
 

 

 

 

 

Examensarbete 15hp  

 

STÄLLTIDSOPTIMERING 

 
Jimmy Bertilsson och Joakim Andersson 

 

Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling, 180hp resp. 

Maskiningenjörsprogrammet 180hp 

 

Örebro Universitet VT 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Mart Öhr 

Examinator: Sören Hilmerby 

 

 

 

SETUP TIME OPTIMIZATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Örebro Universitet Örebro University
 Akademin för naturvetenskap och teknik School of Science and Technology 

 701 82 Örebro SE-701 82 Örebro 
   

 

 



 

 

Förord  
 
Det här är ett examensarbete som omfattar 10 veckors arbete vilket motsvarar 

15hp. Arbetet har utförts under vårterminen 2012 på Emhart Glass i Örebro. 

Arbetet är avslutningen på Ingenjörsprogrammet för industriell design och 

produktutveckling 180hp Örebro Universitet samt Maskiningenjörsutbildningen 

180hp Örebro Universitet. 

 

Vi vill tacka alla på Emhart för hjälpen vi fått under våra veckor på företaget. Ett 
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Sammanfattning 

 
Emhart Glass AB är världsledande företag inom glasflasktillverkning. De 

konstruerar automatiserade maskiner som formar glasflaskor. I Sverige finns det 

två fabriker, en i Örebro och en i Sundsvall. I Örebro tillverkar man främst 

reservdelar och nya delar till maskinerna medan man i Sundsvall monterar ihop 

maskinerna. Det finns totalt 15 olika fabriker och kontor över världen med 

huvudkontor i schweiziska Cham.     

 
Eftersom Emhart Glass Örebro har för långa ställtider på några av deras maskiner 

ska det undersökas hur omställningsarbetet går till i dagsläget och hur 

omställningsarbetet skiljer sig åt mellan operatörerna. Det ska även undersökas 

om det finns några möjligheter till förbättringar samt om det i dagsläget finns 

något standardiserat sätt som operatören borde följa. Ett dokument som beskriver 

hur ställarbetet ska gå till kommer även att tas fram.  

 
Ett utmärkt verktyg för att förkorta ställtiderna i en produktion är SMED-

Metoden. Filosofin bakom SMED är att man ska analysera och skilja på inre och 

yttre ställ. Med inre och yttre ställ menas de som endast kan utföras då maskinen 

är avstängd resp. de som kan utföras när maskinen är i drift. 

 

För att standardisera omställningsarbetet så att samtliga operatörer jobbar på 

liknande sätt så krävs det att man tar fram en dokumentation över hur arbetet ska 

gå till. Därför har checklistor tagits fram till operatören. "Checklista - 

Omställning.xls" är en checklista med syftet att man ska kunna bocka för vilka 

delar i förberedelserna man gjort inför kommande ställ. Den har tagits fram för att 

man enkelt ska kunna hålla reda på vilka delar man gjort om man blivit tvungen 

att jobba med maskinen emellan förberedelserna eller om man slutar sitt skift och 

lämnar delar av arbetet till nästa operatör. 

 
Om samtliga av dessa förbättringar införs kan man förvänta sig en 

ställtidsreducering på 20,5% vilket motsvarar ca 35min per ställ. Ignorerar man 

inkörningstiderna och endast kollar på riggningstider kan man se en förbättring på 

36,4 %. 



 

 

Abstract 
 
Emhart Glass Ltd is a world leader in glass bottle manufacturing. They design 

automated machines that shape glass bottles. In Sweden there are two factories, 

one in Örebro and one in Sundsvall. In Örebro they manufacture primarily spare 

parts and new parts for the machines while they in Sundsvall assemble the 

machines. There are a total of 15 factories and offices around the world with the 

headquarter located in Swiss Cham. 

 

Since Emhart Glass Örebro has long setup times on some of their machines. This 

is why we want to identify the current setup process and how the setup process 

differs between operators. We will also look at whether there are any 

opportunities for improvement to be made and if they have a standardized way to 

work. A document that describes how to setup work should be done will also be 

developed. 

 

An excellent tool to shorten the setup time in a production is the SMED method. 

The philosophy behind SMED is that you should analyze and separate the inner 

and outer activities. Inner and outer activities mean those activities which can 

only be performed when the machine is turned off, respectively those activities 

that can be performed when the machine is in operation. 

 

In order to standardize the adjustment process so that all operators are working in 

a similar way it's required that you make a documentation about how the work 

should be done. Therefore, checklists been developed to the operator. "Checklista 

- Omställning.xls" is a checklist with the purpose to be able to check which parts 

of the preparations they have made before the next setup work. It has been 

designed to be easy to keep track of what parts you have done if you had to work 

with the machine between the trial or if you quit your shift and leaving parts of the 

work to the next operator. 

 

If all of these improvements are implemented, we expect a set-up time reduction 

of 20.5% which corresponds to about 35min per set-up. By ignoring the running 

time and only check on the setup times, one can see an improvement of 36.4%. 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Emhart Glass 

Emhart Glass AB är världsledande företag inom glasflasktillverkning. De 

konstruerar automatiserade maskiner som formar glasflaskor. I Sverige finns det 

två fabriker, en i Örebro och en i Sundsvall. I Örebro tillverkar man främst 

reservdelar och nya delar till maskinerna medan man i Sundsvall monterar ihop 

maskinerna. Det finns totalt 15 olika fabriker och kontor över världen. 

Huvudkontoret ligger i schweiziska Cham.     

1.2 Kort historik 

Allt började med att fyra amerikanska entreprenörer år 1902 som ville ta fram nya 

sätt att tillverka glasflaskor. Det dröjde till år 1912 innan de startade företaget 

Hatford-Fairmont och tog fram grundläggande teknik för dagens maskiner. Det 

var då man tog fram en viktig teknik att tillverka flaskor genom att lägga smält 

glas i formar istället för att blåsa glaset, vilket skulle leda till en möjlighet att 

automatisera glastillverkningen. Några år gick tills glastillverkningspionjär, Henry 

W., tog fram standarden för automation i glasflaskindustrin då han tog fram den 

första IS-maskinen (Individual Section). 
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1.3 Bakgrund 

År 1951 så bytte företaget namn till Emhart Manufacturing Company, sedan dess 

har Emhart Glass utvecklats till att bli dagens världsledande företag. Detta genom 

ständiga förbättringar av deras produkter, de har gjort maskinerna större med flera 

IS-maskiner samt att de effektiviserat IS-maskinerna. 

