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Intyg 
Denna examensrapport är inlämnad av Marcus Hesselgren och Victor Vestberg till Högskolan i Skövde 
för examen vid institutionen för ingenjörsvetenskap. Härmed intygas att allt material i denna rapport 
är vårt eget. Tydliga referenser ges till material som hämtats från annat håll. 

 



Reducering av ställtider – Verktygshantering   

II 

Förord 
Detta är ett examensarbete på 15hp inom produktionsteknik och är det sista momentet innan vi tar 
examen på Högskolan i Skövde som produktionstekniker. Arbetet handlar om effektivisering av ställ i 
en tillverkande produktion, och framförallt standardisering av verktyg och verktygshantering. 

Ett väldigt stort tack går till Kramers Mekaniska som gjort detta arbete möjligt och ett speciellt tack till 
alla operatörer samt Oscar och Ola för att de varit så tillmötesgående och hjälpsamma under hela 
projekttiden. 

Vi vill även tacka vår handledare Victor Hedén på Högskolan i Skövde som har ställt upp när vi haft 
frågor eller funderingar. 



Reducering av ställtider – Verktygshantering   

III 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet är utfört på ett legotillverkande företag och de arbetar bland annat med 
avverkande bearbetning, vilket detta arbete har fokuserat på. Produktionen som bedrivs på företaget 
brukar kallas för HVLV produktion. Det innebär att företaget oftast har nyproduktion på sina detaljer 
och att de återkommande arbeten som finns är väldigt få, vilket resulterar i långa ledtider. 

Syftet med detta examensarbete var att identifiera vilka aktiviteter som operatörerna lägger mest tid 
på och därefter välja fokusområde.  Vidare kunna kartlägga valt fokusområde ”ställ” med tidsstudier 
och spagettidiagram för att definiera mer specifika mål. Reducera antalet verktygsrelaterade 
aktiviteter som sker under ett ställ med 50%, reducera förflyttningar mellan maskin och ställplats med 
75% och letandet av verktyg under ett ställ med 50% var de mål som låg till grund för arbetet. För att 
uppnå dessa mål har några förbättringsförslag tagits fram. 14 stycken verktyg som alltid ska sitta i 
maskinerna, så kallade standardverktyg har valts ut och implementerats. Tillhörande verktygslistor 
med relevant information om verktygen och dess utformning har även skapats för att underlätta för 
operatörerna. Verktygen är utvalda med flexibilitet i fokus för att passa Kramers HVLV produktion, 
detta via inköpspris, mest köpta verktyg från största verktygsleverantören, bearbetningstid och 
operatörernas egna erfarenheter. Utifrån standardverktygen har en rutin skapats som operatörerna 
skall följa från att de programmerat en detalj tills det är dags att starta maskinen. 

En genomgång av tidigare arbeten gjordes för att se i vilken utsträckning valda standardverktyg hade 
gått att använda. Vilket visade att 40% av de tidigare genomgångna arbetena hade gått att tillverka 
enbart med utvalda standardverktyg. Vidare gjorde en teoretisk jämförelse med tidigare kartläggning 
som visar att via standardverktygen och rutinen kunde antalet verktygsrelaterade aktiviteter reduceras 
med cirka 40%. Detta till största del för att oklarheterna angående vilka verktyg som sitter i maskinerna 
och i vilken hållare eliminerats. Därmed elimineras också letande av verktyg där målet var satt till en 
reducering på 50%. Sett till kartläggningen av ställen gör operatören fler förflyttningar till maskinen än 
vad det är verktyg som skall ställas. Om operatörerna följer rutinen och använder sig av verktygsvagnen 
krävs endast en förflyttning till maskinen efter att alla verktyg är ställda. Detta medför en kraftig 
reducering av förflyttningar till och från maskinen. Resultatet visar att cirka 90% av förflyttningarna 
under ett av de kartlagda ställen hade gått att reducera. 
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Abstract 
This final year project has been carried out at a legomanufacturing company and they work, among 
other things, with cutting-edge processing which this work has focused on. The production type at the 
company is usually called HVLV production. This means that the products they produce are often made 
for the first time and that the recurring work are few. Which results in long lead-times. 
 
The purpose of this final year project was to identify which activities that the operators spent the most 
time on and then select a focus area. Furthermore, map the selected focus area "setup", with time 
studies and spaghetti charts to define more specific goals. Reduce the number of tool-related activities 
that occur in a setup by 50%, reduce movements between machine and setup-location by 75% and 
reduce the search of tools during a setup by 50%. This were the goals that lay as a foundation for the 
final year project. To achieve these goals, some suggested improvements were made. A number of 
tools that always will be used in the machines, so-called standardtools were selected and 
implemented. Related tool lists with relevant information about the tools and their design have also 
been created in order to facilitate the operators work. The tools were selected with flexibility in focus 
to fit the HVLV production. This were made through comparing purchase price, the most purchased 
tools from their largest tool supplier, processing times and the operators own experience. Based on 
the standard tools a routine was made which the operators should follow, from programming until the 
operator is ready to start the machine.  

A review of previous work was made to see in what extent the selected standardtools could be used. 
This showed that 40% of the previously reviewed work could have been manufactured using only the 
selected standardtools. Furthermore, a theoretical comparison with previous mapping showed that 
with the standardtools and routine, the number of tool-related activities could be reduced by 
approximately 40%. This mostly due to the elimination of uncertainties regarding which tools and tool-
holders that were located in the machines. This also eliminated the search of tools where the target 
was 50% reduction. According to the mapping of the setups the operator made more transportations 
to the machine than the number of tools that were to be set. If the operators follow the routine and 
use the tool carrier, only one transportation to the machine is required after all the tools are set. This 
results in a great reduction of movements to and from the machine. The result shows that about 90% 
of the movements in one of the mapped setups had been reduced. 
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1 Inledning 
Under inledningen beskrivs företaget som examensarbetet utförs på och en kort bakgrund till varför 
det utförs. Här tas även de uppsatta målen samt syftet med arbetet upp. Vidare går det att läsa om 
de avgränsningar som har gjorts under projektets gång och hur företag bör jobba för en mer hållbar 
utveckling. 

1.1 Företaget och bakgrund 
Kramers Mekaniska är ett företag belagt i Fredsberg utanför Töreboda med 14 anställda och är ett 
legotillverkande företag. De arbetar med avverkande bearbetning, plåt och svetsjobb på order från 
kund. De är specialiserade på att tillverka små serier och ofta komplexa detaljer.  

Sedan 2004 arbetar de med digitala ritningar i form utav SolidWorks och EdgeCam. Detta gör dem till 
ett flexibelt och konkurrenskraftigt företag på marknaden. 

Vid ett första möte på Kramers Mekaniska uppmärksammades möjligheter till förbättringar, Kramers 
arbetar aktivt med lean produktion som de anpassar efter sin HVLV produktion som står för High 
Variation Low Volume. Något som företaget påpekade under första besöket var att ställtider tar upp 
väldigt mycket tid. Trots deras varierande produktion har ställen gemensamma faktorer där 
förbättringspotential finns. Vid samtal och intervjuer med personal skapades en bild över vad som 
önskas förbättras, detta kommer att tas in i beräkningen när arbetet får sin slutgiltiga inriktning. 
Rutiner för ställ saknas i dagsläget och det leder till att personalen gör på de sätt de tycker verkar 
lämpligt, detta leder till att alla gör på olika sätt. Eftersom ett ställ i HVLV produktion är mycket 
varierande kommer förbättringsförslag inte att beröra hela ställprocessen utan rikta in sig på en av de 
delar som alla ställ har gemensamt. 

1.2 Problem 

1.2.1 Problembakgrund 
För att kunna konkurrera på den legotillverkande marknaden bör framförallt små företag minska sina 
slöserier och vara effektivare, eftersom priserna ofta är pressade. Kramers Mekaniska har valt att alla 
anställda skall jobba med att programmera i tidigare nämnda verktyg, detta för att få en varierad och 
mer utvecklande arbetsplats. Detta är inte den mest effektiva metoden i alla lägen. Det är dock en väg 
företaget har valt att gå för att de anställda skall få varierade arbetsuppgifter, utvecklas och trivas. De 
blir även mycket flexibla mot sjukdom eller ledighet, eftersom alla kan utföra alla moment i 
produktionen.  

1.2.2 Problemdefinition 
Eftersom företaget tillverkar nästan enbart i enstycksproduktion eller väldigt små serier med komplexa 
geometrier, läggs det mycket tid på förberedande arbete innan bearbetningen är redo att starta. Att 
fundera på hur detaljen skall spännas fast i maskinen, programmera, ställa rätt verktyg och hämta 
material är några av de stegen som måste genomföras vid varje ny order. Detta medför att maskinerna 
vissa dagar kan stå helt stilla eftersom förarbetet är det som ofta tar längst tid. Ställtiden är därför 
något de strävar efter att reducera för att snabbare komma igång med bearbetningen. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att identifiera vad som i dagsläget är de största tidsförlusterna som 
förekommer från att operatören plockar en ny arbetsorder tills att operatören är helt beredd att trycka 
på startknappen i maskin. Förbättringar på valda tidsförluster som har identifierats kommer tas fram. 
Framtagna förbättringar kommer sedan verifieras i produktion för att påvisa förbättring och ett enklare 
arbete för operatörerna. 
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Målen har kunnat definierats mer tydligt under projektets gång, när fokusområde var identifierat och 
en bättre förståelse av omställningsprocessen skapats, gjordes en tydligare målbild. 

Den plats där operatörerna monterar, river och mäter verktyg kommer fortsatt i detta arbete kallas 
för ställplats. 

• Reducera ställtiden för icke återkommande detaljer genom att minska antalet enskilda 
aktiviteter med 50%. 

• Minska förflyttningar mellan maskin och ställplats med 75%. 
• Minska aktiviteter som beror på letandet av verktyg under ett ställ med 50%. 

1.4 Avgränsningar 
I detta arbete kommer vissa avgränsningar att göras. Examensarbetet kommer inte att beröra 
planeringsfaserna innan arbetsorder är framtagen. Inget fokus kommer läggas på cykeltiderna i 
maskinerna. Eftersom företaget tillverkar endast en produkt åt gången eller i väldigt små serier har 
inte cykeltiden speciellt stor betydelse. Detta eftersom det alltid krävs en till två detaljer för inkörning. 

Vidare kommer arbetet inte att fokusera på programmeringstiden av produkterna. Detta utgör en stor 
del av tiden när maskinerna står stilla, det är den väg företaget har valt att arbeta. 

Arbetet kommer endast att fokusera på den avverkandebearbetningen och fräsmaskinerna. 

Inre och yttre ställ kommer inte ligga i fokus, detta eftersom allt för stora resurser krävs för att få deras 
produktion så pass säker att operatören kan lämna maskinen för att göra annat. 

1.5 Hållbarhet 
Samhället konsumerar idag allt mer och eftersom antalet människor i världen ökar vill samhället ha 
ännu mer av det goda. Målet måste vara att skapa en värld där människor kan verka inom naturens 
gränser. Dagens industrier bidrar idag med stora utsläpp som påverkar naturen och framtiden negativt. 
Viktigt för att nuvarande och efterkommande generationer skall fortsätta leva i en fungerande värld 
är att alla tänker hållbar utveckling. (Gröndahl & Svanström, 2011) 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Dahlin 2014, s.14) 

För att lättare kunna arbeta med hållbar utveckling bryts det ner till tre mindre dimensioner. 
Ekonomisk hållbarhet, Ekologisk hållbarhet och Social hållbarhet vilket går att se i (FIGUR 1). 

 

Figur 1. De tre hållbarhetsaspekterna leder till hållbar utveckling. Fritt tolkad av Gröndahl och Svanström (2011)   

Dessa beståndsdelar underlättar för analys av olika problem. Förenklat går det att säga att varje förslag 
ska vara hållbar i alla tre kategorier. I verkligenheten berör dessa dimensioner varandra vilket gör det 
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svårt att dela upp problem i dessa tre. De går in i varandra och brukar även visualiseras med tre pilar 
som liknar en återvinningscykel. (Dahlin, 2014) 

Små tillverkande företag har inte samma resurser som större men kan fortfarande bidra till en hållbar 
miljö. Genom att ta vara på allt överblivet material som blir när bearbetning sker kan detta återvinnas 
för att tillverka nya produkter eller material som åter kan bearbetas. Samma procedur kan användas 
vid exempelvis verktyg och verktygsplattor. En del verktyg kan skickas på slipning och återanvändas 
flertalet gånger istället för att använda verktyg en gång som sedan skrotas och köps in på nytt. I den 
aspekten finns även en ekonomisk vinning som gör att det går att fokusera på andra delar i 
produktionen för att få den så hållbar som möjligt. 

