernivåer i hela kedjan. 

3. Flexibilitet: Med snabba ställ är tillverkningen mer flexibel att anpassa efter 

variationer i efterfrågan.  

4. Arbetaranvändning: Med enkla ställ behövs inte speciella ställkunskaper och 

de kan bli gjorda utan speciell utbildning.  

5. Kapacitet och ledtider: Korta ställtider ökar kapaciteten. När kapacitetsbrist 

finns kan en reducering av ställtider vara ett alternativ till övertid eller att 

investera i andra kapacitetshöjande åtgärder. Produktionsledtiden minskar på 

grund av en kombination av mindre partistorlekar och mindre väntetid på ställ. 
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6. Processens varierbarhet: Varierbarheten härstammar från att det tar olika lång 

tid att leta efter fixturer och verktyg, för efterjustering mm. Som ett resultat av 

att procedurerna förenklas kommer varierbarheten under omställningen att 

reduceras. 

Andersson et al. (1994) tar även upp några negativa aspekter angående 

ställtidsreducering. Som ett resultat av ställtidsminimering kan lagernivån hållas låg 

och ledtiden vara kort som beskrivits ovan. Författarna påpekar vikten av att då ha en 

god tillförlitlighet i produktionen. Långa stopptider kan inte tolereras eftersom lagret 

snabbt tar slut utan påfyllning och ledtiden snabbt drar iväg. Om tillverkningen sker 

behovsstyrt i små partier kan inte heller kassationer godtas. 

Shingo (1985) menar att ovan nämnda problem inte är något negativt för 

ställtidsreducering. Det är snarare så att problem som tidigare har godtagits och lösts 

med andra medel, t.ex. med stora lagernivåer, nu behöver lösas från grunden. 

Ställtidens påverkan på partistorleken 
Om modellen för ekonomisk orderkvantitet följs och ställkostnaden är direkt beroende 

av ställtiden fås följande samband vid ställtidsförändringar (Olhager, 1987): 

𝑁𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘
=  

𝑁𝑦 𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑
 

Andersson och Blücher (2006) påtalar att om målet är att minska partierna, kan man 

med en halverad ställtid även halvera partistorleken med bibehållen kapacitet. Se 

exempel i Figur 5.2. Följande samband fås istället: 

𝑁𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘
=

𝑁𝑦 𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑
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Figur 5.2: Exempel med halverad ställtid 

(Baserad på Andersson & Blücher (2006)) 

5.3 Lean production 
Lean production, också känt som Toyota Production System, innebär att göra mer med 

mindre. Mindre tid, arbetskraft, maskintid osv. och samtidigt ge kunderna det de vill 

ha. (Pascal, 2002)  

Här beskrivs några av de begrepp och teorier som ingår i lean production med 

anknytning till ställtidsreduktion. 

5.3.1 SMED – Ställtidsreducering 
SMED (Single-Minute Exchange of Dies) är en metod för ställtidsreducering med 

ursprung i Japan. Metodens grundare, Shigeo Shingo, har utvecklat metoden för att 

kunna analysera och reducera ställtider. SMED är en universell metod och kan därför 

användas för alla typer av processer och industrier. (Nicholas, 1998) 

Shingo (1984) beskriver SMED-metoden som ett arbete i 8 steg. Shingo (1996) slår ihop 

de sista 6 stegen för att göra metoden mer universell. Endast tre steg återstår då. Se 

Figur 5.3 och efterföljande beskrivning. 
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Figur 5.3: SMED-metodens 3 steg 

(Baserad på Shingo (1996)) 

1. Separera inre och yttre ställarbete. 

Detta första steg innebär att identifiera vad som kan förberedas och göras 

innan maskinen stängs av. Genom att förbereda och köra fram material 

medans maskinen går menar författaren att den inre ställtiden, då maskinen är 

avstängd, ofta kan minskas med 30 till 50 %. Shingo (1996) påpekar också att 

detta är det viktigaste steget vid användande av SMED-metoden. 

2. Gör om inre ställ till yttre. 

Detta steg fortsätter på det föregående. Nu läggs istället fokus på de inre 

ställoperationerna, för att undersöka om de på något vis genom 

produktionstekniska förändringar kan göras om till yttre. 

3. Förbättra ställoperationen. 

För att reducera ställtiden ytterligare krävs också att ställoperationerna 

analyseras i detalj, speciellt de inre. 

 

Då Shingo (1984) beskriver metoden i 8 steg är detta steg, förbättra 

ställoperationen, uppdelat i 6 delsteg: 

1. Standardisera. 

Om verktygen är standardiserade kan byten reduceras eller i bästa fall 

elimineras. 

2. Funktionella fästanordningar. 
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Fästanordningars konstruktion bör medföra att minsta möjliga tid och 

ansträngning krävs. Traditionella skruvar och muttrar kan vara krångliga 

att gänga på samt att separata verktyg krävs. 

3. Förhandsjusterade fixturer. 

Med standardiserade fixturer kan ofta infästnings- och justeringsarbetet 

utföras med maskinen igång och endast montering i maskinen görs med 

den avstängd. 

4. Parallella operationer. 

Flera personer kan hjälpas åt att utföra omställningen. Det kan vara 

lämpligt att ha en extra arbetare tillgänglig som tillkallas just vid ställ. 

5. Eliminera justering. 

Författaren skiljer på två begrepp som ofta blandas ihop. Positionera, 

som avser att flytta från det tidigare läget till det nya, och justera som 

avser att hitta exakt rätt position ofta genom en testkörning. Att 

eliminera justering är därför en eliminering av inre ställ. Man bör finna 

metoder för att positionera så noggrant att justering inte är nödvändigt. 

6. Mekanisering. 

Detta är ett dyrt tillvägagångssätt som näst intill eliminerar ställtiden. 

Omställningen av maskinen sköts med en knapptryckning. 

5.3.2 Muda - slöseri 
Muda är ett japanskt ord och betyder slöseri, vilket kunder inte vill betala för. Muda är 

just en motsats till vad kunder värdesätter (Pascal, 2002). 

Shingo (1985) tar upp några punkter där slöseri traditionellt förekommer i samband 

med en omställning: 

 När maskinen är avstängd, i väntan på att material ska transporteras till eller 

från den, slösas värdefull tid bort. 

 Verktyg och material hämtas medans maskinen är avstängd. Testkörningar görs 

och tid förloras. Slöseri kan också förekomma efter omställningen då verktyg 

mm. körs iväg innan maskinen startats. 

5.3.3 Just-in-time 
Just-in-time (JIT) är en stor del utav lean production. JIT-konceptet går ut på att 

tillverka detaljer när de behövs och i de kvantiteter de behövs i. Syftet är att tillverka 

detaljer till en låg kostnad med minimala resurser. Lagernivåerna måste därför vara 

minimala. För att komma tillrätta med stor variantflora i samspel med 

lågvolymsproduktion, som JIT går ut på, måste man upphöra med stora partistorlekar 

till fördel för mindre. Därför måste ställtiderna minskas drastiskt för att konceptet ska 

vara genomförbart. Shingo (1985) påpekar också att SMED är den mest effektiva 

metoden för att uppnå just-in-time produktion. 
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6 Metod 
Detta kapitel beskriver hur arbetet ska genomföras för att ge svar på 

frågeställningarna som togs upp i kapitel 4.1. De var: 

 Hur går ett ställ till i detalj? 

 Hur och med vilka medel kan ställtiden reduceras? 

 Hur påverkas produktionssystemet av kortare ställtider? 

För att angripa frågorna tas först metodteori upp som rör ställtidsreducering. Därefter 

beskrivs datainsamling och till sist utredningsmetod. 

 

6.1 Metodteori 
Vid genomförande av ett ställtidsreduceringsprojekt behöver enligt Nicholas (1998) en 

omfattande tidsstudie utföras, för att få en detaljerad bild över nuvarande 

ställprocedur, innan SMED-metoden kan nyttjas. Studien ska utföras vid normal 

produktion med de personer som brukar arbeta där. För att få en så korrekt bild som 

möjligt får ej operatörerna störas med frågor. Flera ställ behöver studeras för att 

kunna identifiera varje individuellt steg och deras respektive tidsåtgång. För att 

förenkla senare analys är det viktigt att identifiera varje steg i detalj. Det underlättar 

då man ska definiera stegens syfte och undersöka om de kan förenklas eller elimineras. 

Varje steg delas in i ställkategorier för att enklare förstå deras betydelse. Shingo (1985) 

belyser även att det kan vara svårt att dela in operationer i steg. Om arbetsgången inte 

är tillräckligt repetitiv kommer stegen att variera mellan olika tillfällen. 

6.1.1 Tidsstudier 
Syftet med tidsstudier är att genom undersökning av samspelen mellan 

produktionsmedlen finna en lösning på det aktuella problemet. Detta för att förbättra 

produktionsmetoder och att öka lönsamheten. (Grahm & Mellander, 1979) 

Arbetet studeras direkt, då tidsstudier utförs, för att fastställa tidsåtgången för 

enskilda operationer eller steg. En allmän regel för stegindelningen är att varje steg ska 

vare en lämplig byggsten för hela operationen samt att gränsen mellan stegen ska vara 

naturlig och lätt att uppfatta. Vid stegindelning bör man ha tre saker i åtanke 

(Andersson et al., 1994): 

1. Steget bör ej vara för kort så att det saknar syfte. 

2. Gränsen mellan stegen bör vara så att de kan användas som byggstenar. 

3. Finns liknande steg någon annanstans i operationen? 

Whitmore (1987) påpekar vikten av att undersöka studieobjektet innan tidmätningen 

görs. I de fall det anses nödvändigt ska arbetsinsatsen i varje operation definieras och 
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brytas ned till mer lämpliga steg. Författaren poängterar att denna nerbrytning bör 

färdigställas en kort tid innan själva tidmätningen. Då har tidmätaren en fräsch bild i 

minnet hur arbetet görs. 

6.2 Datainsamling 
Empiriska data är information och uppgifter om det som studeras. I detta fall Presto 

och i synnerhet robotlinan. Korrekt och utförlig information är en viktig resurs för 

beslut, men fullständig är i de flesta fall omöjligt att inbringa. Det gäller istället att 

uppskatta hur bra och utförlig information som krävs för att fatta ett tillräckligt bra 

beslut. Vid insamling av data uppstår enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) en 

avvägning mellan tre faktorer: 

1. Kostnad 

2. Kvalitet 

3. Tillgänglighet (tid) 

Om resurserna, kostnader och tillgänglighet, är begränsade måste ett avkall på 

kvaliteten göras. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006) 

För detta projekt var kostnaden den främsta begränsningen men även tiden var 

begränsad till 20 veckor för hela arbetet, och därför gjordes rådande avgränsningar. 

Med vetskap om avgränsningarna har därför kvaliteten samtidigt kunnat hållas hög. 

Empiriska data delas upp i primärdata och sekundärdata. Primärdata är sådan 

information som tidigare är insamlad och dokumenterad medan sekundärdata är 

sådan som samlas in genom exempelvis observationer och intervjuer. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006) 

Under arbetets gång har både primär- och sekundärdata brukats. Hittills i rapporten 

har båda dessa typer använts för att beskriva företaget och nuläget, medan det 

fortsatta arbetet till största del består av primärdata. Företaget har inget datasystem 

för loggning av ställ eller liknande aktiviteter varför sådan typ av information inte kan 

plockas fram ur historiken. Arbetets primärdata är insamlat genom observationer av 

linan och intervjuer av personalen som arbetar där. Dessa två metoder för 

datainsamling är de huvudsakliga för detta arbete. 

6.2.1 Observationer 
På grund av att ingen information funnits att hämta i företagets affärssystem har 

istället information fått samlats in genom observationer av författaren. Dessa har dels 

legat till grund för att få en god helhetsbild men har även resulterat i en tidsstudie. 
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6.2.2 Intervjuer 
I en intervju kan frågorna delas upp i strukturerade och ostrukturerade samt en 

kombination av dessa. Om frågorna är strukturerade är de förutbestämda och inget 

utrymme finns för oplanerade följdfrågor. Tvärt om gäller för ostrukturerade frågor. Då 

lämnas fritt utrymme för intervjuaren. (Ejvegård, 2002) 

I stor utsträckning har operatörerna intervjuats med förhållandevis ostrukturerade 

frågor som utförts löpande under arbetets gång. Dels har de fått konkreta frågor om 

hur de upplever vissa problem angående omställningarna och om de har 

uppmärksammat det tidigare. Men de har också fått öppna frågor där de fått beskriva 

vilka problem de tycker finns och om de har funderat över någon tänkbar lösning. 

