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Sammanfattning 
Standardiserat arbetssätt, STDA, är en av grundstenarna inom modern 

Produktionsutveckling. Nivån på STDA är resultatet av det grundläggande 

produktionstekniska arbetet, som i sin tur lägger grunden för den pågående 

produktionen. STDA ska enkelt uttryckt beskriva det just nu bästa arbetssättet, 

eller metoden, som är gemensam för alla på arbetsplatsen för att uppfylla de krav 

som finns på produkten. Metoden har varit känd länge men vår bedömning är att 

implementeringsgraden är förhållandevis låg inom pressgjuteriindustrin. Syftet 

med arbetet har varit att få fram förbättringspotentialen med att införa 

standardiserat arbetssätt och vilka mjuka parametrar som sätter förutsättningarna 

för en lyckad implementering. 

I projektet har studierna fokuserat på att följa omställningar av pressgjutmaskiner 

samt intervjuer av de personer som påverkar en omställning direkt eller indirekt. 

Resultatet av studierna visar på många potentiella förbättringsområden som skulle 

vara möjliga att arbeta med om STDA infördes. Mest påtagligt är en bättre 

utnyttjandegrad i produktionen och en bättre utveckling av de mänskliga 

resurserna som i sin tur sänker omställningstiden. Resultatet av sådana 

förbättringar skapar möjligheter för produktionen att genom ökad flexibilitet möta 

kundbehov med kortare framförhållning utan att höja lagernivåerna.   

Summary 
Standardized work is one of the foundations that modern production development 

I s built  upon. The level of the standardized work is the result of basic production 

engineering work, which in return is the base for the running production. The 

standardized work be simply stated describe best work, or method, that I common 

for all in the place of work to fulfill the requirements on the product. The method 

has been known for a long time but our judging is that the degree of 

implementation is relatively low witihin the diecasting industry. The purpose of 

the work has been to pick out the improvement potential introducing standardized 

work and which soft parameters that sets conditions for a sucessful 

implementation. 

The studies in the project has focused on following tool chanhes in the die casting 

machines and interviews of the persons that affects a tool change directly or 

indirectly. 

The results of the studies shows on several potential improvement areas that 

should be possible to work with if standadized work was introduced. Most 

significantly is a better utilization of the production and a better development of 

the human resource that in return reduces the tool changing time. The result of 

such improvements creates possibilities for the production to meet customer needs 

regarding shorter notice through increased flexibility without higher inventory 

levels. 
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1 Tillkomst  

Detta projekt har beslutats av forskningsgrupp Pressgjutning.  

Följande företag har ingått i projektet:  

 

 Metallfabriken Ljunghäll AB 

 Husqvarna AB 

 Mönsterås Metall AB 

 Lundbergs Pressgjuteri AB 

 

2 Inledning 

Att detta projekt initierades har sitt ursprung i att hur standardiserat arbetssätt, 

STDA, utförs i praktiken ofta ger utrymme för förbättringspotential. Vad som är 

en bra nivå på STDA är föremål för tolkning, eftersom det är en gradvis analog 

skala. En vilja att jobba standardiserat är en god grundförutsättning, men för att 

det ska få genomslagskraft på det finansiella resultatet krävs mer. Det krävs att 

den goda viljan resulterar i fungerande arbetssätt och strukturer som leder till 

ständiga förbättringar, vilket är själva syftet med STDA. Generellt sett är nivån på 

STDA förhållandevis låg hos svenska företag, baserat på erfarenhet från ca 50-

talet företag. STDA involverar flera nivåer i organisationer och vanligast är att det 

praktiseras i någon form inom löpande produktion. Denna studie har fokuserat på 

STDA vid omställningar. Ett område som innefattar högre komplexitet än löpande 

produktion vilket möjliggör en bredare analys av innebörden av STDA eftersom 

flera funktioner behöver samverka för att uppnå ett gemensamt mål. Vid 

produktionstekniskt arbete är det viktigt att både ta hänsyn till detaljer, såsom 

tekniska specifikationer, arbetsplatsupplägg, beredningar, balansering av resurser 

etc., men också till övergripande effekter, såsom optimering av flöden, identifiera 

behov av support för att stödja helhetsresultatet och att utifrån kundperspektivet 

förbättra interna strukturer för att kunna organisera sig bättre. Produktionssystem 

är komplexa och det kan vara svårt att identifiera hur allt detta ska uppnås 

samtidigt, ofta optimeras olika delar var för sig och viktiga strukturella aspekter 

negligeras eftersom det är svåra att överblicka. STDA är ett verktyg för att uppnå 

en rörelse mot ett bättre framtida tillstånd. Förbättring av produktionssystem är 

komplext och därför krävs inte sällan stor förankring vid förändringar, det gäller 

att skapa förståelse och tilltro till att förändring leder till förbättring. Det svåra är 

att förbättring i en del av organisationen kan leda till försämring av 

helhetsresultatet, men också vise versa, en förbättring av helhetsresultatet kan 

medföra att en del upplever försämring. Det gäller att vara vis och välja rätt 

förbättringar och STDA är ett sätt att säkra nuvarande bästa kunskap om hur saker 

och ting ska gå till. För att åstadkomma effektiva förändringar för helhetsresultatet 

krävs därför omfattande arbete för att hantera mjuka aspekter där det är människor 

som möjliggör ett företags förmåga att leverera kundvärde. 

”Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar och för personalens 

delaktighet”, princip nr 6 i boken The Toyoyta Way [1]. Henry Ford skrev redan 

1926 att dagens standard är en nödvändig grund på vilken morgondagens 
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förbättringar vilar. Samtidigt varnar han för att tänka om standarder som något 

begränsande som kommunicerar ramar att förhålla sig till, utan förespråkar istället 

att tänka att standarder är bästa sättet idag som vi kan förbättra imorgon [1]. Med 

detta som utgångspunkt har denna studie genomförts. 

 

3 Syfte och mål 

Standardiserat arbetssätt, STDA, är en utmaning för alla företag men syftet med 

detta projekt är att analysera pressgjuteriers arbete inom detta område för att 

kunna tydliggöra potentialer att utvecklas inom denna grupp. Självklart kan andra 

företag nyttiggöra innehållet i denna rapport men huvudfokus är pressgjuterier.  

Målet är att identifiera vilken förbättringspotential som finns genom genom 

införande av STDA och vilka mjuka parametrar som sätter förutsättningarna för 

en lyckad implementering. 

Användning av STDA kommer att bidra till en säkrare styrning av kvalitet och en 

förbättrad styrning mot satta produktionsplaner vilket totalt sett ger en bättre 

kostnadskontroll och möjlighet till kostnadsbesparingar. 

För att uppnå syfte och mål beskriver denna rapport också viktiga förutsättningar 

för att kunna frigöra den identifierade potentialen. Frigörande av dold, synlig, låst 

eller tillgänglig potential kräver, p.g.a. produktionssystems komplexa 

komposition, alltid hantering av mjuka värden. Självklart blir det en viktig del av 

analysen.  

 

4 Metoder 

4.1 Studier av omställning 

Grundläggande fakta till projektet har tagits fram genom studier på plats vid 

omställning av pressgjutmaskiner, det vill säga byte av formverktyg och 

tillkommande stödutrustningar. I projektet har fem omställningar följts på fyra 

olika företag. Omfattningen av omställningarna har varierat ganska mycket, både 

avseende maskin- och verktygsstorlek, hur många kompletterande 

tillverkningsoperationer som ingått i omställningen och vilken tekniknivå den 

omställda utrustningen haft. Omställningarna har dokumenterats med noteringar 

som förts under studien, både via observationer och via svar på direkta frågor som 

ställts under och i samband med omställningen.  

Kompletterande intervjuer har gjorts med de funktioner som har en direkt 

påverkan på omställningen, alltså operatörer, ställare, verktygsservice och 

arbetsledning. 

Några omställningar har dokumenterats via filmning där ställare haft 

huvudkameror på sig kompletterat med en stationär videokamera. Genom dessa 

har man fått en tydlig bild av vad ställarna gör och när de gör det. En av de 

filmade studierna har lagts in i en SMED-programvara, AviX [2], där resultatet 

kan se ut enligt exemplet i figur 1.  
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Figur 1. Exempel på omställningsstudie i AviX-SMED. 

 

 

4.2 Kompletterande studier 

Som komplement till studier av omställningar och intervjuer mer direkt kopplade 

till omställningarna har intervjuer gjorts med funktioner i organisationen som är 

längre ifrån omställningarna men som ändå indirekt har en påverkan på hur dessa 

genomförs. Exempel på sådana funktioner är planering och underhåll. 

Vi har också övergripande studerat ledarskapet och organisationen för att förstå 

hur utvecklings- och förbättringsarbete bedrivs.  

