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Abstract 
 
This Thesis has been performed at Fosie Mekaniska AB in Malmö. 
Fosie Mekaniska AB is a workshop that is adjusted for all kind of shapes of Lego. 
They are specialized on working on small and average sized series. 
 
The purpose with this thesis at Fosie Mekaniska AB is to choose a department in the plant 
with high set times, to be able to bring out suggestions and methods that can minimize them 
in production and probably implementation. 
 
High set times is the main cause to the low exploitation for the production machines. To get a 
high exploitation on the machines, the inner rack must be moved to the outer and lower 
adjustments on the tools. 
 
Apart from study about set times, an analysis of the present situation of the company have 
been done through during the specific machines. An analysis of the present situation that 
describes the work process, the operator, handle material and tools, control of parts and 
different factors that affect set times.  
 
The results of this thesis has been many conceivable suggestions that can minimize the set 
times in the machines.  
 
 

  
 



Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts vid Fosie Mekaniska AB i Malmö.  
Fosie mekaniska AB är en verkstad som är anpassad för de flesta former av legoarbete. De är 
specialiserade på maskinbearbetning av små och medelstora serier. 
 
Syftet med examensarbetet hos Fosie Mekaniska AB är att välja en maskinavdelning i 
maskinparken med höga ställtider, för att sedan ta fram förslag och metoder som kan 
minimera dessa i produktionen och för senare eventuell implementering.  
 
Långa ställtider är den främsta orsaken till den låga utnyttjandegraden för 
produktionsmaskiner. För att få en hög utnyttjandegrad på maskinerna så gäller det att flytta 
inre ställ till yttre och minska på justeringar av uppsatta verktyg. Långa omställningstider är 
oftast en stor del av ställtiden. 
 
Förutom litteraturstudier om ställtider så har även en nulägesanalys om företaget gjorts genom 
vistelse bland de specifika maskinerna. En nulägesanalys som beskriver arbetssätt, operatören, 
hantering av material och verktyg, kontroll av detalj samt olika faktorer som påverkar 
ställtider i företaget. 
 
Resultatet av examensarbetet har varit flera tänkbara förslag som kan minimera ställtiderna i 
maskinerna.  
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1. Inledning  
 
I detta kapitel presenteras ämnet ställtider och bakgrunden till projektet beskrivs. Syfte och 
avgränsningar följer sedan och kapitlet avslutas med läsanvisningar.   
 
1.1 Bakgrund 
 
Fosie mekaniska är en verkstad som är anpassad för de flesta former av legoarbete. De är 
specialiserade på maskinbearbetning av små och medelstora serier. Idag har företaget många 
olika kunder som har höga krav på sina produkter. Fosie Mekaniska har en begränsad 
bemanning och begränsad tid för bearbetning av olika produkter. Företaget är därför mycket 
beroende av att minimera sina ställtider för en låg produktionstid och därmed ge en bra 
kundtillfredsställelse.  
Företaget har nyligen infört 5S, ett systematiskt arbetssätt för att skapa och vidhålla ordning 
och reda vid olika maskiner. 
 
Intäkter för företagets konkurrenskraft och fortlevnad skapas enbart när maskinen är igång 
och producerar godkända produkter som marknaden eftersträvar. Företag strävar efter att ha 
så lite improduktiv tid som möjligt i en maskin. Den tiden som är improduktiv bildas bland 
annat av ställtid, det vill säga väntetider, mätning och kontroll samt tid för byte av verktyg 
och arbetsstycke. 
 
Långa ställtider är den främsta orsaken till den låga utnyttjandegraden för 
produktionsmaskiner. För att få en hög utnyttjandegrad på maskinerna så gäller det att flytta 
inre ställ till yttre och minska på justeringar av uppsatta verktyg. Långa omställningstider är 
oftast en stor del av ställtiden. För att minimera omställningstiden från att byta från ett jobb 
till ett annat så gäller det att detta sker på snabbast möjliga sätt.   
 
Oftast är det inte tekniska lösningar som saknas utan otillräcklig kunskap i ledarskapet som 
inte ser möjligheterna med tekniken och just därför inte kan styra sina arbetare på rätt väg. 
Det är därför viktigt med bra sammanhållning i företaget och att se positivt på möjligheterna. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet hos Fosie Mekaniska AB är att välja en maskinavdelning i 
maskinparken med höga ställtider, för att sedan ta fram förslag och metoder som kan 
minimera dessa i produktionen och senare för eventuell implementering av metoder. 
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1.3 Avgränsningar 
 
Rapporten kommer att ligga på de mål att en litteraturstudie om ställtider görs för att få en 
klar överblick om ämnet. När tillräcklig information har studerats redogörs en nulägesanalys 
för att hitta eventuella problem som kan orsaka höga ställtider på företaget.  
Resultatet ska innehålla förslag och åtgärder för hur Fosie Mekaniska AB kan arbeta vidare 
med att minska på ställtider i sin verksamhet. Arbetet har avgränsat sin studie så att 
möjligheterna för införande av förslag och åtgärder ska vara möjliga baserade på 
litteraturstudien.  
 
1.4 Läsanvisningar 
 
Detta avsnitt handlar om rapportens utformning. 
 
• Kapitel 1 presenterar ämnet ställtider och beskriver bakgrunden till projektet. Syfte och 

avgränsningar följer sedan och kapitlet avslutas med läsanvisningar. 
• Kapitel 2 beskriver examensarbetets utförande samt hur datainsamlingen har utförts. 
• Kapitel 3 beskriver teorier om ställtid, omställningstid, 5S-metoden, SMED-metoden, 

utnyttjandegrad samt köteori. 
• Kapitel 4 redogör krav på en verktygsmaskin samt information om vilka maskiner som har 

studerats. 
• Kapitel 5 innehåller fakta om Fosie Mekaniska AB och en beskrivning om olika faktorer 

som påverkar ställtiden på företaget. 
• Kapitel 6 redogör resultaten, analysen samt förbättringsförslagen som kan minimera 

ställtiden. 
• Kapitel 7 anger examensarbetets referenser. 
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2. Metod 
 
Detta kapitel beskriver examensarbetets utförande samt hur datainsamlingen har utförts. 
 