Produktionschefen har intervjuats på liknande sätt, men i större utsträckning berört 

mer övergripande problem rörande ställtiden och planering av produktionen. 

6.2.3 Metodkritik 
Nedan tas två begrepp upp som mäter hur giltig och tillförlitlig en datainsamling anses 

vara. 

Validitet 
Validitet syftar på giltigheten och är ett mått på hur bra man mäter det man avser att 

mäta (Bell, 2005). Wallén (1996) menar mer allmänt att mätinstrumentet inte ska ge 

systematiska fel. 

För att uppnå hög validitet har författaren försökt ha en löpande kontakt med samtliga 

operatörer som arbetar kring linan. De har i regel samma synsätt och deras åsikter går 

ej isär, men de uppmärksammar ofta olika problem. Då tidsstudien utfördes finns risk 

att operatörerna påverkats av medvetenheten att någon är där och mäter deras 

arbete. Vid utförandet har dock en strävan efter att ej påverka dem gjorts. T.ex. har 

författaren pratat med dem innan och påtalat att det inte är deras arbetsprestation 

som mäts och att de ska försöka jobba i det normala arbetstempot. De har inte heller 

besvärats med frågor under själva mätningen. Dock är det troligt att de trots detta, 

kanske omedvetet, påverkas av att någon är där och mäter deras arbete. 

Reliabilitet 
Reliabilitet avser istället tillförlitligheten och är ett mått på hur väl ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat oberoende av tillfälle under samma 

omständigheter (Bell, 2005). 

Gällande tidsstudien har problem uppstått i form av att arbetet ej är standardiserat 

och att det utförs på olika sätt olika gånger, även om det är samma saker som utförs, 

vilket påverkar reliabiliteten negativt. För att kunna fortsätta arbetet och för att hålla 

reliabiliteten så hög som möjligt har flertalet omställningar studerats och den 
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vanligaste arbetsgången valdes att noterades. Variationerna tas istället upp och 

kommenteras separat.  

Vilka problem som uppmärksammats samt vilka förbättringsförslag som tagits fram 

beror till viss del på författarens bakgrund och synsätt. Det är därför troligt att en 

annan skulle utfört arbetet så ett annat sätt och istället fokuserat på andra problem 

och förbättringsåtgärder. För att få så objektiv bild som möjligt har personer med olika 

befattningar intervjuats på företaget. Dessutom har flera olika källor tagits i beaktande 

vid litteraturstudien för att hitta teorier som passar för just detta företag och deras 

problem. 

6.3 Utredningsmetod 
Nedan beskrivs vilken typ av metod som använts samt arbetets tillvägagångssätt. 

6.3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
I en kvantitativ studie ingår numeriska uppgifter medan övriga är kvalitativa (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2006). Kvalitativa studier syftar snarare att ge insikt än statistik 

(Bell, 2005). 

I detta arbete har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts. Eftersom detta 

arbete ej syftar till att kvantifiera kostnader, som togs upp i avgränsningar, används 

istället kvalitativa metoder till större del. 

6.3.2 Tillvägagångssätt 
Under arbetes inledande fas har flertalet besök gjorts hos företaget för att få en god 

förståelse för hur tillverkningen utav brandsläckare går till. På plats har robotlinan 

observerats både vid drift och vid ställ. Samtal med operatörerna och 

produktionschefen har ägt rum löpande för att få en god bild av arbetsgången och 

förekommande problem. Detta resulterade i nulägesbeskrivningen, där bl.a. 

brandsläckaren och dess tillverkning beskrivs samt problembeskrivningen. Samtidigt 

har litteraturstudier utförts för att finna teorier för hur problemen kan angripas på ett 

akademiskt och vetenskapligt vis. I Figur 6.1 visas illustrativt det fortsatta arbetet vilket 

baseras på frågeställningarna. 
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Figur 6.1: Det fortsatta arbetet baserat på frågeställningarna   

Det fortsatta arbetet har delats in i tre faser för att besvara de olika frågeställningarna. 

Först en kartläggning av ställarbetet. Sedan kommer en analys, med tidigare arbete 

som grund, för att utreda hur ställtiden kan reduceras samt hur produktionssystemet 

kommer att påverkas. Dessa tre faser beskrivs närmare nedan. 

1. Hur går ett ställ till i detalj? 
För att besvara denna första frågeställning har omställningsarbetet ingått i en 

tidsstudie i enlighet med Nicholas (1998) som beskrevs i kapitel 6.1. Denna tidsstudie 

har två syften. Den ska resultera i en operationslista där operationsstegens tidsåtgång 

är uppmätta. Alltså kartlägga både arbetsgång och tidsåtgång. Innan tidsstudien 

utfördes betraktades flera ställoperationer för att planeringen skulle kunna 

genomföras på ett bra sätt. När planeringen ansågs färdig hade en operationslista 

tagits fram med operationssteg för de olika stationerna. Vid utförandet av tidsstudien 

ska helst inga steg redigeras eller läggas till, endast tiderna ska mätas och noteras. Som 

nämndes i kapitel 6.2.3 var arbetet ej tillräckligt standardiserat och repetitivt för att 

kunna påstå att arbetet sker på ett visst sätt varje gång. Detta är just ett problem som 

Shingo (1985) belyser under metodteorin i kapitel 6.1 ovan. Istället valdes som tidigare 

nämndes att notera den vanligaste arbetsgången och kommentera variationerna 

separat. Denna arbetsgång kan ses som en referensomställning och användas vid 

jämförelser med förbättringsförslag. Eftersom de uppmätta tiderna i det senare 

arbetet först och främst ska användas för att se var det finns störst möjligheter till 

tidsreducering, har störst möda lagts ner på dokumentationen av vad de gör och i 

vilken ordning det vanligtvis görs. Själva tidmätningen har på grund av 
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omständigheterna som nämndes och på grund av ej så höga krav i noggrannhet, inte 

prioriterats högst vilket också måste beaktas. Att utföra tidsstudien i ett tidigt skede 

kommer att ge en bra grund till det fortsatta arbetet. Operationernas tidsåtgång 

kommer sedan att behövas i nästa arbetsfas. Genomförandet av tidsstudien samt 

framtagningen av operationslistan har utförts genom observation av omställningar i 

fabriken och samtal med operatörerna. 

Som nämndes i kapitel 1.3 Avgränsningar, tar inte detta arbete hänsyn till att linan 

ibland bara behöver ställas om till viss del och att många operationer då inte utförs. 

Därför har studien av omställningsarbetet delas upp för respektive station och baseras 

på en komplett omställning. 

2. Hur och med vilka medel kan stilleståndstiden vid en omställning 

reduceras? 
Resultaten från tidsstudien har analyserats och stegen i SMED-metoden har följts för 

att utreda hur ställtiden kan reduceras. Denna metod har valts eftersom det är en 

kraftfull universell metod och är dessutom den mest välkända för ställtidsreducering. 

Den går igenom de steg som anses nödvändiga för detta projekt. Fokus kommer i 

första hand läggas på de operationer som utförs som inre ställ med störst tidsåtgång. 

Vilka de är ska kartläggningen ge svar på. Det är i denna fas som möjliga 

förbättringsförslag kommer att tas fram. Till en början kommer de att handla om att 

separera och göra om inre ställ till yttre. I nästa skede kommer de istället att handla 

om att förbättra, eller förhoppningsvis eliminera, vissa operationer i helhet. 

3. Hur påverkas produktionssystemet av kortare ställtider? 
För att utreda den sista frågeställningen har i första hand den teoretiska 

referensramen används. Teorierna som tas upp där diskuteras med avseende på hur 

reducerade ställtider påverkar företagets produktionssystem; lagerhållning och 

produktionsstyrning. Det utreds även vad som behöver göras för att dra mer nytta av 

ställtidsreduktionen än att bara minska stilleståndstiden. 
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7 Kartläggning av ställarbetet 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av vad som behöver utföras vid en omställning 

och hur det görs. Slutligen redovisas sammanfattade resultat från tidsstudien. 

 
Det finns ingen arbetsinstruktion eller standardiserat arbetssätt för 

omställningsarbetet och operatörerna har stor valfrihet att själva lägga upp arbetet. 

Detta har lett till att olika personer utför uppgifterna i olika ordningar. Vissa förbereder 

mer än andra osv. Ställarbetet för respektive station har studerats separat och 

arbetsordningen, då material har hunnits köras fram, noterats. I Bilaga 1 kan 

operationslistor för respektive station beskådas samt deras tidsåtgång. 

1. Placering av behållare 
Denna station behöver endast ställas om då behållaren byts. När ett fåtal släckare 

återstår av partiet går operatören ett varv runt linan för att räkna antalet släckare i 

arbete. Därefter ställs så många behållare på bandet som krävs för att uppfylla ordern. 

En pall med behållare till nästkommande order brukar hämtas i förväg och ställas i 

närheten av bandet. Dessa kan ställas på bandet innan de gamla är borta eftersom 

roboten stoppas när de äldre är bortplockade. Pallen med överblivna behållare körs 

tillbaka först när ordern är uppfylld. Ibland kan någon extra behövas. Inifrån 

robotcellen behöver sedan ett par skenor justeras efter behållarens bredd, se Figur 

7.1. När dessa justeras behövs en polygrip för att skruva på en gängad stång. 

 

Figur 7.1: Skenor mot behållarna 
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2. Placering på linan 
Då behållaren placeras på paletten finns ett mothåll, som visas i Figur 7.2, vars syfte är 

att se till att behållaren inte tippar vid lämning. Detta mothåll behöver justeras 

beroende på behållarens bredd. 

 

Figur 7.2: Mothåll för att behållaren inte ska tippa 

3. Pulverfyllning 
Höjden på denna station måste anpassas till behållaren. Det sker med en vev, se Figur 

7.3, och det finns en spärr som först måste lossas. Spärren åtdrages vid rätt position 

för att inte höjden ska ändras under drift. En tom behållare används som mall. När 

första brandsläckaren fyllts plockas denna åt sidan för kontrollvägning. 

Pulverfyllningen finjusteras sedan vid behov så att vikten hålls inom marginalerna. När 

pulvret fylls vägs behållaren kontinuerligt och fyllningen avbryts då rätt vikt uppnåtts. 

Denna station är känslig på pulverkvalitet. Fyllningen kan behöva justeras mellan olika 

partier av pulver. Uppnås inte rätt vikt vid fyllning larmas operatören, så inga släckare 

kan slinka igenom med fel vikt. Om skum istället ska fyllas, som då sker i nästa station, 

höjs denna station bara upp en bit för att behållarna inte ska stöta i. 



KARTLÄGGNING AV STÄLLARBETET  
 

35 

 

Figur 7.3: Pulverfyllningsstationen 

4. Skumfyllning 
Höjden på denna station justeras som föregående. Mängden som ska fyllas måste 

ställas in separat. Första släckaren som passerat denna station behöver också 

kontrollvägas, för att säkerställa att rätt mängd fyllts. I denna station vägs inte 

behållaren under fyllning, endast en flödesmätare används. Därför behöver ofta 

mängden justeras och släckaren kontrollvägas igen osv. tills rätt mängd uppnås. Då 

fyllningen väl är justerad sker den med tillräckligt hög precision utan att justering är 

nödvändig under drift. Därav finns ingen inbyggd våg. I detta fall finns olika sorter. För 

att byta mellan dem behöver några kranar ställas om samt kontakten till pumpen 

skiftas. Fylls ej skum höjs stationen istället upp. 

5. Montering av ventil 
Ventiler och stigrör vid arbetsplatsen ska läggas tillbaka på pallarna som finns någon 

meter framför denna station. Dessa ska köras tillbaka till råvarulagret och samtidigt 

hämtas de nya artiklarna. De nya artiklarna ska sedan packas upp och bäras fram. 

Behållaren kläms fast under monteringsarbetet och klämman måste justeras efter 

behållarens bredd, se Figur 7.4. 
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Figur 7.4: Klämma  

6. Momentdragning 
Höjden anpassas till behållaren på samma sätt som i station 3, pulverfyllning. 

7. Trycksättning 
Även i denna station behöver höjden justeras analogt med de föregående. Dessutom 

justeras höjden på en efterföljande skena som ser till att rotationsorienteringen på 

släckaren är rätt inför nästa station. Skum- och pulversläckare har olika tryck. 

Fyllningen avbryts när rätt tryck är uppnått, men ingångstrycket behöver ändå justeras 

på en reduceringsventil. 