Att värna om medarbetarens fysiska och psykiska välmående genom att erbjuda ett varierande arbete 
som ständigt utvecklar och utmanar dem ökar chanserna att de väljer att stanna kvar på arbetsplatsen. 
Detta leder till att operatörerna i sin tur ger tillbaka till företaget genom ett noggrant och bra arbete. 
Inom lean produktion nämns 7+1 slöserier där +1 är outnyttjad kreativitet hos de anställda. 

”Den som inte engagerar sig i eller lyssnar på sina anställda förlorar tid, går miste om idéer, 
kompetens, förbättringar och tillfällen att lära” (Liker 2009, s.51). 

Att behålla sin personal genom utmanande arbete även om arbetet tar längre tid att färdigställa 
gentemot att ha en optimal produktion leder till att förnyelsen av personal minskar och kunskapen 
stannar kvar på företaget. Att utbilda ny personal leder till längre ledtider och större slöserier av 
material i form av ineffektiv bearbetningen. Detta eftersom ny personal måste lära sig allt från 
grunden.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 PDCA 
PDCA står för Plan, Do, Check och Act. PDCA och är den mest kända förbättringscykel som finns och är 
mycket effektiv om den används på rätt sätt. Fel som vanligen görs när en PDCA används är att 
planeringsfasen glöms eller skyndas på för att fort komma vidare till nästa steg. Toyota använder sig 
utav PDCA och det ligger till grund för TPS (Toyota Production System). (Bicheno, et al. 2011) 

PDCA fungerar som en loop som alltid återkopplar till början. Dock är det inte alltid lätt att börja 
planera när det inte finns tillräckligt med fakta. Därför går det även att börja med kontrollera-fasen för 
att få mer information. (Bicheno, et al. 2011) 

Plan. Stor vikt bör läggas vid planeringsfasen. Enligt Bicheno, et al. (2011) lägger japanska företag 
mycket tid på just den här fasen för att implementeringen av valt fokusområde skall gå snabbt och 
smidigt. Det är inte enbart planering som denna fas innefattar utan även vilka mål som är tänkt att 
uppnås och även hur det är tänkt att nå dessa. Om det finns avgränsningar bör dessa försöka förutses. 
Försök hitta rotorsaken och där är verktyget 5 varför ett bra hjälpmedel. (Bicheno, et al. 2011) 

Do. Utför det som är planerat. Det är ett enkelt steg om en bra plan ligger till grund för detta. (Bicheno, 
et al. 2011) 

Check. Kontrollera att det som utfördes fungerar. I det här steget valideras det som planerades i första 
steget och även verifierar de mål som sattes upp. Kontrollera återigen rotorsaken för att se till att rätt 
problem angripits. Om utfallet är vad som planerats och önskats går det att gå vidare till nästa steg. 
(Bicheno, et al. 2011) 

Act.  I detta steg skall det skapas standarder för det som verifierats i PDCA cykeln. En standard är den 
bästa just nu kända metoden. Detta är något som ständigt skall utmanas och uppdateras. Det här 
steget är något som ofta glöms men är väldigt viktigt för en hållbar lösning. Om det uppstår avvikelser 
från standarden är det något som inte fungerar korrekt och stegen bör återupprepas. (Bicheno, et al. 
2011) 

2.2 Ställtid 
Omställningstid eller ställtid som det brukar kallas är tiden det tar att ställa om en maskin från att sista 
godkända produkten är producerad i en arbetsorder tills första godkända produkten i nästkommande 
arbetsorder. Ställtiden har ingen inverkan på antalet produkter som ska tillverkas, ställtiden är lika lång 
oberoende av hur stora serier som tillverkas. (Olhager, 2000) Exempel på ett ställ kan vara byte av 
uppspänningsmetod och byte av verktyg, så som borr eller fräs. 

Ställ brukar delas in i interna och externa ställ. Externa ställ är moment som kan utföras utanför 
maskinen och som inte kräver att maskinen är stoppad för att kunna utföras. Interna ställ är moment 
som måste utföras när maskinen är stoppad och inte kan producera. Målet är att konvertera i den 
utsträckning det går de interna ställen till externa. Interna ställ ska prioriteras eftersom de reducerar 
produktionskapacitet. Standardisering av verktyg är ett exempel på åtgärder som kan utföras. 
(Olhager, 2000) 

2.3 Lean produktion 
Lean produktion härstammar från Toyota och hur de var tvungna att hitta alternativa vägar till 
massproduktionen efter andra världskriget för att kunna konkurrera på bilmarknaden. De var tvungna 
att anpassa sin ekonomiska situation och skapade därmed TPS. Lean går i grund och botten ut på att 
skapa en resurssnål tillverkning. Detta genom att öka den värdeskapande tiden och reducera slöserier. 
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TPS arbetar efter att leverera endast det som behövs, när det behövs och i rätt kvalité. Detta kallas JIT 
(just in time) och är en väldigt central del i TPS. (Liker, 2009) 

2.3.1 Standardiserat arbetssätt 
Att arbeta enligt ett standardiserat arbetssätt innebär att alla operatörer ska arbeta enligt samma 
metod och utföra uppgiften enligt framtagen standard. Denna standard skall vara den bästa just nu 
kända metoden för en uppgift och är inte ett beslut som är skrivet i sten, utan den ska uppdateras om 
en bättre lösning uppkommer. När en ny standard tas fram utförs den enligt PDCA-cykeln och 
kontrolleras om den överensstämmer med planeringen. Ett vanligt missförstånd är att standarder 
enbart går att implementera vid högvolymproduktion. Det går att införa även i produktioner med lägre 
och mer varierande uppgifter där det inte är lika många upprepande moment som sker. Det finns delar 
av arbetet där det går att finna samband och därmed kan mindre standarder skapas (Bicheno, et al. 
2011). 

Bicheno, et al. (2011) tar upp att standardiserat arbete minskar variationen i produktion och ger en 
stabilare process när samma saker utförs upprepande gånger. Standardiserat arbetssätt bidrar till en 
jämnare kvalité och det blir även lättare att upptäcka avvikelser om en standard följs. 

Nyckeln till att Toyota och TPS är världsledande inom lean och standardiserade arbetssätt är inte 
enbart hur de arbetar med standardiserat arbetssätt, utan engagemanget hos företagsledningen. De 
investerar i sina anställda och arbetar alltid med ständiga förbättringar. Utan standardiserat arbetssätt 
finns det ingen grund för att arbeta med ständiga förbättringar. (Liker, 2009) 

2.3.2 SMED 
Single-minute Exchange of die (SMED) dokumenterades och utvecklades på Toyota av Shigeo Shingo 
och är en metod som används för att reducera ställtider (Bicheno, et al. 2011). Shigeo Shingos mål med 
metoden var att nå ställtid under 10 minuter, därav namnet ”en-siffrigt ställ”.  Att reducera ställtider 
är en väsentlig del i lean eftersom kortare ställtid leder till mer flexibilitet och möjlighet till mindre 
batch-storlekar. Många företag tillverkar i alldeles för stora partistorlekar just för att ställtiden tar upp 
mycket tid. (Shingo, 1996) 

Bicheno, et al. (2011) beskriver SMED i följande 5 steg. 

• Identifiera och sortera ut de så kallade inre och yttre ställen. Detta via anteckningar eller gärna 
videofilmning. 

• Kategorisera sedan de inre och yttre ställen. Små men onödiga rörelser skall minimeras. Det 
kan vara att hämta verktyg eller andra onödiga rörelser. Maximera de yttre ställen i den mån 
det går.  

• Inre ställ ska omvandlas till yttre ställ. Detta för att minimera stilleståndstiden i processen. 

• Vidare bör processen förenklas. Detta kan göras med hjälp av exempelvis snabbkopplingar 
eller standardiserade verktygshållare med mera. 

• Först skulle inre ställ reduceras och till sist bör de yttre ställen minimeras. Om det tillverkas i 
mindre partistorlekar kanske inte tiden är tillräcklig för att utföra de yttre ställen under 
produktionstid. 

2.3.3 Spagettidiagram 
Spagettidiagram är ett välkänt verktyg för att skapa effektivare layouter (Bicheno, et al. 2011). Detta 
verktyg ger en visuell bild över de slöserier som hör ihop med transport och rörelse. Genom att följa 
med material eller operatör och markera vägen på en ritning över anläggningen, erhålls en klar bild 
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över hur material eller operatör förflyttas mellan de olika maskinerna eller operationerna. (Bicheno, 
et al. 2011)  Informationen som ges från ett spagettidiagram visar tydligt vart de största slöserierna i 
form av förflyttning sker. 

2.3.4 5S 
5S, möjligen det populäraste och mest välkända verktyget inom Lean. Ett verktyg som lägger grunden 
för och möjliggör ett standardiserat arbete. 5S är fem åtgärder för att eliminera slöserier som orsakar 
misstag, fel och personskador. (Liker, 2009) 

”Att inte använda 5S löpande är ett slöseri, då varje omstart kräver ökade insatser” (Bicheno et al. 
2011, s.81) 

Sortera. Det som inte används skall sorteras bort, detta genom att skapa kategorier där olika saker 
placeras in. Det kan vara bland annat saker som används frekvent, regelbundet eller mycket sällan. De 
verktyg som används sällan sorteras undan för att skapa plats och överskådlighet på arbetsplatsen. 
(Bicheno, et al. 2013) 

Strukturera. Här struktureras arbetsplatsen upp till den grad där allt får sin plats utan att överdriva. 
Allt ska finnas inom räckhåll för operatören för att undvika onödiga rörelser och transporter. Med hjälp 
av verktygstavlor skapas en tydlig struktur på arbetsplatsen. (Bicheno, et al. 2013) 

Städa/synliggöra. Upprätthålla arbetsplatsen städad och strukturerad för att enkelt se vad som 
avviker från normen. Avviker något från normen ska det återställas direkt för att undvika person- och 
materialskador. (Bicheno, et al. 2013) 

Standardisera. Först efter att de första 3S:en har införts går det att standardisera. Det är nödvändigt 
att bibehålla och utveckla standarden. Den bästa standarden är självklar och visuell. (Bicheno, et al. 
2013) 

Skapa vana. Att regelbundet se till att standarden upprätthålls, detta ansvar ligger hos ledningen som 
ska utföra ”ronder” för att säkerställa att standarden efterföljs. För att uppmuntra till detta finns flera 
metoder bland annat tävlingar, utbildningar och besök på andra företag. (Bicheno, et al. 2013) 

2.3.5 Slöserier 
Slöserier eller ”muda” som det kallas på japanska är något som starkt förknippas med lean produktion. 
För att kunna nå de ideal som lean eftersträvar är det viktigt att eliminera de 7+1 slöserierna som inte 
tillför något värde till produkten. (Bicheno, et al. 2011) 

Väntan. All tid som en operatör/ maskin väntar räknas som ett slöseri. Detta anses vara en av de värsta 
slöserierna. Det kan vara väntan på att få producera till nästkommande process, verktyg eller 
materialbrist. Väntan på föregående process och underhåll anses även det som slöseri. (Bicheno, et al. 
2011) 

Transport. Att transportera något tillför inget värde till produkten. Även om detta steg inte kan 
elimineras helt bör det reduceras i den utsträckning det går. Transporter är något som varken företaget 
eller kunden vill betala för. (Bicheno, et al. 2011) Transporter innebär många kostnader, exempelvis 
truck och truckförare samt att risken för materialskador ökar. 