Emhart Glass i Örebro är ett företag som tillverkar maskiner för framställning av 

glasflaskor. De har uppmärksammat långa ställtider på några av sina maskiner. 

Dessa ställtider önskar man att minimera för att få ökad produktivitet, lönsamhet 

och flexibilitet inom företaget samt att underlätta ställarbetet för operatören. 

 

1.4 Problemformulering 

Emhart Glass Örebro har observerat långa ställtider på några av deras maskiner. 

Detta leder till en minskad vinst och det är ett problem som Emhart avser att lösa. 

För att lösa detta ska det undersökas hur omställningsarbetet går till i dagsläget 

och hur omställningsarbetet skiljer sig åt mellan operatörerna. Det ska även 

undersökas vilka förbättringar som kan utföras samt om det i dagsläget finns 

något standardiserat sätt som operatören borde följa.  

 

Emhart Glass Örebro har tidigare tagit in examensarbetare för att utföra 

ställtidsoptimering på andra maskiner på företaget. Då de sett resultat från dessa 

examensarbeten har de bestämt sig för att utföra ställtidsoptimeringar på egen 

hand. Därför ska en instruktion tas fram för en ställtidsoptimering kan utföras, 

som sedan Emhart Glass Örebro kan använda i framtida arbeten vad gäller 

ställtidsoptimering. 

 

1.5 Omfattning 

Examensarbetet sträcker sig över 10 veckor vilket motsvarar 15hp. Arbetet 

kommer endast att utföras på en maskingrupp i verkstaden. Maskingruppen 

innehåller två fleroperationssvarvar av samma modell, det som skiljer dem åt är 

att den ena maskinen använder sig av en robot för att ladda detaljerna. 
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1.6 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka hur ställarbetet fungerar i dagsläget för att 

därifrån kunna analysera och förbättra tillvägagångssättet, detta skulle leda till 

förkortade ställtider och mer flexibilitet inom företaget. Det skulle även i viss mån 

kunna ge ett mer tillfredsställande arbete för operatören. En ny dokumentation för 

hur omställningsarbetet ska gå till kommer att tas fram för att standardisera 

arbetssättet. 

 

Målet med arbetet är att förkorta omställningstiderna i båda maskinerna med 25%. 

Målet är även att alla berörda operatörer ska acceptera förändringarna och följa de 

nya rutinerna som skapas.   

 

1.7 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast att utföras på två fleroperationssvarvar av samma modell. 

Det är endast omställningsarbetet som kommer att undersökas och förbättras.  
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2 METOD 

 

2.1 SMED-Metoden 

Ett utmärkt verktyg för att förkorta ställtiderna i en produktion är SMED-

Metoden. Filosofin bakom SMED är att man ska analysera och skilja på inre och 

yttre ställ. Med inre och yttre ställ menas de som endast kan utföras då maskinen 

är avstängd resp. de som kan utföras när maskinen är i drift [1]. 

 

Idén med SMED metoden är att försöka göra om inre ställ till yttre ställ. Med det 

menar man att man ska förbereda och göra så mycket som möjligt av ställarbetet 

innan man tar maskinen ur drift. Det kan t.ex. vara saker som att placera 

verktygen närmare maskinen eller mäta in verktygen medan maskinen producerar 

etc.[1] 

 

Med SMED-metoden strävar man efter att ha en strukturerad arbetsplats där det är 

lätt att hitta de saker man söker. Man placerar verktygsskåp och andra 

förnödenheter så nära den plats de ska användas på som möjligt för att minska 

onödiga transportsträckor och tidsspill [1].  

 

När analysen är klar och förbättringarna är genomförda följs arbetet upp genom 

att verifiera att de mål man satt har uppnått samt att det nya dokumentet för ställ 

följs [1]. 
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2.2 Datainsamling 

2.2.1 Intervjuer 

Under arbetet har intervjuer med operatörer utförts för att få en djupare kunskap 

om ställarbetet samt om de upplevt några problem vid ställarbetet i dagsläget.  

2.2.2 Tidtagning 

Eftersom att alla inte vill bli filmade, vilket måste respekteras, så har tidtagning 

används för att analysera ställ. Man har då använt ett tidtagarur och ett block för 

att dokumentera samtliga aktiviteter. Detta kräver en bra förståelse av de olika 

delarna i ställarbetet för att veta vad som sker och kunna analysera på ett bra sätt. 

Eftersom man bara får se stället en gång gäller det att vara uppmärksam på allt 

som händer.  

 

När stället är klart och alla tider är tagna förs tiderna in i ett Excel-ark för att dela 

upp tidsåtgången för de olika aktiviteterna. Därefter kan man se vilka typer av 

arbete som kan göras som yttre ställ istället för inre ställ.  

2.2.3 Filmning 

Ställarbetet filmas för att sedan kunna analyseras med hjälp av ett Excel-ark för 

att dela upp tidsåtgången för de olika aktiviteterna. Därefter kan man se vilka 

typer av arbete som kan göras som yttre ställ istället för inre ställ. 