8. Etikettering 
Till att börja med hämtas de nya etikettrullarna som lagras i produktionslokalen. 

Etikettrullarna demonteras och de nya rullarna monteras. Det sitter en 

etiketteringsmaskin på var sida ifall brandsläckaren ska förses med två etiketter. Båda 

maskinerna måste användas, även om inte två etiketter ska appliceras, eftersom den 

andra maskinen behöver trycka emot. Höjderna på själva etiketterna justeras in samt 

två rullar som sedan trycker fast etiketterna ordentligt. När etiketterna appliceras är 

släckaren fastsatt genom att en arm med en plasthylsa tryckt fast den ovanifrån. 

Denna plasthylsa behöver bytas beroende på behållarens bredd och de olika 

modellerna finns i ett skåp i närheten av linan. I Figur 7.5 syns den ena 

etiketteringsmaskinen. Där syns också hylsan, en av rullarna och ena justerratten för 

höjden. 
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Figur 7.5: Etiketteringsmaskin 

9. Plombering 
Sprintarna och plomberingsartiklarna ska i vissa fall bytas. Dessa förvaras normalt sett 

på golvet bredvid stationen eller i ett skåp i närheten. 

10. Till läcksökning 
Innan roboten griper släckaren finns en maskin, som trycker mot handtaget så att det 

ställs i färdriktningen, som behöver höjdjusteras. Vid själva gripningen skjuts en 

pneumatisk cylinder ut mot släckaren, för att möjliggöra lätt tryck med sugkopparna, 

vars ändläge behöver ställas in. I Figur 7.6 syns denna cylinder och i bakgrunden den 

andra maskinen. 
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Figur 7.6: Släckaren flyttas till läcksökning med roboten 

11. Läcksökning 
Även i denna station behövs ett mothåll för att robotens sugkoppar ska få fäste. Dock 

är de inte justerbara på grund av platsbrist. Det finns två olika mothåll och de byts 

istället ut och de är fästa med två maskinskruvar vardera. I Figur 7.7 visas båda dessa. 

För den största behållaren, pulver 12 kg med fot, kan inte mothållen användas. Då tas 

de bort och endast skruvarna monteras tillbaka, och används istället som mothåll. 

Skruvar, verktyg och mothåll förvaras i en låda under maskinen. 
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Figur 7.7: Mothåll i läcksökaren 

12. Kartongresare 
Innan ställoperationen beskrivs görs en beskrivning av maskinen för att enklare förstå 

innebörden av ställarbetet. 

I Figur 7.8 visas kartongmagasinet, som kan fyllas kontinuerligt under drift. Dessa 

kartonger är alltid färdigklippta, men ej hopvikta. Innanför magasinet finns sugkoppar 

som drar fram en kartong åt gången. Därefter skjuts kartongen iväg åt sidan mot ett 

stopp och samtidigt appliceras lim. Kartongen viks ihop genom att en låda, som precis 

passar i en hopvikt kartong, pressas mot den, se Figur 7.9 när lådan är på väg in. När 

den är intryckt pressas plattor mot kartongen för att limmet ska få fäste, vilka syns i 

Figur 7.10. Den färdiga kartongen dras bort från platsen med sugkoppar och vickas mot 

banan i ett stativ. Två pneumatiska cylindrar trycker sedan fram kartongen mot två 

stoppklackar. 
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Omställningen som krävs vid kartongbyte är enligt operatörerna det som medför att 

ställtiden blir lång, vilket också tidsstudien indikerar. Denna station är den krångligaste 

och mest tidskrävande stationen att ställa om. När denna ställs om ska maskinen 

anpassas till kartongens olika mått. På vissa ställen görs det genom att flertalet vred 

lossas och därmed möjliggörs positionering av aluminiumprofiler. Vissa syns i Figur 

7.10 ovan. Annars sker positioneringen genom en centralt styrd vev. Denna vev driver 

en kedja som positionerar om flera lägen samtidigt. Detta möjliggör att 

omställningsarbetet kan utföras av en ensam person. Även lådan som trycker ut 

kartongen ska bytas ut. Omställningsarbetet måste utföras efter att partiet är 

 

Figur 7.10: Nygjord kartong 

 

 

Figur 7.9: Låda som pressas in i kartongen 

 

 

Figur 7.8: Kartongmagasin 
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färdigtillverkat och roboten stannats eftersom stationen är belagd innanför robotens 

skyddsgrindar. Tillvägagångssättet beskrivs nedan. 

1. En ny pall hämtas och ställs vid sidan och de gamla kartongerna plockas bort 

från magasinet  

2. Vissa aluminiumprofiler är märkta med linjaler, se exempel i Figur 7.11. En lapp 

med uppgifter om var de olika aluminiumprofilerna ska positioneras hämtas 

från en pärm. 

3. Magasinet justeras utifrån samt limpistoler. Höjden på magasinets botten 

justeras centralt med en vev och ena sidan med individuella vred. 

4. Operatören går in i maskinen och den ovan nämnda lådan byts ut. Den är fäst 

med två maskinskruvar och separat verktyg krävs. 

5. Först justeras det som är uppmärkt med linjaler. Det är höjden på kartongens 

läge, limgivarna och stoppklacken. 

6. Operatören går sedan ut ur maskinen och fyller kartongmagasinet. 

7. Övrigt justeras där linjaler ej används. Plattorna som trycks mot kartongen 

justeras mot lådan med en kartongbit som mellanlägg. Armen som trycker 

kartongen vidare från magasinet justeras med en kartong som mall. 

8. Utrustningen provkörs. Operatörerna uppger att efterjustering ofta är 

nödvändig. Om något behöver efterjusteras så påverkas ibland andra 

justeringar också, vilket kan krångla till det hela. 

I Figur 7.11 visas även de vred och linjaler som typiskt också används på övriga ställen i 

robotlinan. Vreden underlättar avsevärt jämfört med vanliga muttrar där dessutom 

verktyg behövs. 
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Figur 7.11: Positionering efter linjal som återfinns på flera ställen i robotlinan 

13. Placering i kartong 
Efter att släckaren placerats i kartong hämtar roboten även ett kuvert som matas fram 

från ett magasin. De överblivna kuverten måste plockas bort och köras tillbaka till 

råvarulagret samt nya hämtas. För att plocka bort de sista behöver man gå in i 

robotcellen. När magasinet fylls med nya ska även en skena justeras efter kuvertens 

längd. Kuverten finns bara i två olika längder och skenan är därför försedd med två 

fasta lägen. 

14. Komplettering 
Eftersom denna station endast är till för att lägga i extra artiklar behöver bara nytt 

material tillföras. Som tidigare nämnts används denna station sällan och lämnas därför 

utanför detta arbete.  

15. Förslutning 
Denna station fortsätter kartongarbetet där station 13, kartongresare, slutade. Nu ska 

locket limmas och förslutas. Även i detta fall görs först en beskrivning av maskinen. 

Kartongen, med ilagd släckare, kommer från ett transportband mot en stoppklack. När 

kartongen trycks av transportbandet appliceras lim längs kortsidorna och stannar mot 

ett par stopplåtar. Samtidigt trycks locket ner. En platta på var sida fälls ner för pressa 

fast lockets ändstycken mot limmet. Kartongen förs vidare och lim påförs långsidan. En 
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platta fälls ner framifrån samtidigt som ett mothåll är nerfällt från baksidan för att 

fästa limmet. 

Även i denna station krävs att maskinen anpassas efter kartongens tre dimensioner. 

Aluminiumprofiler ska positioneras i likhet med kartongresaren. I detta fall sker 

positioneringen uteslutande efter linjaler. Erforderliga måttangivelser finns att hämta i 

en pärm.  

Höjden på hela stationen justeras centralt med vev, men en plåt som skjuts under 

locket vid stängning höjdjusteras separat. Längdanpassningen av maskinen består av 

att flytta den ena plattan som pressar fast lockets ändstycke mot limmet och ett 

limhuvud. Breddanpassningen sker på två ställen. De nyss nämnda stopplåtarna och 

mothållet justeras.  

16. Etikettering på kartong 
Denna maskin skriver etiketterna på plats och behöver därför endast programmeras 

om. 

17. Pallpackning 
Mellan denna och förslutningsstationen färdas kartongerna vinkelrätt mot 

längsriktningen för att etiketten ska kunna sättas på en kortsida. Längs denna sträcka 

löper en skena som ställs in efter kartongens längs, se Figur 7.12. Tomma kartonger 

används som mall och de storlekar som förekommer finns i anslutning till stationen. 

 

Figur 7.12: Skenan som ställs in efter kartongernas längd 
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När den sista släckaren packats på pallen kan den köras ut och en tompall läggas in. 

Sedan måste ett nytt packprogram laddas. 

Ej stationsbundet ställ 
Förutom det som beskrivits ovan tillkommer aktiviteter som ej kan knytas till någon 

speciell station. Till att börja med kollas i datorn vilken order som ska tillverkas 

härnäst. En plocklista skrivs ut där det framgår vad och hur mycket av de ingående 

detaljerna som behövs. Dessa jämförs med de på den gamla för att se vilka detaljer 

som skiljer mot den föregående serien. När material hämtas på lagret tas alltid hela 

pallar. Blir något över körs det tillbaka och om det inte räcker hämtas en pall till. 

Paletterna som körs runt på banan är specifika för olika behållartyper och behöver 

därför bytas ut. I Figur 7.13 visas en palett. Det finns 9 olika palettyper och 36 – 46 av 

varje typ. De har olika urfräsningar anpassade till en specifik behållartyp. Endast den 

övre delen byts. I en hyllställning i produktionslokalen finns pallar med de olika 

paletterna. Dessa måste hämtas med truck innan bytet startar. För att byta paletterna 

körs de runt ett varv på banan utan några släckare. De är programmerade att stanna 

precis utanför robotcellen och operatörerna plockar då bort de gamla och lägger upp 

nya. Detta görs i omgångar eftersom det tar ett tag innan alla paletter samlats där. 

Broström5 menar att det inte är ett problem att det görs i omgångar, eftersom det 

finns mycket annat att göra under tiden. 

 

Figur 7.13: Palett (till vänster) och paletternas hållare (till höger) 

                                                      
5
 Mats Broström, Operatör. Presto. Samtal 2010-03-01 
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På robotens gripdon sitter sugkopparna i rad. När de minsta behållarna grips kommer 

ett par av sugkopparna utanför och måste därför stängas av. De stora behållarna 

behöver dessa för att säkerställa tillräcklig gripkraft. De sugkoppar som inte ska 

användas skruvas bort och en plugg monteras istället. 

Om storlek eller släckmedium byts behöver en släckare i partiet testas. Detta sker inte 

omgående, utan en släckare ställs undan. Varje fredag testas släckarna som ställts 

undan under veckan. Enligt Johansson6 har inget test varit negativt under hans 10:åriga 

anställning. 

När väl omställningen är verkställd och operatörerna börjar montera släckare löper en 

viss tid innan de är framme vid robotcellen samt att en liten buffert arbetas upp innan 

roboten startas. 

7.1 Förberedelse av ställ 
Operatörerna är överlag medvetna om att förbereda inför ställ. Det som görs är 

framkörning av nytt material till stationerna. Pallar med ingående artiklar hämtas i 

råvarulagret och ställs i närheten av stationen. Vid ställ körs den gamla pallen bara åt 

sidan för att ge plats åt den nya. Eftersom operatörerna har mycket att sköta under 

drift finns inte alltid tid till att förbereda. Olika tillfällen medger olika mycket tid till 

förberedelser. Lindman7 uppger att om bufferten är minst halvfull när de gjort färdigt 

den sista brandsläckaren på tillverkningsbanan, hinner de normalt sett köra fram nytt 

material till alla stationer innan bufferten är tömd. Buffertens storlek varierar mellan 

gångerna och att den inte är full är mer regel än undantag. I genomsnitt är den ca 

halvfull då den sista släckaren gjorts på tillverkningsbanan vilket ger en bufferttid på ca 

10 minuter innan sista släckaren läggs i kartong. 

7.2 Variationer i arbetssätt 
På grund av variationer i arbetssätt, som tidigare påtalats, sker omställningarna inte på 

samma vis varje gång. I Bilaga 1 är den vanligaste arbetsordningen för respektive 

station noterad och i detta kapitel beskrivs kort vad som brukar variera. 

