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Sammanfattning 
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Bucher Emhart Glass är ett världsledande företag inom glasformningsindustrin. De producerar 

maskiner som används vid tillverkning av glasförpackningar, så som till exempel glasflaskor, 

matburkar och vid förpackning av medicin.  Bucher Emhart Glass erbjuder i dagsläget sina 

kunder fyra olika typer av maskiner, de äldre IS och AIS samt de nyare NIS och BIS. 

Maskinerna kan producera upp till en miljon glasflaskor per dygn. 

Bucher Emhart Glass har fabriker i Sundsvall, Örebro och i Malaysia. Företaget genomgår nu 

en omstrukturering, vilket medför att ytbehovet på dess fabrik i Sundsvall minskar och 

fabriken byggs om. Samtidigt har företaget valt att öka takttiden på grund av minskat 

kundbehov och vill uppdatera materialflödet i och kring produktionslinan.  

Syftet med examensarbetet har varit att skapa nya linjebalanseringar för tre av maskintyperna, 

designa en ny layout för den nya produktionsytan samt att planera materialflödet till linan. 

Arbetet har präglats av ett PDCA-tänk som tillsammans med praktik, kartläggning av nuläget, 

semistrukturerade intervjuer, filmning av produktionen och Lean-principer har lett fram till 

resultatet. 

Arbetet har resulterat i nya linjebalanseringar för maskintyperna AIS, IS och NIS samtliga 

med en beläggningsgrad på över 90 %. En ny layout för produktionen har tagits fram och 

presenteras i form av en ritning. Materialflödet har anpassats till den nya layouten och styrts 

så att det kommer till den station där det ska användas. Det har även bestämts hur materialet 

skall lagras samt vilket platsbehov det har.  
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Bucher Emhart glass is a world leading company in glass manufacturing. They produce 

machines that manufacture for example glass bottles and food jars. Bucher Emhart Glass have 

four different machine types, the older IS and AIS and the newer ones NIS and BIS. The 

machines can produce up to one million glass bottles per day.  

Bucher Emhart Glass has factories in Sundsvall, Örebro and in Malaysia. The company is 

undergoing reorganization and parts of the production are moved to Malaysia. This means 

that the need of space at its factory in Sundsvall decreases and therefor the factory is rebuilt. 

The company has also decided to increase the takt time in the factory and to update the 

material flow to the production line. 

The purpose of this master thesis is to create new production flows for each machine type, 

design a new layout for the reduced production area and to plan the flow of materials to the 

production line. The method PDCA has been used and together with analysis of the current 

state, semi-structured interviews, filming of the production and Lean-principles has it led to 

the results of this work.   

The thesis has resulted in a new production flow for the machine types AIS, IS and NIS all 

with a utilization over 90 %. A new layout for the production has been designed and is 

presented in the form of a drawing. The flow of material has been adapted to the new layout. 

It has also been determined how the material is to be stored as well as the space requirements 

that is needed. 
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NOMENKLATUR 

 

Här förklaras några begrepp för att underlätta förståelsen för läsaren. 

Beteckningar Beskrivningar 

5S  En metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. 

AIS  Advanced Individual Section – En av de fyra maskintyperna. 

BIS  B Individual Section – En av de fyra maskintyperna. 

BOM Bill of material – Lista med allt material som behövs för att 

tillverka en maskin. 

Flaskhals Produktionsresurs som är överbelagd och därmed fungerar som en 

begränsande faktor för vad som kommer ut ur processen 

Frame  Sektionernas ram. Format som ett stort rätblock.  

Förmontage Stationer där moment som kräver ett separat montage innan det 

monteras på linan har samlats. 

IS  Individual Section – En av de fyra maskintyperna. 

Kitta Lägga ihop 2 eller fler komponenter som sedan levereras 

tillsammans till den punkt där de ska sättas ihop. 

Ledtid Den tid som går från det att en process startar tills den är 

fullbordad och fyller sitt syfte. 

Mekanismer De större delarna av en sektion som monteras på framen. 

Monteringsordning Lista över de moment som skall utföras vid en station. 

NIS  New Individual Section – En av de fyra maskintyperna. 

Operationslista  Lista med alla operationer som måste utföras för att färdigställa 

produkten. 

Sektion Det är i glasformingssektionerna som glasbehållarna tillverkas. 

Flera sektioner monteras sedan ihop till en färdig maskin. 

ϕ Symbol för censurering av sekretessbelagda uppgifter.  

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tid
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1  INTRODUKTION 

 

I detta kapitel behandlas examensarbetets bakgrund, mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Bucher Emhart Glass (fortsättningsvis Emhart) är ett världsledande företag inom 

glasformningsindustrin. De har sedan 1927 producerat maskiner som används vid tillverkning 

av glasförpackningar, så som till exempel glasflaskor, matburkar och vid förpackning av 

medicin. Emhart erbjuder i dagsläget sina kunder fyra olika typer av maskiner, de äldre IS och 

AIS samt de nyare NIS och BIS. De största maskinerna kan producera upp till en miljon 

glasflaskor per dygn.  

För att fortsätta utvecklas och för att behålla en stark konkurrenskraft har Emhart utvecklat ett 

eget produktionssystem, Emhart Production System, EPS. EPS är en egen sammanställning av 

LEAN-principer och metoder som används på Emhart för att öka lönsamheten genom 

eliminering av slöseri.  

Emhart beskriver sin vision och sitt uppdrag på följande sätt: 

“Our vision is a world with glass as a dominant and preferred ecological material, enabled 

by Bucher Emhart Glass as the leading technology provider. Our mission is to support our 

customers in their quest for sustainable profitability, quality and increased market share in 

the packaging industry through our automation solutions.” (Emhart 2014a) 

Emhart har fabriker i Sundsvall, Örebro och i Malaysia. De har kontor i fem kontinenter och 

levererar maskiner till hela världen. På fabriken i Sundsvall sker bland annat monteringen av 

sektionerna, tillverkning av mekanismer och montering till färdig maskin. 

Emhart genomgår nu en omorganisation där produktionen omplaceras. Delar av tillverkningen 

i Sundsvall flyttas till Örebro och Malaysia samtidigt som produktionen skall ställas om för de 

nya maskintyperna BIS och NIS. På grund av omplaceringen av produktionen minskar 

volymen i fabriken i Sundsvall vilket leder till att fabriken byggs om. 

1.2 Problemformulering 

Syftet med detta examensarbete var att designa en ny layout för linjeproduktionen av 

glasformningssektionerna, ta fram en taktad monteringsordning för arbetet i linan samt 

planera materialflödet i och kring linan. 
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1.3 Mål 

Målen för examensarbetet har tagits fram tillsammans med handledaren på Emhart, Petter 

Stendahl. De målen som skall uppfyllas inom examensarbetets tidsram är: 

 Skapa nya ombalanserade monteringsordningar av de äldre frametyperna, IS och AIS. 

 Skapa en monteringsordning anpassad till den nya takttiden för den nya frametypen 

NIS. 

 Designa en ny layout för linjeproduktionen anpassad till både de äldre och nyare 

frametyperna samt den minskade ytan. 

 Planera för materialflödet i och kring linan samt hur det lagras och presenteras vid 

linan. 

Tillsammans med målen fanns även ett antal givna förutsättningar från företaget: 

 Eftersom produktionsvolymen minskat ska takttiden ökas med 12 %. 

 Vid ombyggnationen minskar ytan för linjeproduktionen med 21 % från 43 till 34 

meter.  