Överarbete. Att lägga ner för mycket arbete på en produkt än vad kunden faktiskt efterfrågar anses 
som ett slöseri. (Bicheno, et al. 2011) 

Onödigt stora lager. Lager binder kapital och leder till stor del att problem blir dolda i en process och 
det brukar talas om tre olika sorters lager. Råvarulager, PIA (Produkter i arbete) och färdigvarulager 
där dessa lager leder till längre genomloppstider. (Bicheno, et al. 2011) 
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Onödiga rörelser. Rörelser som utförs under en process som inte skulle behöva utföras är ett slöseri. 
Ett verktyg som används frekvent ska vara nära och lättåtkomligt, behöver operatören sträcka sig efter 
verktyget är det ett slöseri. (Bicheno, et al. 2011) 

Defekter. Tillverkning av produkter som är defekta och inte går att sälja är slöseri i form utav material 
och pengar. Detta gäller även produkter som måste ombearbetas. Om detta sker går produktionstid 
förlorad. (Bicheno, et al. 2011) 

Överproduktion. Överproduktion räknas som den värsta av alla slöserier och bidrar till andra slöserier. 
Överproduktion är när det tillverkas för många produkter, tillverkas för säkerhet eller för tidigt. JIT är 
en grundpelare inom lean och innebär att det enbart skall produceras det som behövs, när det behövs 
och med rätt kvalité. (Bicheno, et al. 2011) 

Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Företag bör skapa tänkande människor och utnyttja deras 
potential. När ett företag inte utnyttjar arbetarnas idéer för att effektivisera processerna anses det 
som slöseri. (Bicheno, et al. 2011) 

2.3.6 Go to gemba 
En av Leans grundprinciper är ”Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen” (Liker 
2009, 268) För att kunna lösa ett problem måste processen förstås. Inom lean har det ofta använt 
termen ”genchi genbutsu”. Där genchi betyder ”den faktiska platsen” och genbutsu ”de faktiska 
materialen eller produkterna”. Ett uttryck som används allt oftare inom Toyota är Gemba som betyder 
”den faktiska platsen”. När ett problem uppstår och berörda parter måste få en uppfattning om vad 
som sker används uttrycket ”go to gemba”. (Liker, 2009) 

Med go to gemba menas att personen skall befinna sig vid den fysiska arbetsplatsen. Där ska fakta 
samlas in samtidigt som processen studeras. TPS förespråkar denna metod och menar att det inte bara 
ska innefatta arbetare eller operatörer, utan att metoden skall utföras på ledningsnivå. Detta för att få 
en bättre inblick i vad som sker. Om ett problem uppstår som måste lösas, ska cheferna komma till 
operatören inte tvärt om. (Bicheno, et al. 2011) 

2.4 Intervju 
Intervjun kan beskrivas som en situation av samspel mellan två personer med olika och inte jämställda 
roller där en frågar och en svarar (Lantz, 2007). Enligt Lantz (2007) finns det fyra olika sorters intervjuer, 
den öppna, den riktat öppna, den halv-strukturerade och den strukturerade. Vid den öppna ställer 
intervjuaren följdfrågor och fördjupar sig i det intervjuaren finner intressant. Vid den halv-
strukturerade ställs frågor i en följd som är förutbestämda, svaren ges i en kombination av fasta och 
öppna. Vid den strukturerade är frågor och svar fasta och ställs i en bestämd ordning. (Lantz, 2007) 

2.5 CAD/CAM 
Computer-Aided Design (CAD) definieras av ett designmoment som involverar en effektiv användning 
av ett datorsystem för att skapa, ändra, analysera, optimera och dokumentera en design (Groover, 
2015). Computer-Aided Manufacturing (CAM) innefattar användningen av ett datasystem för att 
planera och kontrollera tillverkningen (Groover, 2015). CAD och CAM samspelar ofta genom att 3D 
modeller från CAD exporteras till CAM där en bearbetningsfrekvens för maskin tas fram. I detta läge 
matas information om skärhastigheter, verktyg och vertygsbanor in för att skapa ett program till NC-
maskiner. Genom användning av CAD/CAM kan mycket komplexa detaljer tillverkas som annars vore 
omöjliga att tillverka.  
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2.6 Frekvensstudie 
Frekvensstudie är en metod för att ta fram en bild över fördelningen på de arbetsmoment som sker i 
dagsläget. Metoden är enkel att använda och eftersom observationerna är korta men många är det 
lämpligt att använda när flera maskiner eller människor ska studeras. Innan studien påbörjas sker en 
uppfattning om hur stor del av tiden de olika aktiviteterna utförs, detta genom erfarenhet eller 
pilotstudier. Beräkning av antalet observationer utförs med hjälp av en formel. 

Tidpunkten när observationerna ska utföras bör vara slumpmässiga, om dagarna är likartade räcker 
det att observationerna sker under en dag. Om dagarna varierar ska observationerna ske under flera 
dagar. (Bicheno, et al. 2013) Efter att observationerna är gjorda återstår det att kontrollera om 
resultatet är tillräckligt noggrant mot den önskade felmarginalen. Är resultatet inte tillräckligt behövs 
det räknas ut på nytt hur många observationer som ska tilläggas. Vidare utförs återstående 
observationer för att nå upp till önskad säkerhetsmarginal. 

• n = antalet observationer 
• l = felmarginal 
• p = sannolikhet av händelse 

 

n = 3.84 𝑝𝑝(100−𝑝𝑝)
𝑙𝑙^2

 
Ekvation 1. Ekvation för att räkna ut antalet observationer 

 

𝑙𝑙 = ±1.96 �
𝑝𝑝(100 − 𝑝𝑝)

𝑛𝑛
 

Ekvation 2. Ekvation för att kontrollera noggrannheten 

 

2.7 Tidsstudier 
Tidsstudier är en så kallad direktanalys, det vill säga arbetet analyseras direkt genom att studera hur 
arbetet utförs (Olhager, 2000). Vid normalt arbete stämplar en operatör in ett arbete vid start och 
stämplar ut vid avslutat arbete, detta ger information om hur lång tid arbetet har tagit, men säger 
inget om hur lång tid det borde tagit (Freivalds, 2013). För att utföra en tidsstudie krävs det att arbetet 
utförs och kan därför inte göras i planeringsstadiet (Olhager, 2000). Flera olika metoder av tidsstudier 
förekommer, exempel på några olika sorters tidsstudier är fortlöpande tidtagning där klockan startas 
vid operationens start och olika moment och dess tid antecknas fortlöpande. En variant till denna 
metod är snap-back, skillnaden här är att efter ett antecknat moment återställs klockan till noll igen. 
Snap-back är fördelaktigt när det är en kortare tid mellan de olika momenten.  

Innan tidsstudien påbörjas ska mål och syfte vara fastställt och den operatör som ska observeras ska 
vara förberedd på att observeras och vara medveten om varför tidsstudien utförs (Freivalds, 2013). 
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3 Metod 
För att uppnå syftet och de uppsatta målen kommer detta projekt genomgående arbetas i form av 
PDCA-modellen. Om någon av faserna inte skulle gå att genomföra eller inte resulterar i planerat 
resultat undersöks anledningen. Vidare utförs föregående fas åter för att säkerställa att resultatet 
denna gång uppnår ett tillräckligt gott resultat att arbeta vidare med. I (FIGUR 2) går det att se en 
planerad PDCA-modell och vilka aktiviteter som kommer att utföras i varje steg. 

 

 

Figur 2. PDCA-cykel över projektet 

 

Ett flödesschema över projektets gång (FIGUR 3) ger en visuell bild över hur arbetet är tänkt att utföras. 
Här går det att se hur mål och syften kommer specificeras mer noggrant när projektet har ett 
fokusområde. Även avgränsningar kommer att göras under projektets gång. 



Reducering av ställtider – Verktygshantering   

Marcus Hesselgren & Victor Vestberg  10 

 

Figur 3. Flödesschema över metod 

 

3.1 Förstå processen 
Företagets önskemål var att fokusera på den största tidsförlusten från råmaterial tills att operatören 
är beredd att trycka på cykelstart i maskinen. För att kunna förstå processen, är det nödvändigt att 
samla in information om hur det ser ut i nuläget. Användning av go to gemba är bra eftersom det 
studeras, antecknas och reageras på de olika moment som operatörerna utför. Enligt Liker (2009) 
måste berörda parter förstå processen för att kunna lösa ett problem. Under detta steg kommer en 
del avgränsningar att göras, detta beroende på företagets önskemål och för att projektet inte skall blir 
för stort och hinnas med under given tidsram. 

3.2 Identifiera fokusområde 
Eftersom önskemålet från företaget var att angripa den största tidsförlusten från råmaterial tills det 
att operatören kan trycka på cykelstart, måste det gå att se hur tiden är fördelad på de olika 
arbetsmoment. En studie kommer att genomföras där fördelningen av tid på de olika arbetsmomenten 
dokumenteras, detta för att identifiera vart fokusområdet hamnar. En lämplig metod att använda är 
frekvensstudier. Bicheno, et al. (2011) menar att genom frekvensstudier går det enkelt att skapa en 
bild av vad människor och maskiner gör. 

3.3 Kartläggning av fokusområde 
När fokusområdet är identifierat planeras det hur detta område skall angripas. Beroende på vilket 
område det innefattar måste lämplig teori samlas in. Detta för att använda rätt metoder och verktyg 
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att arbeta med.  En kartläggning med utvald teori inom detta område kommer utföras för att få en 
tydligare bild på hur operatörerna arbetar i dagsläget. 

3.4 Identifiera slöserier 
När en kartläggning av det valda fokusområdet har utförts kommer det att sammanställas och 
analyseras. Detta för att se vilka slöserier som förekommer under arbetsmomentet. Liker (2009) tar 
upp värdet av att minimera de 7+1 slöserierna vilket är en grundpelare i TPS och lean produktion. När 
slöserierna har identifierats måste orsakerna till problemen angripas. Viktigt är att rotorsaken till 
problemen hittas, det planeras att göras via lämpliga rotorsaksanalyser. Bicheno, et al. (2011) beskriver 
att söka och finna rotorsaken till ett problem är en grundläggande del för hela lean-filosofin. 

3.5 Ta fram förbättringsförslag 
När rotorsaken till problemet har definierats ska förbättringsförslag tas fram. Detta genom att 
diskutera idéer, studera litteratur och tidigare arbeten. Även samtal med de berörda operatörerna kan 
komma att bli aktuellt. 

3.6 Genomföra förbättringar 
De förbättringsförslag som med hjälp av rotorsaksanalyserna tagits fram kommer nu att genomföras. 
Här lämnas planera fasen i PDCA och går in i do-fasen. Detta utförs om alla moment gått att genomföra 
enligt plan. Bicheno, et al. (2011) beskriver do-fasen som ett relativt enkelt steg om ett bra 
planeringsarbete ligger till grund för detta. 

3.7 Utvärdering 
För att se om de förbättringsförslag som genomfördes ger ett tillräckligt bra resultat utvärderas dessa. 
En jämförelse med nuläget som dokumenterats kommer att utföras för att påvisa eventuell förbättring. 
Detta är check-fasen och om resultatet är tillräckligt bra går det att gå vidare till nästa steg, skulle dock 
inte resultatet stämma överens med uppsatta mål kommer arbetet ta ett par steg tillbaka, hur långt 
tillbaka som arbetet måste tas beror på resultaten. 

3.8 Implementera/ standardisera 
Skulle resultatet från utvärderingen stämma överens med de uppsatta målen kommer 
förbättringsförslag att implementeras och standarder för detta tas fram vilket är act-fasen. Målet med 
standardiserat arbete är att skapa säkra moment som är upprepningsbara. Detta är en grundpelare till 
förbättringsarbeten och det kommer även uppmanas till vidare arbete, eftersom en standard är i 
dagsläget den bäst kända metoden. Standarden är alltså inte skriven i sten (Bicheno, et al. 2011). 
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4 Genomförande 

4.1 Förstå processen via go to gemba 
För att kunna få en första förståelse hur företaget arbetar var användningen av go to gemba väldigt 
värdefull. Att med egna ögon verkligen få se vad som utfördes och tog upp produktionstid. En rundtur 
på företaget gavs av produktionschefen där han berättade hur de arbetar i stort och vilka steg som 
ingår vid varje arbetsorder. Vidare observerandes det som utförs vid maskinerna och samtalade med 
berörda operatörer. 

4.2 Identifiera fokusområde via frekvensstudie 
För att identifiera fördelningstiden på företaget, från råmaterial till cykelstart utfördes en 
frekvensstudie. Frekvensstudie ligger till grund för valt fokusområde.  

Först planeras en pilot-dag att utföras för att kunna se hur många observationer som behöver utföras 
i frekvensstudien. Detta för att inom angiven säkerhetsmarginal få ett tillräckligt noggrant resultat. 
Pilot-dagen utfördes under en dag och anteckningar togs med ett intervall på 1 minut för att få ett 
noggrant resultat. Varje enskilt moment som operatörerna utförde antecknades i detalj för att sedan 
kunna kategorisera i mer generella kategorier. Efter avslutad pilot-dag sammanställdes resultatet i ett 
diagram för att se hur stor andel den mest frekventa aktiviteten utfördes. Detta gjordes för att kunna 
sätta in den procentsats som framkommer i en ekvation (EKVATION 1) och med hjälp av den få ut 
antalet observationer som behövs för angiven säkerhetsmarginal. 