2.1 Examensarbetets utförande 
 
Detta examensarbete har genomförts på Fosie Mekaniska AB i Malmö. En stor del av tiden på 
arbetet har använts litteraturstudier. Olika teorier från böcker, artiklar och examensarbeten har 
studerats inom området ställtider. Utifrån de olika teorierna sammanställdes en hel del frågor 
om verksamheten. Med hjälp av produktionschefen, akademisk handledare och vistelse bland 
de specifika maskinerna så kunde en nulägesanalys på företaget tas fram. En nulägesanalys 
som beskriver arbetssätt, operatören, hantering av material och verktyg, kontroll av detalj 
samt olika faktorer som påverkar ställtider i företaget.   
 
2.2 Datainsamling 
 
Datainsamlingen utfördes enligt de metoder som beskrivs i teoridelen (Se kapitel 3). 
Insamlingen bestod av en kontrollista som var tillgänglig vid de utvalda maskinerna. 
Kontrollistan bestod av olika uppgifter som fylls i av operatören. Dessa uppgifter ger 
möjlighet att se vart i processen ställtiden är som mest. Eftersom Fosie Mekaniska AB är en 
verkstad som har nya och helt olika beställningar hela tiden så har det försvårat arbetet att 
jämföra en mätning med en annan. Genom vistelse bland maskinerna och analys av 
operatören har olika förslag på förbättringar som kan minimera ställtider beskrivits i arbetet.      
Olika tider som finns i kontrollistan har utförts med en vanlig tidtagarur. Omställningstiden är 
den tiden då ordern stämplats ut till nästa orders första bit är godkänd, även här har det skett 
med hjälp av en tidtagarur. Mätningar har gjorts på olika storlekar av order och på olika 
maskiner samt operatörer för att kunna göra en jämförelse.  
 
Övrig datainsamling har innefattat 5S-verktyget som nyligen har införts på företaget.   
Metoden handlar om att hålla ordning och reda runt omkring sin arbetsplats som därmed 
minimerar ställtider. För att kunna bedöma hur väl denna metod fungerar har dokumentation 
från företaget studerats. Dokumentationerna handlar om vilka rutiner som finns, utifrån denna 
information har en jämförelse gjorts om vilka brister i rutinerna det finns ute i verkstaden. 
Syftet med denna jämförelse är att ha en väl fungerande 5S som kan minimera ställtider i 
maskinerna.
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3. Litteraturstudie 
 
I detta kapitel beskrivs teorier om ställtid, omställningstid, 5S-metoden, SMED-metoden, 
utnyttjandegrad samt Köteori.   
 
3.1 Ställtid 
 
Företag strävar efter att ha så lite improduktiv tid som möjligt i en maskin. Tiden som är 
improduktiv omfattas bland annat av ställtid, det vill säga väntetider, mätning och kontroll 
samt tid för byte av verktyg och arbetsstycke. Ställtiden brukar oftast kunna ske i sådana 
moment som inte påverkar produktionen, alltså utan att maskinen stoppas. Därför försöker 
man utföra så mycket som möjligt av ställarbetet utanför maskinen.  
 
För att få så lite väntetider som möjligt krävs en väl fungerande serviceorganisation bakom 
det hela. Denna ska se till att operationen har tillgång till allt den behöver på rätt plats i rätt 
tid. Företag som har en begränsad bemanning i sin produktion måste ställa höga krav på 
maskiner och utrustning som till exempel prestanda på maskiner och verktyg, materialets 
bearbetningsegenskaper samt utrustningens flexibilitet och så vidare (Olhager, 1997).   
 
Huvudsakligen så vill man omvandla inre ställtid, det vill säga när maskinen står still, till yttre 
ställtid, när maskinen är igång. Det går inte att undvika inre ställtid helt och hållet på grund av 
infästning och lossning av verktyget samt arbetsstycket. Det är även viktigt att poängtera att 
om man skall utföra inre ställtid så ska inte operatören behöva lämna maskinen. Därför är det 
viktigt att allt yttre ställ är välordnat och placerat vid maskinen. 
 
Produktionskapaciteten i producerande industriföretag påverkas av en hel del faktorer. 
Faktorerna kan sorteras i två grupper, dels vilka resurser som finns befintliga och dels på 
vilket sätt dessa resurser utnyttjas. Produktionskapaciteten sammankopplas oftast med vilka 
resurser som är tillgängliga, men lika betydelsefullt är tillgängligheten från resurserna. 
Maskintid kan inte nyttiggöras om utrustningen är förstörd eller inte finns. Tillgängligheten av 
verktyg och maskin påverkas av användning, underhåll och reparationer är väldigt beroende 
av varandra för livslängden. Prestanda av maskin påverkar produktionskapaciteten. Något 
annat som bör nämnas här är hur material och produktion styrs (MPS). Målet med MPS är att 
det ska ske så att detaljer som produceras bearbetar i rätt tid och i rätt kvantitet. Vilket betyder 
att planering av resurser måste samordnas så att brister undviks. Om resurser finns i stor 
kvantitet så hjälper det inte om det inte finns i rätt tid vid produktion.    
Produktionsplanering är väldigt viktigt för hålla en låg ställtid, men visst kan maskiner gå 
sönder av sig själv, men underhåll och reparationer förebygger detta problem. Man ska sträva 
efter mindre ställtider för att få mer maskintid som kan nyttjas till produktion.    
Genom att bestämma storlekarna på transport- och produktionspartier så kan ställtider kan 
påverkas eller omställningar som kan göras då maskinen är igång.  
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3.2 Omställningstid 
 
Företag strävar efter få antal omställningar under sin produktion på grund av kostnaden, det 
vill säga den tid det tar där man samtidigt inte producerar något. Med en omställning vid 
tillverkning så menar man då sista enheten i den avslutande ordern är färdig till dess att första 
godkända enheten av nästa order är fullbordad. Det vill säga att det ingår justeringar av 
maskinen innan fullständig produktionen kan bildas. En omställning är kopplad till både 
produktionsprocessen och administrativa processen.  
I en omställning förekommer följande redogörelser: 
 
• Initiering av omställning, alltså frambringa en tillverkningsorder. 
• Förberedelse av erforderlig utrustning så som verktyg, fixturer och NC-program samt 

material. Detta inkluderar urtag av verktyg och material samt förflyttning av dessa till 
befintlig station. 