 

2.2.4 Spaghettidiagram 

Vid arbetet för kortare ställtider har spaghettidiagram används. När man skapar ett 

spagettidiagram studerar man ett arbete och ritar in på en layout alla transporter 

som görs under arbetet. Detta för att man ska kunna se vilka transporter som 

utförts samt hur ofta de sker. Sker transport mellan två platser väldigt ofta kan 

man exempelvis effektivisera arbetet genom att flytta dessa platser närmare 

varandra för att minska transportsträckan. [2] 

 

Spaghettidiagrammet kommer användas under nulägesanalysen för att se 

transporter som sker idag, samt under uppföljningen för att se vilket resultat 

genomförda förbättringar gett.   
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3 Teori 

 

3.1 PDCA 

PDCA står för Plan, Do, Check, Act. Det är ett verktyg för att arbeta med ständiga 

förbättringar. Där Plan, planera, är den viktigaste delen och den som ska ägnas 

mest tid åt vid förbättringsarbete. Det är viktigt att man försäkrar sig om att man 

förbättrar rätt saker och inte ger sig på något som inte har något värde. Efter Plan 

kommer Do, genomför, och här ska de planerade förbättringarna man tagit fram 

genomföras snabbt och effektivt. Det är därför viktigt att man gjort bra 

planeringar innan, så man inte håller på att testa sig fram då man genomför 

förbättringar. Efter Do kommer Check, kontrollera/följa upp, här studeras 

resultatet av förbättringen. Är processen effektivare så går man till sista steget 

vilket är Act, standardisera, där man ser till att hålla kvar den bättre processen och 

inte faller tillbaka i gamla spår. Ser man inga förbättringar går man tillbaka till 

planeringsstadiet. [3] 

3.2 Ställtid 

Då man har en maskin där man tillverkar många olika produkter så kan maskinen 

behöva ställas om för att passa de olika produkterna. Där den tid som avses med 

ställtid är tiden från att produkt A är färdigproducerad tills att produkt B är i 

produktion.  

 
 Figur 3.1 

3.2.1 Inre ställarbete 

Inre ställarbete är sådant ställarbete som måste utföras då maskinen står still, det 

är denna tid som önskas minimeras för att få kortare ställtider och öka 

flexibiliteten hos företag. 

3.2.2 Yttre ställarbete 

Yttre ställarbete är ställarbete som kan 

utföras medan maskinen är igång och 

producerar. Man vill ha så mycket yttre 

ställarbete som möjligt, man försöker 

därför omvandla inre ställarbete till yttre 

ställarbete för att minska tiden som 

maskinen är stilla.  
 Figur 3.2  
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4 NULÄGESANALYS 

 

4.1 Maskinerna 

4.1.1 Mori Seiki 2500 

CNC fleroperationssvarv 

Chuckar: Huvudchuck och sub-chuck 

Axlar: 9st 

Spindelhastighet: 4000 rpm 

Magasin: 120 verktyg 

Revolver: 12 verktyg 

 

Mori Seiki 2500 är en fleroperationssvarv som kan både svarva och köra 

roterande verktyg. Den ena maskinen laddas manuellt medhjälp av en fotpedal 

medan den andra maskinen kan laddas av en robot. Maskinen har ett magasin på 

120 verktyg och en revolver som har plats för 12 verktyg. Maskinen har en 

huvudchuck och en sub-chuck vilket gör det möjligt att köra två tempon 

samtidigt. 

 

Man utför många olika arbeten i maskinerna, detta har lett till att maskinen idag 

inte kan ha samtliga verktyg i magasinet. Man behöver därför ibland byta 

verktygen i både revolvern och magasinet och det kan leda upp till många 

verktygsbyten i ett ställ, vissa detaljer kräver upp till 35 olika verktyg. 

 

Samtliga verktyg i maskinen använder Capto-hållare vilket underlättar bytet av 

verktyg, samt att backarna är såkallade snabbackar som har en speciell 

låsanordning och går fort att byta. 

 

4.2 Omställningsarbetet 

4.2.1 Backbyte 

Vid backbytet så monterar operatören först bort det gamla backarna. Backarna är 

såkallade snabbackar som lätt monteras bort med hjälp av ett speciellt låsverktyg. 

Därefter ändras trycket efter anvisningar. De nya backarna monteras och mäts in 

för att passa den nya detaljen. 

 

4.2.2 Verktygsbyte i revolvern 

Operatören plockar fram de verktyg som ska monteras i revolvern. Operatören 

plockar eventuellt bort verktyg ur revolvern för att få plats att montera de nya. 

Därefter monteras de nya verktygen. Om något verktyg redan är monterat från 

föregående arbete så kontrolleras skärplattornas slitning. Är skären utslitna så byts 

de ut. 
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4.2.3 Verktygsbyte i magasinet 

När verktygen i magasinet ska bytas måste operatören först kolla igenom 

maskinens verktygslista för att se vilka verktyg som redan finns i maskinen, när 

det har gjorts vet operatören vilka verktyg som ska bytas ut och i vilka pottor de 

ska sitta, operatören går då till baksidan av maskinen där luckan för magasinet 

sitter, operatören får där snurra på magasinet tills operatören kommer till rätt 

potta. Där sätter operatören in det nya verktyget och rullar vidare på magasinet för 

att montera de resterande verktygen. Under tiden operatören byter verktyg i 

magasinet kontrollerar operatören även skärplattorna på de redan monterade 

verktygen som kommer att användas i kommande arbete. Skären byts ut om de är 

utslitna. När alla de verktyg som ska bytas i magasinet är på plats uppdaterar man 

maskinens verktygslista. 

 

4.2.4 Inmätning 

När verktygen är monterade ska samtliga verktyg som byts i revolvern samt 

finskären i magasinet mätas in. Har man ett helt nytt verktyg ska även detta mätas 

in. Inmätningen sker genom att man fäller ut armar inne i maskinen och för skären 

mot dessa med hjälp av maskinens styrenhet.  

 

4.2.5 Inkörning 

Man laddar in programmet som ska köras och ställer in de rekommenderade 

kraftövervakningsvärdena. I den ena maskinen ska även programmet för roboten 

laddas och kontrolleras. Därefter monteras råämnet i maskinens chuck och 

inkörningen kan börja. Under inkörningen kör man med minskad matning för att 

se till så att inget kolliderar eller är fel. Man är även väldigt vaksam på vilket 

verktyg som kommer fram så att inget har blivit fel under riggningen.  

