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Kapitel 7.1
Kapitelintroduktion
Ställtidsreduktion är ett kritiskt verktyg för organisationer med maskinbaserade processer som
försöker att förbättra värdeflöden och producera artiklar i en takt för att möta kunders efterfrågan.
Ställtid utgör ett av de största hindren för partiminskning och enstycksflöde. Bara genom att göra
ställtiden kortare kan många företag hoppas på att göra de partier man kör mindre utan att uppoffra
signifikant kapacitet. SMED är en metodologi utvecklad av Shigeo Shingo för att möjliggöra dramatisk
och hållbar reduktion av ställtider.
I det här kapitlet behandlas även 5S till en viss del. Medan många icke‐Lean‐anspråkare ser 5S som
ett glorifierat städprogram, finns det många verkliga och mätbara fördelar för organisationer som
lyckats implementera 5S. För många organisationer är 5S typiskt ett av de tidigaste initiativ som tas i
jakten på transformationen till Lean. Förutom att förbättra arbetsområdets ordning och att ge ett
första steg mot visuell styrning, involverar 5S hela arbetsstationen vid förbättringsaktiviteter, vilket
är en viktig ingrediens i alla hållbara Lean‐transformationer.
Kapitel 7.2
Kapitlets mål
När du lyckats fullfölja detta kapitel kommer du kunna:
•
•
•
•
•

Beskriva de konceptuella delarna av ställtidreduktion
Definiera teknikerna i SMED‐ systemet
Förklara fördelarna av 5S
Skilja mellan de olika stegen och nivåerna av 5S
Definiera stegen som behövs för implementera 5S på ett bra sätt

Kapitel 7.3
Ställtidsreduktion
Introduktion
Att reducera ställtid är en viktig del i att erhålla förmågan för tillverkandeprocesser att verkligen vara
mottaglig för kunders krav – genom att minska flaskhalsar, skära ned kostnader och förbättra
produktkvalitet. För att lyckas med detta är ställtid ett av de viktigaste elementen för alla
tillverkandeprocesser.
SMED är en förkortning av Single‐Minute Exchange of Die, och hänför till teori och teknik för att
prestera ställtidsoperationer under 10 minuter.

SMED har tre fundamentala komponenter:
1 Ett grundläggande sätt att tänka på produktion
2 Ett realistiskt system
3 En praktisk metod
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Ett totalt förstående av alla de tre komponenterna gör det möjligt för nästan vem som helst att
applicera Smed, med fördelaktiga resultat i vilket industriellt område som helst. Även där det inte må
vara möjligt att uppnå single‐minute‐målet, är det nästan alltid möjligt att dramatiskt minska sitt ställ.
Att vid produktion producera stora kvantiteter åt gången drar ned kostnaderna associerade med
långa ställtider men får då istället högre lagerkostnader.
Traditionellt sätt att tänka angående ställtidsreduktion:
•

Att producera i stora kvantiteter åt gången minskar effekten av ställtider och minskar
arbetstimmarna. Genom att kombinera ställoperationer minskas ställtider vilket leder till en
bättre effektivitet och produktionskapacitet.

•

Genom att göra stora kvantiteter får man stora lagerkostnader. Ekonomiskt gynnsamma
kvantiteter bör därför bestämmas och lagerkvantiteter anpassat därefter.

Dessa idéer innehåller dock en dödvinkel, nämligen det outtalade antagandet att ställtider inte kan
reduceras kraftigt. Genom att anta tankesättet av SMED kommer berättigandet av produktion i stora
kvantiteter helt enkelt kollapsa och försvinna.
Till exempel: om ett fyra timmars ställ kunde reduceras till att ta bara tre minuter, skulle
proportionen mellan ställ‐ och produktionstid bli extremt liten utan att göra
produktionskvantiteterna stora. Detta skulle medföra att försöket att mildra effekten av ställtiderna
genom att ha stora produktionskvantiteter helt skulle vara utan värde.
Det tog 19 år att utveckla SMED, från det att Shingo 1950 insåg att det fanns två typer att
ställoperationer, nämligen inre ställ och yttre ställ.
Mazdas fabrik i Hiroshima, 1950:
Inre ställ
Kan bara göras medan maskinen är stoppad, t.ex. ta bort eller montering av fixturer.
Yttre ställ
Kan utföras medan en maskin fortfarande är igång, t.ex. transportera gamla fixturer till sin förvaring
eller ta fram nya fixturer till en maskin.

Grundstegen i ställproceduren
Alla ställoperationer består av en sekvens av steg.
Inom traditionellt ställ är tiden ofta distribuerad på sättet som visas i tabellen nedan:
Operation, Tidproportion
Förberedelse, justeringar efter körning och kontroll av material, fixturer etc. 30 %
Montering och borttagning av fixturer etc. 5 %
Centrering, dimensionering och sättning av annat 15 %
Provkörning och justeringar 50 %
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Ställförbättring: Begreppets olika steg
Preliminärt steg – Man har inte skilt mellan Inre och yttre ställ
Vad som kunde göras som yttre ställ görs som inre vilket medför att maskinen står still en längre
period.
När man planerar att implementera SMED måste verkstadsgolvet studeras i detalj.
Första stadiet – Skilj på inre och yttre ställ
Det viktigaste steget när man implementerar SMED är att skilja mellan inre och yttre ställ. Genom att
göra ett vetenskapligt försök att betrakta så mycket som möjligt av ställoperationerna som yttre ställ,
kommer den inre ställtiden ofta kunna reduceras med 50 %. Att lära sig skilja på yttre och inre ställ är
nyckeln till att uppnå SMED.