• Uppsättning, för bearbetning av en ny order, det vill säga positionera, sätta upp verktyg 
och fixturer samt manövrering av ny tillverkningsdata. 

• Processjustering, för att säkerställa bra produktkvalitet, genom kvalitetskontroll av 
produkten 

• Nedmontering av instrument och fixturer. 
• Avslutning, alltså lämna av verktyg och fixturer till sina platser, rapportering av färdig 

operation, medräknat i ställ- och operationstid. 
 
Av vissa anses det att ledtider och partistorlekar påverkas av hur långa ställtiderna är. Just 
därför har korta ställtider på senare år blivit en metod för att få mindre ledtider och för att 
åstadkomma en såkallad JustIntime-produktion. Att generalisera och  förkorta 
omställningarna leder till ett antal gynnsamma följder:  
- Kvalitet 
Maskinskötare gör vanligtvis mindre fel när de följer lättare procedurer. Om man har 
standardiserade omställningar så kan en högre kvalitet åstadkommas samt att onödiga 
kontroller kan avlägsnas. 
- Kostnader 
Då omställningstiden är liten så finns det tillfälle att producera lägre mängder och på så sätt 
minska mängden produkter i arbete samt lagerhållningen av avslutade produkter. Klarare 
omställningar behöver inte lika mycket arbete och till följd av detta blir det också billigare. 
-    Flexibilitet 
Omställningar som är snabba ger möjlighet till en allt mer förändrande begärlighet på olika 
produkter. 
-    Utnyttjandegrad 
Då omställningarna är väldigt små, så små att vilken maskinskötare som helst klarar av det, så 
kommer detta betyda att operatörerna utnyttjas bättre. I samma veva så kan experterna tilldela 
sin tid åt att förenkla andra omställningar. 
- Kapacitet och ledtid 
Omställningar som är korta ger mer tid till tillverkning och mer tid i fortsättningen på så sätt 
att kapaciteten kan höjas. Det kan vara övertidsarbete och satsningar i utrustning. Om tiden 
används till att ställa oftare kan produktionen ske i mindre mängder och på så sätt kommer 
genomloppstiden och i synnerhet kötiden att avta. 
- Processens variation 
Ju längre en process är och desto fler steg den innefattar desto mer kan den skifta. En 
omställning som är enkel omfattar förmodligen färre steg och tar kortare tid och med detta 
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minskar förändringen. Målsättningen är att få bort omställningar fullständigt och då ta bort 
hela dess osäkerhet på processen (Nicholas, 1998). 
 
3.3 5S-metoden 
 
5S är ett systematiskt arbetssätt för att skapa och vidhålla ordning och reda vid olika 
maskiner. För att kunna utföra förbättringsarbete gäller det att man ser problemen och det 
slöseri som uppstår på arbetsplatsen. 5S är ett metodiskt och effektivt sätt att förbättra och 
åtgärda dessa problem. Innan man kan arbeta med 5S krävs det disciplin, det vill säga att alla 
är motiverade att följa normerna och reglerna som finns på arbetsplatsen (MYSIGMA, 2004).  
 
5S står för fem japanska termer som alla börjar med S. Termerna är koncentrerade på ordning 
och reda på arbetsplatsen och förkortningen står för: 
• Seiri - Sortera.  
• Seiton - Systematisera. 
• Seiso - Städa. 
• Seiketsu - Se till.  
• Shitsuke - Standardisera.  
 
Stegens innehåll  
 
1. Sortera 
Första steget går ut på att sortera och ta reda på vad som skall användas respektive inte 
användas under det dagliga arbetet. En grundlig genomgång utförs av sitt material och sin 
utrustning för att se vad som är onödigt att ha för dagen. Det som är onödigt flyttas bort på 
direkten. Förutom detta ska identifiering av orsaker till smuts som t.ex. brist på stänkskydd 
etc. Onödigt material kan delas upp i tre olika typer: 
• Verktyg - Finns det rätt antal verktyg? Finns det icke fungerande eller utslitna verktyg? 
• Lager/buffertar - Finns det rätt material på rätt plats? Finns det för mycket lager och 

buffertar? Finns det för många tomma emballage? 
• Utrustning - Se till att nödvändig utrustning fungerar. Är all utrustning nödvändig? 

Material som är onödigt märks med röd lapp och allt trasigt märks med gul lapp. Dessa 
beslut görs då alla medverkande är närvarande. Viktigt att komma ihåg är att 
säkerhetsutrustning inte får ändras eller tas bort.  

 
2. Systematisera 
Med att systematisera menar man att varje pryl har sin plats. Platsen ska vara tydligt märkta 
och på ett ställe som är ergonomiskt och nära till dig, så att man slipper gångtider. Följande 
slöseri kan minimeras eller elimineras: 
• Belastningsskador. 
• Slöseri på tid, det vill säga att leta efter något.  
• Slöseri på något man köper mycket av.  
• Slöseri av långa gångtider.  
 
Verktyg eller annat som används oftare ska givetvis placeras så nära som möjligt. Man kan 
även placera i olika kategorier, det vill säga tänka praktiskt och logiskt. När placeringen har 
gjorts bör man tänka på följande: 
• Kan placeringen orsaka skador eller smuts? 
• Sker det någon fara vid denna placering? T.ex. blockerar en dörr.  
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• Kan det hållas rent runt placeringen? 
 
En bra grundregel för placering är att tydligt måla kontur tydligt runt alla verktyg och 
utrustning så att de snabbt kan återlämnas. Även skyltar ska märkas upp för föremål.  
 
3. Städa 
Det är viktigt att städa och göra rent ordentligt. Här gäller det att kartlägga och åtgärda alla 
smutsorsaker. Maskiner, kablage, rör etc. ska rengöras noggrant.  
 
4. Se till 
Här gäller det att se till att alla åtgärder som har gjorts vid tidigare punkter vidmakthålls. Det 
är åtgärder som ska underlätta för framtida arbete och åtgärdat en gång för alla.  
Åtgärder kan vara: 
• Ändringar på layouten.  
• Skaffa rätt städutrustning. 
• Flytta på en maskin. 
 