 

5 Resultat 

Rapportens innehåll måste såklart bedömas utifrån varje enskilt företags 

perspektiv. Studien har inte haft möjlighet att minutiöst studera alla samverkande 

aktiviteter som gör att en omställning kan genomföras, vilket skulle krävt mycket 

mer omfattande resurser. Metoden vid den utförda studien har därför syftat till att 

i stora drag identifiera beteenden som främjar eller motverkar modern 

produktionsfilosofi, där det t ex sedan länge är känt att minskad variation per 

automatik ökar produktiviteten. Förutsättningarna för genomförande av 

omställningar är mer än ställarnas kompetens, det är hela företagets förmåga att ge 

support och arbetssättet kring ständig utveckling och ledning. En omställning 

interagerar med många funktioner i ett företag och är ofta en företeelse som 

innefattar stor potential, både direkt vid genomförande av ställ och indirekt hos 

den interna strukturen för att möjliggöra ett ställ. Erfarenhet från flera ställen är att 

STDA på omställningar är en utmaning där många SMED-projekt initialt påvisat 

omfattande reducerad ställtid men snart varit tillbaka vid utgångsläget. Ett 

beteende många känner igen och ofta pekar ut som svårt att hantera. En viktig 

kärnfråga blir därför hur ledningen efterfrågar medarbetarnas engagemang att 
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eftersträva ständig förbättring så att en utvecklingskultur kan skapas. En 

efterfrågan som grundar sig i ledningens förståelse för vad som behöver 

efterfrågas och att ledningen klarar att ge support därefter. Studien har omfattat ett 

antal ställ vid olika pressgjuterier med olika förutsättningar. Studien ger inte en 

heltäckande bild av alla olika konfigurationer av företag, men generella data går 

att identifiera. 

 

5.1 Observationer vid omställningsstudierna 

Utförare av omställningar skilde mellan de studerade gjuterierna, från att ordinarie 

operatörer med hjälpresurs utförde ställ till att det var specialiserade ställare. Det 

är alltid en utmaning att optimera ett ställ så att de medverkande resurserna 

används så väl som möjligt. Inget av de studerade gjuterierna hade en optimal 

fördelning, men det märktes om det var en aspekt som arbetades med. Vid 

användande av specialiserade ställare är det t ex extra utmanande att hantera hur 

ordinarie operatör kan användas.  

Dokument som styr utförandet av ett ställ var också olika vid de olika gjuterierna, 

från en standardmall för vad som ska utföras där det även inkluderas allt som ska 

förberedas före ställ, s.k. yttre ställ, till enklare inställningsdatablad med 

begränsad mängd information.  

Samtliga hade någon form av uppföljning av ställtid men endast ett av gjuterierna 

hade stort fokus på efterfrågan av kortare ställtider med differentierade ställtider 

för olika utrustningar och verktyg. Vidare hanterades utfallet av genomförda ställ 

olika, från att det noga följdes upp och avvikelser motiverades på synlig 

informationstavla, till att det diskuterades sinsemellan ställarna vilket ibland 

kunde leda till åtgärder. Generellt var nivån låg på förbättringstakt vad gäller 

fokus på ställtiden, med ett undantag där det var en del av det dagliga arbetssättet. 

Utrustningens tekniska beskaffenhet var inte i största fokus i studien, men av de 

utrustningar som studerades varierade det hur smidigt skruvande mm var. I vissa 

fall krävdes omfattande skruvande och förvånansvärt lite lösningar fanns för att 

snabba upp lossning och fastgörande av olika verktyg i utrustningen. Även 

mycket inpassning och fixering noterades. Ytterligare aspekt gällde städbehov i 

och kring utrustning, detta varierade stort bland de olika gjuterierna, där ett stort 

städbehov ger en indikation av nivå på STDA. Det är viktigt att ifrågasätta all 

form av slöseri och att undvika uppkomst av städbehov från början, att städa tar 

viktig värdeskapande tid.  

Hur man tar tillvara kreativitet från medarbetare är också en viktig aspekt som 

innehar en omfattande dold potential i också svenska företag. Detta är inte helt 

synligt vid observation men går utmärkt att läsa in mellan raderna. Generellt 

präglas medarbetare av att ha ett engagemang för det de gör. Vid ett av företagen 

var det extra tydligt att företaget aktivt arbetar med att stödja engagemanget hos 

medarbetarna. 

5.1.1 Resultat från filmning 

Några av de studerade omställningarna har filmats. Filmerna från den ena 

omställningen har därefter lagts in i en programvara AviX-SMED, se exempel i 

figur 1. Analysen av de inlagda filmade arbetsoperationerna visar tydligt obalans 

mellan ställarna. Bara genom ombalansering mellan ställarna bedömdes en 20 %-

ig reducering av ställtiden vara möjlig. Observera att denna reducering endast 
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handlar om ombalansering utifrån nuvarande arbetssätt. Omställningen utfördes 

av rutinerade ställare som var ett väl inarbetat team. 

Filmbaserad studie möjliggör ökad systematisk identifiering av 

förbättringspotential gällande metoder. Till exempel operationssteg som tar lång 

tid pga vilket handverktyg som användes eller att svåra inpassningar krävs. 