 Undvika fasta ställage för att göra produktionen mer flexibel. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet har fokuserats på linjeproduktionen och har därför avgränsats till linan, den 

förmontagecellen som har balanserats tillsammans med linan samt gränssnitten till linan och 

förmontagecellen. Den senaste frametypen som tagits fram, BIS, är så pass ny att det enbart 

tillverkats två testmaskiner. Informationen som kunde inhämtas om BISen var därför väldigt 

begränsad varpå beslut tidigt togs att avgränsa den från uppdraget. Dock ska frametypen vara 

i åtanke under projektet och produktionen göras flexibel så att BISen lätt ska kunna 

implementeras senare. Projektet har även avgränsats till internt materialflöde samt 

hanteringen av materialet vid linan. 

1.5 Konfidalitet 

Konfidell information från Emhart har använts för att genomföra projektet. För att rapporten 

skall kunna publiceras har därför sekretessbelagda uppgifter censurerats med hjälp av ett litet 

fi, ϕ. I vissa fall har även information flyttats från rapporten till bilagor som sedan tagits bort. 
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2  TEORETISK REFERENSRAM 

 

Referensramen innehåller en sammanställning av de fakta som underbygger det fortskridande 

arbetet. 

2.1 Lean 

2.1.1 Lean historia 

Lean har på senare år blivit en populär filosofi som används inom många olika branscher för 

att effektivt utnyttja sina resurser. Lean började ta form i samband med den industriella 

revolutionen i början av 1900-talet när Henry Ford skapade ett effektivt produktionssystem 

för bilproduktion. Det som kännetecknade Fords produktionssystem var massproduktion och 

korta ledtider. Detta kunde uppnås genom standardiserat arbete, hög kvalitet och det löpande 

bandet. Utöver det löpande bandet bidrog en effektiv materialtillförsel till ett bra flöde i 

fabriken. Eftersom de hade ett så stort fokus på ett bra flöde genom fabriken var dess största 

problem deras oförmåga att erbjuda varians till kunden. Ett känt citat från Ford är att, 

”Kunden kan få sin T-Ford i vilken färg som helst bara den är svart ” (Petersson, 2009).  

Efter andra världskriget började TPS (Toyota production system) utvecklas i Japan. De var 

inspirerade av Fords idéer men hade inte lika stor marknad i ett fattigt Japan och kunde därför 

inte bedriva samma storskaliga massproduktion. De insåg att för att vara framgångsrika var de 

tvungna att kunna tillverka mindre volymer av olika bilmodeller. För att klara detta låg fokus 

på korta ledtider och att tillverka rätt detalj, vid rätt tidpunkt och på så sätt minska det 

investerade kapitalet. Det är idag en av huvudprinciperna inom Lean production, Just In Time 

(JIT). 

Under 1970-talet slog oljekrisen hårt mot världens alla industrier. Toyota klarade krisen bättre 

än sina konkurrenter med sin flexibla produktion, vilket ledde till en hel del forskning inom 

området. 1990 kom boken ”The machine that changed the world” där det fastslogs att Toyota 

var betydligt mer framgångsrika än sina västerlänska konkurrenter när det gällde kvalitet och 

produktivitet. Det var också här begreppet Lean production lanserades (Womack & Jones, 

2003).  

Sedan dess har Lean blivit allt mer populärt och används idag inom många olika 

arbetsområden med TPS och Toyota som största förebilden (Womack & Jones, 2003). 

2.1.2 Toyota Production System (TPS) 

För att beskriva TPS används ofta det så kallade Toyota-huset som visar systemets samtliga 

delar och hur dessa hör ihop med varandra, se Figur 1. Anledningen till att ett hus används är 

för att ett hus är starkt endast om taket, pelarna och grunden är starka och det är precis 

likadant med TPS om en av delarna inte fungerar blir hela systemet svagt (Liker, 2004).  
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Figur 1. TPS-huset som samanfattar Toyotas produktionssystem. 

Målet för verksamheten återfinns i husets tak och går ut på att uppnå bäst kvalitet, lägst 

kostnad, de kortaste ledtiderna, bäst säkerhet och hög moral. I TPS-huset brukar det sägas att 

människorna bor och däri bedriver de kontinuerliga förbättringar, på så sätt underhålls husets 

övriga delar.  Kontinuerliga förbättringar nås genom reducering av slöseri, duktiga 

medarbetare och god laganda. Taket hålls uppe av två pelare, Just-In-Time (JIT) och Jidoka 

(Liker, 2004). 

 Just-In-Time är en produktionsstrategi som sammanfattat går ut på att producera rätt 

detalj vid rätt tidpunkt i rätt antal. Fördelen med detta är ett förutsägbart 

produktionsflöde, vilket i sin tur gör att produktionen kan planeras på ett effektivare 

sätt, till exempel genom att minska materialförråd och överkapacitet i produktionen. 

JIT bygger på underprinciperna takt, kontinuerligt flöde och dragande system. 

Begreppet takt anger den produktionsvolym som produceras per tidsenhet. Takten 

sätter pulsen i ett flöde och för att det skall fungera effektivt bör takten utjämnas med 

avseende på produktionsvolymen. Det vill säga i varje tidsintervall skall lika många 

produkter tillverkas. Takttiden beräknas med Ek (1) nedan (Petersson, 2009). 

        
                          

               
  Ek (1) 

 Jidoka, eller inbyggd kvalitet, handlar om att synliggöra onormaliteter och att aldrig 

släppa ifrån sig ett fel till nästa steg i produktionen. Istället skall produktionen stoppas 

vid fel och genast rättas till. Sedan skall det utredas vad som var rotorsaken till felet 

och vad som kan rättas till för att det inte ska uppstå igen. 
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Husets grund består av utjämnade flöden och balanserad takt, stabila och standardiserade 

processer och synligt ledarskap. 

 Utjämnade flöden och balanserad takt syftar till att fördela arbetskrävande 

produkterna jämt över tid, för att på så sätt kunna ha ett högt och jämt 

resursutnyttjande. 

 Stabila och standardiserade processer fungerar som normalläge och talar om hur en 

arbetsuppgift skall utföras. En standard utförs därmed likadant varje gång och skall 

beskriva den bästa arbetsmetoden för tillfället. Standarder skall förbättras 

kontinuerligt.  

 Synligt ledarskap innebär att det skall tydligt framgå visuellt när en process eller 

produkt avviker från normalläget. På så sätt kan avvikelsen elimineras.  

Längst ner i grunden ligger Toyotas egen filosofi, The Toyota way. Filosofin ligger till grund 

för TPS-huset och bygger på 14 underprinciper som redovisas kortfattat i Figur 2 nedan (Liker, 

2004).  

 

Figur 2. The Toyota way, 14 grundprinciper som TPS bygger på. 

2.1.3 Lean-Värdeflöde 

Lean production är en strategi som används för att driva ut slöseri ur en verksamhet, det vill 

säga alla aktiviteter som inte bidrar till att öka produktens värde. Lean är ingen enskild 

aktivitet eller metod som kan genomföras under en period. Lean är snarare en långsiktig 

strategi som måste genomsyra hela företaget, allt ifrån ledarskap och företagskultur till 

grundläggande principer. Målet med Lean är att stegvis eliminera slöseriet med visionen, ett 

företag helt utan slöseri.  

I boken ”Lean thinking” av Womack och Jones presenterar författarna fem grundprinciper 

som underbygger lean-tänket och krävs för att uppnå lean. 
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1. Specificera värdet sett ur kundens perspektiv - Identifiera kundvärdet och fokusera 

på att hitta de steg i processen som slutkunden anser värdefulla, varken mer eller 

mindre. När de steg som ger kundvärde definieras kan allt slöseri som inte skapar 

värde för kunden identifieras och tas bort. 

2. Identifiera och kartlägg värdeflödet - När kundens perspektiv har definierats är det 

dags att kartlägga värdeflödet. Värdeflödet är alla de aktiviteter som krävs för att ta 

fram en produkt eller utföra en tjänst för början till slut. Kartläggningen gör det 

möjligt att identifiera tre typer av aktiviteter: 

 Värdeskapande aktivitet: En aktivitet som tillför kundvärde till produkten 

eller tjänsten. Till exempel att skruva i skruv som då påverkar produkten så 

kunden är redo att betala för processen. 