När antalet observationer är beräknade kan frekvensstudien påbörjas. Beroende på om dagarna 
varierar ska observationerna ske under flera dagar (Bicheno, et al. 2013). Eftersom företagets 
tillverkning varierar mycket utförs frekvensstudien under två dagar. Tidpunkterna när aktiviteterna 
antecknas är slumpmässigt framtagna via Excel. Vidare sammanställs all data och en procentsats på 
den mest frekventa aktiviteten sattes in i ytterligare en ekvation (EKVATION 2) där resultatet visar om 
det är inom angiven noggrannhet.  

En sammanställning av Pilot-dagens aktiviteter visas i (DIAGRAM 1). Den mest frekventa aktiviteten 
som utfördes var ”Producera” och utgjorde 25% av aktiviteterna. När största procentsatsen är 
lokaliserad sattes denna in i en ekvation för att räkna ut hur många observationer som måste utföras 
för att med 95% säkerhetsmarginal säga att det är tillförlitligt (EKVATION 3). 
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Diagram 1. Tidfördelning pilot-dag 

 

n= 3.84 25(100−25)
25

= 288 
Ekvation 3. Uträkning av antalet observationer med konfidensintervall 95% 

 

Valet av säkerhetsmarginal och noggrannhet gjordes genom att jämföra olika kombinationer av 
säkerhetsmarginaler och noggrannheter. Detta genom formeln som används för att räkna ut hur 
många observationer som behöver göras i frekvensstudien (EKVATION 1). De kombinationer som 
valdes att jämföras var 90%, 95% och 99% säkerhetsmarginal med 1%, 5% och 10% noggrannhet 
(TABELL 1). 

 

Tabell 1. Jämförelse av säkerhetsmarginal och noggrannhet 

 

 

Eftersom 1% noggrannhet kräver mellan 5000 och 12 000 observationer valdes dessa bort på grund av 
att tiden som krävdes för att utföra antalet observationer inte fanns. Vidare valdes 10% noggrannhet 
bort eftersom det skulle leda till en större risk för fel och tiden till att göra flera observationer fanns. 
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Bland de kvarvarande tre alternativen med 5% noggrannhet valdes 95% säkerhetsmarginal, detta 
eftersom det inte krävdes många fler observationer än 90% säkerhetsmarginal. Medans 99% 
säkerhetsmarginal skulle mer tid krävas än vad som fanns att utföra frekvensstudien på.  

Antalet observationer som behövdes resulterade i 288 stycken, vilket avrundas till 300 stycken.  
Antalet operatörer som observerades under frekvensstudien var sex stycken där slumpmässiga tider 
låg till grund för anteckning av aktiviteterna. En sammanställning av de aktiviteter som gjordes i 
frekvensstudien visas i (DIAGRAM 2). Diagrammet visar att ”Producera” var den mest frekventa 
aktiviteten och utgjorde 22%. Denna siffra sätts sedan in i ytterligare en ekvation, detta för att 
kontrollera om resultatet har en noggrannhet på ±5%. I (EKVATION 4) går det att se att frekvensstudien 
resulterade i en noggrannhet på cirka 4,78%.  Eftersom resultatet är inom marginalen på ±5% vilket 
valdes som mål för noggrannheten går det att säga att resultatet från frekvensstudien är tillförlitligt 
nog att arbeta vidare med. 

 

 

Diagram 2. Tidfördelning frekvensstudie  

 

𝑙𝑙 = ±1.96 �22(100−22)
288

≈ 4.78 
Ekvation 4. Kontroll av noggrannhet med konfidensintervall 95% 

 

Resultatet från frekvensstudien (DIAGRAM 2) visar att ”Producera” är den mest frekventa aktiviteten. 
Eftersom företaget till största del arbetar med enstycksproduktion bestäms det att inte fokusera på 
den aktiviteten. När företaget endast tillverkar ett fåtal detaljer och materialet kan vara av en viss form 
från kund, gör att allvarlighetsgraden om en detalj skulle bli felbearbetad är hög. Detta gör att 
operatörerna står vid maskinen och är med under den/de första detaljerna för att kontrollera 
programmet. Även om programvaran anses vara tillräckligt säker och att risken för att ett fel i 
programmet skall uppstå är relativt liten, finns det andra aspekter som kan medföra fel i programmet. 
Den mänskliga faktorn finns alltid med i beräkningen då det skall programmeras. Om operatören 



Reducering av ställtider – Verktygshantering   

Marcus Hesselgren & Victor Vestberg  15 

exempelvis ska ange ett borrdjup på 10mm men av misstag skriver 100mm kan konsekvenserna blir 
stora. Dels kan detaljen bli skadad men maskinen riskerar även att bli sned, eftersom maskinens 
spindel tar stopp emot detalj eller uppspänningsanordning. Företaget anser att allvarlighetsgraden för 
detta är högre än den tid som sparas när operatörerna avviker från maskinen och påbörjar annat 
arbete. 

Inom de avgränsningar som gjorts i projektet innefattas ”Programmering” och därför väljs det att inte 
fokusera på den aktiviteten. Detta eftersom det är så företaget har valt allt arbeta för att operatörerna 
skall få varierade arbetsuppgifter och kunna bli mer flexibla. Aktiviteten ”Rast” går ej att påverka vilket 
leder till att den största aktiviteten ”Ställ”, efter avgränsningar är den aktivitet som operatörerna utför 
mest frekvent. Det går att utläsa från frekvensstudiens resultat att fokusområdet för detta projekt 
kommer vara effektivisering och reducering av ställtid. Det innebär tiden från att ett färdigt program 
finns tillgängligt tills operatören är redo att köra igång maskinen. 

För att säkerställa att tillräckligt antal med observationer gjordes i studien utifrån aktiviteten ”Ställ” 
som valts som fokusområde, gjordes ytterligare en beräkning av hur många observationer som krävs. 
Denna ekvation använder sig av värdet från ”ställ” som var 10% från (DIAGRAM 2) och resultatet visar 
att 138 observationer hade gett tillförlitligt resultat, vilket går att se i (EKVATION 5). 

 

n= 3.84 10(100−10)
25

= 138 
Ekvation 5. Ny uträkning av antalet observationer med konfidensintervall 95% 

 

I (DIAGRAM 1) och (DIAGRAM 2) framstår ”rast” som en stor del av de aktiviteterna. Anledningen till 
detta var att studien startade strax innan ”rast” och avslutades strax efter rast, detta resulterar i att 
aktiviteten rast förekommer ofta. 

4.3 Kartläggning av fokusområdet omställning  

4.3.1 Nuläge via go to gemba 
Företagets tanke är att alla operatörer skall kunna alla moment som utförs i en arbetsorder, detta för 
att vara så flexibla som möjligt. Det är i huvudsak fyra av de sex operatörerna som arbetar i 
fräsmaskinerna. Alla maskiner är olika stora och har olika förutsättningar, exempel på detta är att 
maskinerna har olika många verktygsplatser, allt ifrån 20 upp till 40 platser. De maskinerna med fler 
platser underlättar omställningen eftersom fler verktyg kan sitta i maskinerna. 

Eftersom Kramers inte har någon egen produkt utan enbart nytillverkning åt kund så kallad 
legotillverkning, gör att omställningarna som sker inte är återkommande. Därför är inte 
omställningstiderna jämförbara med varandra. 

Produktionen som bedrivs är i princip endast enstycksproduktion med mycket varierad komplexitet på 
detaljerna. Detta innebär att olika mycket förarbete sker innan bearbetning kan påbörjas. Varje order 
börjas från grunden och svårigheten är att hitta sambanden mellan ställen eftersom inget ställ är i 
detalj det andra likt.  När en ny arbetsorder ska påbörjas sker det på olika sätt beroende på vilken typ 
av detalj som skall bearbetas. Ibland kan det vara en enklare detalj vilket gör att programmeringsfasen 
blir relativt kort och kan i vissa fall programmeras direkt i maskinen. Andra detaljer är mer komplexa 
vilket gör att väldigt mycket tid läggs på programmering. I vissa fall kan det krävas bearbetning av en 
speciell fixtur för att kunna spänna upp detaljen. Efter att ett färdigt program finns tillgängligt ska 
operatören börja ställa allt som behövs för att kunna tillverka den nyligen programmerade detaljen. 
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I dagsläget finns det ingen standard på hur det skall gå tillväga vid en omställning, utan varje operatör 
utför de olika momenten i den ordning och på det sätt som anses vara lämpligt. Beroende på typ av 
detalj kan det ibland vara visuellt bra att spänna upp detaljen före verktygen ställs, detta för att lättare 
kunna se vilken typ av verktyg som måste ställas. Val av uppspänningsmetod är något som redan i 
programmeringsstadiet planeras eftersom de får en första inblick hur detaljen ser och kommer att se 
ut. Uppspänningsmetod varierar beroende på detaljens storlek och utformning, vilket gör att olika 
former av skruvstycken, chuckar eller spännjärn kan behöva användas. Detta gör att varje ställ av 
uppspänningsanordning är olik den andra. 

De verktyg som är tänkt att användas under bearbetningen väljs i programmeringsfasen. I dagsläget 
finns det ingen standard på vilka verktyg som ska användas utan operatören programmerar med det 
som ansetts vara lämpligt och som de alltid har gjort. Verktyg som sitter i maskinerna är i dagsläget de 
verktyg som användes till föregående arbeten, eftersom dessa lämnas kvar i magasinet. De verktyg 
som sitter i maskinerna ska antecknas i ett Excel-dokument som måste uppdateras varje gång nya 
verktyg sätts i maskinen. Detta är något som inte alltid efterföljs och operatörerna är inte helt säkra 
på att de verktyg som står i listan stämmer överens med verkligheten. Detta innebär att de ofta 
programmerar med angivet verktygsnummer i listan och sedan måste gå ut till maskinen för att 
kontrollera om detta stämmer. 

Antalet verktyg som behöver ställas varierar beroende på maskin och komplexitet på detaljen. I vissa 
fall kan alla verktyg som behövs redan sitta i maskinen, medan andra gånger kan närmare ett tiotal 
verktyg behöva ställas och sättas upp i maskinen. Ställ av verktyg är något som ofta sker i samband 
med omställning, detta sker på samma sätt oberoende på vilken typ av detalj som ska tillverkas. 
Samma procedur utförs alltså när ett verktyg ställs. 

4.3.2 Kartläggning via tidsstudier och spagettidiagram 
När ställ är definierat som fokusområde för projektet planeras det hur detta skall angripas. Första 
steget blir att samtala och intervjua operatörerna för att få en bättre förståelse vad som sker redan 
innan kartläggning. Även få deras erfarenhet och tankar hur de arbetar med ställ idag. Intervjumetoden 
som användes var öppna intervjuer, enligt Lantz (2007) innebär den öppna intervjun att intervjuaren 
ställer frågor och fördjupar sig i det intervjuaren finner intressant. Go to gemba kommer även här 
användas för att kunna ta anteckningar och se det steg som sker när operatörerna ställer för ett jobb 
idag.  

SMED är en mycket effektiv metod för att reducera och effektivisera ställtiden. Enligt Shingo (1996) är 
reducering av ställtider en väsentlig del i lean eftersom kortare ställtid leder till mer flexibilitet. Därför 
används SMED för att angripa fokusområdet med vissa anpassningar till förutsättningarna. 
Omständigheterna angående produktionen och ställen gör att inre och yttre ställ inte kommer vara i 
fokus. Stora resurser krävs för att få deras produktion så pass säker att operatörerna kan avvika från 
maskinen och förbereda nästkommande jobb. Tankesättet och verktygen som används i SMED 
kommer användas för att kartlägga vad som sker under ställen. Spagettidiagram kommer tydligt visa 
operatörens rörelser. Detta i samband med tidsstudier kommer påvisa om några onödiga rörelser 
förekommer. Under tidsstudierna kommer aktiviteterna under ett ställ samt tiden det tar för olika 
momenten antecknas. 