Filmsekvenserna kan enkelt delas in i yttre och inre ställ. Långa förflyttningar blir 

också väldigt tydliga när man studerar en film av ett ställ. Man går väldigt långa 

sträckor under ett ställ. 

 

5.2 Kompletterande studier av supportfunktioner för 

omställningar  

5.2.1 Planering 

Det är skiftande kundefterfrågan av olika produkter som styr behovet av 

omställningar. Beroende på produktseriernas storlek och om flera produkter går i 

samma utrustningar ställer det olika krav på antal omställningar. Ju bättre 

omställningsarbetet går desto flexiblare kan man möta kundens behov. Ju sämre 

arbetet med omställningar går desto större behov av mellanlager krävs och de 

risker detta medför vid exempelvis kvalitetsproblem med omfattande inventering 

som följd.  

För att åstadkomma bra planering är det viktigt med system som tillgodoser 

aktuell information om lagerstatus, kundbehov och tid det tar att producera det 

som krävs för att säkerställa att framtida behov kan tillgodoses. Om någon av 

dessa informationer brister ökar risken för omplanering och negativa följdeffekter. 

Det är viktigt med kontinuerlig inrapportering av producerat antal så att problem i 

produktion som skapar förseningar upptäcks i tid för att inte riskera oförutsedd 

omplanering. Ett alternativ är att ha en välfungerande eskaleringstrappa vid 

uppkomst av problem så att planerare får direkt feedback på möjligheten hos lagd 

plan. Det är också viktigt att tiden för en omställning är förutsägbar, då det är ett 

längre stopp som påverkar förmågan att nå kundleverans i tid. Det är också viktigt 

att den information som påverkar genomförbarheten av en omställning är synlig 

för planerare. Vid ett av gjuterierna ansågs planen vara det viktigaste att följa och 

man hade försökt skapa de bästa förutsättningarna för att följa den. Generellt är 

det centralt att relevant information är tillgänglig vid planering. På olika sätt 

visade sig vid studierna att relevant information inte alltid fanns tillgänglig vilket 

allt emellanåt skapade behov av plötslig omplanering.  

Ytterligare aspekt och osäkerhet att hantera är flödet av nya produkter. Beroende 

av hur väl den indirekta strukturen är uppbyggd och det direkta arbetet med att 

förfina en omställning är så medför nya produkter varierad mängd osäkerhet. En 

kortare ställtid medför ökad flexibilitet att utvärdera nya produkter och verktyg.  

5.2.2 Arbetsledning 

Givetvis beror rollen som arbetsledare av storleken på avdelning och 

omfattningen av de system som man har ansvar för. Arbetsledning spelade en 

central roll vid merparten av studierna för att samordna finplaneringen av ställ. I 

företaget med den mest inarbetade strukturen ägnade sig arbetsledning mest åt att 

stödja och efterfråga utveckling av förbättringsarbetet. Det var operatör vid varje 

maskin som var ansvarig för att säkerställa att omställning blev enligt plan. Vid ett 
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av företagen ansvarade också arbetsledare för utveckling av mer strukturerade 

ställ med syfte att minska tidsåtgång av dessa.  

5.2.3 Förberedelse av verktyg 

Studien visade på exempel från att inte ha verktygen förberedda inför ställ till att 

ha verktyg vid varje maskin förberett för två byten framåt i tiden. Ett annat företag 

hade ett väl inarbetat system för behovsstyrd förberedelse av verktyg och det 

fjärde hade ett enklare system. Förberedelse av verktyg är starkt beroende av 

planeringen. Generellt kan man säga att om företaget tillämpar seriestorlekar som 

är större än kundens avropsbeteende så är företagets interna system långsammare 

än kundbehovet. Så är ofta också fallet och det skapar en problematik och 

utmaning att hantera när omplaneringar inträffar. Förberedelse av verktyg hade 

för de olika pressgjuterierna varierande integrering i planeringen. Men god nivå är 

inte alltid en garant eftersom resultatet beror på nivån hos indata för planeringen, 

där ett möjligtvis bra verktygssystem måste förhålla sig till möjligtvis upprepade 

behov av omplanering.  

5.2.4 Underhåll och förbättringsarbete 

Nivå på underhåll och förbättringsarbete är ofta relaterat till storlek av företag. 