5. Standardisera 
 
För att standardisera så gäller det att utse ansvariga som kan följa upp 5S-arbetet. De ska 
tydligt veta sina ansvarsområden och veta vad de har för uppgift. Det finns fyra 
huvudaktiviteter och dessa är: 
 
• 5S spelregler och ansvarsområden. 
• 5S Checklista.  
• Rengöring och kontrollinstruktioner för utrustning. 
• Visuell kontroll av utrustning. 
 
Vad uppnår vi med 5S? 
Genom att implementera och följa 5S kan man uppnå följande:  
Minskad skaderisk samt att maskiner och utrustning får ett bättre underhåll. Detta leder senare 
till att man minskar eller eliminerar slöseri i form av: 
- Tid att leta efter saker. 
- Långa ställtider. 
- Stora buffertar. 
- Kassationer. 
- Ytor.  
- Långa genomloppstider, Stabilare processer samt Trevligare arbetsplats. 
 
3.4 SMED-metoden 
 
SMED som står för Single Minute Exchange of Die är en metod som handlar om att minimera 
ställtiderna under 10 minuter. Arbetet för omställning kan göras då maskinen står still eller 
när den är igång. När maskinen är igång kan yttre ställtid göras medan inre ställtid måste 
göras när maskinen står still. 
Japanen Sheigo Shingo utvecklade SMED som metod och begrepp. Metoden innebär ett 
systematiskt sätt att reducera ställtider och används av industrier runt om i hela världen. För 
att metoden ska vara lyckad finns tre nyckelfaktorer: 
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• Metod som stöder ett lyckat ställ. 
• En organisation som stöder lyckat ställ. 
• Tekniska angreppssätt som stöder ett lyckat ställ.  
 
För ett lyckat ställ krävs att dessa tre nyckelfaktorer uppfylls samt att personalen är tränade 
för reducering av ställ.  
För att arbeta med reducering av ställtider enlig SMED utförs systematiskt 3 steg. 
 
- Första steget innebär att klassificera yttre ställtid och inre ställtid. Vid ställprocesser avgörs 
det om maskinen ska stoppas eller inte. Inre ställ blir det om maskinen måste stoppas och yttre 
ställ om maskinen kan köras medan stället utgörs. 
 
- Andra steget innebär att man vill få inre ställ till yttre ställ. Med hjälp av olika tekniska 
lösningar kan man göra om inre ställtid till yttre.  
 
- Tredje steget innebär att man försöker reducera så mycket inre och yttre ställ, det vill säga 
göra en effektivisering. Det innebär smartare lösningar för att minimera ställtiden, inte bara 
genom tekniska lösningar utan även organisatoriska metoder (Shingo, 1985). 
3.5 Utnyttjandegrad 
 
Utnyttjandegrad är ett mått på i vilken omfattning de tillgängliga hjälpmedlen utnyttjas. 
Hjälpmedlen kan bestå av arbetsredskap, maskiner, arbetskraft eller utrymme. 
Utnyttjandegraden antyder om det finns behov för att höja den maximala tillgången. 
Utnyttjandegraden konstateras för det mesta i procent (Krajewski och Ritzman, 1999).  
Beräkning av utnyttjandegraden: 
 

Utnyttjandegraden = 100*
Kapacitet  Maximal

takt  urleverans Medel  

 
3.6 Köteori 
 
När kapaciteten är mindre under en viss tid än den befintliga belastningen så bildas köer. För 
det mesta vill man på företaget eliminera köer då det blir extra kostnader och långa 
genomloppstider. Fast köer kan ibland vara till fördel som exempelvis i planering att 
minimera ställtider eller som gardering mot störning som medför minskande väntetider. För 
att minimera köer markant så bör man ha en viss överkapacitet som gör produktionen säker 
och stabil. (Andersson, Audell, Giertz och Reitberger, 1992). 
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4. Litteraturstudie om verktygsmaskiner 
 
I detta kapitel redogörs  krav på en verktygsmaskin samt information om  vilka maskiner som 
har studerats.   
 
4.1 Krav på en verktygsmaskin 
 
En verktygsmaskin ska uppfylla vissa krav för bearbetningen på ett arbetsstycke. Kraven 
innehåller noggrannhet på bearbetningen och toleranser på arbetstycket som måste finnas med 
vid bearbetning med ekonomiska avverkningshastigheter. Det är viktigt att känna till 
maskinens uppförande under olika belastningar det vill säga maskinens stabilitet, tillgänglig 
skäreffekt och så vidare. En svårighet är att det ibland är svårt att hitta sambandet mellan 
verktygsmaskinens egenskaper och noggrannheten på den detalj som skall tillverkas i en 
specifik maskin. Arbetsstyckets form är beroende av verktygets förlopp i förhållande till den 
detalj som ska tillverkas. Andra svårigheter är att det är svårt och bestämma till exempel 
stabiliteten hos verktygsmaskinen under olika belastningar, likaså temperaturer som 
uppkommer vid bearbetning och så vidare. Ett sätt att försöka förstå sig på dessa problem när 
man ska bearbeta en detalj är att göra ett lätt bearbetningsprov. 
 
4.2 Maskin 1: MCFV 125 
 
MCFV 125 är planerad för komplettbearbetning av svaga och prismaformade detaljer av stål, 
gjutjärn och lättmetallegeringar, som fästs upp på arbetsbordet. Maskinen kan användas för 
fräsning, borrning, brotschning och gängskräning i tre koordinater, X, Y och Z 
(Instruktionsbok för MCFV 125, 1996).  
 
Maskinens grundrörelser: 
Utförs av följande enheter:  
Uppspänningsbordet i längd- och tvärriktning, spindeldocka i vertikalriktning 
 
Maskinens huvudenheter: 
Bädd, stativ, spindeldocka, tvärslid, 
uppspänningsbord, verktygsmagasin, 
arbetsutrymmets spånskydd, kylvätskeanordning, 
tryckluftstillförsel, smörjaggregat, spåntransportör, 
el-utrustning samt styrsystem.  
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Teknisk Data   
Maskinens vikt Kg 7200 
Installerad effekt  KW 38 
Tillförd drifteffekt kV/kVA 32 
Spindeldrivmotoreffekt KW 15/18,5 
Spindeleffekt KW 15 
Uppspänningsbordets mått Mm 1450 x 610 
Antal verktygsplatser i 
magasinet 

 2 x 16 

Max verktygsvikt Kg 12 
Verktygsväxlingstid Sek 8 
Styrsystem  Heidenhain TNC 407 

Tabell.1. Teknisk data för MCFV 125. 
 