 Icke-värdeskapande aktivitet: En aktivitet som inte tillför värde till 

produkten eller tjänsten från kundens perspektiv. Här ingår steg så som 

lagerhållning, väntan på maskiner eller transport av verktyg eller produkt. 

 Nödvändig icke-värdeskapande aktivitet: En aktivitet som inte tillför något 

kundvärde till produkten men som samtidigt är nödvändiga i dagsläget för 

att möta krav från regelverk eller teknikbegränsningar som tvingar fram 

extraarbete. Att säkerställa kvalité genom att till exempel kontrollera 

momentet i en dragen skruv är en sådan aktivitet. 

De värdeskapande aktiviteterna är självklart de som eftersträvas. Att helt eliminera 

övriga aktiviteter är dock inte rimligt utan försök att reducera dem så långt som 

möjligt är vad man får jobba mot. 

3. Skapa flöde - När värde har definierats, värdeflödet kartlagts och slöseriet har 

reducerats är nästa steg att skapa ett flöde bland de värdeskapande aktiviteterna. Att 

skapa flöde mellan aktiviteterna är kanske det kraftfullaste verktyg för att minimera 

slöseri genom effektivitetsförbättringar och högre maskinutnyttjande. Produkten eller 

tjänsten ska gå från den ena aktiviteten till den andra utan att behöva vänta i lager eller 

köa, utan stopp i processen och utan omarbetning eller kassationer. För att nå detta är 

reduktion av batchstorlekar centralt och av största vikt, för att slutligen nå 

enstycksflöde där en produkt i taget rör sig igenom produktionen. Utöver 

slöserireduktion blir även kvalitets- och andra problem tydligare så de lättare kan 

upptäckas och åtgärdas. 

4. Inför pull - Att införa ett dragande (pull) system innebär att produktion inte ska 

startas uppströms innan de nedströms efterfrågar det. Produktionen blir 

kundorderstyrd och tillverkning sker endast mot efterfrågan så att du producerar det 

kunderna vill ha, när de vill ha det. Motsatsen, det vill säga ett tryckande (push) 

system skapar ofta en överproduktion vilket är en av de slöserier som försöks undvikas 

vid lean. Även större mellanlager, buffrar och produkter i arbete ger längre ledtider 

och ökat slöseri, även om maskinutnyttjande möjligtvis ökar. I ett dragande system 

kommer informationen alltid framifrån vilket ger ett utjämnat resursutnyttjande till 

skillnad från i ett tryckande system. Detta kan visualiseras som en kedja som ska 

flyttas över ett bord, se Figur 3. Vid ett dragande system flyttar sig länkarna jämnt över 
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bordet medan ett tryckande system får länkarna att trycka ihop sig och hamna huller 

om buller. 

 

Figur 3. I ett dragande system kommer informationen alltid framifrån vilket  kan liknas vid en kedja som dras 

längs ett bord. 

5. Sök perfektion - Med de fyra första grundprinciper inarbetade handlar det om att 

skapa en kultur av ständiga förbättringar på väg mot perfektion. Hela organisationen, 

från botten till toppen, ska tro och vilja jobba med ständiga förbättringar, känt under 

det japanska namnet kaizen. Fördelaktigt är att inte jobba med stora lösningar och 

söka en optimal lösning, utan istället ständigt utföra mindre förbättring. Det hjälper då 

till att upptäcka nya avvikelser och problem som därmed kan åtgärdas. Det blir som att 

skala av lager för lager av slöseri från produktionen i den eviga jakten mot perfektion 

(Womack och Jones, 2003). 

2.1.4 7+1 Former av slöseri   

Det ständiga förbättringsarbetet är en av grundstenarna i ett framgångsrikt Lean-arbete. En av 

de viktigaste delarna i förbättringsarbetet är att driva ut slöseri ur verksamheten. För att detta 

arbete ska kunna ske effektivt krävs att alla medarbetare är involverade och motiverade i 

arbetet. En annan viktig del är att kunna urskilja slöseri från förädling, vilket kan vara svårare 

än det låter. För att effektivisera en verksamhet bör den utformas så att slöseriet blir synligt, 

det vill säga ständigt utmana verksamheten så att avvikelser uppstår. Avvikelser räknas som 

slöseri och det är först när de uppkommer som de kan elimineras ur verksamheten. Inom Lean 

finns sju olika typer av slöserier samt en extra åttonde typ. 

1. Överproduktion – Brukar ses som den värsta typen av slöseri då den leder till andra 

typer av slöserier. Överproduktion innebär att tillverka fler produkter än nödvändigt 

eller att tillverka produkterna för tidigt.  

2. Väntan – Den tid som inte används till produktion betraktas som väntetid. Denna 

form av slöseri är vanlig i alla typer av verksamheter och kan till exempel uppstå av 

flaskhalsar i flödet eller balanseringsförluster vid taktade flöden. 
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3. Transport – All form av intern transport ses som slöseri och bör därför minimeras 

och utföras på enklast möjliga sätt. Den enda typ av transport kunden är villig att 

betala för är den slutgiltiga leveransen av den färdiga produkten. 

4. Överarbete – När arbete sker som kunden inte är villig att betala för. Till exempel 

att tillverka produkter med för bra kvalitet. 

5. Lager – Onödiga eller onödigt stora lager binder upp kapital, ökar ledtider, tar upp 

yta samt gör det svårare att upptäcka defekter. 

6. Rörelse – All form av rörelse räknas som slöseri. Det kan till exempel handla om att 

behöva gå onödigt långa sträckor eller att behöva sträcka sig för att hämta ett 

verktyg. Att minska rörelse är också viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv. God 

ergonomi leder till en friskare och effektivare medarbetare. 

7. Produktion av defekta produkter – När produkter kräver omarbete eller 

kassationer på grund av defekter.  

8. Outnyttjad kompetens – Är ett senare tillägg till de övriga sju formerna av slöseri. 

När medarbetarnas kompetens inte utnyttjas till fullo går företaget miste om 

förbättringar som skulle vara möjliga om kompetensen togs till vara på ett bättre sätt. 

Att låta medarbetare bli experter på mindre arbetsområden och sedan ansvara för 

förbättringsarbetet inom det området leder till ett effektivare kompetensutnyttjande 

(Petersson, 2009).  

2.1.5 Emhart Production System 

Emhart har med Toyota som förebild skapat sitt eget produktionssystem, Emhart Production 

System (EPS). EPS ses som en gemensam bas för ökad lönsamhet, tillväxt och 

konkurrenskraft. Systemet visualiseras i Figur 4 nedan. 
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Figur 4. Emhart Production System (EPS) 

EPS består av tre kärnvärden. De ses som riktlinjer för hur företaget ska uppträda, både internt 

och mot omgivningen. Kärnvärdena ska också visa kunderna engagemang och sammanfattas 

nedan: 

 Respekt - Ses som en förutsättning för att behålla sin ställning som en attraktiv 

global arbetsgivare och partner.  

 Trovärdighet - Kunder ska kunna lita på Emhart som en leverantör av hög kvalitet. 

 Innovation - I en allt mer konkurrensintensiv värld är innovationer av yttersta vikt 

för att behålla positionen som marknadsledande företag. 

EPS kan, liksom TPS,  liknas vid ett hus där grundstenarna kan sägas representera Emharts 

huvudintressenter: kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället. Grunden är viktig och skall 

genomsyra hela företaget, de tre grundstenarna är: 

 Kunden i fokus - Kunden ger startsignalen för produktionen och måste alltid vara i 

fokus när beslut fattas.  