Andra stadiet – Konvertera inre till yttre ställ
Medan man bara genom att skilja på inre från yttre element kan få signifikanta förbättringar, kan
man inte uppnå SMED utan att konvertera några av de inre ställen till yttre.
Dessa processer involverar två viktiga och olika begrepp:
•

Undersök ännu en gång de kvarstående inre stegen för att se om några av dessa var felaktigt
benämnda som inre

•

Hitta sätt att konvertera dessa steg till yttre ställ

Exempel på detta kan t.ex. vara att förvärma en fixtur innan det inre stället börjar. Operationer som
görs som inre kan ofta konversteras till yttre genom att ytterligare en gång undersöka dess riktiga
funktion. Det är viktigt att inte bli begränsad av gamla vanor och istället anpassa ett nytt sätt när man
undersöker dessa element.
Tredje stadiet – Strömlinjeforma alla aspekter av ställoperationerna
Medan SMED ibland kan uppnås genom att fullbords steg 2, krävs det ofta en planerad ansträngning
för att strömlinjeforma varje element av de yttre och inre stegen i ställen. Detta kräver en detaljerad
analys av varje operation.

Tekniker för att applicera SMED
Preliminärt steg – Man har inte skilt mellan Inre och yttre ställ
Mycket spill förekommer vid traditionellt ställ:
•

Färdiga artiklar transporteras till lager, eller nya oarbetade artiklar tas till maskinen efter att
förra körningen är klar och maskinen stängs av

•

Verktyg hämtas efter det att stället har satt igång, eller en redan hämtad artikel visar sig vara
trasig efter det att man redan börjat montera verktyg eller göra testkörningar
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•

Fixturer, verktyg etc. behöver bytas ut då de inte längre är tillräckligt exakta, behöver
repareras, delar saknas eller överensstämmer inte etc.

•

Historiskt sett har problemet med att sköta ställtider inte blivit systematiskt analyserat av
ingenjörer och övermän utan lämnats till att hanteras utav de på verkstadsgolvet.

Fas ett – Skilj mellan inre och yttre ställ
Ett antal tekniker är effektiva när man ska försäkra sig om att operationer vilka kan göras som
yttre ställ faktiskt görs medan maskinen fortfarande går
Dessa inkluderar:
•

Användandet av checklista
‐ Namn samt specifikationer av alla delar och steg behövs
‐ Antal tillgängliga verktyg, fixturer och andra artiklar
‐ Tryck, temperatur och andra inställningar
‐ Numeriska värden för alla mätvärden och dimensioner

•

Användandet av verktygstavlor och diagram för avprickning
‐ Alla delar och verktyg som behövs för stället ordnas på en avvisad plats t.ex. ett bräde
eller ett bord
Det är viktigt att undvika generella checklistor, bildtavlor eller diagram för avprickning,
och istället skapa ett specifikt för varje maskin

•

Kontrollera att allt fungerar som det ska
‐ Se till att alla verktyg, fixturer etc. fungerar som de var avsedda att göra och att alla
modifikationer och reparationer som behövs eller planeras genomförs korrekt.

•

Förbättra transporter av socklar och andra delar
‐ Delar och verktyg bör flyttas till och från maskinen medan maskinen är igång av
operatören själv om maskinen går automatiskt eller av någon annan operatör utsedd till
denna arbetsuppgift.
Exempel på ställ för en press:
‐ Hämta de nya socklarna till maskinen på förhand
‐ Ta bort gamla socklar från maskinen och ställ på sidan
‐ Sätt in de nya socklarna, färdigställ stället och starta operationen av maskinen
‐ Ta bort gamla socklar från området efter att maskinen har startats igen

Fas två – Konvertera inre till yttre ställ
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Det är två steg i att konvertera inre till yttre ställ
•

Förbered arbetstillståndet i förväg
Ett exempel på detta är att försäkra att alla delar som behöver förvärmning får detta
innan ställ av injektionsgjutning‐ eller pressgjutningsmaskiner

•

Funktions standardisering
Detta innebär att standardisera endast de funktioner nödvändiga för att fullborda stället.
Individuella funktioner måste analyseras och beaktas en och en. Detta kräver att att den
generella operationen bryts ned till sina fundamentala moment, t.ex. fastspänning,
centrering och dimensionering. Lämpliga arbetsmoment bestäms sedan för
standardisering. Detta resulterar i en reduktion av delar som behöver ställas in
Den mest kostnadseffektiva proceduren är att bara byta ut den minsta delen av vad som
behöver ersättas. En ännu bättre lösning är att undvika att byta något.
Till exempel, en pressgjutningsmaskins matarstång utför tre operationer, nämligen
greppandet av objektet, att skicka objektet till nästa process och skicka tillbaka
matarstången till sin ursprungliga position. Därför bör bara greppsfunktionen bytas
baserat på form och storlek av objektet som ska behandlas, och inte hela matarstången.