Under den första omställning monterades en chuck som uppspänningsanordning eftersom det var en 
cylinderformad detalj som skulle bearbetas. Vidare var det sex verktyg som var tvungna att ställas för 
att kunna köra denna detalj. Omställningen för detta arbete pågick i totalt 62,67 minuter. De aktiviteter 
som pågick samt tidfördelningen visas i (TABELL 1) och förflyttningarna som operatören gjorde går att 
se i (BILD 1). Av den totala omställningstiden var 42,45 minuter cirka 70% verktygsrelaterade. Dessa är 
markerade med rött och är mönstrade. 
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Tabell 2. Tabell på aktiviteter med respektive tid under den första omställningen 

 

 

Bild 1. Spagettidiagram ställ 1 

Under den andra omställning monterade operatören två skruvstycken som uppspänningsanordning. 
Det var fem stycken verktyg som behövde ställas för att kunna tillverka denna detalj. Den totala 
omställningstiden var 51,85 minuter. De aktiviteter som pågick samt tidfördelningen på dessa visas i 
(TABELL 2) och förflyttningarna som operatören gjorde går att se i (BILD 2). Av den totala 
omställningstiden var 31,6 minuter cirka 61% verktygsrelaterade. Dessa är markerade med rött och är 
mönstrade. 
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Tabell 3. Tabell på aktiviteter med respektive tid under den andra omställningen 

 

 

Bild 2. Spagettidiagram ställ 2 
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4.4 Identifiera slöserier 
Efter avslutad kartläggning av nuläget sammanställdes och analyserades tidsstudierna och de 
spagettidiagram som gjorts. Utifrån sammanställningen och observationer går det att se att de 
verktygsrelaterade momenten som utförs tar upp den största delen av ett ställ. De slöserier som 
identifierats listas för att sedan finna rotorsaken till dessa via rotorsaksanalysen fem-varför. 
Rotorsaksanalysen (BILAGA 8) ligger till grund för de förbättringsförslag som vidare kommer tas fram. 

4.4.1 Onödiga förflyttningar 
Operatören gör i dagsläget många onödiga förflyttningar mellan ställplatsen och maskinen eller 
maskinens verktygsmagasin. Detta berodde till stor del på att verktygen som ställdes laddades i 
maskinen en efter en. Bristande vetskap på vilka verktyg som satt i maskinen och i vilken hållare, gjorde 
att de eventuellt behövde en hållare som inte fanns vid ställplasten utan satt i maskinen. Ett liknande 
verktyg lokaliserades i verktygsmagasinet för att plockas ur, tas till ställplasten och ställas om till det 
verktyg som behövdes. Operatören förflyttade sig sedan tillbaka till verktygsmagasinet, laddade det 
nya verktyget på samma plats och lokaliserade sedan ett nytt för att göra samma procedur.  

4.4.2 Letande av verktyg 
En stor del av tiden gick åt till att leta verktyg eller verktygshållare. När operatören var vid ställplatsen 
fanns det inte någon verktygshållare som passade till det verktyg som skulle ställas. Operatören fick 
därför gå till maskinen för att kontrollera om det satt något befintligt verktyg med lämplig hållare i 
magasinet. Om det finns måste detta växlas ut ur maskinen för att tas till ställplatsen och rivas. Om det 
inte skulle funnits i berörd operatörs maskin måste operatören kontrollera om de finns i andra 
maskiners verktygsmagasin. Skulle det inte finnas där måste eventuellt programmeringen göras om 
med ett annat verktyg. 

4.4.3 Kontrollera befintliga verktyg 
När ett program finns tillgängligt och ställ av verktyg skall påbörjas kontrollerar operatören om några 
av verktygen som nyligen programmerades sitter uppe i maskinen. Om rätt verktyg skulle sitta uppe 
antecknar operatören vilket verktygnummer dessa sitter på och går tillbaka till kontoret och korrigerar 
verktygsnumret i programmet. 

4.5 Ta fram förbättringsförslag 
Rotorsaksanalyserna visar på att avsaknaden av rutiner leder till att många onödiga förflyttningar sker 
i samband med ett ställ. Letandet av verktyg är en följd av att det inte finns någon standard på vilka 
verktyg som sitter i maskinerna, utan de måste ofta dubbelkollas. När rotorsakerna till problemen har 
definierats kommer relevant teori införskaffas för varje problem. Samtal med berörda operatörer 
kommer utföras, detta för att få deras erfarenhet till hjälp vid framtagning av förbättringsförslag. 

4.5.1 Standardisera verktygshantering 
I dagsläget leder oklarheterna kring verktygshanteringen till många slöserier under ett ställ. Genom att 
skapa ett visst antal standardverktyg som alltid sitter i maskinerna på angivna platser, kan 
operatörerna redan i programmeringsstadiet anpassa sin programmering i den mån det går utifrån 
dessa verktyg.  

4.5.1.1 Val av verktyg 
Eftersom det oftast tillverkas en eller ett fåtal detaljer per arbetsorder ligger inte cykeltiden i fokus. 
Detta eftersom det alltid är en inkörningsperiod under den första, alternativt de första detaljerna. 
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Viktigare är istället att bearbetning kan påbörjas i ett tidigare skede. Företagets filosofi är att vara så 
flexibel som möjligt, därför har valen av verktyg baserats på att även dessa skall gå att använda i en så 
stor utsträckning som möjligt. 

För att komma fram till lämpliga verktyg att använda som standard har tre huvudsakliga aspekter legat 
till grund för detta. 

• Samtala med berörda operatörer för att få deras tankar och erfarenhet. 
• Sammanställa listor från företagets största verktygsleverantör för att kunna utläsa vilka 

verktyg företaget köper in mest frekvent. 
• Jämföra verktygens inköpspris och bearbetningstid. 

 
Operatörernas åsikter och erfarenhet angående vilka verktyg som skall innefattas i standardverktygen 
har haft stor betydelse. Via samtal och befintliga verktyglistor har det gått att få en bra uppfattning på 
vilka verktyg som ofta sitter uppe i dagsläget och som fortsatt skall vara kvar. 

Alla fräsmaskiner har ett mätverktyg som används till att definiera nollpunkten på detaljen som skall 
tillverkas. Detta mätverktyg har verktygnummer 6 i alla maskiner i dagsläget och det är inget som 
operatörerna vill skifta på grund av oklarheterna som kommer uppstå. Vidare sitter det oftast två 
hörnfräsar med olika diametrar och en centrerborr i alla fräsmaskiner. 

Det verktyg som används mest frekvent i bearbetningen är pinnfräsar med varierande egenskaper. Hur 
många pinnfräsar som skall sitta i maskinerna samt med vilka storlekar, baseras på flexibilitet och att 
det skall gå att bearbeta i en så stor utsträckning som möjligt till lägst kostnad, detta för en hållbarare 
ekonomi. 

(BILAGA 4) är en sammanställning på de pinnfräsar som företaget köpt under de tre senaste åren. 
Utifrån sammanställningen går det att se att pinnfräs ∅16, ∅10 och ∅6 med olika egenskaper är det 
som företaget handlat mest frekvent. (TABELL 3) visar prisskillnaden på den vanligaste modellen av 
pinnfräsar de handlar, detta beroende på skärlängd och diameter. 

 

Tabell 4. Prisjämförelse av den mest använda pinnfräsmodellen 

 

 

En sammanställning av simuleringen av bearbetningstiden på de olika fräsdiametrarna går att se i 
(TABELL 4). Fräsarna är simulerade med den skärdata företaget skulle använda sig av i produktion. 
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Tabell 5. Jämförelse av bearbetningstid mellan fräsdiametrar 

 

 

Bearbetningstiden skiljer sig inte markant mellan ∅16, ∅12 och ∅10. Prisskillnaden visar att en 60mm 
∅16 är cirka 70% dyrare i inköp än en 45mm ∅12 och en 45mm ∅12 är cirka 37% dyrare än en 40mm 
∅10. Priset är en faktor i valet. Dock ger en större diameter ger mer stabilitet, längre skärlängd och på 
så sätt en flexiblare bearbetning. Genom detta och att cykeltiden inte ligger i fokus bestäms det att 
∅12 med 45mm skärlängd kommer vara en av de fräsar som skall vara standard. Vidare bestäms också 
att ∅6 med 23mm skärlängd också kommer vara ett standardverktyg för ett flexiblare 
användningsområde.  

För att arbeta så flexibelt som möjligt bestäms det att endast två pinnfräsar kommer vara som 
standard. Detta för att andra verktyg som också används frekvent ska kunna vara standardverktyg och 
att det skall finnas platser i verktygsmagasinet att placera dessa på. 

Något som ofta skall finnas på detaljer som tillverkas är hål och gänghål. För att utföra detta används 
i regel borrar och gängtappar. De kan olikt fräsar, endast användas på ett sätt och utföra ett moment. 
En sammanställning av de borrar som företaget köpt mest frekvent under de tre senaste åren finns i 
(BILAGA 5). Utifrån sammanställningarna och operatörernas egna erfarenheter bestäms det att 
verktyg för gängorna M6, M8 och M10 också skall tillhöra standardverktygen. Det innefattar alltså ett 
borr och en gängtapp för respektive M-gänga. 

För ännu mer flexibilitet i standardverktygen bestäms det med operatörerna och produktionschefen 
att två fullradiefräsar skall finnas med. Dessa med ∅12 respektive ∅6. 

I (TABELL 5) visas de standardverktyg som bestämts för maskinen Pinnacle 2. Det innebär att de 
standardverktyg som alltid kommer sitta i maskinerna är 14st. Dessa verktyg skall sitta i alla berörda 
maskiner och ha samma verktygsnummer. Detta för att minimera förvirring när operatörerna byter 
maskiner. Denna lista med standardverktyg är anpassad för de maskinerna med 24 verktygsplatser i 
sitt magasin. De maskiner som har 40 platser bör antalet standardverktyg utökas, detta för att vara 
ännu mer flexibel i tillverkningen. 
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Tabell 6. Verktygslista med standardverktyg 

 

 

4.5.1.2 Verktygslistor 
I dagsläget ska verktygslistorna uppdateras vid varje förändring. Det är något som inte kommer behöva 
ske med listorna på standardverktyg. Detta för att standardverktygen inte ska plockas ur maskinen. De 
nya listorna för standardverktyg är baserade på de gamla verktygslistorna och har endast uppdaterats 
med mer information för att underlätta programmeringen. I (BILD 3) går det att se viss information 
angående ett fräsverktyg som berörs i verktyglistan. 

• Skärlängd – Hur djupt verktygen kan bearbeta. 
• Utstick min – För att veta hur långt verktyget sticker ut från chucken och därmed underlätta 

programmering. Även vid byte av verktyg skall denna längd inte understigas. 
• Använt – När ett standardverktyg har använts skall ett sträck dras i kolumnen. Detta för 

uppföljning om verktyget används eller bör ersättas. 
• Rivit – Om verktygshållaren måste användas till något annat skall ett sträck dras i kolumnen. 

Detta för uppföljning om fler verktygshållare behövs köpas in. 
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Bild 3. Fräsverktyg 

 

Verktygslistorna kommer fortsatt att finnas i datorerna på samma plasts som de finns nu. Detta för att 
minimera förvirring angående vart operatörerna hittar dessa. Vidare kommer det också att finnas två 
anpassade verktygslistor i plastfickor, utskrivna vid varje maskin. En vid operatörspanelen och en vid 
verktygsmagasinet på vissa maskiner. Detta för att operatörerna skall kunna se all information om 
standardverktygen vid relevant plats. 

4.5.2 Minimera förflyttningar mellan maskin och ställplats 
Under kartläggningen observerades det att operatören plockar ut ett befintligt verktyg för att sedan 
gå till ställplasten och ställa om detta. När verktyget var ställt gick operatören tillbaka för att sätta in 
det på samma plats som tidigare och därmed slippa söka åt rätt plats i magasinet igen. Detta 
återupprepades flertalet gånger vilket gjorde att många onödiga förflyttningar skedde (BILD 1). 

Om operatören hade vetat vilka verktyg som suttit i maskinen och på vilken plats hade det redan i 
programmeringsstadiet gått att välja lämpligt verktygnummer för de verktyg som behövde ställas. 
Genom detta hade alla verktyg kunnat ställas direkt efter programmering och med hjälp av en befintlig 
verktygsvagn kunnat transportera alla verktyg på en och samma gång. Vidare hade det gått att ladda 
maskinen med alla verktyg direkt från verktygsvagnen. 