 

  



 

9 

 

4.3  Analys 

4.3.1 Maskin med robot - 515901 

Ställ 1 

Stället var speciellt, arbetet som skulle köras var ett relativt nytt arbete som 

krävde 35 verktyg, 12 av dessa verktyg skulle bytas in i magasinet. Det blev 

mycket spring mellan magasinet och maskinens styrdon, Bilaga 1. Dessutom var 

det tänkt att byta ut två verktyg mot ett annat för att effektivisera programmet 

samt att underlätta körningen. Detta lede till en längre ställtid då teknikern var 

upptagen och därför tog operatören lunch. Det bör även noteras att 

bearbetningstiden på detaljen är lång och detaljen var relativt ny så inkörningen 

tog längre tid.  

 

Arbetet innehöll inte några revolververktyg. Detta leder till att man inte kunnat 

titta på förbättringsförslag till revolverbytet, man har inte fått några specifika tider 

på hur lång tid det tar att byta ett verktyg i revolvern. 

 

 Figur 4.1  
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Ställ 2 

Omställningsarbetet var ganska effektivt och det var inte många onödiga 

transportsträckor, Bilaga 2. Stället innefattade sju verktygsbyten i magasinet och 

ett i revolvern. Det användes ca 25 verktyg för att tillverka detaljen och alla dessa 

verktyg kontrollerades om de var utslitna. Inmätning gjordes totalt på sex verktyg 

vilket leder till ganska lång inmätningstid.  

 

Vissa saker hade förberetts, backarna som skulle bytas var framtagna, verktygen 

som skulle bytas var noterade för att underlätta verktygsbytet i magasinet. Det var 

däremot inga verktyg framtagna ur skåpet, mätverktygen var inte heller framtagna 

ur sina lådor. Detta ledde till ett förlängt ställ.  

 

 
 Figur 4.2  
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Ställ 3 

 I det här omställningsarbetet utfördes endast ett verktygsbyte i magasinet men 

inget i revolvern, dock böts en skärplatta ut. Det var med andra ord ett väldigt litet 

ställ. Omställningsarbetet var effektivt och det var få transporter under hela 

ställarbetet, Bilaga 3.  

 

Både verktyget som böts ut samt verktyget som böt skärplatta mättes in i 

maskinen. 

 

Inga direkta förberedelser var gjorda innan stället började. Förlusterna blev dock 

inte så stora pga. att det var så få verktyg som skulle bytas. Operatören behövde 

då inte leta efter verktyg och andra förnödenheter.  

 

  Figur 4.3  
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4.3.2 Maskin utan robot - 515902 

Ställ 1 

Omställningen var av kortare art och inga verktyg i magasinet böts ut. Däremot så 

byttes ett skär ut vilket tog en stund då det var lång transportsträcka för att komma 

till skäret. Det tog även lång tid då operatören skulle hitta ett mätverktyg, 

operatören letade i sin låda, mätverktyget fanns inte där så operatören gick till 

granmaskinen för att låna mätverktyget, Bilaga 4. 

 

Operatören hade inte förberett alla backar och distanser så det blev en hel del 

springa mellan skåp, hylla och maskinen. Dessutom beställdes nytt råmaterial in 

under tiden, detta tog en stund eftersom att man behövde vänta på att råmaterialet 

skulle anlända. Operatören rapporterade även av föregående jobb i samband med 

att operatören beställde råmaterial.  

 

 Figur 4.4  
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Ställ 2 

Detta var ett ställ av mindre art, men det tog lång tid att utföra stället för det var 

mycket spring och letande efter verktyg, hållare, instruktioner och backar, Bilaga 

5. Operatören behövde även åka iväg till förrådet och byta ut ett verktyg som var 

utslitet vilket tog en stund. Även rapportering och beställning av nytt råmaterial 

utfördes under stället. 

 

Inga förberedelser var utförda innan stället började. Backarna som skulle bytas ut 

hämtades från hyllorna. Operatören behövde även gå till grannmaskinens hylla för 

att hitta rätt backar. Under stället så tömdes också spillvätska från en behållare 

under maskinen.  

 

Då operatören bytte verktyg i magasinet så blev det mycket spring och letande, 

kollade först virtuellt vilket verktyg som behövde bytas, därefter hitta det 

verktyget och montera i maskinen och sedan märka upp föregående verktyg som 

monterades bort. 

 

 
 Figur 4.5  
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4.3.3 Nyckeltal 

Det behövs nyckeltal för ställarbetet för att kunna utvärdera om förbättringarna 

gjort något resultat. 

 

Verktygsbyte i magasinet,  

 2min 15sek, första stället i maskin 515901, snitt på 13st verktyg.  

 2min 10sek, andra stället i maskin 515901, snitt på 7st verktyg. 

 3min 44sek, andra stället i maskin 515902, snitt på 5st verktyg. 

 

Verktygsbyte i revolvern,  

 1min 51sek, första stället i maskin 515902, snitt på 2st verktyg. 

 37sek, andra stället i maskin 515902, snitt på 2st verktyg. 

 

Verktygsbyte i revolvern inklusive hållarbyte  

 4min 47sek, andra stället i maskin 515901, snitt på 1st verktyg. 

 3min 52sek, andra stället i maskin 515902, snitt på 2st verktyg. 
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4.4 Verktygsplacering i magasinet 

Utöver att studera ställ och se hur det kan förbättras har undersökning gjorts över 

statistik på orderproduktionen sedan 1 jan 2011 till 4 maj 2012. Där orderna 

undersöks till hur ofta de återkommer samt vilka verktyg som används till 

respektive order. Meningen med detta är att se om man på något sätt kan 

omplacera verktygsplatserna i magasinet så att man behöver göra färre antal 

verktygsbyten under åren vilket i sin tur minskar ställtiden.  