 
 
 
 

 
Fig.1. Visar bild på MCV 125. 
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4.2 Maskin 2: MCV 750 
 
MCV 750 är en fleroperationsmaskin som är avsedd för svårare bearbetning av detaljer. Den 
är avsedd för fräsning, borrning, urborrning, brotschning och gängning i de flesta 
förekommande material som uppkommer i en verkstadsmiljö. MCV kan verka i enstycks- 
eller serieproduktion och maskinens grund utgörs av en gjutjärnsbädd. 
Fleroperationsmaskinen har ett verktygsmagasin som är roterande för 20 verktyg 
(Instruktionsbok för MCV 750, 1996).  
 
Teknisk Data   
Maskinens vikt Kg 5500 
Installerad effekt  KW 35 
Huvudmotorns varvtal varv/min 6000 
Huvudmotor effekt KW 15 
Uppspänningsbordets mått Mm 1300 x 600 
Antal verktygsplatser i 
magasinet 

 20 

Max verktygsvikt Kg 6 
Motor för magasinsvridning KW 0.04 

Tabell.2. Teknisk data för MCV 750. 
 
 
 

 
Fig.2. Visar bild på MCV 750. 
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5. Nulägesanalys 
 
Detta kapitel innehåller fakta om Fosie Mekaniska AB och en beskrivning om olika faktorer 
som påverkar ställtiden på företaget.  
   
5.1 Fakta om företaget 
 
Fosie mekaniska AB är en verkstad som är anpassad för de flesta former av legoarbete. De är 
specialiserade på maskinbearbetning av små och medelstora serier samt montering av 
maskiner anpassade för processindustri med höga prestandakrav. Kombinationen av hög 
kompetens och lång och gedigen verkstadserfarenhet gör att de kan erbjuda legotillverkning 
med stor flexibilitet och kundanpassning. 
Med ett väl fungerande logistiksystem har Fosie Mekaniska genom åren eliminerat 
kostnadskrävande hantering och skapat en rationell och effektiv flödesinriktad tillverkning. 
Fosie Mekaniska har med målmedveten satsning under de senaste åren utvecklat 
maskinparken kontinuerligt för att möta kundens krav på mångsidighet och flexibilitet.  
Fosie Mekaniska har idag 35 anställda, varav 28 som jobbar med produktionen.  
VD och ägare är Peter Nilsson (Fosie Mekaniska AB, 2005).   

 
Fig.3. Visar Fosie Mekaniskas organisation. 
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5.2 Maskinparken på Fosie Mekaniska 
  
På Fosie Mekaniska finns ett antal maskiner som är placerade i olika maskinparker. Nedan 
beskrivs kort information om maskinerna (Fosie Mekaniska AB, 2005).   
 
Svarvmaskiner 
En mängd av svarvar för olika typer av tillverkning.  
CNC universal är en av de större med 8 verktyg av vilken 4 drivna, arbetsstyckets längd kan 
vara upptill 15 meter och vikten kan uppgå till 8 ton.  
Mazak universal 40 ATC ä r en maskin med både svarv och fräs och med 30 verktyg i 
verktygsväxlaren.  
 
Fleroperation/Fräsmaskiner 
Här finns CNC-fräsmaskiner, Arborrverk samt fleroperationsmaskiner.  
Fleroperationsmaskinen MCV har 30 olika verktyg. Maztrol maskincenter med 
verktygsväxlare och palletbord. Även 2 Arborrverk som kan bearbeta detaljer upptill 12 ton. 
Dessa är lämpade efter dagens höga krav på detaljerna.  
 
Slipning 
Här klarar slipmaskinerna bearbetningen på de flesta orderna. Det gäller rundslipning och 
planslipning, både invändigt och utvändigt.  
 
Balansering, Montering och Svetsning 
Här genomförs balansering av axlar och valsar.   
På Fosie Mekaniska utförs montering av maskiner samt Mig- och Tigsvetsning i olika 
material.  
 
5.3  Val av maskiner 
 
Maskinerna har valts utav företaget som anser att det förekommer höga ställtider i dessa 
maskiner. En djupare analys om hur maskinerna fungerar finns i kapitel 4. Genom vistelse 
bland maskinerna och med hjälp av operatörerna så har det konstaterats att tabellerna från 
kapitel 4 inte överensstämmer helt och hållet. En analys om hur mycket det skiljer mellan 
tabellerna och verklighet har inte gjorts.  
 
5.4  Maskinernas uppdelning 
 
Beställningarna är olika och anpassas oftast till maskinens storlek och kapacitet. Vid större 
detaljer används maskin 1 som klarar större arbetsstycken. Operatörerna går runt och befinner 
sig vid olika maskiner vid olika dagar, så att operatörerna inte är vid en och samma maskin 
hela tiden. Vid grovbearbetning och finbearbetning av en detalj så byter man inte maskin utan 
detta sker i samma maskin. 
 
5.5  Arbetssätt - Order 
 
En order hämtas och stämplas in vid påbörjat arbete och stämplas ut vid avslutat arbete. I 
varje order finns ritningar färdiga från leverantören. På ordern står det hur många timmar 
operationen kommer att ta och hur mycket ställtid det kommer att vara. Dessa uppskattningar 
baseras på erfarenhet och på hur komplex operationen är. Det kan ibland ta dubbla tiden än 
vad man har uppskattat och ibland tvärtom.  
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Då en ritning erhålls måste operatören noga tänka ut hur han ska bearbeta sitt arbetsstycke, 
här gäller det för operatören att snabbt förstå ritningen och påbörja med sitt arbete. Alla 
operatörer är inte lika snabba och bra på att läsa ritningar. Några bestämda regler finns inte 
utan de flesta kör på sitt sätt och på sin erfarenhet. Något de tänker extra mycket på är hur 
uppspänningen ska ske och vilka verktyg som ska användas. Vid uppspänning av ett 
arbetsstycke så behövs det ibland spännjärn som ligger i en pall långt från fräsmaskinerna. 
Hämtning och letande efter spännjärn kan leda till onödig tid. 
  