 Ledarskap och medarbetskap - Värdebaserat ledar- och medarbetarskap är grunden 

för att kunna leverera högklassiga lösningar till kunden. Därför har Emhart som 

grundfilosofi att utveckla och utbilda alla inom företaget. 

 Långsiktig lönsamhet - Under en längre tidsperiod ska Emhart ge sina ägare bra 

avkastning på investerade pengar. Genom långsiktigt tänkande är de inte rädda för att 

fatta beslut som kortsiktigt har negativ inverkan på ekonomin. På så sätt skaps en stark 

verksamhet för framtiden med produkter och tjänster som gynnar miljön och samhället 

i stort.  

På grunden i huset ligger basen för hur de ska agera på företaget. I företagets alla 

arbetsområden och processer ska de sträva efter att eliminera slöserier och därigenom skapa 

en effektivare verksamhet. Målet är inte att personalen ska jobba hårdare utan smartare. Fokus 

ligger i att eliminera de 7+1 formerna av slöseri som finns inom Lean. 

EPS har fyra huvudprinciper som vägleder företaget när beslut skall tas eller när nya 

arbetssätt och processer skall tas fram. De fyra principerna är: 

 Normalläge - Normalläget används för att upptäcka avikelser och därigenom kunna 

eliminera dessa. En onormal situation kräver snabbt agerande för att återgå till 

normalläget. För att åstadkomma normalläget arbetas det med sex underprinciper: takt, 

utjämning, balanserat flöde, visuell verksamhet, realtid och standardisering. 

 Ständiga förbättringar - Utgår ifrån normalläget. Utmana normalläget och eliminera 

orsakerna till att avvikelserna uppstår. 

 Rätt från mig - Rätt från mig handlar om hur företaget skall hantera avvikelser. 

Principen bygger på ett kund-leverantörsförhållande genom hela verksamheten. Var 

och en tar ansvar för att inte ta emot, tillför eller för vidare en avvikelse till nästa steg i 

processen. 
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 Förbrukningsstyrd verksamhet - Emhart jobbar mot kundorder för att undvika 

överproduktion och andra slöserier. 

Inne i huset är företagets prioriteringar placerade. De är viktiga för att kunna fatta rätt beslut i 

vardagen och delas av alla på företaget. Prioriteringsordningen är följande: 

1. Säkerhet 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Ekonomi 

Det betyder att Emhart inte låter kunden vänta på leverans på grund av ekonomi. De levererar 

felfria produkter och gör inget som kan äventyra säkerhet eller miljö (Handbok Huset). 

2.1.6 PDCA-cykeln 

För att kunna utveckla sig själv genom ständiga små förbättringar krävs att man följer upp vad 

man gjort. Demingcykeln eller PDCA-cykeln är en metod för att kontinuerligt utvärdera sig 

själv och sträva efter förbättringar. Cykeln kan i princip appliceras på alla verksamheter, 

exempelvis produktionen i ett företag. Den utgår alltid från normalläget för produktionen och 

när en avvikelse eller problem uppstår så skapas en plan för att bemöta det. Planen genomförs 

sedan och följs upp med en kontroll samt utvärdering. Det man lärt sig utifrån avvikelsen 

används sen i produktionen och cykeln kan börja om. PDCA är en förkortning för de faser 

som ingår i cykeln planera (plan), genomför (do), kontrollera (check) och agera (act), se Figur 

5  (Liker, 2004). 

 

Figur 5. PDCA-cykeln med sina fyra faser. 

Planeringsfasen ska i en lean-process vara den längsta fasen där man inte bara planerar vad 

som ska göras utan även definierar kundens behov, samlar in data och identifierar rotorsaken. 

Kommunikationen under planeringsfasen är mycket viktig eftersom alla berörda behöver 

kunna påverka för att nå ett bra resultat. Tre huvuduppgifter som kan utformas under denna 

fas är att definiera mål, utforma arbetsoperationer samt identifiera användbara kontrollverktyg 

(Roos, 1992). 

Genomförandefasen är den fas då det som planerats ska sättas i verket och testas på riktigt. 

Om planeringsfasen har skötts så ska detta vara en enkel och förhållandevis kort fas. 
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Problemet ska vara tydligt definierat, rotorsaken funnen och alla är väl medvetna om vad som 

ska göras. 

Kontrolleringsfasen innefattar utvärdering och kontroll av det arbete som genomförts med 

hjälp av de kontrollverktyg som valts under planeringsfasen. Här sker det huvudsakliga 

lärandet och utöver kontrolleringen av genomförandet behöver även andra frågor besvaras, 

såsom: 

 Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? 

 Behöver den ursprungliga planen på något sätt förändras? 

 Vilka lärdomar finns för det fortsatta arbetet och för kommande förbättringsarbeten? 

Ageringsfasen är då framgångar standardiseras för att säkerställa att arbetet fortsättningsvis 

utförs på det nya, förbättrade sättet. Men även då lärdomarna används för att korrigera det 

som inte fungerade eller kan fungera bättre. Efter att hela processen dokumenteras och 

standardiseringar samt korrigeringar är gjorda är cykeln sluten. Processen fortsätter då varv 

efter varv i cykeln för ständiga förbättringar där lärdomarna från varje varv tas med till nästa 

(Roos, 1992) (Petersson, 2009). 

PDCA är grunden vid förbättringsarbete och används för att tydliggöra och dela upp arbetet 

som ska ske vid olika förbättringsarbeten. Det är därför ett verktyg som kan användas vid 

flera metoder eller tillfällen. Till exempel vid 5S är PDCA ett verktyg som kan användas för 

att få en bra struktur på arbetet. Även vid möten kan man starta med att kontrollera vad som 

bestämdes vid förra mötet och följa upp det för att sedan använda det till planeringen på ett 

sätt som motsvarar PDCA-cykeln (Petersson, 2009). 

2.1.7 Arbetsstudier 

Arbetsstudier är de systematiska undersökningar i produktionen där människor, material, 

maskin och layout analyseras och samspelet mellan dessa kartläggs. Syftet med 

arbetsstudierna är att hitta nya arbetsmetoder, identifiera källor till slöseri och standardisera, 

både metoder och tider. Studierna är ofta så kallade direktmetoder, vilket innebär att arbetet 

analyseras när det görs. Därför är detta inget som görs under planeringsfasen utan som 

uppföljning på ett system som redan införts för att kontrollera att det fungerar som planerat 

eller för att söka förbättringsmöjligheter. Arbetsstudier kan delas in i metodstudier, där 

arbetsmetoderna analyseras, och arbetsmätning, där arbetet mäts i form av tid. Vanligt idag 

vid både metodstudier och arbetsmätning är att videofilma arbetet för att kunna gå igenom 

och kartlägga momenten noggrannare (Olhager, 2000). 

Metodstudier undersöker de metoder som används vid utförandet i produktionen. Syftet är att 

förbättra rörelseekonomin och hitta arbetsförenklingar som gemensamt bidrar till 

metodförbättringar. En förbättrad rörelseekonomi innebär att antalet rörelser vid stationen 

eller cellen inte är mer än nödvändig så att onödigt arbete elimineras, men även att de rörelser 

som ingår är skonsamma och inte för monotona och belastande. Ett vanligt verktyg för att 

utföra metodstudier är som nämnt videoupptagning för att undersöka hur processerna går till 
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idag. Men även intervjuer och direkta observationer från produktionen är vanligt (Olhager, 

2000). 