Rent allmänt skiljer arbetsordningen ganska kraftigt mellan gångerna, framförallt 

mellan de två arbetsgrupperna. Linans konstruktion ger utrymme för detta varierade 

arbetssätt eftersom stationerna är ganska fristående från varandra och inte behöver 

ställas om i någon viss ordning. Det finns något enstaka undantag, t.ex. behöver 

paletterna vara bytta, åtminstone påbörjat, för att justera höjderna runt 

tillverkningsbanan. Eftersom material ibland är framkört och ibland inte varierar 

ställtiden ganska kraftigt. Något som också uppmärksammats är hur testkörningen 

efter att omställningen är klar går till. Ibland följs första släckaren noga genom hela 

                                                      
6
 Martin Johansson, Operatör. Presto. Samtal 2010-03-01 

7
 Roger Lindman, Operatör. Presto. Samtal 2010-03-10. 
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linan och i andra fall startar man direkt, vilket oftast går bra. Eftersom uppgifterna inte 

är uppdelade mellan operatörerna händer det också att vissa moment glöms bort och 

upptäcks först efter start, vilket resulterar i ett onödigt stopp för åtgärd. 

7.3 Efterjustering 
Efterjustering av utrustningen är något som kan ske under själva omställningsarbetet 

eller straxt efter start. I de fall maskinen kan provköras, t.ex. kartongresaren, görs 

nödvändig efterjustering oftast innan start. Men det händer också att felen påträffas 

först efter att några släckare passerat och då får maskinen stängas av igen för 

efterjustering. Detta är något som sker oregelbundet. För att få en god bild av hur ofta 

efterjusteringar krävs, var de behövs samt hur tidskrävande de är skulle en logg med 

historik ha varit uppskattad. Istället har detta baserats på operatörernas åsikter och på 

författarens observationer av ett alldeles för lågt antal ställ för att få en korrekt bild av 

problemet. Samtliga operatörer menar att det är kartonghanteringen som under själva 

omställningsarbetet är krångligt och tidskrävande, men att den delen också är det 

största problemet till att efterjustering är nödvändig, vilket också har visat sig under 

observationerna. Omställningar på grund av kartongändringar behöver vara 

förhållandevis noggranna, annars fastnar de lätt i maskinen och orsakar stopp. Det 

handlar generellt om en noggrannhet på ca 2 - 3 mm som behövs vid positionering. 

7.4 Sammanfattade resultat 
Återigen bör understrykas att arbetsgången är varierad och att följande resultat ska 

ses som ett vanligt arbetssätt. Tiderna som redovisas är effektiva. Den totala 

omställningstiden blir därför något längre än summan av delmomenten eftersom 

arbetstempot sällan hålls 100 procentigt över hela omställningen samt att oförutsett 

krångel kan uppstå. Det är även vanligt att sådant arbete som ej är ställrelaterat utförs 

under stopptiden, t.ex. städning och bortplockning av skräp samt hantering av felaktiga 

produkter. Det som är markerat som yttre betyder att det försöks göras som det, men 

att det inte nödvändigtvis görs så jämt. 

Nedan visas sammanfattade resultat gällande tidsåtgången för respektive stationer. I 

Bilaga 1 finns mer detaljerad information angående operationssteg; deras ordning 

samt tidsåtgång. I tabellen nedan är yttre och inre (I) ställ är separerade. Termen 

”yttre” har dessutom delats upp i 3 termer som sedan kommer att användas i 

analysen: ”Yttre före” (YF) som kan förberedas medans maskinen är i full drift, ”yttre 

buffert” (YB) som är det ställarbete som kan utföras medan tillverkningsbanan är tom 

men det finns släckare kvar i bufferten innan robotcellen och ”yttre efter” (YE) som kan 

utföras efter att maskinen är startad. Notera att tiderna som uppges är mätt när en 

person utför arbetet och att de totala tiderna därför inte representerar tiden för en 

komplett omställning som utförs av två. Då måste tiden halveras. 
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I tabellen ovan är den inre ställtiden, alltså det som måste utföras med maskinen 

avstängd, 24,5 minuter. Tiden yttre buffert (YB) är 17,4 minuter, men endast 10 

minuter är normalt sett tillgängligt och övrigt utförs då som inre. Även det som är i 

kolumnen YF görs ibland med maskinen avstängd och den inre ställtiden ökar då 

ytterligare. Den faktiska inre omställningstiden vid en komplett omställning är idag ca 

45 – 60 minuter. Då görs det som kan förberedas till viss del med linan avstängd samt 

efterjusteringar och lättare städning. 

I Figur 7.14 och Figur 7.15 nedan visas inre och yttre buffert ställtid för de olika 

stationerna respektive dessa ihopslagna, för att illustrera ställtidsfördelningen ifall 

ingen buffert finns upparbetad inför omställningen. Yttre före och yttre efter är sådant 

som kan göras med linan igång och därför läggs fokus i första hand på de inre 

momenten. 

Tabell 7.1: Sammanfattade resultat från tidsstudien 

 

TID [min] 

 

I YF YB YE Totalt 

Station 1. Placering av behållare 3,7 9,2 0,0 0,0 12,8 

Station 2. Placering på linan 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

Station 3. Pulverfyllning 3,2 0,0 2,2 0,0 5,3 

Station 4. Skumfyllning 3,2 0,8 2,2 0,0 6,2 

Station 5. Montering av ventil 0,2 0,0 8,0 0,0 8,2 

Station 6. Momentdragning 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 

Station 7. Trycksättning 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 

Station 8. Etikettering 0,0 1,0 5,0 0,0 6,0 

Station 9. Plombering 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 

Station 10. Till läcksökning 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 

Station 11. Läcksökning 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 

Station 12. Kartongresare 13,0 1,2 0,0 1,2 15,3 

Station 13. Placering i kartong 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7 

Station 15. Förslutning 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 

Station 16. Etikettering på kartong 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

Station 17. Pallpackning 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 

Ej stationsbundet 7,2 3,3 12,8 17,5 40,8 

Totalt 49,0 15,5 34,8 18,7 118,0 

Totalt 2 pers 24,5 7,8 17,4 9,3 59,0 
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Figur 7.14: Inre & yttre buffert ställtid i stationerna 

 

Figur 7.15: Inre ställtidsfördelning utan buffert 
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I Figur 7.14 är stationerna sorterade efter inre ställtid. Där ses att station 12, 

kartongresare, står för den största inre tidsåtgången följt av ej stationsbundet, som i 

detta fall till stor del är upparbetande av bufferten innan start. Därefter ligger station 

13, placering i kartong och station 11, läcksökning, i täten.  

Yttre buffert ställtid var sådant som kan göras under den begränsade bufferttiden. 

Nästan hälften av denna tid är inre ställtid eftersom bufferttiden ej räcker till. Den 

största delen, ej stationsbundet, består till huvuddelen av palettbytet följt av station 5, 

montering av ventil, där materialhanteringen är mest tidskrävande. Nästa stora del är 

station 8, etikettering, där etikettrullar byts och stationen anpassas till behållartypen. 

För att illustrera omställningsarbetet om ingen buffert finns upparbetad inför 

omställningen är yttre buffert och inre ställtiden hopslagna i Figur 7.15. Där syns att 

palettbytet, som ingår i ej stationsbundet, kartongresaren och ventil och stigrörsbytet 

är de stationer som upptar längst tid. Men det är också många korta operationer vilket 

sammanslaget upptar lång tid. 
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8 Analys och förbättringsförslag 
I detta kapitel analyseras ställarbetet baserat på nuläget, kartläggningen och 

presenterad teori samt förbättringsförslag tas fram som reducerar omställningstiden. 

SMED-metodens steg följs som beskrevs i kapitel 5.3.1. De var: 

1. Separera inre och yttre ställarbete 

2. Gör om inre ställ till yttre 

3. Förbättra ställoperationen 

1. Standardisera 

2. Funktionella fästanordningar 

3. Förhandsjusterade fixturer 

4. Parallella operationer 

5. Eliminera justering 

6. Mekanisering 

 
Det är den inre ställtiden som medför att linan är avstängd, men som kartläggningen 

visade finns moment som kan göras som yttre men inte hinns med. En reducering av 

dessa, benämnda yttre buffert, medför därför en reducering av den inre ställtiden. Den 

begränsade bufferttiden på 10 minuter räcker inte till de 17,4 minuterna som behövs. 

Eftersom arbetet utförs av två personer är en reducering på 15 minuter av yttre buffert 

ställtid nödvändigt för att minska stopptiden. För att åstadkomma detta är det rimligt 

att fokusera på stationerna med längst tidsåtgång; palettbyte som ligger under ej 

stationsbundet, materialhanteringen för ventiler och stigrör och etikettering som 

tillsammans upptar 24 minuter. 

8.1 Separera inre och yttre ställarbete 
Detta första steg syftar till att identifiera vad som kan förberedas inför en omställning 

medans maskinen fortfarande är i full drift. Som påpekats i kapitel 5.3.1 är detta det 

viktigaste steget vid användande av SMED-metoden. Detta eftersom endast en 

medvetenhet behöver skapas hos operatörerna och att kostnaden därför är minimal. 

Ställtid definierades i kapitel 5.2 som den tid som upptas av omställningsarbetet från 

att den sista produkten tillverkats i ett parti tills den första godkända tillverkats i nästa. 

Inre ställarbete är alltså sådant arbete som utförs under denna tid. Från att roboten 

lägger den sista släckaren i kartong tills att den sedan placerats på pallen löper endast 

en kort tid. Därför separeras inre och yttre ställarbete i relation till robotcellens drift, 

som är linans flaskhals.  

I Bilaga 1 finns alla operatoner separerade. Det har noterats om operationen kan göras 

som yttre eller måste göras som inre ställarbete. Nedan presenteras möjligt yttre 

ställarbete. 
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8.1.1 Möjligt yttre ställarbete 
Då robotlinan ställs om finns en hel del möjligheter att förbereda omställningen, vilket 

till viss del redan görs. Det som kan förberedas långt i förväg, ”yttre före”, är utskrift av 

nästkommande order och en genomgång av vilka artiklar som behöver bytas ut samt 

framkörning nytt material till de olika stationerna från råvarulagrat. Det finns betydligt 

mer som kan förberedas, men med viss tidsbegränsning. När de sista släckarna är 

monterade på tillverkningsbanan och de befinner sig i bufferten innan robotcellen kan 

omställning av tillverkningsbanans stationer samt palettbyte inledas. Dessa 

operationer är märkta YB, ”yttre buffert”, i Bilaga 1. I bästa fall, om bufferten är nästan 

full finns uppemot 20 minuter bufferttid att tillgå, men oftast endast ca 10 minuter, 

innan alla släckare har lämnat linan och den inre ställtiden börjar räknas. Eftersom 

denna tid är begränsad är det viktigt att det som kan förberedas som ”yttre före” 

verkligen görs i ett tidigt skede. Idag ligger man ofta steget efter och till viss del 

används bufferttiden till framkörning av material, vilket alltså borde göras tidigare. 

Trots detta räcker bufferttiden inte riktigt till det som kan ställas om under den tiden 

och resterande måste då utföras som inre. För att komma tillrätta med det problemet 

behöver antingen tiden reduceras eller operationerna göras om så de kan förberedas 

längre i förväg. 

De ej ställrelaterade momenten, som belystes i kapitel 7.4, bör utföras på annan tid 

om möjlighet finns. Det kan vara så att de ej hinns med under drift. Att tappa 10 

minuter produktionstid påverkar kapaciteten på samma sätt som att tappa 10 minuter 

under en omställning. Men med en längre omställningstid påverkas dessutom 

partistorleken enligt resonemanget i kapitel 5.2.1. Därför bör de ej ställrelaterade 

momenten, i möjligaste mån, ej göras vid ställ för att inte påverka ställtiden och 

partistorlekarna. 

8.2 Gör om inre ställ till yttre 
Det andra steget i SMED-metoden går ut på att finna lösningar så att operationer som 

idag måste göras som inre istället kan förberedas och göras som yttre utan att 

arbetsinsatsen nödvändigtvis reduceras. Förslaget nedan är en kombination av det och 

samtidigt fås även en reducering av själva ställarbetet. 

Förslag1: Inför extra pallplats vid stationerna 

Vid varje station, där material tillförs, finns en uppritad pallplats och utrymmet för en 

extra pall i närheten är begränsat och kan därför inte köras fram på ett smidigt sätt 

innan omställningen påbörjas. Det gäller framförallt Station 1, placering av behållare, 

och station 5, montering av ventil, se Figur 8.1. Men till viss del även station 12, 

kartongresare, och station 13, placering i kartong, där kuverten hanteras, se Figur 8.2. 



ANALYS OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG  
 

53 

 

Det som vore önskvärt är att det skulle finnas två uppritade pallplatser vid stationerna. 

Då kan material köras fram och förberedas långt i förväg, då tid medges. De gamla 

artiklarna kan vid ställ läggas tillbaka på den andra pallen som sedan lämnas kvar vid 

uppstart. Denna kan då köras tillbaka vid ett senare tillfälle. 