Det är också ett resultat av hur man som företag prioriterar. Både underhåll och 

förbättringsarbete är en investering i framtida potential och det gäller att få igång 

rörelsen mot ett framtida bättre tillstånd. Det är viktigt hur man jobbar med sitt 

underhåll och förbättringsarbete, där underhåll syftar till att skapa stabilitet och 

implementeringsförmåga av förbättringsåtgärder som i sin tur ska leda till 

utveckling och ökad flexibilitet och/eller lönsamhet. Med större företagsstorlek 

följer ofta att underhåll har större inarbetad struktur för framtida investeringar och 

löpande underhåll. Men det blir viktigare och viktigare att inkludera hur 

förbättringsarbetet länkar in i det dagliga underhållsarbetet. Generellt i studien 

präglas förbättringslistorna av öppna punkter och otydlig koppling mot hur 

aktuella förbättringar leder till ökad förmåga att leverera kundkraven. Det är en 

viktig skillnad på att upprätthålla nuvarande STDA och att ständigt utveckla det. 

När det gäller omställningar var det två företag som hade förbättringsaktivitet 

specifikt för att förbättra ställtiderna. Det ena var i lärande startfas där man ännu 

inte riktigt klarade att möta upp med support och det andra hade nått längre med 

ett strukturerat system för att uppmärksamma vad som avvikit vid varje ställ. På 

övriga två var det en otydligare koppling mellan förbättringsarbetet och 

omställningar. På det ena fanns ställare närvarande vid förbättringsmöten men inte 

med tydligt fokus att minska ställtid. På det andra kunde man placera 

ställdatabladet på förbättringstavlan för uppdatering.  

 

5.3 Analys 

Observationerna av de fyra olika pressgjuterierna har gett rik indata för analysen. 

Analysen består av sammanfattade aspekter som är viktiga utifrån dessa 

observationer. Dessa aspekter är beskrivna på ett generellt plan utan direkt 

koppling till de enskilda pressgjuterierna. Vi rekommenderar varje läsare att 

försöka dra egna paralleller till sina egna företag med syfte att plocka ut idéer och 

tips om hur det egna företaget kan utvecklas mot ett bättre STDA. 

Övergripande resulterar analysen i följande graf, i enlighet med figur 2 nedan. 
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Figur 2. Övergripande centrala parametrar som både identifierar nuläge och 

framtida potential med STDA. 

 

Grovt representerar figur xx fyra olika områden man kan befinna sig i vad gäller 

STDA. På Y-axeln står det struktur och representerar det som omnämnts som 

indirekt förmåga att genomföra ställ, vilket kan abstraheras till de strukturer som 

ska leda till att vi på ett repetitivt sätt ska uppfylla kundkraven. På X-axeln står 

det efterfrågan och representerar ledningens förståelse för behovet av utveckling 

mot ett bättre framtida tillstånd och behov av support för att möjliggöra detta. Vad 

innebär det att befinna sig i de olika områdena, nedan följer kort en beskrivning: 

yy Lägre nivå på struktur för STDA och lägre efterfrågan mot ett bättre framtida 

läge, figur 2.  

Generellt är det ovanligt att man vill identifiera sig med en låg nivå, på det stora 

hela ser nog de flesta på sig själva utifrån den bästa sidan. Men med lägre struktur 

menas här att de interna arbetssätten och flödena inte helt fungerar. 

Produktionssystem är komplexa och struktur ska stödja att denna komplexitet kan 

hanteras, och framförallt variation som uppstår. Detta skapar förutsättning att 

effektivt styra produktionssystemet på daglig bas. I detta ingår även struktur för 

att ständigt utvecklas. Vilket interagerar med efterfrågan på X-axeln. Med lägre 

efterfrågan blir konsekvensen att där efterfrågan av utveckling och efterlevnad är 

låg utvecklar inte organisationen högre nivå på förmåga. I fråga om STDA 

innebär status yy en stor utmaning för att uppnå bättre framtida nivå, det krävs 

ökad medvetenhet om den egna statusen och förståelse för behovet av en resa mot 

xx. 

yx Lägre nivå på struktur för STDA och högre efterfrågan mot ett bättre framtida 

läge, figur 2.  

Denna kombination av status är också en utmaning att hantera. Det gäller att 

samtidigt med den höga ambitionen att utvecklas, som högre efterfrågan medför, 

bygga förutsättningar för organisationen att möta med en fungerande struktur. Det 

är risk att ledningen upplever att organisationen inte möter upp den höga 

efterfrågan samtidigt som organisationen inte heller är nöjda med den pågående 

utvecklingen. Det är viktigt att identifiera hur strukturen behöver förbättras och ge 

den support som krävs för att möjliggöra detta. Det kan vara en långsam process 

där man behöver lära sig se vilka strukturer och system som krävs för att stödja ett 

välfungerande upplägg. STDA för omställningar innebär bra struktur på varje ställ 
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och på det flöde ett ställ innefattar, illustrerat i figur 3 nedan. Figuren visar 

komplexiteten av att planera både tillvekningsorderna och omställningen så att de 

samverkar. Därutöver finns detta med struktur för ständiga förbättringar och hur 

man hanterar alla dessa förslag som tillåts komma in. Det är viktigt att undvika 

släp på genomförandet av förbättringsaktiviteter och det är viktigt att dessa kan 

kopplas mot ökat kundvärde. 