Arbetsmätningen används för att avgöra hur lång tid det tar att utföra ett arbete samt ta fram 

standardtider för olika arbetsmoment. De tider man får ut från tidtagningarna kan delas upp i 

ställtid och stycktid. Ställtiden är den tid som det tar att förbereda maskinen eller detaljen för 

bearbetning eller montering och stycktiden är den tid själva bearbetning eller monteringen tar 

(Andersson, et al,. 1992). Dessa kan sedan användas för kapacitets- och 

beläggningsberäkningar, takttider samt slöseriminskning via standardisering. En vanlig form 

av arbetsmätning är tidsstudier där arbetsmomenten först delas in i olika steg för att sedan 

mätas. Tidtagningen sker som sagt ofta på videofilm efter att ha filmat produktionen, men kan 

lika gärna ske med vanligt tidtagarur i fabriken (Olhager, 2000). 

Stegindelningen är viktig vid tidsstudier eftersom för att få tydliga tider krävs steg med 

tydliga starter och slut. En allmän regel för stegindelningen är att varje steg ska vara en 

lämplig byggsten för hela operationen och gränserna mellan stegen ska vara tydliga och lätta 

att uppfatta. Vid stegindelning finns tre punkter man kan tänka på (Andersson, et al,. 1992). 

 Steget ska inte vara så kort att det saknar syfte. 

 Gränserna mellan stegen bör vara naturliga, så de kan användas som byggstenar. 

 Finns det något liknande steg någon annanstans i processen? 

Efter att stegen är indelade och definierade kan tiderna börja tas. För att få ett resultat som kan 

betraktas som trovärdigt och användbart räcker det inte med en tidtagning från varje process.  

Då bör istället tio goda observationer ske, där de som visar på utstickande lång eller kort tid 

senare kan strykas och standardtiden väljs till den kortaste frekvent förekommande tiden. 

Därefter bör inget tidstillägg för prestationsdifferenser läggas på (Bicheno, 2007). 

2.1.8 Spaghettidiagram  

Spaghettidiagram är ett grafisk Lean-verktyg som används för att synliggöra rörelse och 

transporter av material, människor eller produkter. När ett spaghettidiagram ritas upp utgås 

från en layout över det valda arbetsområdet, sedan dras ett sträck varje gång det studerade 

objektet förflyttar sig inom området, se Figur 6. Målet med diagramet är att se var onödiga 

förflyttningar sker och på så sätt effektivisera arbetsområdet med avseende på rörelse- och 

transportslöseri. Exempel på förbättringsåtgärder kan vara omplacering av verktyg eller att 

utföra arbetet i en annan ordning.  
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Figur 6. Enkel skiss över ett spaghettidiagram. 

2.1.9 Värdeflödesschema  

I avsnittet 2.1.3 Lean-Värdeflöde skrevs att är kartläggning av värdeflödet en av de fem 

grundprinciper som Womack och Jones skrivit om i ”Lean thinking”. Att kunna identifiera 

och kartlägga värdeflödet är ett av de viktigaste och mest använda verktygen inom lean. En 

värdeflödesanalys, VFA, analyserar en organisation utifrån värdeskapande och icke-

värdeskapande tid (Liker, 2004). Det finns många verktyg som kan användas för att skapa en 

VFA. Rother och Shook har utarbetat ett helhetskoncept för denna form av analys. Konceptet 

består av tre delar som står till grund, vilket verktyg som än väljs för sin VFA. 

 Kartlägga nuvarande tillstånd - Först behövs förståelse för nuläget, även om 

man ska undersöka flödet från leverantör till kund, genom en produktionslina 

eller vid en station. Genom att snabbt gå igenom det valda området skapas en 

helhetsbild. För att undvika att skriva långa texter beskrivs resultatet nästan 

alltid i form av bilder eller tabeller. En tydlig överblick kan då presenteras i 

form av struktur och nyckeltal. 

 Skapa bild av ett framtida tillstånd - Från det nuläget som kartlagts kan 

förbättringsidéer läggas fram för att nå ett framtidsläge där slöseriet 

minimerats så att den värdeskapande tiden utgör så mycket som möjligt utav 

totaltiden. I boken, ”Lära sig se”, nämns åtta frågor som kan besvaras för att 

skapa en bild av ett framtida tillstånd. 

o Hur lång är takttiden? 

o Sker produktionen mot lager eller direkt mot kund? 
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o Var kan kontinuerligt flöde med enstycksflöde införas? 

o Var kan pullsystem med supermarkets införas? 

o Vilken punkt i tillverkningskedjan väljs till pacemakerprocess och styr 

därigenom flödet? 

o Hur kan utjämning av arbetsbelastningen av produktionstyper uppnås? 

o Vilken arbetsmängd ska planeras för och släppas till produktionen åt 

gången? 

o Vilka förbättringar blir nödvändiga för att från nuvarande tillstånd 

skapa det framtida tillståndet? 

 Förverkliga det framtida tillståndet - Efter att ha skapat en bild av det 

framtida tillståndet återstår att förverkliga den. Vanligvis är det inte möjligt att 

genomföra alla ändringar samtidigt, utan som vanligt inom lean arbeta med 

små ständiga förbättringar. För att kunna följa upp arbetet skapas en 

handlingsplan där vad som ska göras och när det ska göras är tydlig planerat 

för och mätbara mål är utformade. Det kan vara svårt att definiera var 

förändringsarbetet har sin naturliga startpunkt eftersom många faktorer spelar 

in och påverkar varandra. Det kan då vara en bra idé att fokusera på att skapa 

ett bra helhetsflöde och inte fastna i att förbättra varje process för sig. (Rother 

& Shook, 2005) 

2.1.10 Processflödesschema 

När en kartläggning av större mer övergripande värdeflöden är den klassiska 

värdeflödesanalysen väldigt vanlig. När processer ska kartläggas och analyseras på en mer 

detaljerad nivå är processflödesschema, PFS, ett lämpligare verktyg. Schemats 

omfattningsgrad kan variera väldigt mycket beroende på hur man bryter ner processen och 

vad syftet är. 

Ett PFS skapas genom att lista alla moment i den studerade processen. Processen bryts ner 

och aktiviteterna klassificeras i olika aktivitetskategorier. Beroende på vilken nivå som PFSen 

ska utföras på kan olika aktivitetskategorier användas. För att tydlig visa vilken kategori en 

aktivitet ingår i finns symboler för de olika kategorierna, några vanliga är:                                                                                                                                                     

O = Operation 

En operation är en processaktivitet som medvetet förändrar eller transformerar ett 

insatsmaterial. Det kan handla om förändring hos ett objekts fysikaliska eller kemiska 

egenskaper alternativt  montering eller demontering av en detalj. 

          = Transport  

 Vid transport så fraktas material eller produkter från en plats till en annan. Endast prositionen 

förändras, inte egenskaperna. 

□ = Kontroll 
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Vid kontroll undersöks och verifieras resultatet av en annan aktivitet. Kontrollen kan vara att 

undersöka om ett objekt är av rätt typ och om det skett enligt standard. Vägning och mätning 

kan också ske vid en kontrollaktivitet. 

▽= Lagring 

Med lagring innebär att objekt eller verktyg ligger i lager i väntan på nästkommande aktivitet. 

◉ = Hantering 

Hantering är kortare transporter av objekt eller verktyg till eller från operationsplats. Till 

exempel då en skruv som ligger vid i ett lager vid operationsplatsen hämtas. Även lastning 

och lossning av gods räknas till hantering. 

Utöver kategorin kan även nyckeltal som tid och avstånd listas. Även vilken maskin som 

används eller antal operatörer som arbetar på steget kan vara bra att ta med. När processen är 

nedbruten tillräckligt och de olika aktiviteterna är identifierade och grupperade kan en analys 

utav processen utföras och utifrån den hitta förbättringsmöjligheter. Frågor kring aktiviteterna 

kan hjälpa till att hitta slöseri den viktigaste frågan är, varför exsisterar aktiviteten? Tidigt i 

detta stadie är det viktigt att ange aktivitetens värdekod, det vill säga om den är 

värdeskapande (v), icke-värdeskapande (i), nödvändig icke-värdeskapande/stödjer 

värdeskapande (s) eller okänd värdeeffekt (?). Ett processflödesschema som innehåller detta 

kan se ut som i Figur 7 (Olhager, 2000). 