Vad gäller station 12, kartongresare, och 13, placering i kartong, finns ledig golvyta 

men hanteras i dagsläget inte optimalt. När pallar i nuläget körs fram i förberedande 

syfte ställs de i närheten av stationen och vid ställ, när artiklarna lagts tillbaka, körs 

pallen åt sidan och den nya ställs i rutan. Därefter körs den gamla oftast tillbaka till 

råvarulagret innan uppstart. Om istället den nya pallen ställs på en extra avsedd plats 

och den gamla står kvar orörd kan den extra hanteringen av pallförflyttningen vid ställ 

elimineras samt förflyttar den övriga hanteringen utanför ställoperationen. 

För station 1, placering av behållare, och 5, montering av ventil, uppstår istället 

problem med den begränsade golvytan där det blir för trångt med en extra pall. För 

station 1 kan den extra pallkörnigen tolereras i större utsträckning eftersom behållare 

byts i ett tidigt skede och görs en stund innan resterande omställning inleds. Ventiler 

och stigrör förvaras i andra änden av produktionslokalen och framkörning i 

förberedande syfte görs idag sällan på grund av platsbristen. Om det ändå görs ställs 

de i gången, där det är trångt, och flyttas när väl ställ påbörjas. För station 5 kan 

följande vara en lösning till problemet: 

Bara några meter bakom stationen finns flera skåp där det förvaras serviceutrustning 

och reservdelar till robotlinan, vilka sällan används. Dessa skåp skulle därför kunna 

flyttas bort till fördel för material som används mer frekvent. Samtliga ventiler och 

stigrör får ej plats där, men endast stigrören skulle göra det. Om stigrören skulle 

förvaras så pass nära arbetsplatsen skulle framkörning av pallen de sista metrarna ej 

vara nödvändigt. En kartong rymmer 500 stigrör och väger maximalt 23 kg och då kan 

en sådan hämtas lös utan att behöva ta upp onödig golvplats. När pallplatsen för 

stigrören frigörs kan den istället användas till en extra för ventiler, vilket var önskvärt. 

 

Figur 8.2: Station 12 & 13 

 

 

Figur 8.1: Station 5 
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Förslaget förväntas ge en minskad yttre buffert ställtid för station 5 med ca 5 minuter. 

2 minuter elimineras helt eftersom stigrören ej behöver köras på pall och resterande 3 

minuter förflyttas till yttre före. För station 12 elimineras 1 minut inre ställtid och 1 

minut yttre före och efter. Vid station 13, där kuverten hanteras förväntas en 

förflyttning av 2 minuter inre ställtid till yttre. Vidare flyttas också ej stationsbunden 

inre tid till yttre, där artiklar kollas på plocklistan. Sammantaget fås följande resultat: 

 Yttre buffert ställtid minskas med 6 minuter 

 Inre ställtid minskas med 4 minuter 

 Övrig yttre ställtid ökar med 6 minuter 

8.3 Förbättra ställoperationen 
Omställningsarbetet är uppdelat i många stationer som i sin tur består av flera 

operationer och inget speciellt moment upptar majoriteten av tiden. Därför har försök 

gjorts att hitta likheter i omställningsarbetet och att utarbeta förbättringsförslag som 

kan få genomslagskraft på flera delar i robotlinan. I nästa skede har istället 

förbättringsförslagen fokuserat på momenten med lång tidsåtgång, med prioritering 

på de inre. 

8.3.1 Standardisera 

Förslag 2: Utveckla universella paletter 

Palettbyte är det enskilda momentet som upptar längst tid. Visserligen kan det utföras 

under den begränsade bufferttiden, men tiden är knapp och resterande får då utföras 

som inre ställ. Det är svårt att förenkla själva bytet av paletterna. Det skulle därför vara 

fördelaktigt om en och samma palettmodell skulle klara av att hantera alla olika 

behållare, alltså eliminering av den ställoperationen helt och hållet. Idag hanterar en 

palett endast en typ av behållare. Ett viktigt krav på paletterna är att ge ett gott stöd åt 

behållarna så att de inte tippar. Det kan ibland bli snabba stopp längs banan. Då 

operatörerna tillfrågades om de tror att det är möjligt med en universalpalett svarade 

Broström8 att det kan uppstå problem med stabiliteten. Om möjligheten skulle ges att 

designa om alla behållare skulle alternativet med stor sannolikhet vara realistiskt, men 

att göra om behållarna anses inte vara aktuellt. Alternativet som istället skulle vara 

aktuellt är att istället försöka utforma en palett så den kan hantera fler än en 

behållarmodell. Då kan åtminstone palettbytet elimineras i en del fall. I Figur 3.4 i 

kapitel 3.2 visades en fördelning på övergripande varianter. Idag finns det en palettyp 

för var och en av dessa modeller, alltså 9 olika. Fokus bör läggas på de mest frekventa 

modellerna, de som står för någon enstaka procent av tillverkningen görs så sällan. 

Alltså bör inte 3, 4 och 9 kg pulversläckare inkluderas om det hindrar en annan 

                                                      
8 Mats Broström, Operatör. Presto. 
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kombination av mer vanliga modeller. I Figur 8.3 visas några vanliga paletter. Där 

framgår det att vissa har en fasad kant och att behållaren har kontakt med paletten 

ganska nära centrum. Den fasade kanten har syftet att hålla behållaren stabil och kan 

inte tas bort. Detta gör att dessa modeller försvårar utvecklingen av en universalpalett. 

 

Modellen nere till vänster i figuren använder endast det yttersta området i 

försänkningen och kan därför på ett relativt enkelt sätt modifieras så även en mindre 

behållarmodell kan använda samma palett. Dock är botten i den befintliga för tunn för 

att fräsas ur. Istället kan paletten i mitten, för pulver 2 kg, användas och ett större hål 

fräsas. Denna urfräsning behöver inte vara så djup eftersom kanterna inte stöder 

behållaren. Kantens syfte är att ge behållaren ett fixt läge. I Figur 8.4 visas principiellt 

hur den högra skulle kunna utformas för att ersätta de två övriga. 

 

Figur 8.3: Vanliga paletter 

 

 

Pulver 12 kg Skum 9 l 

Pulver 12 kg med fot Pulver 2 kg Pulver 6 kg 
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Figur 8.4: Befintliga och förslag på universell palett 

Dock är släckarmodellen ”pulver 12 kg med fot” ingen storsäljare, varför det skulle 

vara önskvärt att kombinera mer frekventa modeller. För att utreda huruvida det är 

möjligt att göra fler sammanslagningar skulle, ur stabilitetssynpunkt, prototyper 

behöva tillverkas och provas i tillverkningen, vilket inte ligger inom ramarna för detta 

projekt och måste därför lämnas som fortsatt arbete. 

En universalpalett som kan hantera samtliga behållarmodeller eliminerar 

paletthanteringen helt vid alla typer av ställ och yttre buffert ställtid minskas då med 

10 minuter och övrigt yttre med över 2 minuter. Om istället paletterna reduceras till 

ett mindre antal och dessa kan hantera några olika behållare får denna 

ställtidsreducering bara vid byte mellan vissa specifika modeller. 

Förslag 3: Inför etikettskrivning på plats 

Byte av etiketter i station 8 är det momentet som utförs oftast. Som belysts tidigare 

finns likartade modeller där i stort sett bara etiketten skiljer, vilka ofta görs i serie. Det 

finns flera kvadratmeter golvyta där alla olika etikettyper lagras i hyllställningar och det 

händer dessutom att de ibland är slut. Om etiketterna skrivs på plats skulle bytet av 

etikettrullar vid ställ och lagringen av dessa elimineras samt att brist ej kan uppstå. Den 

andra etiketteringsmaskinen, som sätter etiketter på kartongen, skriver dessa på plats. 

De är dock av en mycket enklare typ och endast svartvitt. Det fungerar mycket bra och 

om kostnaden är rimlig även för mer avancerade färgetiketter skulle endast 

höjdjusteringen och programbyte återstå i etiketteringsstationen. 

Detta förslag eliminerar själva etikettbytet och yttre buffert ställtid minskas med ca 3 

minuter och yttre före med 1 minut. 

8.3.2 Funktionella fästanordningar 
På de allra flesta ställen där något lossas, för att bytas eller positioneras om, används 

redan vred med ett handtag på istället för skruvar muttrar som kräver separata 
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verktyg. I Figur 7.11 visades hur de ser ut. Dessa fungerar bra och förenklar arbetet 

avsevärt. Det finns dock undantag där de inte används, t.ex. mothållen i läcksökaren 

eftersom utrymmesbrist inte tillåter dessa vred. 

Förslag 4: Utveckla ett nytt mothåll i läcksökaren 

Bytet av mothåll i läcksökaren är inte speciellt tidskrävande, men har stor potential att 

med enkla medel förbättras. Dagens mothåll, som visas i Figur 8.5, skruvas fast och 

gängorna är slitna efter många års användande och behöver i alla fall inom snar 

framtid repareras. Istället för att skruva bort det befintliga mothållet och montera ett 

annat går förslaget ut på att konstruera ett nytt som ska användas för de största 

behållarna. På detta görs ett enklare snabbfäste för att sedan ”hänga på” ett nytt 

mothåll för de mindre behållarna på det befintliga. Det större behöver alltså inte 

monteras bort och eliminerar därför helt behovet av skruvar och verktyg. 

 

Figur 8.5: Gamla mothållet i läcksökaren 

Hanteringen av det extra mothållet, som hängs på det fasta, kommer med en 

genomtänkt konstruktion att endast uppta några sekunders arbete och den inre 

ställtiden kommer då att minska med ca 4 minuter. 
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8.3.3 Förhandsjusterade fixturer 
Detta steg i SMED är inte applicerbart i denna robotlina. Det finns inte någon typ av 

fixturer som ska justeras in. Därför finns ingen möjlighet förhandsjustera. 

8.3.4 Parallella operationer 
Det finns stora möjligheter till parallella operationer eftersom robotlinan har flera 

stationer som kan ställas separat och där ordningen inte spelar så stor roll. Detta görs 

redan idag då det är 2 operatörer som utför omställningsarbetet, men det finns 

utrymme för att ännu fler personer hjälps åt.  

Förslag 5: Inför extra ställpersonal 

Att ha tillgång till extra ställpersonal skulle kunna minska ställtiden avsevärt. Om 

dessutom förslaget med en extra pallplats med material framför stationerna 

genomförs skulle gott om tid finnas till att verkligen hinna förbereda framkörningen. 

Operatörerna vid monteringsbanan skulle dessutom kunna fylla upp bufferten 

ytterligare om de inte behöver koncentrera sig på annat och då kan i bästa fall 20 

minuter bufferttid fås istället för 10. Detta i kombination med en extra ställperson gör 

att bufferttiden gott och väl ska räcka till det som kan göras som yttre buffert ställtid 

och behöver inte göras som inre. Omställningsarbetet kan utföras parallellt och själva 

ställtiden kommer därför att minska med antalet ställpersoner. 

Problemet som uppstår är var företaget ska få en extra ställperson ifrån. Det är inte 

någon heltidstjänst som krävs. Det finns många andra sysslor och personer i lokalerna i 

närheten av linan. Om någon av dem kan avvara tid när omställning ska göras vore 

mycket bra. Huruvida det är möjligt lämnas åt företaget att utreda. Ett annat alternativ 

är att en ny person anställs vars huvudsyssla är att hjälpa till vid linan även under drift, 

men som också kan ha övriga sysslor i närheten. 

Det är även mycket efterarbete som främst består i att testa en släckare. Detta görs en 

gång i veckan med linan avstängd. En extra anställd skulle istället kunna utföra 

testerna löpande och linan skulle då kunna köras någon timme längre varje vecka. 

Alternativet med en extra anställd är kanske inte aktuellt i dagsläget, men som 

beskrevs i kapitel 1.1 tror företaget att försäljningen kommer att öka och att det då 

sätter högre press på produktionen. 

Att ha tillgång till en extra person vid omställningarna förväntas ge en avsevärd 

ställtidsreducering. Arbetsinsatsen i form av nerlagd arbetstid per person anses inte 

påverkas nämnvärt, men maskinens stopptid kommer att reduceras. Till att börja med 

kommer det som kan förberedas att hinnas med. Vidare kommer bufferttiden att räcka 

till det som kan göras då så att yttre ställtid ej behöver göras som inre. Med detta 

förslag anses det rimligt att endast det som verkligen måste göras med linan avstängd 
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görs då och att övrigt hinns med under drift. Den nödvändiga arbetsinsatsen för inre 

ställ är totalt 53 minuter effektiv tid. Med en tredje person bör ett stopp på 20 minuter 

vara helt rimligt. 