 

4.4.1 Maskin 1 

Totala antalet verktyg som har använts från den 1 jan 2011 är 179st, vilket betyder 

att då magasinet rymmer 120st verktyg så måste åtminstone 58st verktyg ha 

delade magasinpotta. Inte 59st då magasinpotta 1 ändvänds till roboten. Studerar 

man noggrannare så märker man att det på 10st magasinpottor inte använts något 

verktyg. Det är dock lite speciellt vid magasinpotta 100 där en stor skivfräs sitter, 

fräsen tar upp mycket plats så att bredvid den är det svårt att få in några verktyg, 

de verktyg som ska sitta bredvid denna fräs ska i sådana fall vara kortare borrar så 

att verktygen inte går in i varandra. Enligt statistiken så kommer man fram till att 

det maximalt kan ha förekommit 770st verktygsbyten.  

 

4.4.2 Maskin 2 

Totala antalet verktyg som har använts från den 1 jan 2011 är 153st, det måste 

med andra ord vara minst 33st verktyg med delad magasinpotta då magasinet 

endast rymmer 120st verktyg. Genom undersökning av vilken magasinpotta som 

har använts fann man att det var 9st som inte hade använts under denna tidsperiod. 

Studerar man statistiken så kommer man fram till att det maximalt kan ha 

förekommit 396st verktygsbyten. 
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5 GENOMFÖRANDE 

 

5.1 Förbättringsarbete 

Nulägesanalysen studeras för att hitta förbättringar till omställningsarbetet. 

SMED-metoden tillämpas för att finna de aktiviteter som orsakar de långa 

ställtiderna. Dessa aktiviteter analyseras för att se om de kan utföras som yttre 

ställ samt om de kan effektiviseras.  

5.1.1 Maskin med robot - 515901 

Ställ 1 – 5h 43min 30sek 

Vid analys av det första stället observerades flera saker som kunde förbättras, då 

framförallt att omvandla aktiviteter från inre ställ till yttre ställ. Många av de 

aktiviteter som genomfördes kunde ha genomförts redan innan maskinen stod 

still. Varken backarna, verktygen, mätinstrumenten eller skärplattorna var 

framtagna och förberedda inför stället. Transporten mellan magasinet och 

maskinens styrenhet var en betydande faktor i de långa verktygsbytena. Detta har 

att göra med att operatören vill försäkra sig att samtliga verktyg sitter i maskinen 

och blir införda i maskinens verktygslista. Ett sätt att kringgå detta problem vore 

att skapa en checklista som enkelt kan bockas av när verktyget sitter i maskinen 

fysiskt samt när verktyget är inprogrammerat i maskinens verktygslista.  

 

De aktiviteter som kan flyttas från inre till yttre ställ är de utdragna delarna i 

Figur 5.1. Vilket motsvarar 28% av totala ställtiden, dvs. 1h 35min 8sek.   

 

 
 Figur 5.1  
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Ställ 2 – 3h  

Omställningsarbetet var till största delen effektivt. Det fanns dock en del saker 

som kunde förbättras. Det var till viss del förberett med backar och noterade 

verktygsbyten men mätverktygen och de verktyg som skulle bytas ut var inte 

framtagna, detta kunde ha gjorts innan maskinen stod still. Operatören beredde 

sista detaljen innan operatören började stället, detta kunde ha utförts efteråt då det 

inte är bråttom att få klart den detaljen. 

 

De aktiviteter som kan flyttas från inre till yttre ställ är de utdragna delarna i 

Figur 5.2. Vilket motsvarar 12% av totala ställtiden, dvs. 21min 14sek 

 

 
 Figur 5.2  
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Ställ 3 – 1h 32min 47sek 

Eftersom stället var kort och endast ett verktyg och en skärplatta byttes ut så var 

det svårt att hitta förbättringsmöjligheter. Det som kunde förbättras var främst 

förberedelserna. Backarna och verktyget som skulle bytas kunde ha varit 

framtagna ur sina respektive skåp. Man kunde dessutom ha kollat maskinens 

verktygslista innan stället började för att undersöka vilka verktyg som skulle bytas 

ut. Att chefen kom för att diskutera lönen drog ut på omställningen med några 

minuter.     

 

Man skulle kunna mäta den sista biten efter att man ställt om maskinen för att 

minsta ställtiden med 3%. 

 

De aktiviteter som kan flyttas från inre till yttre ställ är de utdragna delarna i 

Figur 5.3. Vilket motsvarar 8% av totala ställtiden, dvs. 7min 38sek 

 

 

 
 Figur 5.3  
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5.1.2 Maskin utan robot - 515902 

Ställ 1 – 1h 43min 49sek 

Detta var ett ställ av kortare art, inga verktyg i magasinet böts ut. I revolvern böts 

två verktyg ut, samt att två verktyg monterades bort. Det observerades också att 

det var många aktiviteter som skulle kunna utföras som yttre ställ istället för inre 

ställ. Operatören kunde ha beställt in nytt råmaterial innan, plockat fram 

mätverktygen som behövdes samt rapporterat av föregående jobb efter att stället 

var klart. Dessutom kunde andra aktiviteter effektiviserats genom bättre 

förberedelser. Det blev mycket spring och letande efter backar och skärplattor 

innan operatören hittat rätt backar och skärplattor. 

 

De aktiviteter som kan flyttas från inre till yttre ställ är de utdragna delarna i 

Figur 5.4. Vilket motsvarar 15% av totala ställtiden, dvs. 15min 50sek.   

 

 
 Figur 5.4  
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Ställ 2 – 2h 5min 13sek 

Detta ställ tog längre tid än vad det borde göra, inget var förberett vilket gjorde att 

arbete blev väldigt ineffektivt där mycket tid ägnades åt letande. För varje 

verktygsbyte kollade först operatören vilket verktyg som behövde bytas ut. 

Operatören letade efter verktyget samt monterade verktyget därefter så markerade 

operatören verktyget med en lapp som operatören fick lov att leta efter varje gång. 

Detta kan göras bättre genom att man innan stället tar reda på alla verktyg som 

behöver bytas ut, plockar fram dessa verktyg och placerar dem vid magasinet 

samt tar fram de lappar som behövs för att markera verktyget som plockats ut. 