 

Figur 7. Ett exempel på hur ett processflödesschema kan se ut. 
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PFS styrka är att det ger en tydlig och enkel bild av processen så det är därför ett bra 

överskådligt hjälpmedel för att kommunicera och identifiera källor till slöseri. Nackdelen kan 

dock vara att det endast är en ”ögonblicksbild” av processen och kan därför inte vara helt 

pålitligt i vissa avseenden, till exempel lagerstorlekar (Bicheno, 2006). 

2.2 Linjebalansering  

Linjebalansering är arbetet med att dela upp arbetet som krävs för att färdigställa en produkt 

på ett antal olika arbetsstationer, där målet är en så hög beläggningsgrad som möjligt. Vid 

fördelningen måste hänsyn tas till monteringsordning, det vill säga att vissa moment måste 

göras efter andra och så vidare. Hänsyn måste också tas till vilken utrustning som krävs vid ett 

visst moment. Den tid produkten tillbringar på varje station kallas cykeltid och återspeglar 

oftast kundbehovet, det vill säga takttiden. En linas effektivitet eller beläggningsgrad är ett 

mått på hur stor procent av cykeltiden som beläggs med arbete och kan beräknas med Ek (2).   

                                                                      
∑  

   
                                 Ek (2) 

                                 

                        

           

Vid perfekt balansering är beläggningsgraden lika med ett. Det är i praktiken dock nästan 

omöjligt att uppnå vilket gör att linjebalansering oftast går ut på att antingen minimera antalet 

arbetsstationer för en given takttid eller att minimera cykeltiden för ett givet antal 

arbetsstationer (Olhager, 2000).  

Hur själva balanseringen sker skiljer sig en del mellan traditionell balansering och Lean-

balansering. Vid traditionell balansering fördelas arbetet jämnt över arbetsstationerna, se Figur 

8. Problemet med traditionell balansering är att det kan leda till överproduktion eller att 

mycket tid går till spillo i balanseringsförluster.  
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Figur 8. Traditionell balansering, arbetet fördelas jämnt över samtliga arbetsstationer. 

Vid Lean-balansering fylls varje station med arbete upp till takttiden, all slacktid samlas 

istället vid sista stationen, se Figur 9. Den tid som inte beläggs med arbete kan då användas till 

förbättringsarbete eller arbete med 5S. Målet med Lean-balansering är att genom ständigt 

förbättringsarbete driva bort slacktiden som samlats på sista stationen och därmed kunna ta 

bort stationen helt. Det i sin tur frigör en montör som istället kan användas på annat håll 

(Bicheno, 2007).  

 

Figur 9. Lean-balansering. Alla stationer fylls med arbete, all slacktid läggs på sista stationen. Målet är att genom 

ständigt förbättringsarbete kunna ta bort sista stationen och utföra allt arbete på 3 stationer. 
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Hur många arbetsstationer som behövs kan bestämmas med Ek (3) 

                
               

       
  Ek (3) 

Om resten är: 

 <0,3  Bör ingen extra arbetsstation läggas till. Fokus bör ligga på förbättringsarbete           

och att driva ut slöserier. 

 0,3-0,5 Testkör utan att lägga till en extra arbetsstation. Går arbetet att förbättra så                                

pass mycket att ingen extra station krävs? 

 >0,5 En extra station bör läggas till. Målet för framtiden är dock att kunna ta bort den 

extra stationen genom ständigt förbättringsarbete. 

(Portioli Staudacher, 2009) 

 

2.3 Layout 

Att få till en fungerande och effektiv verkstadslayout är viktigt för alla företag oavsett 

bransch. Att skapa en ny verkstadslayout är ett komplicerat arbete som kostar företaget både 

tid och pengar, det är därför viktigt att layouten blir rätt utformad. En felaktig layout innebär 

dessutom en onödig kostnad för produkten varje gång den tillverkas (Slack, 2012). Vid 

layoutarbete anpassas layouten efter det tillverkande företagets behov, produkt och utrustning. 

Det är även vitalt att en layout är flexibel och klarar av olika partistorlekar, olika 

detaljstorlekar, förändrade flödesvägar och så vidare. En bra och tydlig layout ger även 

möjlighet till en överblick över verkstaden, ger tydligt huvudflöde och ett bra 

resursutnyttjande (Andreasson, 1997). 

Den vanligaste anledningen till att förändra verkstadslayouten är att det sker en förändring i 

förutsättningarna för produktionen. Förändringarna sker ofta under pågående produktion och 

för att minimera störningarna är det viktigt att omställningarna kan genomföras på kort tid. 

Enligt Andreassson, 1997, är de vanligaste anledningarna till layoutförändringar följande:  

 Ändring av ytbehov - Denna ändring görs ofta på grund av att ett företag upplever ett 

ökat eller minskat ytbehov. Behovet kan också orsakas av ändring i antal 

arbetsstationer, lagerändringar eller för att få plats för nya maskiner. 

 Omflyttningar - Stationer och avdelningar kan behöva byta plats för att få ett 

effektivare flöde genom fabriken. 

 Omorganisation - Förändringar i organisationen kan uppstå vilket leder till 

förändringar i layouten. 

 Utbyte av utrustning - När ny utrustning köps in kan förändringar av layouten 

krävas. 

 Långa genomloppstider - Beror ofta på ett ineffektivt materialflöde som följd av 

mindre bra layout. 
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 Transporter -  Layout förändring kan krävas för att minska onödiga transporter inom 

fabriken. 

I boken, ”Handledning i verkstadslayout – råd och tips när layouten skall förändras”, 

beskriver Bengt Andreasson en arbetsgång som kan tillämpas vid förändringsarbete med 

layouten.  Arbetsgången stöds av Institutet för Verkstadstekniskt Forskning och består av 

följande tio punkter: 

1. Sätta upp tydliga mål - Det är viktigt att formulera tydliga och realistiska mål, så att 

alla arbetar åt samma håll under projektets gång. Orsakerna till förändringen i layouten 

kan vara många och ska tydligt framkomma i målen.  

2. Fastställa dagsläget - Kartläggning av nuläget. Hur verksamheten fungerar, vilka 

begränsningar som finns och vilken utrustning som krävs är exempel på saker som 

måste ingå. Här är det också nödvändigt att börja tänka på framtiden och vilka 

prioriteringar som måste göras. 

3. Vilka resurser behövs? - Vilka resurser som kommer att behövas samt hur stor yta de 

kräver. Det kan vara allt ifrån maskiner till arbetsbord, fixturer, verktygstavlor eller 

lagerplatser.  Under detta steg bör också efterfrågan, produktionskapacitet och 

bearbetningstider has i åtanke. 

4. Ytbehov - Alla resurser kräver yta. Hur mycket och var de bäst är placerade utvärderas 

här.  

5. Kartlägga samband - Här avgörs hur resurser skall vara placerade i förhållande till 

varandra. Här kan det också vara nödvändigt att ändra om i operationsordningen för att 

få ett bättre produktionsflöde.  

6. Gradera samband - Här avgörs vilka avdelningar som bör ligga nära varandra. Med 

hjälp av sambandsschema kan man då urskilja vilka maskiner som bör placeras centralt 

i verksamheten och kan betraktas som knutpunkter i systemet. 

7. Grov layout - Här görs en första grov layout. Vanligt här är att utgå från moment som 

kräver speciell utrustning till exempel traverser vid tunga lyft. Försök skapa raka och 

effektiva flöden med så få transporter som möjligt och om det är möjligt sträva efter att 

få in råmaterial i ena änden av flödet och färdiga produkter i den andra änden. 