Fas tre – Strömlinjeforma aspekter av ställoperationer
Efter att ha gjort fas ett och två kommer nästa vilket medför att göra grundliga
förbättringar i elementära ställoperationer.
Dessa inkluderar det följande:
•

Grundliga förbättringar inom yttre ställoperationer
Dessa inkluderar förbättringar i lagerhållning, hantering och transport av delar och
verktyg, vilket kommer att strömlinjeforma operationerna. Däremot kommer dessa
förbättringar inte att medföra några reducerade inre ställtider och kommer inte
ensamma att vara nog för att uppnå SMED.

•

Grundliga för bättringar av inre ställoperationer
Det finns ett antal tekniker som kan leda till dramatiska förbättringar av inre ställ. Dessa
behandlas i nästa del.

Tillämpning av SMED på inre operationer
Implementera parallella operationer
Ställoperationer involverar på många maskiner arbete på både fram‐ och baksidan av
maskinen. Slöseri i form rörelse kommer att finnas om operatören måste arbeta ensam
och då gå fram och tillbaka. Parallellt arbete med fler än en operatör kan reducera
ställtiden signifikant.
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Parallellt arbete kan reducera tiden med 50 %, men vi bör understryka att parallellt
arbete tar ett tag att bli effektivt efter att det blivit introducerat. Detta ska man också
låta det göra då ett inte grundligt utfört arbete med parallellt arbete i annat fall inte
kommer att leda till någon riktig besparing.
Säkerhet är en viktig ingrediens när parallellt arbete introduceras. Klara visuella och
hörbara signaler och kontroller måste användas för att kommunicera fullbordan av steg
mellan operatörerna. Överenskomna signaler måste användas för att indikera
instruktioner som ”fortsätt” eller ”vänta” mellan operatörerna.
Använd funktionsklämmor
En funktionsklämma är en anordning för att fästa och hålla kvar ett objekt på sin plats
med minimal ansträngning. Jämför med den vanliga metoden för infästning med skruv
och mutter. Trots att man skruvar mycket är det bara den sista åtskruvningen som fäster
bulten i sin position, och det första i motsatt riktning som lossar bulten. Dessutom brukar
bulten normalt ha ett större gängat område än muttern. Om avsikten med bulten bara är
att fästa eller lossa borde dess längd bestämmas så att bara en åtdragning borde räcka,
vilket skapar en funktionsklämma.
•

En‐rotationsåtdragning
Exempel på en‐rotationsåtdragning inkluderar:
‐ Päronformade hålmetoden
‐ U‐formade brickmetoden
‐ Delade gängmetoden
‐ U‐springemetoden
‐ Klämmetoden

•

En‐rörelsemetoder
Konceptet att fästa ett objekt med endast en rörelse är central till ett antal anordningar
vilka inkluderar:
‐ Hävarmar och klämmor
‐ Kilar och spetsplugg
‐ Fjädrar

•

Sammankopplingsmetoder

•

I motsats till förmodandet att en speciell form eller fästmekanism behövs för att säkert
fästa ett objekt, kan det ofta räcka med att helt enkelt passa in och sammanfoga två
delar ihop.
Detta kan ofta uppnås genom en kombination av följande steg:
‐ Standardisera storlek och tjocklekar av hållplattor
‐ Installation av klykor för hållplattor där det är möjligt (t.ex. presstansar)
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Om grundläggande funktioner varsamt analyseras kan en mindre kostsam och mindre
problematisk säkringsmetod utvecklas. Mycket effektiva metoder kan utvecklas genom
att tänka på i vilken riktning krafter behövs samt magnituden av krafter som behövs i
varje riktning. Genom att studera klämfunktioner kan man hitta effektiva
förbättringsmöjligheter istället för att anta att gängade fästanordningar behövs till allt.
Ta bort justeringar
Justeringar och provkörningar tar ofta 50 % av den totala ställtiden. Genom att ta bort
dessa kommer man därför att göra stora besparingar i tid. Behov att testkörningar och
justeringar kommer från felaktig inställning av centrering, dimensionering etc. i tidigare
steg av stället. Om dessa tidigare steg förbättras kommer behovet av justeringar och
testkörningar att kunna elimineras.
Det är viktigt att kunna skilja på justeringar och inställningar, två väldigt skilda aktiviteter.
För inställningar är den korrekta positionen redan inställd och justeringar är således
onödiga. T.ex. om en gränslägesbrytare redan från början är rätt positionerad första
gången behöver den inte justeras för underliggande arbeten. I det här exemplet skulle
justeringar innebära att man flyttar gränslägesbrytaren runt för att hitta den korrekta
positionen att sätta den i.
•

Att åtgärda numeriska inställningar

•

Att eliminera justeringar kräver att man frångår egen intuition i ställprocessen.
Sådana justeringar är vanligtvis oexakta och är inte precisionskonsekventa ty
avsaknad av konstanta värdeinställningar. Det första i att eliminera justeringar
är att göra kalibreringar. Genom att definiera numeriska värden kan detta steg
konstant repeteras från ställ till ställ och av olika operatörer. Medan
graderade skalor inte helt kan ta bort justeringar, kan de leda till signifikanta
ställförbättringar.

•

Det minsta gemensamma multipelsystemet
Detta system bygger på två fundamentala principer:

‐ Gör inställningar, inte justeringar
‐ Förändra endast funktioner, lämna mekanismerna som de är
‐ Tänk dig en process som behöver justering av en gränslägesbrytare av fem olika
inställningar. Genom att placera en brytare vid varje position med en separat
strömbrytare kan den rätta inställningen väljas genom att aktivera den strömbrytare
som behövs, vilket tar bort behovet av att justering av mekanismen – bara
funktionen väljs.