 

 

 

Figur 3. Illustrering av exempel på flöde hos ett ställ. 

 

xy Högre nivå på struktur för STDA och lägre efterfrågan mot ett bättre framtida 

läge, figur 2.  

Denna kombination av status är kanske svårast att bryta. Ett framgångsrikt 

koncept med en väl fungerande struktur kan göra det svårt att anstränga sig för att 

förflytta sig från xy mot xx i grafen i figur 2. Status xy medför att organisationen 

blir mer reaktiv och mindre ifrågasättande mot nuvarande struktur. Bristen på 

efterfrågan medför att det proaktiva tänkandet utgörs av fåtalet individer och stor 

potential i organisationen förbrukas. Utmaningen är att först från ledningen skapa 

en förståelse för hur rätt efterfrågan ska ställas och vad som krävs för ytterligare 

strukturer för att organisationen ska klara att möta denna efterfrågan. Samtidigt är 

utgångsläget för status xy ett bra utgångsläge där grundläggande struktur finns för 

att hantera en sådan utvecklingsresa. Men det är en väldigt mjuk resa, vilken 

förvisso också resulterar i hårda aspekter såsom ökad teknisk förmåga att t.ex. 

genomföra ställ. 

xx Högre nivå på struktur för STDA och högre efterfrågan mot ett bättre framtida 

läge, figur 2.  

Serie A Ställ Serie B 

Förbereda ställ 
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Företag på nivå xx präglas av engagemang som får utlopp i ett system med 

struktur för hur saker och ting ska fungera. Det går att ständigt utveckla detta 

system. Ledningen efterfrågar och skapar struktur för att detta ska möjliggöras. 

Prioriteringar läggs utifrån vad som anses generera ett framtida bättre tillstånd och 

organisationen tränas för att möta den utveckling som det innebär. Ett företag som 

befinner sig i status xx kan vara duktiga eller i nybörjartagen men präglas av 

lärande och support från ett efterfrågande ledarskap. STDA är en förutsättning för 

att detta ska vara möjligt. Det krävs också att en utvecklingskultur skapas, vilken 

baseras på mjuka aspekter såsom långsiktighet (för företagets främsta) och 

respekten för människan [3] 

5.3.1 Oförutsägbarhet  

Vid lägre nivå på STDA är resultatet en högre nivå av oförutsägbarhet. Vid 

omställningar skapar det i sin tur följdproblematiker för andra 

supportverksamheter där t ex verktygsförberedelserna inte alltid får rätt 

förutsättningar. Ytterligare aspekt är val av batchstorlek, där större batcher leder 

till längre tid mellan omställningar. Ju trubbigare ingångsvärden (oförutsägbarhet) 

desto värre blir effekterna vid användande av för stora batcher, där risken för 

följdeffekter som kan resultera i panikomställningar för att rädda en order ökar 

och igångsätter en plågsam serie av situationer som kräver extraordinära insatser. 

En kombination av oförutsägbarhet och stora batcher medför stor risk. 

Oförutsägbarhet medför också svårigheten att tidsbestämma när ett ställ verkligen 

blir, vilket också blir en utmaning för verktygsavdelningen att hantera. Detta 

samspel medför också att vissa omställningar inte kan utföras som ett resultat av 

att verktyg inte är förberedda, men frågan är varför situationen uppstod från 

början? Analyser av detta slag saknades generellt vid studierna. System för att 

hantera verktygsförberedelser varierade i precision, där inexakta ingångsvärden 

skapar större ansträngning hos en verktygsavdelning. 

 

5.4 Beskrivning av potential 

Analysen indikerar en betydande potential. Hur mycket resurser som kan avsättas 

för att utveckla för att utvinna potentialen är alltid en frågeställning och all 

potential går inte att utvinna omgående. Åtgärder kräver olika insats och ger inte 

samma pay back. Svårigheten är att veta vilken den optimala vägen är. Därför är 

det dumt att försöka hitta just den. Bättre att istället omgående påbörja arbetet 

med att försöka minska den variation och oförutsägbarhet som uppstår i nuläget, 

där en nyckelaspekt är att göra det utan att tillföra nya saker som adderar ny 

variation.  

Ett implementerat STDA fastställer ett tydligt normalläge från vilket förbättringar 

kan skapas. Redan fastställandet av STDA genererar ofta en kortare ställtid som 

sedan kan sänkas ytterligare. Den kortare ställtiden möjliggör i första läget en 

högre utnyttjandegrad, ett högre OEE-tal. Den personal som ställer maskinerna får 

frilagd tid och hinner utföra fler ställ och eller arbeta med förbättringar som 

sänker ställtiden ytterligare.  