När uppspänningen är klar görs programmeringen till denna operation. Då programmeringen 
är klar görs ett test med bevakning av operatören för att se om något kan gå snett eller om 
verktyget håller. När den första körningen är klar och inga fel inträffats kontrolleras 
arbetsstycket och sedan körs nästa bit med mindre bevakning. Fakturering till kunden sker på 
två olika sätt, antingen genom beräknad tid eller genom verklig tid. Detta beror på hur stor 
ordern är och om det går att räkna fram en tid för ordern. Oftast beräknas en tid, skulle tiden 
bli mer ökar givetvis priset. Men oftast blir ordern klar inom tidsramen. 
 
5.6  Materialhantering 
 
När en order hämtas av en operatör så finner han materialet som ska bearbetas i 
materialhyllan. Materialet som finns i hyllan är kapad och markerad för vilken order den ska 
användas. Kapningen och markeringen görs utav en operatör som hela tiden ser till att 
materialet finns på hyllan, det vill säga att materialet alltid finns på rätt plats vid rätt tid. 
 
5.7  Programmering av maskiner 
 
Programmering av maskiner sker både manuellt och genom datorstödd tillverkning. Samtliga 
fräsmaskiner har samma styrsystem vilket underlättar för operatörerna då de hamnar vid en 
annan maskin. På Fosie Mekaniska sker programmering för det mesta manuellt på grund av 
att det oftast är lättare operationer som ska utföras med arbetsstycket. Det finns även tillgång 
till datorstödd tillverkning med mjukvaran Gibbscam som används vid mera komplexa 
operationer. Mjukvaran används inte så ofta då få av operatörerna kan den. 
 
5.8 Fakta om Gibbscam 
 
Gibbscam är ett effektivt system där man rita, bereda och simulera en mängd olika typer av 
CNC-maskiner. Geometrierna kan skapas i 2D-cad eller 3D-cad i gibbs. Det går även att göra 
cad-ritningar med andra program som sedan importeras in, importering av cad-ritningar kan 
göras i många olika format. Parametrar och geometrier skapas med hänsyn till beredningen 
(Lättanvänt och kraftfullt modulärt CAD/CAM på svenska, Sumteknik AB, 2003). 
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5.9 Hantering av verktyg 
 
Det finns många olika verktyg som är tillgängliga för många operationer och det finns ett 
begränsat antal av varje sort. Byte av verktyg görs då verktyget går sönder eller är tillräckligt 
slitet. Verktyg som är slipbara kan återanvändas och skickas då det är tillräckligt slitet till 
slipavdelningen, verktyg som inte kan slipas slängs och nya köps in. Kontroll av verktygen 
görs av produktionschefen som köper in det som behövs.  
Företaget har infört metoden 5S som ska se till att det är ordning och reda på arbetsplatsen, 
samt ordning och reda på bland annat på verktyg. Denna metod har inte funkat så bra, att hitta 
rätt verktyg kan ibland ta tid för operatören, då ett visst verktyg inte alltid finns i 
verktygsskåpet. 
  
5.10 Kontroll av detaljer 
 
Vid kontroll av ett arbetstycke så kan det ske direkt på plats vid maskinen eller om det är för 
komplext sker det vid ett mätbord som ligger i ett närliggande rum. Man kontrollerar 
toleranser, rakhet och annat efter kundens behov.  
 
5.11 Vilka faktorer påverkar ställtiderna i detta företag? 
 
• Operatörens ritningsläsning och tänkande över hur arbetstyckets ska fästas och vilka 

verktyg som skall användas. 
• Programmering av maskiner 
• Kontroll och mätning av detalj. 
• Tid för byte av detalj. 
• Kontroll och byte av verktyg. 
• Städning av maskin. 
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6. Resultat och analys 
 
I detta kapitel redogörs resultat, analys samt förbättringsförslag som kan minimera ställtiden.  
 
6.1 Företagets syn på ställtider 
 
På Fosie Mekaniska uppkommer långa omställningar dagligen och det tar olika lång tid för 
olika operatörer på grund av att alla använder sitt eget sätt att arbeta. Införing av 5S-metoden 
har underlättat arbetet och minimerat ställtider, dock inte med mycket skillnad.   
Omställningar kan ta en stor del av arbetsdagen och många känner sig bundna i gamla rutiner. 
På så sätt uppstår tankarna och känslorna av att inte kunna påverka långa ställtider och göra 
dem bättre. För att minimera ställtider krävs det ett mer planerat, enklare och snabbare arbete.  
En planering som är noga förberedd gör att det uppfattas gå lättare att utföra en omställning 
samtidigt som det går fortare. Omställningar som är snabbare medför mer tid att producera 
mera.    
  
6.2 Fördelar och nackdelar 
 
Bra  
 
• Samma styrsystem på samtliga fräsmaskiner vilket underlättar för operatörerna vid byte av 

maskin. 
• 5S metoden för ordning och reda. 
• Bra materialhantering. 
 
 
Mindre bra 
 
• Mer kunskap för ritningsläsning. 
• Ordning för spännjärn. 
• Utnyttjandegraden för datorstödd programmering. 
• För litet antal av vissa verktyg.  
• Ingen bra ordning och reda på verktygen. 
• Inga tidigare mätningar på ställtider. 
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6.3 Förbättringsförslag för Ritningsläsning 
 
Då operatören får en ritning måste den noga läsa och förstå ritningen. Operatörerna är olika 
bra på att läsa av ritningar, alltså behöver vissa längre tid att läsa av en ritning vilket leder till 
ställtid. En åtgärd är att öka kunskapen inom ritningsläsning så att operatören snabbare förstår 
ritningen och kommer igång med sitt arbete. En annan åtgärd är att alltid försöka få ritningar 
med samma standard från kunderna, vilket underlättar arbetet för operatören.  
 