Ett annat exempel av denna typ av system skulle vara att konvertera den
traditionella delutbytarprocessen på en automatisk svarv som producerar två typer
av kamaxlar. Stället kräver fyra delar för att bytas.
Det traditionella sättet involverar fyra steg:
•

Ta bort de fyra bitarna
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•

Montera fyra nya bitar och justera dessa till rätt höjd genom uppskattning

•

Gör testkörningar, mät och justera efter behov

•

Börja bearbetningen när de korrekta inställningarna är gjorda

SMED –metoden förenklar:
•

Konstruera en roterande verktygshållare med fyra bitar monterade på
framsidan och fyra på baksidan

•

Stället består i att rotera verktygshållaren 180˚ för att placera de för nästa
gång lämpliga bitarna på sin plats, var efter behandling kan påbörjas.

(Bild; Figure 7.2)
Sammanfattning
Grundexempel på SMED
Metallpressar
Single Shot Presses
Progressiva stanspressar
Överföringsstanspressar
Plastformsmaskiner
Ställ av stansar
Byte av herts
Byte av kylvätska
Förvärmning av stansar

Effekter av SMED
Tidsbesparingar av att applicera SMED
Andra effekter av SMED
Lagerlös produktion
Ökad produktionskapacitet
Förbättrad kvalitet
Förbättrad säkerhet
Förbättrad hushållning
Lägre utgifter
Lägre behov av hög kompetensnivå
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Shingos idér och tekniker
“
“Managers must realise that the proper strategy is to make what can be sold….SMED
makes it possible to respond quickly to fluctuations in demand and it creates the
necessary conditions for lead time reductions. We must recognise that flexible
manufacture can come about only through SMED.”
“Set-up changes should allow defect-free products to be produced from the very
start. It makes no sense to speed up a set-up operation without knowing when quality
products can be turned out.”
“…despite a tendency to assume that something can’t be done, we find an
unexpectedly large number of possibilities when we give some thought to how it
might be possible to do it.”

Kapitel 7.4
5S – Att skapa och bibehålla en välordnad arbetsplats

Vad är 5S?
Toyotas kvalitetshus introducerades i kapitel 2. Ett av elementen i detta hus var stabilitet
(grunden). Detta koncept inkluderar verktyg som Standard Work, reduktion av variation och
visuell kontroll. En av metoderna som används för att etablera visuell ledning på arbetsplatsen är
5S. Det är första steget på stegen till visuell ledning.
Processen av 5S är en serie steg och procedurer vilka används för att ordna arbetsområden på
bästa sätt för att öka prestation, säkerhet och renlighet. Detta kan uppnås genom att sätta
arbetslag att kontrollera sitt eget område, hjälpa andra att fokusera på orsaker och
eliminerandet av slöseri och etablerandet av standarder av hushållning, lager och visuell
kommunikation.
Processen av 5S är designad för att organisera arbetsplatsen, att hålla den prydlig och ren samt
att bibehålla de standardiserade förhållandena. 5S lär oss att det finns en plats för allt och att allt
borde vara på sin plats, rengjort och redo för användning.
5S är en satsning för att organisera arbetsmiljön, att hålla rent, att hålla ordning och att ha
standardiseringar samt att införa den disciplin som behövs för varje individ att uppnå och
bibehålla en arbetsplats i världsklass. Det är en viktig förutsättning för att kunna implementera
Lean i arbetsområdet. Även om 5S ofta ses som ett initiativ för ”verkstadsgolvet”, kan den även
ge stora fördelar inom icke‐producerande miljöer.
Systemet 5S är i grunden en lagbaserad metodologi och behöver medhåll från alla nivåer i
organisationen om den ska implementeras på ett bra sätt samt bibehållas över tiden. Den är
kraftfull i sin enkelhet, kostar inte mycket att implementera, involverar alla samt appliceras
överallt.
Notera även att 5S stödjer den femte principen av Lean, då den fokuserar på kontinuerliga
förbättringar av arbetsmiljön. Det hjälper även att uppnå de beteende‐ och kulturförändringar
som behövs för organisationer som jag efter Lean genom att involvera de anställdas
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ansträngningar i det kontinuerliga förbättringsarbetet vilket också kommer att förbättra deras
egen arbetsmiljö. 5S gör signifikant märkbara skillnader för en arbetsplats och gör en direkt
skillnad för de anställda genom att göra ansträngningen som krävs för att göra ett bra jobb
mindre – 5S gör skillnaden av vad som händer synlig. Den har en nästan omedelbar positiv
inverkan och kan vara rolig!

Fördelar med 5S
Organisationer som lyckats implementera 5S kan se många fördelar från det nya systemet. Den
mest uppenbara och direkta fördelen är reduktionen av tid som de anställda behöver spendera
på att leta efter verktyg, material, instruktioner etc. Men det finns fler omfattande och
signifikanta fördelar för både anställda och organisationer som väljer att implementera
konceptet 5S.