För produktionsplaneringen innebär det en förutsägbar ställtid vilket i sin tur 

bidrar till en säkrare och tryggare planering. Den kortare ställtiden innebär ökad 

flexibilitet vilket möjliggör minskade orderstorlekar och enklare att möta ändrade 

kundavrop utan att tappa kapacitet. Minskade orderstorlekar möjliggör minskade 

mellan- och eller färdiglagernivåer.  
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STDA ökar möjligheten att involvera mer personal som kan göra omställningar 

helt eller delvis vilket minskar beroendet av att specialisterna alltid finns på plats. 

 

5.5 Vad krävs för att frigöra identifierad potential? 

För att kunna implementera STDA är det viktigt att fundera igenom vad som kan 

få det att fungera. Det är ett system av drivkrafter som måste samverka. Det är 

viktigt att skapa samsyn för hur detta system fungerar för att ställa rätt efterfrågan 

och bidra med rätt stöd. Efterfrågan är nämnd som en viktig nyckel, men en 

mängd förutsättningar krävs för att efterfrågan ska ge positiv effekt och inte bli ett 

verkningslöst krav.  

Att efterfråga ständig förbättring av ställtiden visar sig vara en av nyckelfrågorna i 

den utförda studien. Syftet med denna efterfrågan är att styra organisationen mot 

ett arbetssätt som anses driva utvecklingen av företaget i rätt riktning.  

Utan tydliga verklighetsanknutna mål i denna resa riskerar man att sedimentera ett 

förhållningssätt bestående av ett likgiltigt engagemang till ständiga förbättringar 

och kortare ställtid. Att inte närma sig ökad differentiering och metodbeskrivning 

av olika ställ riskerar därför att hindra en förbättringskultur som fokuserar på 

minskad ställtid.  

 

5.6 Sammanfattning av resultaten 

Resultatet av studierna visar på att stor variation tillåts och det medför en relativt 

hög frekvens av omplanering. Omplaneringar skapar svårigheter och skapar 

ojämn belastning i organisationen. Vilket tenderar skapa ett självförstärkande 

beteende där fler problem uppstår och fler omplaneringar. 

Att införa STDA kräver förståelse för hur strukturerna i organisationen hänger 

ihop, först då kan orsakerna till variation åtgärdas. När det gäller utförda studier 

av omställningar berör det exempelvis:  

 Att inte veta vad ett ställ bör ta försämrar utgångsläget att analysera hur det 

kan göras bättre nästa gång. Hämmar en utvecklingskultur och möjlighet till 

ökad flexibilitet. Låg nivå på differentiering av tidsåtgång mellan olika artiklar 

förstärker detta genom att de verkliga orsakerna till tidsåtgången riskerar att 

döljas. 

 Potential med ökad balansering av hos ställarresurser, bättre metodgenomgång 

och metodbeskrivningar möjliggör kortare ställ i storleksordningen ca 20-40 

%. 

 Mycket skruvande vid ställ hör ihop med attityden och efterfrågan, det är 

viktigt att se de stora vinsterna med kortare ställ, en investering i smartare 

utrustning behöver ses i perspektiv av ökad utnyttjandegrad och flexibilitet för 

att bedöma investeringskostnaden korrekt. 

 Planering, svår planering kan vara symptom på stor oförutsägbarhet, viktigt att 

angripa grundorsaken till svårigheterna och varför omplanering sker. 

Fördröjning i information som planerare är beroende av kan växla upp 

konsekvenserna ytterligare. Viktigt att flödet för omställningar är synligt för 

planerare.  

 Viktigt med en självkritisk attityd som kan vara grogrund för ständiga 

förbättringar. Tillsammans med support för att åtgärda förbättringar främjar 
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det utvecklingskulturen och har potential att förlösa starka drivkrafter hos 

medarbetarna. 

 Underhåll. Viktigt att gå mer från att åtgärda problem till att införa 

förbättringar. Att åtgärda problem är bra, men för att förbättra utgångsläget 

behövs en attitydförändring och insikt som eftersträvar bättre imorgon. 

 

6 Diskussion 

Det standardiserade arbetssättet, STDA, är  en förutsättning för att skapa ett 

normalläge i en produktion. När ett STDA är framtaget, genomgånget och beslutat 

innebär det att förutsättningarna för normalläget finns för att tillverka och leverera 

en produkt i rätt tid, med rätt kvalitet och med rätt kostnad. Det betyder inte att 

produktionen är optimerad än, kan vara ganska långt ifrån, men man vet vad 

prestandan hos utgångsläget är och varifrån förbättringsarbetet startar.  