6.4  Förbättringsförslag för Spännjärn 
 
Spännjärnen som används vid uppspänning av arbetsstycket ligger i en pall som ligger långt 
från fräsmaskinerna. Det kan ta lång tid för operatören att gå och leta efter ett visst spännjärn 
och därmed leder detta till ställtid. För att undvika detta kan man införa en plats där 
spännjärnen kan hänga och vara tydligt markerade. Markeringen ska visa vilket spännjärn det 
är och visa dess specifika plats.  
 
6.5  Förbättringsförslag för Programmering av maskiner 
 
Programmering av maskiner kan ske på två olika sätt, manuell samt datorstödd 
programmering. Att jämföra dem beror på hur detaljen ska bearbetas, skulle det vara en enkel 
operation går det fortare att programmera manuellt. Datorstödd tillverkning används och går 
snabbare vid mera komplexa operationer som t.ex. olika radier på detaljen etc. En del program 
som har använts sparas för att senare komma att användas vid en ny likadan order i framtiden, 
på så sätt sparas tid.  
Ett tänkbart förslag att minska ställtiden är att operatören cambereder nästa operation på 
detaljen medans maskinen körs, på så sätt skulle mycket tid sparas.  
Ett annat förslag som skulle kunna leda till minskad ställtid är att en och samma person skulle 
cambereda åt de andra operatörerna då få av operatörerna kan cambereda med Gibbscam. 
 
6.6  Förbättringsförslag för Verktygshantering 
 
Det finns ett begränsat antal av varje sort när det gäller verktyg. Ibland kan operatören leta 
länge efter ett passande verktyg. Något som kan minska ställtiden när det gäller 
verktygshanteringen är att köpa in fler av de viktigare verktygen. En till minskningsfaktor av 
ställtiden skulle kunna vara att ha etiketter som visar varje verktygs olika mått så att 
operatören slipper ta ett verktyg som han tror kan passa men sen efter mätning på verktyget 
kan vara otillräcklig för operationen.  
 
För en välfungerande metod som 5S så krävs det ordning och reda på arbetsplatsen. 
För att minska ställtiden för letande av verktyg så är förslaget att bevara alla verktyg i olika 
skåp som är tydligt markerade för varje verktyg. Detta sparar tid och underlättar för 
operatören som lätt kan hitta det verktyg som han behöver vid nästa operation. För att detta 
ska funka krävs det ett samarbete, som ser till att samtliga operatörer lämnar tillbaka rätt 
verktyg på rätt plats.  
 
Inga ekonomiska beräkningar på verktyg används i detta företag för att det körs nya 
beställningar och nya material hela tiden vilket leder till att många olika verktyg måste 
användas. Ekonomiska beräkningar på verktyg funkar bättre vid större produktioner av en viss 
detalj. 
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Vid grovbearbetning används oftare verktyg med fler skär än verktyg med mindre skär, på så 
sätt sparas pengar, även en del nyare verktyg kommer till detta företag. Vid större order kan 
ekonomiska beräkningar för verktyg löna sig då om verktyget är slitet så måste den slipas, 
detta kan ge upphov till att maskinen står still för att hitta ett nytt verktyg om det finns ett 
extra verktyg. Har man i förhand beräknat detta för verktyget så slipper ställtid uppkomma av 
denna orsak. 
 
6.7  Mätning av ställtider 
 
Mätning av ställtider har gjorts med hjälp av en kontrollista som har varit tillgänglig vid varje 
maskin. Ställtiden har mätts med ett vanligt tidtagarur och med hjälp av operatören har olika 
uppgifter på kontrollistan fyllts i. I bilagorna visas vart i proceduren det tar längst tid. Genom 
vistelse bland maskinerna och analys av operatören vid mätning av ställtiden, så har olika 
förslag till minimering av ställtider kommit fram. I bilagorna kan man se att programmering 
av maskin, verktyg, ritningsläsning samt tänkandet över uppspänningen har varit den största 
tidsförlusten. Det vill säga att omställningstiden tar längst tid och omställningstiden är den 
tiden då ordern stämplats ut till dess att nästa orders första bit är godkänd. Ovan finns 
tänkbara förslag som kan minimera denna tid.  
Vidare kan man se att bytet mellan en färdig detalj och en ny detalj i en och samma order går 
väldigt fort.    
Mätningar har gjorts på olika storlekar av order och på olika maskiner samt operatörer för att 
kunna göra en jämförelse. Självklart jobbar olika operatörer olika snabbt vid maskinerna.  
 
6.8  Varför tar städningen så lång tid? 
 
Efter varje färdig order skall maskinen städas, detta görs av operatören. Städningstiden 
varierar från operatör till operatör. Städningen ingår i ordern, det vill säga att ordern inte 
stämplas ut förrän det är städat och räknas därmed in i produktionstiden och kostnaden. Ibland 
kan städningen ta för lång tid. Ett förslag är att försöka göra en snabbare städning och 
därigenom minimera  ställtiden. 
 
6.9  Diskussion 
 
Resultatet av examensarbetet blev ett antal förbättringsförslag gällande bland annat 
verktygshantering och programmering av maskiner. Förbättringsförslagen för 
verktygshantering, ritningsläsning och spännjärn är väldigt enkla och kan därför lätt 
implementeras. Förbättringsförslaget för programmering av maskiner är även den väldigt 
enkel men är en kostnadsfråga, då det gäller utbildning för operatörer samt ändring av 
nuvarande arbetssätt.  
Företaget måste se till att arbeta mer löpande med ställtider vid varje maskin. Ett förslag är att 
ha regelbundna möten, där frågor kring maskinens ställtider, kapacitet, driftsäkerhet, 
tillgänglighet och kassation diskuteras mellan operatören och produktionschefen.  
Se vilka maskiner som står stilla mest och utreda i rapportform varför de står stilla.  
Mätningar och rapporter över maskinens ställtider skall hela tiden diskuteras och hela tiden 
försöka uppnå förbättringar.   
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Bilaga I 
Maskin: 1 
 