Fördelar för företaget
•

En miljö för en lagbaserad förbättring skapas

•

Uppmuntrar visuell kontroll

•

Understryker och eliminerar många typer av slöseri

•

Gör mer ledigt golvutrymme

•

Placerar större fokus på säkerhet

•

Reducerar defekter, som resulterar i högre kvalitet

•

Reducerar slöseri, vilket reducerar i lägre kostnader

•

Reducerar förseningar, vilket resulterar i tillförlitliga leveranser

•

Uppmuntrar effektiva arbetssätt

•

Hjälper att utveckla effektiva arbetsprocesser

•

Ökar tillförlitligheten för standardiserade procedurer

Fördelar för anställda
•

Skapar en trevligare arbetsmiljö

•

Skapar större arbetstillfredsställelse

•

Skapar högre arbetsmoral

•

Skapar ett renare och mer organiserat arbetsområde

•

Placerar stor fokus på säkerhet

•

Reducerar frustration från försök att hitta saker, exempelvis:
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‐ En frustrerad arbetare ger upp i att försöka hitta en mall efter att ha letat i en
halvtimme
‐ Ingen kan hitta nyckeln till den låsta skåp som innehåller de nödvändiga verktygen

Sammanfattning av 5S
En arbetsplats med 5S borde idealt ha dessa följande kännetecken:
•

Det finns inget extra eller onödigt

•

En ren arbetsplats

•

Slöseri och avvikelser känns direkt igen av alla

•

Vem som helst kan hitta information på 30 sekunder eller kortare

•

Standard procedurerna förstås enkelt och visualiseras på ett enkelt sätt

•

Historiska och nuvarande prestationsnivåer är tydliga

•

Flöden av varor och avvikelse från standard märks på ett ögonblick

5S är ett akronym för fem japanska ord som beskriver metodologin för att utveckla
grunden av processförbättringar
1. Sortera (Seiri): separera på nödvändiga/onödvändiga, bra position/dåliga position
2. Systematisera (Seiton): Allt har sin plats
3. Städa (Seiso): Rengöring av området och utrustning, allt ska se ut som nytt
4. Standardisera (Seiketsu): Skapa en standard för att hålla området i gott skick ‐> En
för ögat ren arbetsplats
5. Självdisciplin (Shitsuke): Bibehåll standarden

1 Sortera
Att sortera involverar fyra primära steg:
•

Identifiera saker som inte används

•

Kasta oväsentliga saker

‐ Kan inkludera återvinning, auktion, återförsäljing etc.
•

Bestäm hur mycket en sak används vid arbetsplatsen

•

Ta bort skräp och säkerhetsrisker
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Sortera uppmuntrar varje deltagare eller grupp att eliminera onödvändiga saker från
deras arbetsområden och att förvara sakerna de är i behov av på en närliggande plats.
Exempel på onödiga saker inkluderar osäkra, deffekta, utdaterade och oanvända saker.
2. Systematisera
Att systematisera innebär att ordna arbetsplatsens föremål och att ta fram riktlinje för
hur dessa ska förvaras. I steget Sort klassificeras föremål efter hur ofta de används,
medan steget Store involverar att förvara dessa föremål på platser beroende på hur
ofta de används.
När nödvändigt material för att utföra en körning organiseras får de en permanent
eller annan speciell plats för att försäkra de kan hittas utan problem inom 30 sekunder.
Att eliminera slumpartad förvaring betyder att det finns en plats för varje föremål
samt att varje föremål bör finnas där den skall vara om den inte används.

3. Städa
Städa innebär att visuellt samt fysiskt hålla koll på området och inkluderar tre primära
aktiviteter.
•

Försäkra att allt finns på sin plats. Genom att bara ta en snabb titt bör man
omedelbart kunna identifiera om något fattas eller är på fel ställe.

•

Identifiera och rätta till åtkommande företrädelser(fel).

•

Rätta till återkommande hushållningsproblem som t.ex. lagring av föremål på
fel plats, avsaknad av verktyg etc.

Med städa menas att ta bort källan för vad som smutsar ned så att man alltid har ett
prydlig och ren arbetsområde. Genom att stoppa tillbaka använda föremål tillbaka på
sin rätta plats eller att rengöra maskiner när det behövs kommer vi oundvikligen göra
en inspektion av maskinerna och arbetsområdet och kan då på ett tidigt stadium hitta
problem som om de inte fixas kan leda till riktiga problem. Om potentiella problem
kan identifieras med en invand koll kan osäkra och otillräckliga områden eller skadad
utrustning behandlas tidigt i processen.

4. Standardisera
Genom att standardisera kommer information om placering bli lättare att känna igen.
Om alla etiketter utformas på samma sätt är det lättare att få en snabb överblick av
dem. Om procedurer för att hämta och lämna tillbaka föremål är enhetlig kommer det
bli lättare för alla på arbetsplatsen att lokalisera dem snabbt.
Att standardisera innebär att man definierar hur en uppgift bör lösas och ser till att
alla personer som är involverade i processen får veta hur något görs på bästa sätt. Att
etablera och bibehålla effektiva arbetssätt genom standarder försäkrar att dessa
består och att de blir en del i det dagliga arbetet.