Även framplockning av rätt backar, revolververktyg samt revolverhållare ska 

utföras innan stället sker så man slipper allt letande.  

 

Andra aktiviteter som tog tid under ställarbetet var att spilltanken under maskinen 

behövde tömmas, detta bör istället utföras innan eller efter ett ställ och inte under 

ett ställ. Rapportering av föregående detalj utfördes under stället samt beställning 

av nytt råmaterial. Programmet som behövdes för nästa detalj fanns inte i 

maskinen så operatören behövde gå till datorn och lägga in det.  

 

De aktiviteter som kan flyttas från inre till yttre ställ är de utdragna delarna i 

Figur 5.5. Vilket motsvarar 27% av totala ställtiden, dvs. 33min 55sek.   

 

 
 Figur 5.5  
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5.1.3 Sammanställning 

Här följer en sammanställning av vad som kan förbättras för att minska ställtiden 

vid maskinerna. 

Före ställ 

 Förberedelser, genom att man under föregående order plockar fram 

verktyg till magasin och revolver, backar, mätverktyg, råmaterial som 

behövs till nästa order. Dessutom förbereda eventuella skärplattor som kan 

behöva bytas ut för att bli av med transporter och letande efter rätt plattor. 

 Inmätning av verktyg, genom att ha en extern mätanordning kan man mäta 

in verktygen som ska användas utanför maskinen vilket gör att man slipper 

mäta in dessa verktyg under stället. 

 Program, se till att nästa detaljs program finns i minnet på maskinen 

Under ställ 

 Verktygsbyte i magasinet, för varje verktyg som byts ut i magasinet så 

ingår transporter för att skriva in i maskinens verktygslista att ett verktyg 

är bytt. Då om man byter flera verktyg så medför det många transporter 

mellan magasin och maskinens styrenhet. Detta kan undvikas genom att 

man inför en checklista, Bilaga 6 "Checklista för verktygsbyten", eller 

använda chip för automatisk igenkänning av verktyg. 

 Utökad bemanning, under stället tillkalla extra bemanning för att göra så 

att stället går snabbare. Då kan en person exempelvis byta verktyg i 

magasinet medan en annan byter backar och revolververktyg. 

 Dagliga möten, sker stället under tiden då ett dagligt möte sker ska man 

kanske undvika att gå på det mötet och istället ställa om maskinen. 

Efter ställ 

 Rapportera, efter att stället är utfört kan man rapportera av föregående 

order. Detta ska inte göras under ett ställ då maskinen står still och inte 

producerar någon detalj. 

 Sista detaljen, sista detaljen från ordern innan bör om möjligt inte 

efterbehandlas, exempelvis gradas, innan ställarbetet är utfört. Det kan 

man lika gärna göra efteråt för att minska tiden som maskinen är still. 

Övriga förbättringar 

 Införa nytt system för verktygsskåpen, istället för att ha pottorna 

markerade efter T-nummer så markerar man dem efter magasinpottor. Det 

medför att det tar mindre plats i skåpet. Det blir heller inte nödvändigt att 

investera i fler skåp. 

 Minska transportsträckorna under stället där endast nödvändiga transporter 

utförs, Bilaga 1-5. 

 Investera i verktygsvagnar till förberedelse av verktyg. 
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5.2 Rutinbeskrivningar 

5.2.1 Checklistor 

För att standardisera omställningsarbetet så att samtliga operatörer jobbar på 

liknande sätt så krävs det att man tar fram en dokumentation över hur arbetet ska 

gå till. Därför har checklistor tagits fram till operatören. Bilaga 6, "Checklista för 

verktygsbyten.xls", är skapad för att operatören på ett smidigt sätt ska kunna 

notera vilka verktyg som ska bytas ut. Checklistan har dessutom två kryssrutor 

som används för att försäkra sig om att verktyget sitter i maskinen fysiskt samt att 

operatören kommit ihåg att ändra verktygsnumret i maskinens verktygslista. 

 

Första sidan på Bilaga 7, "Checklista - Omställning.xls", är en checklista med 

syftet att man ska kunna bocka för vilka delar i förberedelserna man gjort inför 

kommande ställ, den har tagits fram för att man enkelt ska kunna hålla reda på 

vilka delar man gjort om man blivit tvungen att jobba med maskinen emellan 

förberedelserna eller att man slutar sitt skift och lämnar delar av arbetet till nästa 

operatör. Den ska även visa vilka saker som ska vara klara innan maskinen står 

still samt vilka delar som ska göras efter att omställningsarbetet är slutfört. 

 

Andra sidan på Bilaga 7 är framtagen för att underlätta ställarbetet mellan skiften. 

Det kan t.ex. vara så att operatören endast utfört delar av stället innan operatören 

slutar och kan då lämna ifrån sig checklistan till nästa operatör som då vet vad 

som har gjorts och vad som ska göras. 

 

5.2.2 Ställtidsoptimering 

Rutinbeskrivning, ”Instruktion – ställtidsoptimering.doc”, Bilaga 8, har skapats 

för arbetet om ställtidsoptimering för att man i framtiden lätt ska veta vad som 

behöver utföras för att ställtidsoptimera. I denna rutinbeskrivning ska ett Excel-

ark, ”Tidsplanering Mall.XLT”, Bilaga 9, användas där man skriver in tiderna för 

de olika aktiviteterna, definierar om en viss aktivitet kan göras om till yttre ställ 

istället för att det ska utföras som inre ställ. På samma gång har man även kartlagt 

tiden för de olika aktiviteterna i ett ställ, vart tiden tar vägen och man kan på så 

vis ta fram förbättringar för att effektivisera ställarbetet. 

 

  



 

23 

 

5.3 Verktygsplacering i magasinet 

Genom att studera vilka verktyg som används oftast har dessa olika verktyg fått 

egna magasinpottor vilket gör att man slipper byta dessa. För att göra detta har 

sortering utförts där de verktyg som använts frekventast har fått egna 

magasinpottor.  