Linans stopptid förväntas alltså med detta förslag minska från dagens 45 – 60 minuter 

till ca 20 minuter utan att övriga förslag tas i beaktande. Alltså mer än en halvering. 

8.3.5 Eliminera justering 
Målet med följande förslag är att helt eliminera behovet av att använda ingående 

artiklar som mallar vid omställningsarbetet och kan appliceras på en stor del utav 

produktionsutrustningen. I kapitel 7 beskrevs hur och var mallar används. Det används 

t.ex. tomma behållare för att justera höjderna på maskinerna runt tillverkningsbanan 

och en kartong används i kartongresaren. Dessutom är förhoppningen att behovet av 

efterjustering ska minska. I dagens läge måste mallarna hämtas och hanteras, men i 

vissa fall måste man också vänta på att t.ex. paletterna är på plats för att kunna 

använda behållare som mallar. Dessutom blir det mer av en justering, som lätt kan bli 

felaktig och behöva göras om, än en positionering. 

Förslag 6: Inför utskrift med måttangivelser till linjaler  

Det finns redan en enklare modell för positionering efter linjaler idag, men används 

begränsat och innehåller problem som gör att operatörerna till stor del väljer andra 

metoder istället. I vissa fall används mallar och i andra ritas markeringar upp med 

tusch. I kapitel 7, Kartläggning av ställarbetet, beskrevs hur linjaler finns monterade 

och används i kartongresaren. Lappen med måttangivelser hämtas ut en pärm, men 

dessa mått behöver ibland redigeras och stämmer inte riktigt. Det beror enligt 

Lindman9 på att kartongerna kan variera i storlek mellan olika partier. Han uppgav 

också att de mer ser måttangivelserna som ungefärliga och att de ändå använder en 

kartong för att finjustera det sista och att de därför slarvar med uppdatering av måtten 

när avvikelser påträffas. För att komma tillrätta med problemet behövs därför ett 

system för att uppdatera måttangivelserna på ett enkelt sätt. 

Förslaget går ut på att göra ett datorprogram där alla måttangivelser finns registrerade 

för varje produktmodell eller format, som är en gruppering av likartade släckare. När 

en omställning ska inledas skriver operatörerna ut ett papper, specifikt för den 

släckarmodellen som ska tillverkas härnäst, med måttangivelser för alla linjaler. Detta 

papper har operatörerna med sig under omställningsarbetet och om någon 

efterjustering blir nödvändig noteras det nya värdet på pappret och rapporteras sedan 

in i datorn så att det blir rätt till nästa gång. I Bilaga 2 visas ett exempel på hur denna 

utskrift kan se ut. 

                                                      
9
 Roger Lindman, Operatör. Presto. Samtal 2010-03-17. 
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Då förslaget gicks igenom med Hovberg10, Johansson11 och Lindman12 uppskattades 

det av samtliga. De tror att det är fullt genomförbart och att det kommer ge en 

tidsbesparing, framförallt i kartongresaren.  

Linjaler finns idag uppsatta på många olika ställen, men ej riktigt överallt. För att 

eliminera mallhanteringen helt krävs därför att linjaler monteras överallt där 

positionering sker. Det finns ca 30 ställen där linjaler kan användas för positionering. 

Några enstaka används redan nu flitigt medan andra inte alls. I station 15, förslutning, 

används idag uteslutande linjaler vilket fungerar bra och återspeglas på den 

förhållandevis korta omställningstiden för stationen och de enskilda momenten. 

Sammanfattningsvis går förslaget alltså ut på att överföra detta beprövade arbetssätt 

till den övriga utrustningen och samtidigt införa datorprogrammet med snabb utskrift 

och möjlighet till enkel uppdatering av måttangivelserna. 

Den totala tidsåtgången där positionering sker och möjlighet finns till hjälp av linjaler 

är idag över 18 minuter. Ca 12 minuter är inre och 6 är yttre buffert. Hur denna 

tidsåtgång påverkas av förslaget är svårt att ge ett noggrant besked på, men antas 

minska i snitt med omkring 30 - 40 %. Mallhanteringen elimineras helt och 

förhoppningen är att även behovet av efterjustering minskar samtidigt som själva 

positioneringen effektiviseras. Med detta antagande förväntas följande tidsvinster: 

 Inre ställtid minskar med ca 6 minuter 

 Yttre buffert ställtid minskar med ca 4 minuter 

 Övrigt oförändrat 

8.3.6 Mekanisering 
Att mekanisera utrustningen var enligt Shingo (1984) i kapitel 5.3.1 ett dyrt 

tillvägagångssätt som näst intill eliminerar ställtiden. För Prestos del kommer en 

mekanisering förmodligen inte vara intressant ur kostnadssynpunkt, men skulle vara 

ett sista steg om ovanstående förslag inte anses ge tillräckligt kort ställtid. Det är då 

främst kartongresaren som skulle vara intressant att mekanisera eftersom den är 

tidskrävande och ligger innanför robotcellens grindar. 

Förslag 7: Inför mekanisering av positionering 

Det som ligger inom ramarna för mekanisering är överlag samma operationer som kan 

positioneras med hjälp av linjaler, vilket i föregående förslag upptar 12 minuter inre 

ställtid och 6 minuter yttre buffert ställtid. Vid en mekanisering kan alltså detta arbete 

ersättas med en knapptryckning. 

                                                      
10

 Rikard Hovberg, Operatör. Presto. Samtal 2010-04-16. 
11

 Martin Johansson, Operatör. Presto. Samtal 2010-04-16. 
12

 Roger Lindman, Operatör. Presto. Samtal 2010-04-16. 
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8.4 Införande 
De angivna förslagen är inte alla lämpliga att kombinera. Fokus i detta arbete är att 

reducera tiden för stillestånd. Eftersom det som kan utföras under bufferttiden inte 

hinns med i dagsläget, och då delvis görs som inre, hamnar fokus även där. Men om 

förslaget med extra ställpersonal genomförs hinns det med och förslagen som 

reducerar den tiden kommer inte att ge någon ytterligare vinst gällande stopptiden. 

Däremot är de viktiga om ingen extra person ska användas samt att de minskar 

arbetsbelastningen. Förslaget med måttangivelser till linjalerna går inte heller att 

kombinera med mekanisering. Möjligen om endast vissa delar mekaniseras. 

Ordningen förslagen bör införas i följer överlag SMED-metodens steg, med vissa 

undantag. Eftersom kostnaden för förslagen inte ingår i detta arbete är det av hög vikt 

att de undersöks och efter hand införs. Lägst kostnad per vunnen minut stopptid 

kommer att ge störst genomslagskraft per investerad krona. Vill även betona att de 

reducerade tiderna är uppskattade och kan därför variera något. 

8.4.1 Förslag på kort sikt 
Inledningsvis bör förslag 1, extra pallplats, förslag 4, nytt mothåll i läcksökare, och 

förslag 6, utskrift av måttangivelser till linjaler, införas. Dessa är genomförbara till 

relativt låg kostnad och tidsvinsterna blir sammantaget: 

 Inre ställtid minskar med 14 minuter 

 Yttre buffert ställtid minskar med 10 minuter (vilket i detta fall är en minskning 

av inre) 

 Övrig yttre ställtid ökar med 6 minuter 

Den inre ställtiden minskar alltså med 24 minuter vilket med 2 personer blir en 

reducering av maskinens stopptid på 12 minuter. 

8.4.2 Förslag på medellång sikt 
I nästa steg rekommenderas att förslag 2, universella paletter, och förslag 3, 

etikettskrivning på plats, tas i beaktande. Det återstår att utreda om det är möjligt att 

konstruera universella paletter samt kostnaden. Om ovanstående förslag 1 och 6 har 

visat sig fungera som avsett är det inte lönt att genomföra båda dessa förslag eftersom 

yttre buffert ställtid då kommer att vara tillräckligt kort. Eftersom etikettskrivning på 

plats kommer eliminera etikettlagret och att brist på dem ej kan uppstå, kommer fler 

fördelar fås med det förslaget än bara ställtidsreducering. Om båda dessa förslag 

genomförs fås följande tidsvinster: 

 Yttre buffert ställtid minskar med 13 minuter 

 Övrig yttre ställtid minskar med 3 minuter 
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Dessa samt förslagen på kort sikt genererar en reducering av yttre buffert ställtid med 

23 minuter. Endast 15 av dessa är normalt sett en reducering av inre ställtid enligt 

resonemanget i kapitel 8.3. 

8.4.3 Förslag på lång sikt 
Det är lämpligt att avvakta med de två återstående förslagen, mekanisering av 

positionering och extra ställpersonal. I föregående kapitel visades att ställtiden kan 

reduceras kraftigt med en extra ställperson, men det är en förhållandevis hög löpande 

kostnad att ha en extra anställd för det. Om försäljningen ökar i framtiden som 

prognostiseras kommer denne person att vara användbar till mycket mer än vid ställ. 

Det är därför lämpligt att avvakta med en anställning tills dess. Om det är möjligt att ta 

in någon från andra delar av produktionen är det lämpligt att införa det tidigare. 

Mekaniseringen följer samma resonemang. Det är en så pass stor investering till en 

relativt liten tidsvinst och det är därför lämpligt att avvakta tills större behov uppstår. 

Gällande detta förslag är det dock osäkert om investeringskostnaden kan försvaras, 

ens i framtiden. Om förslaget angående måttangivelser till linjaler genomförs i ett 

tidigare skede ger mekaniseringen inte så stor ytterligare tidsvinst.  

Om extra ställpersonal införs efter att föregående förslag införts kommer tidsvinsterna 

inte att bli lika påtagliga som detta förslag ger individuellt. Eftersom de tidigare 

förslagen gjort att bufferttiden räcker till, fås ingen ytterligare förbättring där. 

Resonemanget angående tidigare förberedelser samt minskning av inre ställtid gäller 

dock fortfarande. 

8.5 Vad som kan uppnås 
Nedan i Tabell 8.1 och i efterföljande diagram, Figur 8.6 och Figur 8.7, visas hur 

ställtiden påverkas om alla ovanstående förslag, undantaget mekanisering, genomförs. 

Detta för att visa hur pass mycket ställtiden kan tänkas minska. Tabell 8.1 är direkt 

jämförbar med Tabell 7.1 som representerar nuläget i kapitel 7.4. Den procentuella 

förändringen är jämfört med nuläget. Mekanisering visas ej eftersom det förslaget inte 

går att kombinera med utskrift med måttangivelser till linjaler samt att det inte anses 

intressant inom snar framtid. 
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Notera att den totala arbetstiden har sjunkit med 31,9 minuter från 118 till 86,1 

minuter. De olika ställtyperna I, YF, YB och YF har inte alla sjunkit. Yttre före och efter 

har båda ökat. De ökade tiderna beror på att inre ställarbete har gjorts om till yttre. 

Yttre buffert ställtid är så låg att en ensam person nästan hinner med arbetet själv. Det 

kan därför vara onödigt att genomföra samtliga förslag som reducerar enbart den 

tiden. Förslaget med extra ställpersonal genererar den sista raden i Tabell 8.1 ovan, 

övriga är oförändrade. Likaså är de två diagrammen nedan opåverkade av det 

förslaget. Fördelen är istället att förberedelser hinns med samt att operationer kan 

utföras parallellt. I Figur 8.6 och Figur 8.7 är en hel stapel den ursprungliga tiden och 

toppen i röd färg är den reducerade tiden. Därmed blir ställtiden med 

förbättringsförslag den vänstra blåfärgade stapeln. 