5. Självdisciplin
2009 (c) Linköpings universitet

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras

Självdisciplin är en rutin som ingår i alla föregående steg. Det kräver att alla anställda
gör sin överenskomna del av 5S. För att 5S ska lyckas på ett fortsatt stadium måste upprätthållning
av förbättringarna ske.
Att upprätthålla förbättringarna av 5S kan vara svårt. Ett av de mest effektiva sätten
för att bibehålla det förändrade läget inom en organisation är att ha meningsfulla
granskningsprocesser av 5S för att kontinuerligt mäta och övervaka förbättringarna.

Kapitel 7.5
Implementering av 5S
Inom ett företag är 5S grunden för utvecklingen av Lean. Implementeringen av 5S i
arbetet kan bli en givande upplevelse med fördelar som sträcker mycket längre än bara ökad
produktivitet och högre kvalitet. Genom att implementera ett antal steg kan man träna människor
att följa användandet av 5S, vilket kommer att skapa en övertygelse och tillförlit till de 5S:en.
För att framgångsrikt implementera 5S krävs en systematiskt utformad metodologi.
Organisationer lanserar allt för ofta 5S utan att ha gjort nödvändig planering och förberedelser. Den
följande sex stegs‐processen förbättras chansen starkt för ett framgångsrikt implementerande och
upprätthållande av 5S.
1 Upprätt en handlingsplan
2 Utbilda arbetslaget
3 utvärdera arbetsområdet
4 Initiera de fem S:en
5 Mät resultaten
6 Bibehåll 5S‐aktiviteterna
Dessa steg kan struktureras genom förbättringscykeln (planera‐gör‐studera‐lär/plan‐
do‐study‐act) som följande:
(Bild; sid 123)

Varje del har ett antal steg vilka ges en översikt här:
Upprätt en handlingsplan
Steg 1: Organisera 5S‐relaterat material
Designera ett ställe för information
Organisera informationsstället
Informera arbetslaget om informationsstället
Steg 2: Koordinera interna aktiviteter och tjänster från andra avdelningar
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Försäkra dig om att kontakter från dessa avdelningar vet vad som är planerat, tills när
det är planerat, hur det kommer att påverka dem samt vad som behövs från dem.
Steg 3: Upprätta ett schema
Schemat måste visa hur mycket tid som ska allokeras för varje aktivitet, vart man bör
börja, vilka som ska vara involverade och hur involveringen ska koordineras.
‐ Kanske över olika skift
Steg 4: Välj en kärngrupp för 5S
Gruppmedlemmar bör välas efter kompetens, expertis, autoritet och representation i
företaget.
Denna grupp måste bli tränade i principerna och procedurerna av 5S och måste vara
ansvariga för:
‐ Utbildning i 5S
‐ Utveckling och anpassning av procedurerna
‐ Skapande av formulär
‐ Göra scheman för aktiviteter och revisioner av 5S
‐ Utveckla en rapporteringsprocess för att informera ledningen
‐ Underbygga stöd från ledningen

Steg 5: Etablera hur aktiviteter av 5S ska förmedlas
Identifiera och använd lämpliga kommunikationsverktyg, inkludera de redan existerande
mekanismerna som skrivtavlor, uppslagstavlor, posters, fotografier etc.
Steg 6: Presentera planen för ledningen och klargör starkt ansvarsområden
Det är oerhört viktigt att få högsta ledningens stöd, varför feedback och
överenskommelser från dessa är viktigt. Det är viktigt att alla känner till deras
ansvarsområden och att högsta leningen försäkrar ansvarsskyldighet inför detta.
Steg 7: Granska planen
Planerandet är kritiskt viktigt men det är lika viktigt att känna till att planer förändras.
Det är därför viktigt att granska planen efter varje primär aktivitet och göra nödvändiga
förändringar.

Utbilda arbetslagen
Steg 1: Schemalägg introduktion som bygger på implementeringsplanen
Utbildning behöver schemaläggas, material och tillgångar identifierade och logistik
bearbetad. Lärandet av 5S sker som bäst om den läggs precis innan en förändring till 5S
sker.
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Steg 2: Granska material och förbered presentation innan träningen startar.
Steg 3: Träna!
Ge ett klart budskap av koncepten samt stimulerande klassdiskussioner och inköp av
inlärningsmaterial är viktiga om träningen ska lyckas.

Utvärdera Arbetsplatsen
Steg 1: Använd lämpliga verktyg för att utvärdera området
Kartlägg arbetsområdets layout
Fotografera arbetsområdet innan någon 5S‐aktivitet sker.
Notera – Markera bilderna tagna innan någon aktivitet med plats och var i Layouten
bilden är tagen
Steg 2: Koordinera området och indelningar
Definiera ägande av delat område och utrustning
Steg 3: Dela upp arbetsområdet in i olika sektioner
Dela upp området i delar som kräver lika mycket möda att organisera och upprätthålla.
Till dela en arbetsgrupp till varje sektion
Försäkra att varje grupp har anställda från det området
Initiera gruppdiskussioner för att få förbättringsförslag
Steg4: Gör en 5S‐bedömning
Grupper bör använda en 5S‐uvärderings‐ eller gransknings tabell för att göra
bedömningar
Notera – ”Prestationsnivå”‐tabellen som visas nedan kommer att hjälpa vid utvärdering
av nuvarande nivåer inom arbetsområdet.
(Bild: Review sheets following assessment to help determine goals)
Steg 5: Sätt upp mål
Vilka nivåer som skall nås samt när och med vilka förbättringsmedel dessa skall uppnås
bör sättas för varje S i 5S. Poängtabeller och radardiagram är användbara verktyg som
kommer väl till pass för att sätta mål och att övervaka prestation, se diagrammet nedan
för ett bra arbetsexempel.