Verktygsvagnen som i dagsläget finns är sällan tom och används som en avlastningsyta. Om flera 
verktyg skall ställas är det ett effektivt hjälpmedel för att transportera dessa till maskinen när de är 
färdigställda. Det går att förflytta hela vagnen men det går även att lyfta ur ett rack ur denna för att 
vagnen skall finnas till förfogande för andra operatörer. Denna vagn bör vara tom och redo att kunna 
användas om 2 eller fler verktyg skall ställas. (BILD 4) visar hur verktygsvagnen kan se ut i dagsläget. 
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Bild 4. Verktygsvagnen i dagsläget 

 

4.5.2.1 Skapa rutin 
Alla detaljer kommer inte gå att tillverka med endast de standardverktyg som tas fram, utan det 
kommer finnas en del tomma platser i verktygsmagasinet för att kunna ställa nya verktyg som behövs 
för den detalj som ska tillverkas. Dessa verktyg skall laddas i verktygsmagasinet från plats X till plats Y 
allt eftersom. När operatören i programmeringsfasen inser att utformningen på detaljen gör att 
standardverktygen inte räcker till, och det måste programmeras med ett annat verktyg skall det första 
verktyget som är utöver standarverktygen tilldelas verktygsnumret X. Efter avslutat arbete skall dessa 
också rivas och sorteras på ställplasten. Hur detta skall gå tillväga kommer beskrivas i en rutin för 
verktygshanteringen. 

4.6 Införa förbättringsförslag 
Förbättringsförslaget införs under projektet i en av maskinerna, den utvalda maskinen blev 
fräsmaskinen Pinnacle 2 som har 24 verktygsplatser i sitt verktygsmagasin. 
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Bild 5. Fräsmaskinen Pinnacle 2 

 

De verktyg som för tillfället satt uppe i maskinerna plockades ner för att sedan rivas. Alla verktyg 
rengjordes och sorterades tillbaka i verktygsskåpen. Vidare ställdes standardverktygen som alltid skall 
sitta i maskinerna. Alla relevanta längder och diametrar antecknades och fördes in i verktygslistan. 
Maskinens verktygsmagasin rengjordes och laddades sedan med de 14 standardverktygen. När 
verktygslistan var fullständig skrevs den ut och sattes i en plastficka med magneter för att lätt och 
smidigt kunna fästa vid maskinen. 

Den tillhörande rutinen som beskriver hur operatörerna skall gå till väga från programmering till 
cykelstart skrevs ut och kontrollerades av berörda operatörer. När den var godkänd plastades även 
denna in och fästes vid maskinen. 

Den verktygsvagn som finns vid ställplasten tömdes tillfälligt för att visualisera hur det skall se ut i 
framtiden när rutinen följs och ställ av verktyg skall utföras. Verktygsvagnen går att se i (BILD 6). 
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Bild 6. Hur verktygsvagnen skall se ut 

 

4.7 Utvärdera 
Efter införandet av förbättringsförslaget med standardverktyg och tillhörande rutin fanns det ingen tid 
i produktionen för att kartlägga hur ett fysiskt ställ hade sett ut. Istället jämfördes tidigare arbeten och 
dess verktyg med de valda standardverktygen. Genom att jämföra den nya verktygsstandarden med 
verktyg som använts i tidigare arbeten sammanställdes en lista för att se hur stor del av arbetet som 
skulle gå att utföra med den nya standarden. I sammanställningen (TABELL 6) antecknades de totala 
antalet verktyg som användes i arbetet, antalet verktyg som var något av de nya standardverktygen, 
verktyg som skulle gå att ersätta med standardverktyg och övriga verktyg som måste ställas för att 
kunna utföra arbetet. Bland annat skulle de flesta operationer som utfördes med en ∅16 pinnfräs 
bytas ut mot en ∅12 pinnfräs. De gånger som det inte kunde bytas ut var när skärlängden på ∅12 
pinnfräsen inte var tillräcklig på grund av detaljens utformning. 

Tabell 7. Jämförelse av tidigare arbeten med standardverktyg 
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 (TABELL 6) visar tio föregående arbeten och hur många verktyg som användes till varje arbete. Det går 
även att se hur många av de verktyg som användes, som är något av de valda standardverktygen. 
Vidare går det att se hur många verktyg som hade gått att ersätta med någon av de valda 
standardverktygen. 

Med den nya rutinen hade operatörerna redan i programmeringsfasen kunnat använda 50–100% av 
standardverktygen till detaljerna. Detta eftersom i snitt över tio tidigare arbeten gick 82% av 
standardverktygen att programmera detaljen med. (TABELL 6) visar även att 40% av de tidigare 
arbetena hade gått att tillverka med enbart utvalda standardverktyg. 

4.8 Standardisera 
Efter utvärderingen av tidigare arbeten går det att se hur stor andel som har/ hade gått att tillverka 
med valda standardverktyg. Med valda standardverktyg i åtanke redan i programmeringsfasen och via 
tillhörande rutin kommer antalet aktiviteter under ett ställ minimeras. 

En rutin och en verktygslista skapas (BILD 8), som operatörerna ska följa från valet av verktyg i 
programmeringen tills det är dags att riva de ställda verktygen efter avslutad arbetsorder. Rutinen 
anpassas till varje maskin, detta för att olika många verktygsplatser och därmed olika många 
standardverktyg kommer finnas. 

 

 

Bild 7. Rutin och standardverktygslista i Pinnacle 2 

 

Denna rutin (BILAGA 6) är in zoomad i (BILD 8) för att tydligare se stegen som utförs. Rutinen är enbart 
övergripande och går inte in i detalj hur varje moment skall utföras. Detta för att operatörerna vet hur 
de skall gå till väga för att bland annat ställa verktygen, kontrollera verktygen och ladda verktygen i 
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maskinerna. Bristande rutiner i dagsläget medför att operatörerna gör de olika stegen i olika ordning 
och att det är verktyg av olika sort i maskinerna vilket leder till slöserier. 

 

 

Bild 8. De steg som finns i rutinen 

 

Rutinen visar endast vilka olika steg och i vilken ordning som det skall utföras, från att programmering 
är klar tills att verktygen är färdiganvända och dags att rivas.  

Rutinen är framtagen utifrån go to gemba där det gick att få en uppfattning om hanteringen av verktyg 
och verktygsvagn. Vidare har de tidsstudier och spagettidiagram som gjordes under kartläggningen 
också varit en bra hjälp, detta för att erhålla fakta angående vad som utförs under ett ställ och därmed 
inse vilka steg som inte behövs göras. På så sätt har denna rutin vuxit fram samtidigt som allt fler 
standardverktyg blivit definierade. 

Rutinen kommer se likadan ut för alla maskiner, det enda som kommer skilja förutom namnet på 
maskinen är vilket T-nummer operatörerna börjar anteckna på om det behövs ställas övriga verktyg. 
Behövs inga övriga verktyg, så räcker det med utvalda standardverktyg. I denna rutin för maskinen 
Pinnacle 2, börjar operatörerna anteckna på T15, vilket inte kommer vara fallet på en maskin med fler 
antal verktygsplatser och därmed fler standardverktyg i framtiden. 
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5 Resultat 
Via det första stället som kartlagdes tidigare går det att se i (TABELL 7) hur många aktiviteter som var 
verktygsrelaterade. Dessa är mönstrade och markerade med rött. 

Tabell 8. Aktiviteter under första omställningen som elimineras 

 

 

Mål: Reducera ställtiden för icke återkommande detaljer genom att minska antalet enskilda aktiviteter 
med 50%. 

De aktiviteter som är överstrukna innebär att dessa inte hade behövt utföras om standardverktygen 
hade suttit i maskinen och operatörerna följt rutinen. Två av aktiviteterna, ”Gå till ställplats” och ”Gå 
till magasin” är snedstrukna. Detta för att dessa aktiviteter inte hade eliminerats, men reducerats 
kraftigt. Utav 13 stycken verktygsrelaterade aktiviteter hade 6 stycken (cirka 45%) kunnat eliminerats 
och ytterligare 2 stycken reducerats i form av minskade förflyttningar. Detta oberoende på hur många 
standardverktyg som hade gått att använda. Den totala verktygsrelaterade tiden under stället var cirka 
42 min, den tid som hade gått att eliminera under det första stället är 15,6 min. 
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Tabell 9. Aktiviteter under andra omställningen som elimineras 

 

De aktiviteter som är överstrukna innebär att dessa inte hade behövt utföras om standardverktygen 
hade suttit i maskinen och operatörerna följt rutinen. Två av aktiviteterna, ”Gå till ställplats” och ”Gå 
till maskin” är snedstrukna. Detta för att dessa aktiviteter inte hade eliminerats, men reducerats 
kraftigt. Utav 14 stycken verktygsrelaterade aktiviteter hade 6 stycken (cirka 40%) kunnat eliminerats 
och ytterligare 2 stycken reducerats i form av minskade förflyttningar. Detta oberoende på hur många 
standardverktyg som hade gått att använda. Den totala verktygsrelaterade tiden under stället var cirka 
32 min, den tid som hade gått att eliminera under det andra stället är 5,4 min. 

Mål: Minska förflyttningar mellan maskin och ställplats med 75%. 

Det går att se mängden av förflyttningar mellan ställplats och maskin via spagettidiagrammen från 
kartläggningen. Ett teoretiskt spagettidiagram (BILD 8) på det tidigare arbetet ”fyrfacksform” i 
(TABELL6) har ritats upp för att visualisera hur det kunde ha sett ut om detta arbete skulle tillverkas 
med valda standardverktyg och via rutinen. Det går tydligt att se skillnaden av förflyttningar mellan 
maskin och ställplats jämfört med tidigare spagettidiagram (BILD 1) som gjort under kartläggningen. 
Detta ställ hade behövt 3 stycken övriga verktyg och det spagettidiagram från första stället hade 6st. 
Rörelsemönstret mellan maskin och ställplats är den samma oberoende på vilken detalj som ska 
tillverkas och hur många verktyg som behöver ställas. Alla verktyg ska ställas en efter en och placeras 
på verktygsvagnen för att transporteras till maskinen. 
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Bild 9. Teoretiskt spagettidiagram på tidigare arbete 

 

I spagettidiagrammet (BILD 1) förflyttar sig operatören 10 gånger till maskinen för att ladda, leta och 
hämta verktyg. Vilket leder till att operatören även har förflyttat sig från maskinen 10 gånger. Detta 
när 6 stycken verktyg behövde ställas. I det teoretiska spagettidiagrammet (BILD 8) är det endast en 
förflyttning till maskinen för att ladda verktyg. Vilket medför en reducering av förflyttningar till 
maskinen under första stället som kartlagdes med 90%. En förflyttning från ställplats till maskin tar 
cirka 5 sekunder vilket gör att cirka 100 sekunder har spenderats på att gå till och från maskinen under 
det första stället i kartläggningen. I det teoretiska stället är tiden för förflyttning till magasin och sedan 
maskin cirka 10 sekunder. Av det totala antalet förflyttningar hade 9 stycken kunnat reducerats och 
därmed 90 sekunder sparats hjälp av rutinen och standardverktygen. 

Mål: Minska letandet av verktyg med 50%. 

De framtagna standardverktygen som alltid ska sitta i maskinerna och med tillhörande verktygslista 
gör att oklarheterna som funnits tidigare angående verktygen elimineras. Alla operatörer vet att 
utvalda standardverktyg ska sitta i alla maskiner och vara tilldelade samma verktygsnummer 
oberoende på vilken maskin de arbetar i. Om ett verktyg ska ställas finns alla tillgängliga hållare 
placerade på ställplasten. Skulle operatörerna inte hitta den hållare som behövs innebär det att antalet 
hållare av den sorten är för få. Aktiviteten där operatören kontrollerade att verktygen var på plats 
fysiskt i maskinen elimineras. Detta eftersom verktygslistan beskriver de valda standardverktygen och 
finns tillgänglig i kontoret under programmering och vid maskinen. 

Resultatet som framkommit, mot det uppsatta målet på att reducera enskilda aktiviteter för icke 
återkommande arbeten med 50% uppnådde en reducering på cirka 40%. Vidare sattes även målet att 
letande av verktyg också skulle reduceras med 50%. Om operatörerna arbetar enligt rutinen och 
använder sig av standardverktygen kommer letandet av verktyg att elimineras, detta eftersom alla 
verktyg och hållare skall finnas vid ställplasten. Att minimera förflyttningar med 75% kommer också 
att uppnås via rutin, då den säger att alla verktyg skall ställas klart innan de förflyttar sig och laddar 
maskinen. Standardverktygen är även utvalda med aspekter för en hållbar utveckling. Genom att 
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använda en pinnfräs som är cirka 70% billigare i inköp beroende på diameter, gör att ekonomisk 
hållbarhet tas med i beräkningen. Valet av detta verktyg bidrar även till en ekologisk hållbarhet då 
mindre material krävs för att framställa denna pinnfräs, jämfört med den pinnfräs som användes mest 
frekvent tidigare. 
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6 Diskussion 
De resultat som framkommit är i dagsläget till största del teoretiska. Men grundar sig på jämförelsen 
av tidigare arbeten. Detta på grund av att läget i produktionen på företaget för tillfället inte passade 
att utföra en ny kartläggning. De resultat som framkom i jämförelsen mellan verktyg på tidigare 
arbeten och de nya standardverktygen visade att i snitt endast 18% av verktygen skulle behövas ställas. 
Trots att mängden av de jämförda arbeten är relativt få gav de ett gott resultat då den typen av arbeten 
är vanligt förekommande på företaget. Skulle en större mängd av arbeten jämföras skulle resultatet 
bli mer exakt, dock utan att påverka så pass mycket att det inte skulle vara värt att använda sig av de 
nya verktygslistorna. 