Tabell 8.1: Tidsåtgång med förbättringsförslag 

 

TID[min] 
 

 

I YF YB YE Totalt Förändring 

Station 1. Placering av behållare 3,7 9,2 0,0 0,0 12,8 0 % 

Station 2. Placering på linan 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0 % 

Station 3. Pulverfyllning 3,2 0,0 0,4 0,0 3,6 -32 % 

Station 4. Skumfyllning 3,2 0,8 0,4 0,0 4,4 -29 % 

Station 5. Montering av ventil 0,2 4,0 2,0 0,0 6,2 -24 % 

Station 6. Momentdragning 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 -43 % 

Station 7. Trycksättning 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 -20 % 

Station 8. Etikettering 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 -72 % 

Station 9. Plombering 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0 % 

Station 10. Till läcksökning 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 -27 % 

Station 11. Läcksökning 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 -93 % 

Station 12. Kartongresare 9,6 1,2 0,0 1,2 12,0 -22 % 

Station 13. Placering i kartong 3,0 0,7 0,0 1,0 4,7 0 % 

Station 15. Förslutning 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 -47 % 

Station 16. Etikettering på kartong 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0 % 

Station 17. Pallpackning 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 -12 % 

Ej stationsbundet 6,2 4,2 1,8 17,0 29,2 -28 % 

Totalt 36,5 20,0 10,4 19,2 86,1 -27 % 

Totalt 2 pers 18,3 10,0 5,2 9,6 43,0  

Totalt 3 pers 12,2 6,7 3,5 6,4 28,7  
 



ANALYS OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG  
 

64  

 

Figur 8.6: Inre ställtid med förbättringsförslag 

 

Figur 8.7: Yttre buffert ställtid med förbättringsförslag 
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De reducerade tiderna i Tabell 8.1, Figur 8.6 och Figur 8.7 är, i likhet med övriga 

redovisade tider, effektiva. Att den redovisade inre ställtiden för två personer sjunkit 

från 24,5 minuter till 18,3 minuter är inte hela sanningen. Andra, mer betydande 

fördelar, är att förbättringsförslagen på kort och medellång sikt medför att 

materialhanteringen enklare kan utföras i god tid samt att yttre buffert ställtid 

reducerats kraftigt, eventuellt mer än nödvändigt. Att dagens ställtid ofta är uppemot 

en timme berodde på att förberedelser inte hinns med samt att övrigt ej ställrelaterat 

utförs under stopptiden. Om åtgärderna genomförs, även exklusive extra personal, 

skulle mycket mer hinnas under drift. Att få ner ställtiden till 18,3 minuter vore 

idealfallet, men ca 25 minuter får anses mer realistiskt. Om dessutom extra personal 

inkluderas bör den redovisade tiden på 12,2 minuter kunna närmas. Med en extra 

person närvarande ska alltid det mesta möjliga vara förberett inför ställ samt att städa 

undan och göra det ej ställrelaterade under drift. 

Resultatet visar även att förslaget med en extra ställpersonal inte ger lika många 

fördelar när det kombineras med de övriga. Yttre buffert ställtid blir tillräckligt kort 

ändå samt att materialhanteringen redan förenklats. Förslaget bör dock inte förkastas, 

om övriga förslag införs bör de uppföljas och undersökas om de gav upphov till det 

som önskades eller om ytterligare åtgärder krävs. 

  



ANALYS OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG  
 

66  

 

 



EFFEKTER PÅ PRODUKTIONSSYSTEMET  
 

67 

9 Effekter på produktionssystemet 
Detta kapitel syftar till att visa hur reducerade ställtider påverkar företagets 

produktionssystem. 

 
Till att börja med är det viktigt att påpeka att ställtidsreduceringen i sig inte innebär 

några större förändringar, endast stilleståndstiden minskar och kapaciteten ökar. De 

större och mer betydande fördelarna är alla möjligheter som öppnas. För att dra fördel 

av dessa måste produktionssystemet anpassas efter de nya förhållandena. I kapitel 4 

Problembeskrivning togs de mest påtagliga problemen upp som till stor del beror på 

långa ställtider och behovet av högre produktmixflexibilitet. Inom lagerhållning och 

produktionsstyrning öppnas de främsta möjligheterna i samband med en 

ställtidsreduktion. 

9.1 Lagerhållning 
Nedan görs även ett enklare beräkningsexempel för att visa hur lagret och kostnaderna 

hörande dit påverkas av en halverad ställtid. Det har visats att ställtiden kan minskas 

betydligt mer, men troligtvis genomförs inte samtliga förslag inom kort och vad som 

sker vid en halvering visas därför. Exemplet syftar till att ge en storleksuppfattning över 

möjliga besparingar och notera att flera antaganden har gjorts. 

Hur mycket som behöver hållas i lager påverkas av flertalet parametrar. Vid ett 

beställningspunktssystem, som företaget använder för lagerstyrningen, påverkas nivån 

främst av produktionsledtid, partistorlek och efterfrågans nivå och variation. 

Partistorlekar och ställtid har ett tajt samband. Hur dessa hänger ihop och påverkar 

varandra togs upp i kapitel 5.2.1 och kan alltså vara lite olika beroende på mål. Men 

klart är i varje fall att minskad ställtid leder till minskade partistorlekar. Halverad 

ställtid leder till halverade partistorlekar med bibehållen kapacitet. Om 

förbättringsförslagen genomförs som leder till en ställtid på 15 minuter istället för 

dagens 45 – 60 minuter kan en minskning av partistorleken med ca 70 % uppnås med 

bibehållen kapacitet. 

Som togs upp i kapitel 5.2.1 minskar enligt Nicholas (1998) även processens ledtid av 

en ställtidsreduktion. Egentligen är det främst efter minskandet av partistorleken som 

även produktionsledtiden sänks. Exakt hur mycket den påverkas görs ingen närmare 

utredning av. Om ledtiden lyckas halveras fås, enligt Oskarssons (2006) formel för 

säkerhetslager i kapitel 5.1.4, en minskning med faktorn  0,5 ≈ 0,7 med bevarad 

säkerhet. 
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Medellagernivån =
𝑄

2 + 𝑆𝐿, där Q = partistorlek och SL = säkerhetslager. 

Företagets orderkvantiteter är överlag ungefär dubbelt så stora som säkerhetslagret. 

Att döma av detta samband kommer alltså en halverad ställtid resultera i en minskning 

av medellagernivån med 25 % om endast partistorleken halveras och säkerhetslagret 

hålls opåverkat. Om dessutom säkerhetslagret minskas kommer medellagernivån att 

reduceras ytterligare. Momentana lagervärdet var 2010-05-31 enligt Jonsson13 ungefär 

X (döljs av sekretess) miljoner kronor. Lagervärdet kommer alltså enligt denna modell 

att minska med ca 0,25*X miljoner kronor om endast hänsyn tas till partistorleken. 

Om denna ställtidshalvering realiseras och partistorlekarna anpassas därefter skulle till 

en början lagernivån minska och dessa pengar frigöras som t.ex. kan användas för att 

täcka de kostnader som detta inneburit. Den sänkta lagernivån kommer också medföra 

att lagerhållningskostnaden sjunker. Sambandet 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 =

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∙ 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ger den årliga besparingen på grund av lagerminskningen. 

I Figur 9.1 visas vilken årlig besparing som fås med ovan uträknade minskning av 

medellagernivån beroende på vilken lagerränta som används. 

 

Figur 9.1: Årlig minskning av lagerhållningskostnaden 

9.2 Produktionsstyrning 
Denna partistorleks- och lagernivåminskning skulle också hjälpa till att minimera 

skrotning av brandsläckare från färdigvarulagret. Med mindre partier och kort ledtid är 

det möjligt att snabbt fylla på om det skulle ta slut, men fördelen är just att om partiet 

med släckare skulle bli osäljbart så är det ett färre antal som behöver skrotas. Det ska 

också beaktas att det vore klart önskvärt ur denna synvinkel att ej lagerföra släckare 

alls där det finns påtaglig risk för detta. Alternativet som nämndes redan i 

                                                      
13

 Joakim Jonsson, Produktionschef. Presto. 
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problembeskrivningen, att tillverka mot kundorder, skulle därför kunna vara lämpligt 

om ställtiden kan fås tillräckligt kort. Eftersom försäljning i regel sker av hela pallar så 

borde detta alternativ ändå ge ett måttligt parti vid varje körning. Det viktiga är dock 

att ordern prioriteras så att kunden får leverans inom angiven tid. Eftersom Presto 

ändå kommer att lagerföra många olika varianter och kunna utlova leverans över 

natten på de vanligaste modellerna, måste det avgöras vilka som inte ska lagerföras så 

att säljaren direkt kan meddela kunden om vilka udda modeller som har extra 

leveranstid. Det bör dock endast röra sig om någon enstaka dag extra, men är ändå 

viktigt. Ett lämpligt sätt att avgöra vilka som ska göras mot kundorder skulle kunna 

vara att använda ABC-analys, som beskrevs i kapitel 5.1.5. Alternativet med 

kundordertillverkning anses, från företagets sida, inte vara möjligt med dagens 

produktionsprocess. Men för att anamma JIT-konceptet och eliminera överproduktion 

är det ett viktigt steg, vilket också kan göras möjligt genom kortare omställningstider 

som togs upp i kapitel 5.3.3 Just-in-time. 

En annan möjlighet som kommer att uppstå är att robotlinan kommer att bli mer 

fördelaktig längre ner i partistorlekarna än den manuella monteringen. Det är därför 

viktigt att justera ner gränsen för när släckarna ska monteras manuellt för att dra nytta 

av detta. 

Sammanfattat kommer en ställtidsreducering alltså resultera i att produktionssystemet 

blir mer flexibelt och effektivt. 
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10  Slutsatser  
Här redovisas de slutsatser som kan dras utifrån arbetet på ett kort och 

sammanfattande vis. De är tänkta att besvara frågeställningarna samt att uppfylla 

syftet. 

 
För att komma tillrätta med dagens problem samt att upprätthålla kundservicen i 

framtiden krävs att ställtiden för byte av brandsläckarvarianter i robotlinan reduceras. 

Detta arbete har visat att det finns stora möjligheter att reducera denna ställtid. Hur 

en omställning går till beskrevs i kapitel 7. För att realisera denna reducering har 

följande förbättringsförslag tagits fram som beskrevs mer detaljerat i kapitel 8. 

1. Inför extra pallplats vid stationerna 

En extra pallplats vid stationerna möjliggör framkörning av material, i 

förberedande syfte en tid innan ställ inleds, på ett smidigt sätt. 

2. Utveckla universella paletter 

Om en palett utformas så den kan hantera samtliga behållare elimineras 

palettbytet helt, vilket är den mest tidskrävande operationen. 

3. Inför etikettskrivning på plats 

Etikettskrivning på plats eliminerar helt bytet av etiketter, endast byte av 

skrivarprogram krävs. Dessutom krävs inget lager av etikettrullar samt att brist 

av dessa ej kan uppstå. 

4. Utveckla ett nytt mothåll i läcksökaren 

Ett förslag har tagits fram där mothållet i läcksökaren byggs om så att 

hanteringen underlättas avsevärt. Istället för att skruva fast olika stora mothåll 

finns ett fast monterat och separata distanser hängs på. 

5. Inför extra ställpersonal 

Detta förslag kommer att minska ställtiden kraftigt om det införs individuellt, 

men viss ställtidsreducering fås även i kombination med övriga. 

6. Inför utskrift med måttangivelser till linjaler 

Ett program görs där operatören kan skriva ut måttangivelser till linjalerna vid 

positionering. Detta ska resultera i kortare omställningstid och mindre 

efterjusteringar. 

7. Inför mekanisering av positionering 

Som ett sista alternativ kan utrustningen mekaniseras så att positionering sker 

med en knapptryckning. Detta förslag anses inte vara aktuellt inom en snar 

framtid, men ska i alla fall finnas i åtanke om övriga inte bedöms räcka. 

Förslag 1, 4 och 6 rekommenderas att genomföra relativt omgående eftersom de 

innebär relativt små insatser. På lite längre sikt bör förslag 2 och 3 tas i beaktande. Det 

återstår att utreda om de är genomförbara i verkligheten samt investeringskostnaden. 



 SLUTSATSER  
 

72  

Till sist återstår förslag 5 och 7 på lång sikt. Extra ställpersonal i första hand och 

framförallt om universalpaletter inte var genomförbart. 

Dessa förslag är de som bör gås igenom till en början. Det finns självklart fler tänkbara 

lösningar, men i kapitel 8.5 visades att de 6 första förslagen kommer att ge en stopptid 

i maskinen på knappt 15 minuter. Detta är uppnått genom att mesta möjliga förbereds 

innan stopp samt förbättring av själva operationerna och genom tillgång till en extra 

person. 

Ställtidsreduktionen kommer att öka linans kapacitet och att möjliggöra mindre 

partistorlekar av brandsläckare. Partistorlekarna kan exempelvis minskas med ca 70 % 

med bibehållen kapacitet. Därmed kommer produktmixflexibiliteten att öka. Detta 

bidrar till en lägre lagerhållningskostnad samt att det kommer bli mer fördelaktigt att 

tillverka vissa släckarmodeller direkt mot kundorder. 
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11  Fortsatt arbete 
Förslag till fortsatt arbete tas upp. Både sådant som kan fortsättas utifrån detta arbete 

och andra infallsvinklar som inte berörts. 

 
Att det finns stora möjligheter till att reducera omställningstiden råder ingen tvekan. 