Initieringen av de fem S:en.

Steg 1: Sortera
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Identifiera och märk onödiga, oanvändbara och osäkra föremål. Detta bör ske i
arbetsområdet, mha röda lappar för att identifiera dessa. Led en ”använd eller kasta”‐
aktion. Detta hjälper operatörer att bestämma vilka av dessa röd‐lappade förmål som
bör tas bort permanent från området. Föremål som behöver reparation eller
modifikation bör ges till ägaren för att själv bestämma vad som skall göras. Onödiga
föremål bör tas bort från detta område.
Steg 2: Systematisera
Detta steg är designerat till att försäkra att alla föremål som finns kvar från steg 1 i
arbetsområdet får en designerad plats och kräver fyra arbetsuppgifter avklaras. Föremål
måste bli definierade som antingen ”används ofta” eller ”används sällan”. Ett föremål
som används ofta bör placeras på en plats nära till vart det kommer användas och andra
föremål längre bort.
Aktiviteter som ingår i detta steg är:
‐ Förberedelse av området för att etiketteras
‐ Röd‐lappar och förvaringsområden
‐ Markera vilka föremål som hör till vilket område
‐ Skapa bildtavlor för utrustning och verktyg
Det finns ett antal generella guidelinjer vilka bör följas när man genomför dessa steg:
1 Placera alla föremål inom ett avstånd så att operatören kan nå dem på ett
agronomiskt bra sätt
2 Placera tunga föremål på botten och lätta föremål på toppen av bildtavlorna.
3 Placera föremål i sekvens efter användning och i korrekt kvantiteter. Kvantiteten
bör bestämmas av storlek samt hur ofta föremålet används.
4 Använd visuella kontroller som skyltar, märken på golvet, min/max nivåer.
5 Placera föremål tillsammans om de kommer att användas samtidigt

Steg 3: Städa
Förbered en lista av städaktiviteter.
Identifiera och dokumentera ägande och hur ofta dessa aktiviteter bör utföras.
Etablera ett fast städschema. Försäkra att dessa scheman förstås och kontinuerligt
används. Utveckla en metod för att utföra förebyggande rengöring och underhåll.
Genom att identifiera potentiella problem genom de fasta städningarna, kan osäkra
och ineffektiva områden samt skadad utrustning behandlas tidigt i processen.
Steg 4: Standardisera
Detta steg fokuserar på att försäkra att alla använder de bästa sätten samt gör
standardiseringarna visuella.
Det är fyra steg involverade i denna process:
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‐ Granskning och dokumentation av sorteringsaktiviteter(Sortera)
‐ Granskning och dokumentation av förvaringsaktiviteter(Systematisera)
‐ Granskning och dokumentation av poleringsaktiviteter(Städa)
‐ Etablera och dokumentera ett schema för ansvar av alla 5S‐aktiviteter.

Steg 5: Självdisciplin
Detta steg relaterar till att försäkra att alla 5S:s principer följs grundligt och att de
bäddas in i allas arbetssätt som en självdisciplin.
De tre aktiviteterna som är involverade i detta är:
‐ Utföra visuella bedömningar
‐ Utveckla förbättringsplaner
‐ Utveckla individuellt ansvar i stöd för 5S:s principer

Mät resultaten
Steg 1: Utför en efter‐implementerings‐bedömning
Detta involverar att fotografera statusen efter att 5S implementerats och än en gång
fastställa nivån av förbättring i jämförelse med hur saker var innan implementeringen.
Steg 2: Analysera resultatet från efter‐implementerings‐bedömningen
Det är viktigt att känna till graden av förbättringar och arbetet som har lagts för att
uppnå det nya tillståndet. Bedrifterna bör även firas av involverade arbetslag.
Steg 3: Benchmarking
När en gång signifikanta förbättringar har gjorts bör efter‐implementationens grad
benchmarkas mot andra företag och industrier om möjligt. Extern benchmarking ger ofta
värdefull insikt om hur ytterligare förbättringar bör göras i framtiden.

Upprätthåll 5S‐aktiviteter
Genom att göra konstanta bedömningar och repetitivt standardisera procedurer i 5S kan
höja målet för större bravader i framtiden.
Dessa tre steg för att bibehålla 5S är:
Steg 1: Sätt mål
Om tidigare mål har uppnåtts bör högre mål sättas. Om tidigare mål inte har uppnåtts
bör svårigheter identifieras och planer för att klara dessa göras. Det kan också vara bra
att göra nya åtgärder medan man tuffar framåt, som inom säkerhet, visuella inspektioner
av lager etc.
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Steg 2: Etablera standarder för procedurer
En stark faktor i att lyckas bädda in förändring är att dokumentera hur arbetet görs
genom att upprätta arbetsbeskrivningar och försäkra de används. Arbetsbeskrivningar
kan t.ex. skapas genom att:
‐ Skilja mellan nödvändiga och onödiga föremål
‐ Standardisera visuella hjälpmedel så som markeringar i golvet, skylt layouter etc.
‐ Identifiera, ta bort och byta ut utdaterad material, verktyg etc.
Steg 3: Hålla fast vid 5S schemat
Alla 5S aktiviteter bör regelbundet granskas, även implementeringsplanen, granskningen
och andra schemalagda aktiviteter.
Alla nya anställda måste tränas i 5S och involveras tidigt. Att erkänna och belöna
insatserna av de som är involverade i 5S är extremt viktigt och ger ett signifikant
motivationsverktyg i att upprätthålla 5S från entusiasmen som byggdes upp i början.
Vänskaplig tävlan mellan olika arbetsområden kan också ge extra energi till 5S över en
lång tid.
Ledarskap för 5S
Att framgångsrikt implementera oh upprätthålla 5S beror starkt på högsta ledningens
engagemang, support och inblandning. Ledningen kan bidra signifikant för 5S på många
olika sätt.
Detta inkluderar
• Gå och se vad som händer med egna ögon (genchi genbutsu)
• Visa personligt att de förstått och hur man leder arbetet av 5S
• Använd 5S i sin egen arbetssituation
• Arbeta med andra ledare och anställda i utvecklingen av 5S
• Gör regelbundna inspektioner av 5S och granska att standarderna används
• Gör det roligt och ge erkännande och beröm