8. Analys av förslag - Här används den grova layouten som diskussionsunderlag. Viktigt 

här är att hela personalen får komma till tals men det kan också vara givande att få 

idéer från utomstående. Många frågor kan komma upp till diskussion och det är viktigt 

att komma ihåg att layouten bara är ett första utkast och absolut inget orubbligt.  

9. Alternativ - Layouten justeras utifrån de synpunkter som kom upp i föregående steg. 

Här kan det vara en god idé att ta fram ett par olika förslag och sedan diskutera för och 

nackdelar med de olika alternativen. Steg 7-9 kan behöva upprepas ett antal gånger 

innan den slutgiltiga layouten nås.   

10. Detaljplanera - Tidigare har fokus legat på det övergripande flödet, här flyttas istället 

fokus till varje enskild arbetsplats (Andreasson, 1997). 
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2.4 2-bingesystem 

2-bingesystem är ett enkelt sätt att signalera materialbehov till produktionen. Systemet går ut 

på att en artikel lagras i 2 olika lådor (bingar) som står bakom varandra. När den första lådan 

tar slut ställs den på en bestämd påfyllnadsplats. Den tomma lådan körs sedan till lagret för 

påfyllnad och placeras sedan tillbaka på artikelns lagerplats. Antalet artiklar är anpassat så att 

låda 1 ska hinna komma tillbaka innan låda 2 är slut (Aronsson & Ekdahl, 2003). 
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  3  GENOMFÖRANDE 

 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts under examensarbetet. 

3.1 Metod  

I början av projektet genomfördes en bakgrundsstudie där framförallt tidigare rapporter inom 

området lästes igenom, granskades och diskuterades. Detta för att få en inblick i hur liknande 

projekt utförts och vilka metoder som har använts. Diskussionen var kring vilka metoder som 

kunde användas i arbetet på Emhart och hur upplägget skulle se ut. I detta stadie påbörjades 

även en teoretisk referensram där de metoder som planerades användas och annan teori kring 

ämnet lästes igenom.  

För att få en överblick på arbetet och hur tiden skulle spenderas gjordes en preliminär 

planering i form av ett Gantt-schema. Gantt-schemat kom att följas till viss del men 

uppföljningen av arbetet har skett genom personliga veckoplaneringar samt avstämningar med 

handledaren från KTH, Daniel T S. Avstämningarna har i regel skett som planerat, varannan 

vecka, där det utförda arbetet presenteras kort och vad som ska göras kommande vecka tas 

upp med frågor som har uppstått. Att kontinuerligt under arbetet skriva på rapporten har också 

hjälp till att visualisera vad som behöver göras och på så sätt hålla upp strukturen i arbetet. 

Steget efter utförd bakgrundsstudie och då den teoretiska referensramen var påbörjad var att 

få en förståelse för produkterna och produktionen. Därför var bland det första vi gjorde att gå 

med i produktionen för att se hur det gick till idag och vilka moment som ingick. Här fanns 

också tid att prata med montörerna och ställa frågor. Denna mera praktiska kunskap varvades 

med teoretisk information genom att läsa på om produkterna och många små diskussioner 

med handledaren på Emhart, Petter S, och konstruktörer. 

Målet med arbetet var att få ett balanserat flöde genom en linjeproduktion med ny layout. För 

att uppnå detta har projektet delats upp på tre huvudpelare som påverkar varandra och därför 

behövde arbetas parallellt med. De tre huvudpelarna är: 

 Uppdelning av arbetet på olika stationer och takta flödet genom linan.  

 Skapande av en layout för produktionslinan. 

 Planering av materialflöde, hur de presenteras till station och hur de lagerhålls. 

Arbetet började med en tidsstudie och stationsuppdelningen för att sedan gå vidare och 

anpassa stationslayouten till vad som skulle ske var samt materialflödet så att materialet kan 

komma fram till arbetsytan. Som sagt påverkade alla delar varandra så vid arbete med layout 

kan förbättringar i stationsuppdelningen hittas vilket har gjort den här delen av projektet till 

en levande process som präglats av ett PDCA-tänk som presenteras vidare i 3.3 PDCA. 

Insamlingen av information för att kunna genomföra arbetet har skett på många olika sätt, 

men en viktig del har varit filmning av produktionen. Den har skett i flera omgångar och har 
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legat till grund för mycket arbete som bidragit både till linjebalanseringen och till layouten. 

Mer om hur filmningen gått till och vad den använts till gås igenom i nästa del, 3.2 Filmning. 

Diskussioner och sporadiska, semistrukturerade intervjuer med handledare, konstruktörer och 

montörer har också varit en viktig del av informationsinsamlingen för att få en bild av vad 

som är viktigt vid de olika momenten. Varje tisdag och torsdag klockan 7.00 är det 

morgonmöte för montörer och planerare där vi ibland deltagit för att informera inför en 

testkörning av ett system eller feedback efter en testkörning. Mycket information har också 

samlats från dokument från Emhart som till exempel ritningar eller BOM. Figur 10 illusterar 

arbetsgången och exempel på informationskällor. 

 

Figur 10. Arbetsgången samt de viktigaste informationskällorna som har tillämpats under arbetet. 
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3.2 Filmning  

Filmning av produktionen har legat till grund för stora delar av det analysarbete som har 

utförts. För att få ett så bra analysmaterial som möjligt har minst två filmer tagits på varje 

moment/station. Varje film tas från en ny vinkel för att på så sätt minska risken att något 

moment görs dolt och på så sätt blir svårt att analysera. Filmerna har använts till att göra 

spaghettidiagram, tidsstudie och processflödesschema. Hur filmningen för de tre olika 

analyserna har gått till gås igenom nedan.   

 Spaghettidiagram – Vid filmning för spaghettidiagram är montörens rörelse i fokus, 

vilket kräver en aktiv kameraman som alltid har med montören i bild. För ett så bra 

bildmaterial som möjligt tas filmerna från en våning ovanför med god utsikt över 

stationen i fråga. Filmerna är zoomade så att det syns mycket yta runt montören för att 

det på så sätt blir så enkelt som möjligt att orientera vart han befinner sig vid 

analysen. 

 Tidsstudie – Vid filmning för tidsstudien delas produktionen in i mindre delmoment 

som sedan filmas. Delmomenten har tydlig början och slut och kan på så sätt 

användas som byggstenar för hela produktionskedjan.  

 Processflödesschema – Vid filmning för processflödesschema filmas en vald station i 

produktionen från start till slut med fokus på den aktivitet som utförs av montören. 

3.3 PDCA 

PDCA-cykeln har använts som metod genom hela projektet, på så sätt utvärderas arbetet 

kontinuerligt och därigenom kan förbättringar ske. För två av huvudpelarna i arbetet, de som 

berör linjebalansering och materialflöde har tydliga PDCA-cykler använts genom hela 

projektet. För arbetet med layouten har Andreassons arbetsgång kombinerats med ett PDCA-

tänk. Punkt 1-7 i Andreassons layoutmetod har räknats till planeringsfasen, Analys av förslag 

till do-fasen och alternativ till kontrollfasen. Hur arbetsgången har varit samt vad som gjorts i 

varje cykel för respektive del av arbetet, även om många av momenten överlappar varandra 

och berör fler än en del, ses i Tabell 1 på nästa sida.  
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Tabell 1.  PDCA-cykeln har präglat hela arbetet. Här visas vad som gjorts i respektive fas för arbetets tre 

huvuddelar. 

Plan  Film 

 Tidsstudie 

 Kartlägg nuläge 

 Första utkast på 

balansering 

 Diskussion kring 

förslag 

 Eventuella 

ändringar 

 Sätt upp tydliga mål 

 Kartlägg nuläge 

 Vilka resurser 

behövs? 