Frågan som fortsättningsvis ställs är vad som är lönt att investera för att minska 

ställtiden. Detta har inte ingått i detta arbete i någon större utsträckning på grund av 

tidsbegränsningen, men vid utarbetande av förslagen har kostnadsaspekten funnits 

med i tankarna även om inga beräkningar gjorts. Detta arbete får ses som en studie 

som framgångsrikt kan fortsättas. Eftersom det inte funnits möjlighet till att 

fullständigt utreda samtliga förslag samt implementering, måste vidare arbete ske som 

nämnts tidigare. Tidsvinsterna, till följd av förbättringsförslagen, som presenterats har 

inte kunnat verifieras genom tester i produktionen, men anses vara fullt uppnåbara om 

inga övriga hinder finns för införandet. Nedan listas några viktiga punkter som behöver 

utredas för att förslagen ska bli kompletta. 

 Universella paletter 

Finns möjligheten att konstruera en palett för alla behållartyper? Om inte, går 

det att ha ett fåtal palettmodeller som hanterar flera olika behållare? 

 Mothåll i läcksökare 

Förslaget anses fullt genomförbart. Dock behövs underlag för att tillverka de 

nödvändiga delarna. 

 Skriva etiketter på plats 

Vilka alternativ som finns på marknaden behöver undersökas samt vad de 

kostar. 

 Extra ställpersonal 

Finns någon extra personal tillgänglig för att hjälpa till vid robotlinan under 

omställning? Om inte, kan en ny anställas som också kan få övriga uppgifter? 

Arbetet avgränsades i ett tidigt skede till att inte beräkna investeringskostnaderna för 

förslagen. Innan införande rekommenderas att kostnaderna för införande av förslagen 

tas fram och att de värderas efter hur mycket tid som reduceras per investerad krona. 

Likaså berörde inte detta arbete att vissa stationer ställs om mycket oftare än andra. 

Detta är också något som vore bra att ta hänsyn till. Men om målet i framtiden är att 

tillverka mindre partier efter behov, och eventuellt också mer kundorderstyrt, kommer 

mer kompletta omställningar att utföras och sekvensiering blir då mindre betydande. 

Vidare rekommenderas att lagerhållning och orderstyrning ses över, som belystes 

närmare i kapitel 9, för att utnyttja fördelarna med korta omställningstider. 
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Bilaga 1 

Station: 1. Placering av 
behållare   TID   

  
Operationssteg: I YF YB YE 

Behövs 
något? Krav: 

Kolla i datorn hur många släckare som återstår   10         

Gå ett varv runt banan och räkna släckarna   70         

Ställer på så många behållare på banan som återstår 
(Ej ställ. Hör till pågående körning)   (-)         

Ställer pall åt sidan   30     Truck   

Hämtar pall med nya i RVL   110     Truck   

Packar upp pall (emballage)   130     Kniv, Tape   

Ställer de nya på bandet   70         

Kör tillbaka pall med överblivna behållare och 
hämtar en ny till   130     Truck   

Justera skenor 80       
Polygrip, 
behållare   

Ställer på fler behållare i omgångar 140           

              

Totalt per typ [s] 220 550 0 0     

Totalt per typ [min] 3,67 9,17 0 0     

 

Station: 2. Placering på linan   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Släppa skruvarna 5           

Positionera mothållet mot behållaren 20       Behållare Palett 

Dra år skruvarna 5           

              

Totalt per typ [s] 30 0 0 0     

Totalt per typ [min] 0,5 0 0 0     

  



 BILAGOR  
 

ii  

Station: 3. Pulverfyllning   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Tom behållare hämtas     90     Palett 

Spärr släpps och höjden anpassas. Spärr åtdrages     40   behållare   

Första behållaren vägs för att säkerställa rätt 
mängd 70           

Efterjustering mm. Vid dator 120           

              

Totalt per typ [s] 190 0 130 0     

Totalt per typ [min] 3,17 0 2,17 0     

 

Station: 4. Skumfyllning   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Eventuella kranar öppnas/stängs. Sätter i rätt 
pumpkontakt   50         

Tom behållare hämtas     90     Palett 

Spärr släpps och höjden anpassas. Spärr åtdrages     40   behållare   

Mängden ställs in 40           

Första behållaren vägs för att säkerställa rätt mängd 90           

Eventuell justering av mängden. 60           

              

Totalt per typ [s] 190 50 130 0     

Totalt per typ [min] 3,17 0,83 2,17 0     
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Station: 5. Montering av 
ventil   TID   

  
Operationssteg: I YF YB YE 

Behövs 
något? Krav: 

Ventiler & stigrör vid arbetsplatsen läggs tillbaka på 
pallen     140       

Truck hämtas     60       

Pallen med ventiler körs tillbaka & ny hämtas     120   Truck   

Pallen med stigrör körs tillbaka & ny hämtas     120   Truck   

Ventiler & stigrör packas upp & bärs fram till 
arbetsplatsen     40       

Klämman justeras 10       Behållare   

              

Totalt per typ [s] 10 0 480 0     

Totalt per typ [min] 0,17 0 8 0     

 

Station: 6. Momentdragning   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Spärr släpps och höjden anpassas. Spärr åtdrages     40   behållare Palett 

              

Totalt per typ [s] 0 0 40 0     

Totalt per typ [min] 0 0 0,67 0     

 

Station: 7. Trycksättning   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Spärr släpps och höjden anpassas på stationen. Spärr 
åtdrages     50   behållare Palett 

Spärr släpps och höjden anpassas på skenan. Spärr 
åtdrages     30   behållare Palett 

Reduceringsventilen justeras vid station (fyllgas)     10   Veta värde   

Reduceringsventilen justeras vid tuber 
(läcksökningsgas)     60   Veta värde   

              

Totalt per typ [s] 0 0 150 0     

Totalt per typ [min] 0 0 2,5 0     
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Station: 8. Etikettering   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Rullen/Rullarna hämtas   60         

Gamla rullen/rullarna demonteras (per rulle)     50       

Nya rullen/rullarna monteras (per rulle)     90       

Gamla rullen/rullarna lämnas tillbaka     30       

Spärr släpps och höjden anpassas på första maskinen. 
Spärr åtdrages     20   

Uppmärkt 
linjal   

Spärr släpps och höjden anpassas på andra maskinen. 
Spärr åtdrages     20   

Uppmärkt 
linjal   

Spärr släpps och höjden anpassas på första rullen. Spärr 
åtdrages     20   

Uppmärkt 
linjal   

Spärr släpps och höjden anpassas på andra rullen. Spärr 
åtdrages     20   

Uppmärkt 
linjal   

Plasthylsan byts     50       

              

Totalt per typ [s] 0 60 300 0     

Totalt per typ [min] 0 1 5 0     

 

Station: 9. Plombering   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Byta sprintar (finns på golvet)     30       

Byta plombsaker (i skåpet)     60       

              

Totalt per typ [s] 0 0 90 0     

Totalt per typ [min] 0 0 1,5 0     
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Station: 10. Till läcksökning   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Justera höjden på riktaren 100       
Behållare, 
ventil Palett 

Justera ändläget på cylindern 30       Behållare Palett 

              

Totalt per typ [s] 130 0 0 0     

Totalt per typ [min] 2,17 0 0 0     

 

Station: 11. Läcksökning   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Erforderliga mothåll letas fram i lådan samt verktyg 30           

Gamla mothåll skruvas bort och läggs i lådan 110       verktyg   

De nya skruvas på plats 120       verktyg   

              

Totalt per typ [s] 260 0 0 0     

Totalt per typ [min] 4,33 0 0 0     
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Station: 12. Kartongresare   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Ny pall hämtas (ställs på sidan) 
 

70     Truck   

Kartonger plockas bort från magasinet till pallen 60         Utifrån 

Hämtar lapp med inställningsmått 50         Utifrån 

Ställer kartongmagasinet utifrån, vev för höjd 25       Lapp Utifrån 

Ställer kartongmagasinet utifrån, 2 armar för bredd 25       Lapp Utifrån 

Justering av limhuvuden utifrån, 2 st 25       Lapp Utifrån 

Justering av limhuvudenas givare 2 st 15       Lapp Inifrån 

Plockar bort kartonger inifrån 25         Inifrån 

Gamla lådan tas bort 50       Verktyg Inifrån 

Justering av maskinens höjd med vev  15       Lapp Inifrån 

Nya lådan monteras 70       Verktyg Inifrån 

Plattor mot låda 40       Kartongbit Inifrån 

Flyttar gamla pallen åt sidan  25       Truck Utifrån 

Flyttar fram nya pallen 25       Truck Utifrån 

Fyller kartongmagasin 60         Utifrån 

Magasinets ovandel 15       kartong Inifrån 

Drar fram en kartong från magasinet 20         Inifrån 

Stoppklacken 60       Kartong Inifrån 

Armen 60       kartong Inifrån 

Stoppklack på banan justeras 25       Lapp Inifrån 

Provkörning 90           

Kör tillbaka gammal pall 
 

    70     

              

Totalt per typ [s] 780 70 0 70     

Totalt per typ [min] 13 1,17 0 1,17     
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Station: 13. Placering i 
kartong   TID   

  
Operationssteg: I YF YB YE 

Behövs 
något? Krav: 

Kuverten plockas bort från magasinet & robotcellen 60           

Pallen körs bort 60       Truck   

Ny pall med kuvert hämtas 40 
 

    Truck   

Skenan justeras till den nya med 2 fasta steg 20           

kuverten plockas in i magasinet 100           

              

Totalt per typ [s] 280 0 0 0     

Totalt per typ [min] 4,67 0 0 0     

 

Station: 15. Förslutning   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Höjden justeras centralt med vev 20       Lapp   

Längdanpassning på ovansidan 15       Lapp   

breddanpassning på ovansidan 20       Lapp   

Limhuvudena 1 st justeras 15       Lapp   

bredden i slutet på undersidan 40       Lapp   

Höjd på plattan som går in under locket (gå runt, 
andra sidan) 50       Lapp   

Lapp lämnas tillbaka 30           

              

Totalt per typ [s] 190 0 0 0     

Totalt per typ [min] 3,17 0 0 0     
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Station: 16. Etikettering på 
kartong   TID   

  
Operationssteg: I YF YB YE 

Behövs 
något? Krav: 

Nytt skrivprogram laddas vid stationen. 30           

              

Totalt per typ [s] 30 0 0 0     

Totalt per typ [min] 0,5 0 0 0     

 

Station: 17. Pallpackning   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Skenan justeras 70           

Fulla pallen körs ut, lapp skrivs 80       truck färdig 

Ny tompall läggs in 10           

Nytt packprogram laddas 40           

              

Totalt per typ [s] 200 0 0 0     

Totalt per typ [min] 3,33 0 0 0     
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Ej Stationsbundet   TID   
  

Operationssteg: I YF YB YE 
Behövs 
något? Krav: 

Nästkommande order tas fram och plocklista 
skrivs ut   30      Dator   

Ingående artiklar kollas på lista löpande 60 60 60       

Formatbyte     50   Dator   

Avsluta pågående operation/påbörja ny     60   Dator   

Antalet sugkoppar ställs in på gripdonet 70       Polygrip   

              

Pall med paletter körs fram till linan   110     Truck   

Steg1 Paletter byts ca 6-7 åt gången     100     paletter 

Steg2 Paletter byts     100     paletter 

Steg3 Paletter byts     100     paletter 

Steg4 Paletter byts     100     paletter 

Steg5 Paletter byts     100     paletter 

Steg6 Paletter byts     100     paletter 

Köra tillbaka gamla pallen       30 Truck   

              

Ca tionde släckaren ställs undan vid större byten       120     

Släckare testas vid annat tillfälle       900     

              

Bufferten arbetas upp lite innan roboten startas 300           

              

Totalt per typ [s] 430 200 770 1050     

Totalt per typ [min] 7,17 3,33 12,8 17,5     
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Bilaga 2 
Pulverfyllning Inställningsmått [mm]  Nytt mått [mm] 
Linjal1  350 

Skumfyllning 
Linjal2  508 

Momentdragning 
Linjal3  469 

Trycksättning 
Linjal4  482 

Etikettering 
Linjal5  124 
Linjal6  126 
Linjal7  224 
Linjal8  229 

Till läcksökning 
Linjal9  34 
Linjal10  312 

Kartongresare 
Linjal11  214 
Linjal12  332 
Linjal13  58 
Linjal14  97 
Linjal15  55 
Linjal16  621 
Linjal17  81 
Linjal18  645 
Linjal19  45 
Linjal20  198 
Linjal21  62 
Linjal22  87 

Förslutning 
Linjal23  12 
Linjal24  97 
Linjal25  357 
Linjal26  48 
Linjal27  65 
Linjal28  90 

Pallpackning 
Linjal29  358 
Linjal30  368 
Linjal31  355 
 