Sammanfattning
5S är inte enbart ett hushållningsalternativ. Det kan ge riktiga och mätbara fördelar för
alla intressenter i en organisation. Det är en nyckelingrediens i alla transformeringar mot
Lean och måste bäddas in i organisationskulturen och bibehållen effekt skall uppnås.
Stegen för att implementera 5S är relativt rakt på men kräver ett genuint engagemang
från högre nivåer om implementeringen skall lyckas.
Många företag kommer inte längre än de första skedena av 5S‐implementeringen medan
andra ger trots att de etablerat 5S i sitt företag. Det finns fem huvuddelar vilket bör
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anammas av implementeringsledaren och vilka kan signifikant öka chansen för att
bibehålla framgång i vilka organisationer som helst.

Dessa är:
1. Lita inte blint på 5S‐verktyg
Understryk 5S som en livsstil som inkluderar mental, känslomässiga och fysiska vanor,
ungefär som disciplinen inom en asiatisk stridskonst.
2. Ge uppmuntran vid varje chans som fås
Alla kommer ha en attityd för eller emot att upprätthålla 5S. Stärk människors entusiasm
för 5S vid varje tillfälle som ges
3. Förklara på ett sätt så att alla förstår
Diskutera 5S i praktiken hellre än i teorin och visa 5S med så visuella medel som möjligt
(röd‐lappar, bildtavlor, foton etc.)
4. Involvera ALLA
Personer behöver göra mer än att bara delta, de måste involveras på ett meningsfullt
sätt. Istället för att slösa sin tid i långa genomförbarhetsstudier, är det bättre att få alla
involverade i praktiskt lärande genom prova‐och‐fela‐metoden för mer praktiskt
användande.
5. Var disciplinerad
Försök att inte bli arg. Det är bra att bli uppjagad vid dåligt beteende och varför saker är
som de är, men inte på människor – ta itu med problemet istället.

Kapitel 7.6
Delöversikt
SMED och 5S är två av de ”stora” verktygen i Leans verktyglåda
Ställtider är en av de största hindren för att implementera värdeflöden och behovssug
(pull) i producerande operationer. SMED ger en metodologi för långa och svåra och långa
ställtider. Genom att dramatiskt reducera tiden som krävs för att ställa om maskiner att
köra andra produkter, underlättar SMED att köra mindre partier upp tom det ideala
enstycksflödet.
Den här delen ger en översikt av bakgrunden till utvecklandet av SMED. Därefter
förklarar de konceptuella stegen av SMED och tekniker bakom att framgångsfullt
implementera SMED för att reducera ställtider och möjliggöra frekventa omställningar av
maskiner utan att ta ned produktionskapaciteten. Att lyckas med signifikanta
ställtidsreduktioner är en extremt viktig förutsättning för att implementera avropssystem
och för att göra märkbara reduktioner av liggtid och ledtid i maskinprocesser.
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Medan 5S många gånger bara ses som ett bra hushållningssystem, ger den många reella
och signifikanta fördelar för Lean‐organisationen.
Först och främst kan 5S dramatiskt reducera mängden slösad tid på att leta efter
material och verktyg etc. 5S hjälper även speciellt mycket vid reduktionen av ställtider ‐
byten är oftast något som sker sällan och stora mängder tid spenderas på att leta efter
föremål som inte går att hitta under stället. Genom att försäkra enkel tillgänglighet till
alla nödvändiga föremål som behövs kan reduktion av tiden det tar att göra ett byte bli
förvånansvärd mycket mindre om det görs tillsammans med SMED.
5S är ett extremt värdefullt verktyg för företag som försöker komma över den första
tröskeln till att initiera ett kontinuerligt förbättringssystem. 5S ger en mekanism som
involverar anställda att aktivt göra förbättringar vid sina egna arbetsområden. Det
demonstrerar i enkla termer att gamla vanor kan göras om och förbättras. Det ger dem
också nödvändigt bemyndigande att vidhålla och ytterligare förbättra sina egna områden.
Genom att implementera 5S tidigt i en Lean‐transformation kan en organisation snabbt
börja engagera anställda i processen av förändring ge dem synliga fördelar och därför
signifikant förbättra chansen av deras framtida stöd för engagemang i Lean‐
transformationen.
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