Order: 22271010 
Detaljbenämning: Cylinderfäste 
Antal: 16 Stycken 
 
• Planerad produktionstid: 83 h 

Planerad ställtid: 3 h 
 
 
• Verklig produktionstid: 63 h 

Verklig ställtid: 16.75 h 
 

Detalj 1:a tempo (h) 2:a tempo (h) 3:e tempo (h) 4:e tempo (h) Operatö
r 

1 5 4 3 3 SZ 
2 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
3 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
4 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
5 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
6 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
7 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
8 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
9 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
10 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
11 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
12 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
13 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
14 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
15 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 
16 1,25 0,5 0,166666667 0,166666667 SZ 

Summa: 23,75 11,5 5,5 5,5 
 
 
Total körtid: 46.25 h 
 
Total produktionstid: 63 h 
 
Ställtid: 63 h - 46.25 h = 16.75 h 
 
I ställtiden räknas:  
 
• Kontroll och mätning av detalj. 10 %   
• Kontroll och byte av verktyg. 50 % 
• Städning av maskin. Cirka 2 h på grund av det inte finns någon spåntransport, 15 % 
• Tiden för byte av detalj är cirka 2 minuter, vilket ger 2 h och 8 min på samtliga byten, 

cirka 15 % av ställtiden.  
• Övrigt. 10 % 
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Bilaga II 
 

OBS! Programmering av maskinen ingår inte i ställtiden utan tiden räknas in i första detaljen i 
varje tempo. Programmering uppskattas till 80 % av tiden vid första detaljens tempo. Något 
annat som tar mycket tid är operatörens tänkande över hur arbetstyckets ska fästas och vilka 
verktyg som skall användas.  
 
Maskin: 2 
 
Order: 22270910 
Detaljbenämning: Fäste 
Antal: 4 + 4 Stycken 
 
• Planerad produktionstid: 20.5 h + 20.5 h 

Planerad ställtid: 2.50 h + 2.50 h 
 
• Verklig produktionstid: 16 h 

Verklig ställtid: 1 h 10 min
 

Detalj 1:a tempo  2:a tempo 3:e tempo  4:e tempo  Operatö
r 

1 2 h 2 h 3 h 2 h SZ 
2 10 min  20 min  10 min  10 min  SZ 
3 10 min  20 min  10 min  10 min  SZ 
4 10 min  20 min  10 min  10 min  SZ 
1 10 min  20 min  10 min  10 min  SZ 
2 10 min  20 min  10 min  10 min  SZ 
3 10 min  20 min  10 min  10 min  SZ 
4 10 min  20 min  10 min  10 min  SZ 

Summa: 3,169 h  4,333 h  4,669 h 3,1669 h 
 

 
Total körtid: 16 h 
 
Total produktionstid: 14,834 h 
 
Ställtid: 16 h - 14,834 h = 1 h 10 min 
 
I ställtiden räknas:  
 
• Kontroll och mätning av detalj. 5 %   
• Kontroll och byte av verktyg. 30 % 
• Städning av maskin. 10 % 
• Tiden för byte av detalj är cirka 1 minut,  cirka 50 % av ställtiden.  
• Övrigt. 5 % 
 
OBS! I denna order fanns programmering för maskinen sedan tidigare. Den har sparats och 
kommer att användas fler gånger i framtiden. Just därför är den inte inräknad i ställtiden.   
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Bilaga III 
Maskin: 1 
 
Order: 28358965 
Detaljbenämning: Fäste 
Antal: 7 Stycken 
 
• Planerad produktionstid: 29 h 

Planerad ställtid: 5 h 
 
 
• Verklig produktionstid: 24 h 

Verklig ställtid: 8,2 h 
 

Detalj 1:a tempo (h) 2:a tempo (h) 3:e tempo (h) Operatö
r 

1 2 1 2 SZ 
2 0.6 0,5 0.7 SZ 
3 0.6 0,5 0.7 SZ 
4 0.6 0,5 0.7 SZ 
5 0.6 0,5 0.7 SZ 
6 0.6 0,5 0.7 SZ 
7 0.6 0,5 0.7 SZ 

Summa: 5,6 4 6,2  
 
 
Total körtid: 15,8 h 
 
Total produktionstid: 24 h 
 
Ställtid: 24 – 15,8  = 8,2 h 
 
I ställtiden räknas:  
 
• Kontroll och mätning av detalj. 12 %   
• Kontroll och byte av verktyg. 45 % 
• Städning av maskin. Cirka 1,2 h på grund av det inte finns någon spåntransport, 15 % 
• Tiden för byte av detalj är 2 h och 8 min på samtliga byten, cirka 18 % av ställtiden.  
• Övrigt. 10 % 

 
OBS! Programmering av maskinen ingår inte i ställtiden utan tiden räknas in i första detaljen i 
varje tempo. Programmering uppskattas till 70 % av tiden vid första detaljens tempo. Läsning 
av ritningen är något annat som tar stor del av tiden.  
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Bilaga IIII 
Maskin: 2 
 
Order: 22547856 
Detaljbenämning: Cylinderhållare 
Antal: 6 Stycken 
 
• Planerad produktionstid: 20 h 

Planerad ställtid: 4 h 
 
 
• Verklig produktionstid: 18 h 

Verklig ställtid: 6,5 h 
 

Detalj 1:a tempo (h) 2:a tempo (h) Operatö
r 

1 2,5 1,5 SZ 
2 0,8 0,7 SZ 
3 0,8 0,7 SZ 
4 0,8 0,7 SZ 
5 0,8 0,7 SZ 
6 0,8 0,7 SZ 

Summa: 6,5 5 
 
 
Total körtid: 11,5 h 
 
Total produktionstid: 18 h 
 
Ställtid: 18 – 11,5  = 6,5 h 
 
I ställtiden räknas:  
 
• Kontroll och mätning av detalj. 15 %   
• Kontroll och byte av verktyg. 45 % 
• Städning av maskin. Cirka 1,6 h på grund av det inte finns någon spåntransport, 25 % 
• Tiden för byte av detalj är  cirka 1 h på samtliga byten, cirka 15 % av ställtiden.  
• Övrigt. 10 % 

 
OBS! Programmering av maskinen ingår inte i ställtiden utan tiden räknas in i första detaljen i 
varje tempo. Programmering uppskattas till 70 % av tiden vid första detaljens tempo. Här 
ökades ställtiden då verktygen gick sönder 2 gånger på grund av höga varvtal.  
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