Svårigheten blir att påvisa reducering av de enskilda aktiviteterna genom förbättringsförslaget, på 
grund av den sorts produktion som bedrivs. Att inget ställ är likt det andra och att olika avancerade 
verktyg används till olika detaljer gör att en jämförelse av samma detaljer inte går att utföra. Hur 
många av standardverktygen som hade gått att använda i det första stället är svårt att säga. 6 stycken 
verktyg ställdes under detta ställ och hur många verktyg som redan satt i maskinen och därmed inte 
behövde ställas går inte att veta. Detta gör att det blir svårt att dra några slutsatser. Som tidigare nämnt 
kunde 82% av de tidigare arbetena (TABELL 6) tillverkas med standardverktygen vilket gör att 
sannolikheten är relativt stor att antalet övriga verktyg hade kunnat minimeras. Detta hade inte 
medfört mindre aktiviteter, men de kvarvarande aktiviteterna hade istället reducerats. 

Det går tydligt att se minimeringen av förflyttningar mellan maskin och ställplats i det teoretiska 
spagettidiagrammet (BILD 8) jämfört med tidigare spagettidiagram (BILD 1) och (BILD 2) som gjorts 
under kartläggningen. Detta ställ hade dock behövt 3 stycken övriga verktyg och det spagettidiagram 
kartläggningen behövde 5 respektive 6st. Detta hade inte spelat någon roll eftersom förflyttningarna 
till och från maskinen hade blivit det samma. Enligt rutinen ska alla verktyg ställas på samma gång och 
transporterats via verktygsvagn eller rack. Detta skulle kunna avvika till en början, innan alla maskiner 
har fått sina standardverktyg eftersom hållare som behövs för att ställa verktyg kanske finns uppsatt i 
en annan maskin. 

Det teoretiska spagettidiagrammet (BILD 8) i resultatet visar att endast en förflyttning på cirka 10 
sekunder hade behövts per ställ. Antalet förflyttningar bör stämma om rutinen följs, dock kan tiden 
variera beroende på vilken maskin och avståndet till denna. Detta i samband med variationen i 
produktionen gör att de mätningar som gjorts fokuserats på antalet aktiviteter och inte tiden. 

6.1 Fortsatt arbete  

6.1.1 Optimera standardverktyg 
För att förbättra standardverktygen är det viktigt att kolumnen ”Använt” på verktygslistan fylls i vid 
användning. Detta för att kunna se vilka verktyg som används mest och vilka som inte används lika 
frekvent. Efter en tid finns det verktyg som inte använts lika mycket som andra och bör kanske bytas 
ut till något mer flexibelt verktyg. 

Införandet av förbättringsförslaget är i dagsläget implementerat på en av fräsmaskinerna. För att detta 
skall fungera är det viktigt att fortsätta införandet av standardverktyg och anpassade rutiner till 
resterande fräsmaskiner. Detta för att alla tillgängliga hållare skall finnas vid ställplasten. 

6.1.2 Separera verktyg för återkommande jobb 
I dagsläget är det föregående arbetens verktyg och verktyg för återkommande arbeten som sitter i 
maskinerna. Det finns endast ett fåtal arbeten som är återkommande och dessa verktyg tar upp 
onödigt mycket plats i maskinernas verktygsmagasin.  Det här verktygen bör tas åt sidan efter 
användning. Istället för att låta återkommande arbetens verktyg sitta i maskinerna hela tiden bör en 
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speciell plasts skapas för dessa. Antingen i närheten av maskinens verktygsmagasin eller vid 
ställplasten.  

6.1.3 Avlastningsplats vid verktygsmagasin 
Beroende på vilken maskin som ska laddas med verktyg står operatören på olika ställen. Två av 
fräsmaskinerna laddar verktygen vid magasinet, medans resterande laddar direkt i maskinen. De 
maskiner som laddar i magasinet har i dagsläget ingen avlastningsyta om operatören skulle vilja ta 
enbart racket och inte hela verktygsvagnen när denna har ställt sina verktyg. 
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7 Slutsats 
Syftet med detta examensarbete var till en början att identifiera vilka aktiviteter som operatörerna 
på Kramers Mekaniska lägger mest tid på. Efter det var gjort kunde kartläggning av ett fokusområde 
börja ske. Från början hade inte arbetet några specifika mål, utan det har växt fram allt eftersom. 
Detta för att fokusområdet ”ställ” inte var bestämt. Under projektets gång har det gjorts 
återkopplingar till syftet och mer specifika mål har definierats. 

Reducera verktygsställtiden för icke återkommande detaljer genom att minska enskilda aktiviteter 
med 50%: I resultatet går det att se att cirka 40 % av aktiviteterna går att eliminera i båda ställen som 
kartlagdes. Detta trots att två av aktiviteterna aldrig kommer att elimineras på grund av att 
förflyttningen mellan maskin och ställplats alltid kommer ske minst en gång. Det går dock inte att säga 
att målet på 50% kunde uppnås, men gav ändå ett tillräckligt gott resultat. 

Minska förflyttningar mellan maskin och ställplats med 75%: Detta mål är något som hade reduceras 
kraftigt i jämförelse med tidigare ställ. I dagsläget laddas maskinen ofta med ett verktyg i taget vilket 
leder till många förflyttningar. Följer operatörerna rutinen skall det endast behöva förflytta sig till 
maskinen en gång för att ladda sina verktyg. Procentsatsen som kommer reduceras står i proportion 
till antalet verktyg som ställs. Jämförelser med tidigare ställ visar en reducering på 90 respektive 86% 
i minimerade förflyttningar. 

Minska aktiviteter som beror på letandet av verktyg under ett ställ med 50%: Eftersom alla verktyg 
som sitter i maskinerna skall vara de utvalda standardverktygen, kommer det inte bli något letande 
eller oklarheter angående verktygen. Det finns även dokumenterat vilka hållare standardverktygen 
sitter i för ännu mindre oklarheter. 

Eftersom detta arbete är utfört ute på ett tillverkande företag fanns risken att en verifiering inte var 
möjlig. Då läget i produktionen inte tillät en fysisk kartläggning av förbättringsförslagen fick istället 
teoretiska resultat varvas med en jämförelse av tidigare arbeten. Detta ligga till grund för att påvisa 
reducerad ställtid och minimering av antalet aktiviteter under en omställning. De mål som var uppsatta 
kan bedömas utifrån resultatet att två av tre mål uppnåddes och där det tredje inte direkt nått upp till 
de mål som sattes. Den kraftiga reduceringen av två aktiviteter gör att resultatet på detta mål anses 
vara godkänt. Detta i kombination med flexibiliteten på standardverktygen som gör att ett snitt över 
de tio tidigare arbeten endast krävde att cirka två verktyg behövde ställas per arbete. Det leder till att 
kategorin ställa verktyg reduceras även den.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Tidsstudie första omställningen 

Tidsstudie ställ 1 Tid 

Rigga chuck 252 

Köra undan travers  25 

Hämta detalj 60 

Mäta detalj/ chuck 55 

Vända backar 387 

Justera diameter på backar 141 

Ladda detalj 50 

Manuell mätning detalj  10 

Kontrollera ritning  80 

TID 1060 

    

Dubbelkolla verktyg (kontor) 130 

Kontrollera vilka verktyg som sitter i maskin 240 

Kontrollmäta detalj om det går med uppsatt borr 100 

Gå till ställplats 6 

Hämta lämplig borr 51 

Gå till magasin 6 

Plocka ur uppsatt borr 27 

Gå till ställplats 6 

Ställa verktyg 64 

Gå till magasin 6 

Ladda verktyg 16 

Söka verktyg i magasin 82 

Kontrollera verktyg i maskin 42 

Gå till ställplats 6 

Riva verktyg 24 

Leta nytt verktyg 302 

Ställa verktyg 43 

Gå till magasin 5 
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Ladda verktyg 11 

Söka verktyg i magasin 35 

Gå till ställplats 5 

Riva verktyg 21 

Hämta nytt verktyg 51 

Ställa verktyg 50 

Gå till magasin 5 

Ladda verktyg 14 

Söka verktyg i magasin 22 

Gå till ställplats 8 

Leta nytt verktyg 47 

Gå till magasin 6 

Hämta verktyg 39 

Gå till ställplats 5 

Riva verktyg 22 

Ställa verktyg 24 

Gå till magasin 5 

Ladda verktyg 31 

Söka verktyg i magasin 10 

Gå till ställplats 7 

Riva verktyg 59 

Hämta nytt verktyg 62 

Ställa verktyg 27 

Gå till magasin 5 

Ladda verktyg 45 

Gå till ställplats 6 

Ställa verktyg 329 

Kontrollera uppspänning av verktyg 44 

Gå och manuellt slipa på verktyg 81 

Gå till ställplats 5 

Ställa verktyg 270 

Gå till magasin 6 
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Ladda verktyg 104 

Verktyg får inte plats i magasin 30 

Samtala med kollegor 53 

TID 2700 

TOTAL TID 3760 
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Bilaga 2 Tidsstudie andra omställningen  

Tidsstudie ställ 2 TID 

Kontrollera vilka verktyg som finns och vilka platser som är lämpliga 65 

Gå till ställplats 6 

Hämta verktyg 105 

Ställa verktyg (borr 1) 44 

Leta verktygshållare  74 

Gå till maskinen 6 

Kontrollera om passande hållare finns i magasinet i maskinen. 80 

Växla in verktyg med lämplig hållare. 29 

Gå till ställplats. 7 

Riva verktyg 245 

Ställa verktyg (borr 2) 34 

Gå till maskin. 6 

Köra mätprogram i maskinen för borr 2. 55 

Växla verktyg till en tom plats. 11 

Gå till ställplats. 5 

Gå till Maskin. 6 

Köra mätprogram i maskinen för borr 1. 67 

Växla verktyg (fullradie) 23 

Plocka ur befintligt verktyg. 8 

Gå till ställplats. 5 

Riva verktyg 19 

Hämta verktyg 30 

Ställa verktyg fullradie 63 

Gå till maskin. 6 

Köra mätprogram i maskinen för fullradiefräs. 60 

Växla in nytt verktyg (pinnfräs). 17 

Gå till ställplats. 6 

Riva verktyg 41 

Hämta nytt verktyg 34 

Ställa verktyg pinnfräs 32 
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Gå till maskin. 6 

Köra mätprogram i maskinen för pinnfräs. 46 

Växla in nytt verktyg (planfräs). 18 

Kontrollera skär. 30 

Gå till ställplats. 7 

Ställa verktyg 489 

Manuell mätning för kontroll. 46 

Gå till maskin. 6 

Köra mätprogram i maskinen för pinnfräs. 57 

TID 1894 

    

Rengöra arbetsbord. 62 

Hämta lyftmagnet. 74 

Hämta handtruck. 23 

Ta fram skruvstycken. 33 

Rengör/ montera skruvstycken. 298 

Mäta mått på detalj. 49 

Ställa in skruvstyckenas avstånd. 67 

Montera fast skruvstycken. 304 

Ställa in bredd på skruvstyckena. 61 

Rengöra / montera underläggsbitar. 64 

Lyfta detalj. 92 

Ladda detalj. 51 

Mäta in detalj. 39 

TID 1217 

TOTAL TID 3111 
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Bilaga 3 Rotorsaksanalys 
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Bilaga 4 Sammanställning pinnfräsar 