Eftersom de flesta funktioner inom ett företag påverkar hur produktionen fungerar 

och därmed STDA, t ex marknad, inköp och  produktutveckling, så måste 

ledningen vara involverad för att man inte omedvetet skall motarbeta STDA. 

Beslutet om att intensifiera arbetet med eller mot ett STDA, från det utgångsläge 

ett företag befinner sig i, är därmed ett beslut som företagets ledning måste ta. Det 

får inte delegeras till produktionsledningen utan efterfrågan måste genomsyra hela 

ledningsstrukturen. Genom detta skapas en tydlighet att STDA är viktigt och 

måste stödjas vilket blir avgörande för att lyckas. Man måste alltid ställa sig 

frågan vid beslut som tas om hur beslutet påverkar STDA och hur denna påverkan 

skall hanteras. 

Vad är vinsterna med att införa STDA? Ökad förutsägbarhet, ökad förmåga att 

styra sin egen utveckling, ökad flexibilitet och ökad förmåga att möta kundernas 

behov. Vad är insatsen? Eftersträva ökad insikt om hur helheten hänger ihop och 

målmedvetet arbete för att utveckla organisationen och ge förutsättningar för att 

ett STDA ska kunna möjliggöras. Är det möjligt, är det lönt, hur ska man göra? 

Motfrågan är om det finns ett val? Hur länge ska behovet av det vinsterna med 

STDA ger ignoreras? STDA inom omställningar har en enorm potential att 

kraftfullt förbättra företags förmåga att fungera under kundernas krav, inte minst 

inom pressgjuteribranschen. Resultatet hos projektet påvisar potentialen, men för 

att utvinna den utmanas ledarskapet att ta ett vidare perspektiv och ta till sig 

behovet av förändring, samt agera därefter. Den efterfrågan av förbättring som 

påtalas som en väsentlig drivkraft i analysen måste bottna i en förståelse för 

nödvändig förändring för att ledningen också ska inse behovet av stöd genom 

utvecklingsresan mot STDA. Ett bra sätt att närma sig ökad nivå på STDA är att 

eftersträva att förbättra grundmekanismen som skapar förutsättningarna för genuin 

förändring mot det bättre. Dvs undvika lösningar som syftar till att hantera 

symptomen hos ett i grunden för oförutsägbart beteende. Sådant skall endast 

användas temporärt tills lösning som hanterar grundproblematiken implementeras. 

 

7 Slutsats 

STDA har varit allmänt känt under en ganska lång tid inom tillverkande företag 

och är en accepterad arbetsmetod, men ändå är nivån på många företag 

förhållandevis låg. Att som företag kunna känna trygghet i vetskapen om att man 
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har kännedom om hur ens tillverkningsprocess skall utföras, för att på ett 

kontrollerat sätt kunna leverera till kund och nå den lönsamhet som krävs, borde 

stå högt på prioriteringslistan.  

Detta projekt skall identifiera potentialen med att införa STDA generellt. Som 

huvudexempel har vi valt att påvisa potentialen genom att studera omställningar 

men det blir också tydligt hur stor påverkan indirekta funktioner har. Behovet av 

ett STDA för de indirekta funktionerna är mao lika viktigt för att nå bra resultat. 

På de flesta pressgjuterier är omställningar av gjutmaskiner något som är ganska 

frekvent förekommande och med krav på ökad flexibilitet så följer behovet av 

ökad frekvens av omställningar. Genom att arbeta med omställningar mot ett 

STDA med målet att nå kortare ställtid skapas en vägvisare mot implementering 

av STDA på fler områden. 

Den viktigaste övergripande påverkan för att uppnå STDA är att skapa en tydlig 

och ständig efterfrågan på resultat från ledningen.  

Slutsatsen bygger på omställningar men gäller generellt när man vill 

implementera STDA. Den direkta påverkan på ställtiden som man behöver börja 

arbeta med är först och främst en noggrann analys och dokumentering av arbetet 

där det fastställs detaljerat hur arbetet skall utföras. Avvikelser från arbetssättet 

skall hanteras i förbättringsmöte eller motsvarande för att bygga bort negativ 

påverkan alternativt standardisera bättre metoder. Arbetet med att ta fram 

standarden för en omställning måste göras av de som är inblandade i 

omställningen. 

Ett flertal funktioner har som nämnts en indirekt påverkan på omställningen. 

Betydelsen av denna påverkan skall inte underskattas trots att den ofta är svårare 

att se. Alla som påverkar en omställning måste först och främst komma till den 

insikten och sedan ta fram ett STDA som supportar t ex omställningar.  
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