5.3.1 Maskin 1 

I denna maskin har man lyckats omplacera verktygen med andra verktygsnummer 

vilket har resulterat i att antalet verktygsbyten som maximalt kommer att behövas 

är 330st. De nya magasinplaceringarna finns att tillgå i Excel-arket 

”Verktygsplacering 515901.xls", Bilaga 10. 

5.3.2 Maskin 2 

I maskin 2 har omplacering av verktygen med andra magasinpotta medfört att 

antalet verktygsbyten som maximalt kommer behövas är 96st. De nya 

magasinplaceringarna finns att tillgå i Excel-arket ”Verktygsplacering 

515902.xls”, Bilaga 11. 
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6 RESULTAT 

 

6.1 Analys av förbättringsställ 

6.1.1 Maskin med robot - 515901 

Ställ 1 – 3h 1min 20sek 

Detta ställ var första gången de nya instruktionerna sattes på prov, checklistorna 

följdes och stället flöt på bra utan några större bekymmer. Det var inget som 

kunde anses gå mycket snabbare, dock så förekom några onödiga transporter men 

inte alls så många som tidigare, Bilaga 12.  

 

Det som tog mest tid var att operatören fick lov att åka till förrådet och hämta ett 

verktyg, denna aktivitet tog ca 17minuter. Något som inte kan göras något åt av 

operatören men där mycket tid försvann under stället. 

 

De aktiviteter som kan flyttas från inre till yttre ställ är de utdragna delarna i 

Figur 6.1. Vilket motsvarar 3% av totala ställtiden, dvs. 5min 4sek och bestod av 

byte av robotfingrar. Denna tid kunde dock inte tas bort då operatören började 

direkt då sista biten bereddes att byta robotfingrar men operatören inte klart innan 

biten var färdig. 

 

 
 Figur 6.1  
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Ställ 2 – 3h 23min 54sek 

Då detta ställ utfördes var några av operatörerna lite vana med det nya arbetet med 

checklistor och förberedelser. Dock så var detta ett speciellt ställ för att operatören 

var lov att sköta två maskiner samtidigt så att stället var bara delvis förberett. 

Därför ägnades en del tid under stället till att leta efter material och verktyg, 

Bilaga 13. Dessutom så kunde byte av robotfingrar utföras då sista detaljen kördes 

men då tog operatören lunch istället. 

 

Förutom detta så var stället uppdelat på två operatörer då det var skiftbyte, så att 

den nya operatören började med att kontrollera verktyg virtuellt i maskinen fast 

föregående operatör redan hade utfört det. Anledning till det var att operatören 

ville vara säker på att det stämde.  

 

De aktiviteter som kan flyttas från inre till yttre ställ är de utdragna delarna i 

Figur 6.2. Vilket motsvarar 10% av totala ställtiden, dvs. 19min 54sek. 

 

 
 Figur 6.2  
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6.1.2 Maskin utan robot - 515902 

Ställ 1 – 3h 1min 20sek 

Under det här stället så var alla förberedelser utförda och alla verktyg och material 

framplockade. Stället började dock med att bereda förra detaljen med anledning 

att det går fort. Men även om det går fort så ska man göra det efteråt för att spara 

tid, annars finns risk att man gör detta till en dålig vana. 

 

Stället flöt på väldigt bra och var väldigt effektivt med få transporter, Bilaga 14, 

tills operatören skulle ladda program, då hade operatören tydligen missat att 

programmet inte fanns i maskinen så operatören fick krångla en hel del innan 

operatören kunde börja inkörningen. 

 

De aktiviteter som kan flyttas från inre till yttre ställ är de utdragna delarna i 

Figur 6.3. Vilket motsvarar 15% av totala ställtiden, dvs. 13min. 

 

 
 Figur 6.3  
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6.1.3 Nyckeltal 

Här återkommer samma nyckeltal som fanns under nulägesanalysen fast nu efter 

att förbättringar har utförts. 

Verktygsbyte i magasinet,  

 1min 50sek, första förbättringsstället i maskin 515901, snitt på 1st verktyg.  

 1min 11sek, andra förbättringsstället i maskin 515901, snitt på 3st verktyg. 

 

Verktygsbyte i revolvern,  

 41sek, första förbättringsstället i maskin 515902, snitt på 2st verktyg. 

 

Verktygsbyte i revolvern inklusive hållarbyte  

 54sek, första förbättringsstället i maskin 515902, snitt på 3st verktyg. 

 

6.2 Ställtidsreducering 

6.2.1 Verktygsbyte magasin 

Är allt förberett kan man minska ställtiden från 2min 10-15sek till ca 1min 15sek 

dvs. 56-58% per verktyg. 

6.2.2 Verktygsbyte revolvern 

Är verktygen förberedda kan tiden minskas från 1min 51sek till ca 40sek, dvs. 

64%. 

6.2.3 Verktygsbyte revolvern samt hållare,  

Förbereder man hållare med hopmonterade verktyg kan man minska tiden från 

3min 52sek-4min 47sek till 54sek, dvs. 77%-81%. 

6.2.4 Byta backar, 

Förbereder man backarna så man slipper leta efter dem så kan man minska tiden 

med 30sek upp till 2min beroende på hur snabbt man hittar backarna. Är dessa då 

förberedda kan backbytet minskas från 12min 14sek-16min 27sek till 10min 

14sek-15min 57sek, dvs. 3-17%. 
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6.2.5 Sammanställning 

Genom att sammanställa alla ställs olika aktiviteter som kan förbättras kan ett snitt 

tas fram för hur lång tid aktiviteterna tar. Studerar man sedan summan av dessa 

snitt kan man få fram ett tal på hur mycket varje ställ kan minskas tidsmässigt. 

Detta visas i Tabell 6.1. 