⌀ 16 Benämning Antal 

EMB43 160 V7 Pinnfräs 4-sk 16.0 mm hörnradie 0.9 kort 89 

EMB44 160 V7 Pinnfräs 4-sk 16.0 mm hörnradie 0.9 kort weldon 48 

EME31 160 V7 Pinnfräs 4-sk 16.0 mm hörnradie 1.0 52 

EME32 160 V7 Pinnfräs 4-sk 16.0x38 mm hörnradie 1.0 21 

EME32 913 V7 Pinnfräs 4-sk 16.0x87 mm hörnradie 1.0 8 

G967 160 X-SPEED 4-sk spånd KORT 16.0 mm 3 

G968 160 X-SPEED 4-sk spånd 16.0 mm 2 

GAA26 160 Tank-Power Pinnfräs 5-sk spånd fin 45gr 16.0 mm 2 

GMF55 160 V7 Plus 4-sk 16.0 R1.0, Weldon 10 

GMF61 921 V7 Plus 4-sk 16.0, Weldon 6 

H 200 50 14C 1632 TROCUT 4-sk 16.0x32 20 

H 290 50 14C 1648 Pinnfräs med spånbrytning 4-sk 16.0 mm 50gr 3 

H 290 50 14C 1660 TROCUT 4-sk 16.0x60 med spånbrytning 9 

H 290L 16.0 Pinnfräs med spånbrytning 4-sk 16.0 mm 50gr 6 

TOTAL   279 

   

⌀ 12 Benämning Antal 

EME32 911 V7 Pinnfräs 4-sk 12.0x64 mm hörnradie 0.7 4 

GMF61 918 V7 Plus 4-sk 12.0, Weldon 4 

H 200 50 14C 1226 TROCUT 4-sk 12.0x26 3 

H 290 50 14C 1245 TROCUT 4-sk 12.0x45 med spånbrytning 8 

H 290L 12.0 Pinnfräs med spånbrytning 4-sk 12.0 mm 50gr 2 

TOTAL   21 

   

⌀ 10 Benämning Antal 

EMB40 100 V7 Pinnfräs 4-sk 10.0 mm hörnradie 0.4 weldon 4 
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EMB43 100 V7 Pinnfräs 4-sk 10.0 mm hörnradie 0.4 kort 82 

EMB43 100 V7 Pinnfräs 4-sk 10.0 mm hörnradie 0.4 kort 10 

EME31 908 V7 Pinnfräs 4-sk 10.0x35 mm hörnradie 0.5 6 

EME32 909 V7 Pinnfräs 4-sk 10.0x55 mm hörnradie 0.5 9 

G9F42 100N NC-Mill Pinnfräs 4-sk 10.0 mm HM 3 

GMF61 915 V7 Plus 4-sk 10.0, Weldon 4 

GMG12 100 V7 Plus 6-sk 10.0 3 

H 200 41 15C 1022 Pinnfräs 5-sk 10.0 mm, Weldon 1 

H 200 50 14C 1022 TROCUT 4-sk 10.0x22 5 

H 290 50 14C 1040 TROCUT 4-sk 10.0x40 med spånbrytning  3 

H 290L 10.0 Pinnfräs med spånbrytning 4-sk 10.0 mm 50gr 2 

TOTAL   132 

   

⌀ 8 Benämning Antal 

EME31 907 V7 Pinnfräs 4-sk 8.0x46 mm hörnradie 0.5 8 

G9F42 080N NC-Mill Pinnfräs 4-sk 8.0 mm HM 3 

H 200 50 14C 0819 TROCUT 4-sk 8.0x19 5 

H 290 50 14C 0832 TROCUT 4-sk 8.0x32 med spånbrytning 4 

H 290L 8.0  Pinnfräs med spånbrytning 4-sk 8.0 mm 50gr 2 

TOTAL   22 

   

⌀ 6 Benämning Antal 

EMB43 060 V7 Pinnfräs 4-sk 6.0 mm hörnradie 0.4 kort 87 

EMB44 060 V7 Fräs 4-sk 6.0 mm hörnradie 0.4 kort Weldon 10 

EME31 905  V7 Pinnfräs 4-sk 6.0 mm hörnradie 0.5 13 

EME32 904 V7 Pinnfräs 4-sk 6.0 mm hörnradie 0.5 5 

EME32 905 V7 Pinnfräs 4-sk 6.0x32 mm hörnradie 0.5 18 

G9F42 060N NC-Mill Pinnfräs 4-sk 6.0 mm HM 3 

H 200 50 14C 0613 TROCUT 4-sk 6.0x13  3 
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H 200 50 14C 0623 TROCUT 4-sk 6.0x23 med spånbrytning  2 

TOTAL   141 
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Bilaga 5 Sammanställning borrar 
Borr Gold Point Benämning   Antal 

DLKGP195 010 Gold Point 1.0  5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 011 Gold Point 1.1 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 012 Gold Point 1.2 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 013 Gold Point 1.3 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 014 Gold Point 1.4 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 015 Gold Point 1.5 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 015 Gold Point 1.6 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 016 Gold Point 1.6 Borr Självc. 5% Kobolt DIN 338 10 

DLKGP195 017 Gold Point 1.7 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 018 Gold Point 1.8 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 019 Gold Point 1.9 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 020 Gold Point 2.0 5xD Cos5% TiN 20 

DLKGP195 021 Gold Point 2.1 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 022 Gold Point 2.2 Borr Självc. 5% Kobolt DIN 338 20 

DLKGP195 023 Gold Point 2.3 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 024 Gold Point 2.4 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 025 Gold Point 2.5 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 026 Gold Point 2.6 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 027 Gold Point 2.7 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 028 Gold Point 2.8 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 029 Gold Point 2.9 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 030 Gold Point 3.0 5xD Cos5% TiN 20 

DLKGP195 031 Gold Point 3.1 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 032 Gold Point 3.2 5xD Cos5% TiN 20 

DLKGP195 033 Gold Point 3.3 Borr Självc. 5% Kobolt DIN 338 30 

DLKGP195 034 Gold Point 3.4 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 035 Gold Point 3.5 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 036 Gold Point 3.6 5xD Cos5% TiN 20 

DLKGP195 037 Gold Point 3.7 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 038 Gold Point 3.8 5xD Cos5% TiN 10 
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DLKGP195 039 Gold Point 3.9 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 040 Gold Point 4.0 5xD Cos5% TiN 20 

DLKGP195 041 Gold Point 4.1 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 042 Gold Point 4.2 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 043 Gold Point 4.3 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 044 Gold Point 4.4 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 045 Gold Point 4.5 5xD Cos5% TiN 20 

DLKGP195 046 Gold Point 4.6 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 047 Gold Point 4.7 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 048 Gold Point 4.8 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 049 Gold Point 4.9 5xD Cos5% TiN 20 

DLKGP195 050 Gold Point 5.0 Borr Självc. 5% Kobolt DIN 338 20 

DLKGP195 051 Gold Point 5.1 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 052 Gold Point 5.2 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 053 Gold Point 5.3 Borr Självc. 5% Kobolt DIN 338 20 

DLKGP195 054 Gold Point 5.4 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 055 Gold Point 5.5 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 056 Gold Point 5.6 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 057 Gold Point 5.7 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 058 Gold Point 5.8 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 059 Gold Point 5.9 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 060 Gold Point 6.0 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 065 Gold Point 6.5 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 069 Gold Point 6.9 5xD Cos5% TiN 5 

DLKGP195 070 Gold Point 7.0 5xD Cos5% TiN 5 

DLKGP195 075 Gold Point 7.5 5xD Cos5% TiN 5 

DLKGP195 080 Gold Point 8.0 5xD Cos5% TiN 5 

DLKGP195 085 Gold Point 8.5 5xD Cos5% TiN 5 

DLKGP195 086 Gold Point 8.6 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 090 Gold Point 9.0 5xD Cos5% TiN 5 

DLKGP195 095 Gold Point 9.5 5xD Cos5% TiN 5 

DLKGP195 100 Gold Point 10.0 5xD Cos5% TiN 5 
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DLKGP195 103 Gold Point 10.3 5xD Cos5% TiN 5 

DLKGP195 105 Gold Point 10.5 5xD Cos5% TiN 5 

DLKGP195 110 Gold Point 11.0 Borr Självc. 5% Kobolt DIN 338 10 

DLKGP195 115 Gold Point 11.5 5xD Cos5% TiN 5 

DLKGP195 118 Gold Point 11.8 Borr Självc. 5% Kobolt DIN 338 2 

DLKGP195 120 Gold Point 12.0 5xD Cos5% TiN 10 

DLKGP195 125 Gold Point 12.5 5xD Cos5% TiN 5 

DLKGP195 130 Gold Point 13.0 Borr Självc. 5% Kobolt DIN 338 10 

        

D1GP165 083 Gold Point 8.3 Borr Självc. DIN 338 5 

D1GP165 090 Gold Point 9.0 5xD TiN 5 

D1GP165 100 Gold Point 10.0 Borr Självc. DIN 338 15 

D1GP165 102 Gold Point 10.2 Borr Självc. DIN 338 5 

D1GP165 108 Gold Point 10.8 5xD TiN 5 

D1GP165 125 Gold Point 12.5 5xD TiN 5 

Total     792 

 

Borr Dream Drill Benämning   Antal 

DH408 026 Dream Drill 2.6 5xD kylkanal TiAIN 6 

DH408 032 Dream Drill 3.2 5xD kylkanal TiAIN 1 

DH408 033 Dream Drill 3.3 5xD kylkanal TiAIN 14 

DH408 036 Dream Drill 3.6 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH408 038 Dream Drill 3.8 5xD kylkanal TiAIN 7 

DH408 042 Dream Drill 4.2 5xD kylkanal TiAIN 8 

DH408 050 Dream Drill 5.0 5xD kylkanal TiAIN 11 

DH408 051 Dream Drill 5.1 5xD kylkanal TiAIN 14 

DH408 060 Dream Drill 6.0 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH408 062 Dream Drill 6.2 5xD kylkanal TiAIN 5 

DH408 065 Dream Drill 6.5 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH408 068 Dream Drill 6.8 5xD kylkanal TiAIN 3 

DH408 069 Dream Drill 6.9 5xD kylkanal TiAIN 12 

DH408 070 Dream Drill 7.0 5xD kylkanal TiAIN 2 
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DH408 071 Dream Drill 7.1 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH408 074 Dream Drill 7.4 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH408 075 Dream Drill 7.5 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH408 080 Dream Drill 8.0 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH408 082 Dream Drill 8.2 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH408 083 Dream Drill 8.3 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH408 085 Dream Drill 8.5 5xD kylkanal TiAIN 13 

DH408 086 Dream Drill 8.6 5xD kylkanal TiAIN 7 

DH408 090 Dream Drill 9.0 5xD kylkanal TiAIN 6 

DH408 095 Dream Drill 9.5 5xD kylkanal TiAIN 3 

DH408 100 Dream Drill 10.0 5xD kylkanal TiAIN 7 

DH408 102 Dream Drill 10.2 5xD kylkanal TiAIN 3 

DH408 103 Dream Drill 10.3 5xD kylkanal TiAIN 5 

DH408 105 Dream Drill 10.5 5xD kylkanal TiAIN 4 

DH408 110 Dream Drill 11.0 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH408 115 Dream Drill 11.5 5xD kylkanal TiAIN 4 

DH408 120 Dream Drill 12.0 5xD kylkanal TiAIN 6 

DH408 130 Dream Drill 13.0 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH408 140 Dream Drill 14.0 5xD kylkanal TiAIN 4 

DH408 141 Dream Drill 14.1 5xD kylkanal TiAIN 2 

        

DH406 032 Dream Drill 3.2 5xD kylkanal TiAIN 1 

DH406 082 Dream Drill 8.2 5xD kylkanal TiAIN 2 

DH406 104 Dream Drill 10.4 5xD kylkanal TiAIN 1 

DH406 187 Dream Drill 18.7 5xD kylkanal TiAIN 2 

        

DH421 082 Dream Drill 8.2 8xD kylkanal TiAIN 2 

DH421 085 Dream Drill8.5 8xD kylkanal TiAIN 2 

        

DH423 074 Dream Drill 7.4 3xD TiAIN 4 

DH423 093 Dream Drill 9.3 3xD TiAIN 2 

DH423 100 Dream Drill 10.0 3xD TiAIN 2 
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DH424 030 Dream Drill 3.0 5xD TiAIN 2 

DH424 032 Dream Drill 3.2 5xD TiAIN 2 

DH424 050 Dream Drill 5.0 5xD TiAIN 2 

        

D451 051 Dream Drill 5.1 3xD TiAIN 2 

        

D452 033 Dream Drill 3.3 5xD kylkanal TiAIN 2 

D452 060 Dream Drill 6.0 5xD kylkanal TiAIN 3 

D452 103 Dream Drill 10.3 5xD kylkanal TiAIN 1 

Total     201 
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Bilaga 6 Rutin  

 