 

 

 
515901 
Ställ 1 

515901 
Ställ 2 

515901 
Ställ 3 

515902 
Ställ 1 

515902 
Ställ 2 Snitt 

Yttre ställ:       

Verktyg virtuellt 00:11:30  00:01:14  00:12:00 00:04:57 

Rapportera 00:10:57   00:03:50  00:02:57 

Prata 00:23:38  00:03:37 00:05:02 00:10:23 00:08:32 

Leta 00:07:22   00:00:50 00:09:09 00:03:28 

Lämna maskin 00:04:21     00:00:52 

Lunch 00:25:00     00:05:00 

Plocka fram mätverktyg  00:08:03  00:02:25  00:02:06 

Grada förra detalj   00:02:47  00:05:45 00:01:42 

Beställa in nytt 
råmaterial    00:03:43 00:04:15 00:01:36 

Spilltank     00:04:23 00:00:53 

      00:32:03 

Inre ställ:       

Verktygsbyten magasin       

Bytestid 00:08:07 00:04:05 00:00:30  00:03:25  

Bortagna verktygsbyten 00:14:38 00:07:35 00:00:30  00:14:04  

Summa 00:22:45 00:11:40 00:01:00  00:17:29 00:10:35 

       

Verktygsbyten revolver       

Verktygsbyten    00:02:00  00:00:24 

Hållarbyten 00:03:45    00:05:44 00:01:54 

       

Byta backar      00:01:15 

       

       

Summa:      0:46:10 

       

Ställtid 05:43:30 03:00:00 01:32:47 01:43:49 02:05:13 2:49:04 
 Tabell 6.1  
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6.3 Verktygsplacering i magasinet 

6.3.1 Maskin 1 

Genom att omplacera verktygen i magasinet så skulle man kunna minska antalet 

verktygsbyten från 710st till 330st. Vilket är en minskning på drygt 50%. 

 

6.3.2 Maskin 2 

Genom att omplacera verktygen i magasinet så skulle man kunna minska antalet 

verktygsbyten från 396st till 96st. Vilket är en minskning på ca 75%. 
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7 DISKUSSION 

 

7.1 Variation 

Då ställ har studerats har det uppmärksammats att det finns stora variationer i 

ställarbetet, då det är flera operatörer och alla jobbar på olika sätt och olika 

snabbt. Men även så kan detaljerna som körs variera beroende på hur många 

verktyg som ska användas, en del detaljer behöver 35 verktyg medan andra endast 

kräver 15 verktyg. Antal verktyg som ska bytas kan variera kraftigt, mellan 0-15 

st. Man har därför behövt beräkna ett medelvärde för verktygsbyten för att kunna 

analysera mellan ställen. Beroende på hur många verktyg som byts ut så måste 

man mäta in flera av dem så inmätningstiden varierar.  

 

Vissa arbeten körs med robot medan andra körs manuellt vilket påverkar 

ställtiden. Inkörningstiden mellan olika detaljer varierar kraftigt, från 25 min upp 

till 2,5 h.  

7.2 Målet uppfyllt 

Då alla ställ varierar blir det svårt att räkna på huruvida man har uppnått målet 

eller inte. Operatörerna har heller inte fullt lärt sig sina nya rutiner vilket påverkar 

resultatet. När vi beräknar resultatet har vi beräknat ut ett medelvärde för hur 

mycket spilltid som gått åt under respektive ställ, Tabell 6.1. Detta har summerats 

och på så sätt har vi beräknat ut en snitt tid på hur många minuter man i teorin 

skulle kunna tjäna på att införa förbättringsförslagen fullt ut.  

 

Det är troligtvis inte möjligt att i praktiken tjäna ihop alla dessa minuterar då det i 

de flesta ställ förekommer något störningsmoment. För att få ett mer rättvisande 

värde på tiden man kan tjäna in per ställ räknar vi på att man endast kan tjäna in 

75 % av det teoretiska värdet i praktiken. Anledningen till att vi räknat på 75 % är 

att vi efter studier av ställ märkt att det är svårt att eliminera eller minska 

tidsåtgången för vissa aktiviteter då det ofta förekommer något störningsmoment. 

Därför anser vi att 75 % är ett rimligt värde att räkna på för att få fram hur mycket 

ställen i snitt har minskats. Det skulle resultera i: 

 

                                   
 

Vilket är en förbättring med 20,5% 

 

Detta resultat uppfyller inte riktigt vårt mål på 25% men då får man tänka på att 

ställtidssnittet är något högt pga. det första stället vi såg som var ett nytt jobb. Vi 

har dessutom räknat med inkörningstider i ställtiden. Inkörningen upptar oftast ca 

50% av ställtiden och är svår att optimera då man i företaget föredrar att köra 

försiktigt på första biten för att undvika kraschar. Om man räknade på den 

reducerade riggningstiden så skulle resultatet alltså vara betydligt högre.  
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Tar man bort tiden för inkörningen i beräkningen av förbättring fås att vi 

förbättrat riggtiden med: 

 
          

                         
              

 

Vilket uppfyller vårt mål på 25% med god marginal. 
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8 SLUTSATS 

För att reducera ställtiderna i maskinerna har checklistor tagits fram för att göra 

ställarbetet mer standardiserat och effektivare för samtliga operatörer. Tidigare 

har alla operatörer arbetat på olika sätt vilket har medfört stora variationer på 

ställtiderna. Checklistorna har i dagsläget implementeras och operatörerna har 

börjat vänja sig att arbeta med de nya rutinerna. 

 

Vi rekommenderar Emhart att utföra ett dagsarbete där man märker upp samtliga 

verktyg i båda maskinerna, platserna i skåpen där verktygen ska sitta samt 

optimerar verktygsplaceringarna i magasinet efter vårt framtagna Excel-ark.  

 

Om samtliga av dessa förbättringar införs kan man förvänta sig en 

ställtidsreducering på 20,5% vilket motsvarar ca 35min per ställ. Ignorerar man 

inkörningstiderna och endast kollar på riggningstider kan man se en förbättring på 

36,4 %. 

 

För att behålla förbättringarna bör man följa upp ställarbetet för att se att de nya 

rutinerna följs så att man inte faller tillbaka till gamla vanor. 
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