 Ändringar i 

operationslista pga 

layout 

 Filmning 

 Spaghettidiagram 

 Processflödesschem

a 

 Gradera samband 

 Traverssystem 

 Fixturer 

 Grov layout 

 Kartlägg nuläge 

 Studera filmer, 

BOM och ritningar 

 Styr materialet till 

rätt station för 

testkörning 

Do  Testkörning 

 Tidtagning av 

moment 

 Analys av förslag  Testkörning 

Check  Utvärdering av 

testkörning 

 Möte med montörer 

 Jämför tider med 

tidsstudie 

 Förbättringsförslag 

 Diskussion  Utvärdering 

 Kom något fel 

 Förbättringsförslag 

Act  Standardisera det 

som fungerar bra 

 Nya alternativ tas 

fram 

 Standardisera det 

som fungerar bra 

Plan  Vilka ändringar 

skall göras? 

 Uppdatera tider 

 Ställage/2-binge 

 Vagnar 

 Detaljplanering av 

stationer 

 Anpassa material 

efter 

operationsändringa

r 

 Fixturer 

 Vad ska ligga i 2-

binge/ komma ut 

projektvis 

Do  Testkör 

 Tidtagning av 

moment 

 Analys av förslag  

Check    Diskussion  

Act   Nya alternativ tas 

fram 
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  4  ANALYS AV NULÄGET 

 

I detta kapitel beskrivs produktionen och produkten. Det beskrivs också hur Emhart ser ut i 

nuläget, innan någon förändring är gjord. 

4.1 Produktionsbeskrivning  

I den här delen beskrivs tillverkningen av glas, Emharts olika maskintyper samt de sektioner 

som tillverkas i linan och sedan sätts ihop till maskinerna. 

4.1.1 Glasbehållartillverkning 

Nedan beskrivs produktionskedjan för glasbehållartillverkning steg för steg, se Figur 11. 

Emhart tillverkar feedern och själva maskinen i sina fabriker.  

 Mänginmatning - I första steget av produktionen tillsätts den råvarublandning som 

smälts samman till glasmassa, den så kallade mängen. Blandningen består av krossat 

glasavfall (återvunnet glas), sand, soda, fältspad och kalk. Andelen glasavfall som 

används kan variera kraftigt men ligger vanligen mellan 20-90% av massan. Innan 

glaset går in i ugnen tillsätts även kemikalier för att färga glaset till speciella färger, 

till exempel tillsätts kobolt för att få ett blått glas. 

 Ugn/Vanna - Glasmassan laddas kontinuerligt in i ugnen, där det värms till 1050-

1200 °C (glas har smältpunkt kring 1500-1600 °C). Det smälta glaset förs sedan in i 

Vannan, där det säkerställs att glasmassan är jämnt upphettad genom hela materialet.  

 Feeder - Nästa steg i produktionen är feedern där det smälta glaset pressas och skärs 

till rätt form så att det är redo att gjutas. Det sker genom att det smälta glaset pressas 

genom ett smalt rör för att sedan skäras av och på så sätt bilda små glasklumpar. 

Glasklumparna kallas för ”gob”. 

 Maskin - I maskinen formas ”goben” till glasförpackningen, det viktigaste steget i 

produktionen. Först formas ”goben” om till flaskans hals, halsen blåses sedan upp till 

flaskans slutgiltiga form.  När behållarna är färdigformade förs de vidare i 

produktionen med hjälp av rullband.  

 Kylrör - När glas svalnar krymper det, om kylningen sker ojämnt genom glaset 

skapas spänningar vilket ger ett svagt glas, det vill säga låg hållfasthet. För att få en 

jämn svalningsprocess används ett kylrör. I kylröret värms glaset upp till 580 °C, 

sedan kyls glaset ner under en längre period som beror på hur tjockt glaset är. 

Vanligen sker kylningen under 20-6000 minuter.  

 Kontroll - Vid kontrollstationen inspekteras så att glasbehållaren har rätt storlek, form 

och tjocklek. Det kontrolleras även att glasbehållaren inte har några defekter, så som 

till exempel sprickor eller bubblor inne i glaset. All kontroll är automatiserad.  

 Förpackning - Till sist förpackas behållarna på pallar, vanligen 1000-4000 stycken 

per pall. (Emhart, 2014b) 
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Figur 11. Produktionskedjan för glasbehållartillverkning. Det rödmarkerade är produkter som tillverkas av 

Emhart. 

4.1.2 Maskintyper 

Emhart största del är tillverkningen av glasproduktionsmaskiner där de har världens mest 

omfattande produktportfölj. Maskinerna finns i fyra generella typer men kan även variera i 

centeravstånd, sektionsantal och gobantal. Centeravståndet är avståndet mellan mitten på två 

glasbehållare som görs samtidigt i maskinen och spelar därför in i storleken på behållaren. En 

maskin består av ett antal individuella sektioner som arbetar enskilt. Storleken på maskinen 

bestäms därför av antalet sektioner och finns i 6, 8, 10 eller 12 idag. Gobantalet är antalet 

behållare som görs samtidigt i en sektion och kan beställas i single, dubble, tripple och 

quadruple gob. Dessutom kan alla varianter anpassas till de tre olika tillverkningsprocesserna 

”blow-and-blow”, ”press-and-blow” och ”narrow neck press-and-blow” vilket gör att antalet 

produktvarianter är väldigt många även om det endast finns fyra generella maskinvarianter. 

Allt eftersom marknaden blir hårdare är det viktigt med hög kvalité genom maximal 

produktivitet och minimal driftstopp. De fyra generella maskinvarianter som Emhart har idag 

är IS, AIS, NIS och BIS. 

 IS - Individual Section, är den äldsta varianten och enkla typer av IS kom ut på 

marknaden redan 1927. Sedan dess har den utvecklats till att idag vara den mest 

kundanpassningsbara maskinen. Den styrs med hjälp av pneumatik och stänger sig 

bågformat när den sluter sig runt glasbehållaren. 

 AIS - Advanced Individual Section, är en utveckling av IS som har utmärkt sig som 

den bäst presterande pneumatiska glasbehållningsmaskinen. AISen kom först till 

marknaden 1976 och är nu känd för sin prestanda och den parallella öppning och 

stängningen runt glasbehållaren. 
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 NIS - New Individual Section, har gått ifrån pneumatiken och styrs istället med en 

elektrisk servo vilket gör den både betydligt tystare och mindre energikrävande. NISen 

introducerades först på marknaden 2000 men efter 2005 kunde man även ha en 

quadrouple gob på den vilket inte finns på varken IS eller AIS. NIS-maskinen har 

högre prestanda än sina äldre varianter i form av rörelsekontroll och 

produktionshastighet. NISen kan lätt konverteras mellan dubble, tripple och 

quadrouple gob vilket ger den hög flexibilitet. 

 BIS - B Individual Station, är en helt ny maskinvariant som endast har tillverkats för 

test men som Emhart har stora förväntningar på. BIS-maskinen är inriktad på mindre 

och mellanstora glasbehållare och ska uppnå en väldigt hög flexibilitet samt prestanda 

(Emhart, 2014c). 

4.1.3 Produkten 

I linan som det här arbetet behandlar tillverkas de individuella sektionerna, som i ett senare 

skede sätts ihop till den slutgiltiga maskinen. Produktionen sker vanligen projektvis, vilket 

innebär att samtliga sektioner som tillhör samma maskin färdigställs innan ett nytt projekt 

startar. Vanligtvis görs 8, 10 eller 12 sektioner per projekt. Allt arbete på sektionerna är 

manuellt och utförs av erfarna montörer. I Figur 12 visas en sektion och de största delarna som 

monteras på den, delarna kallas för mekanismer och tillverkas på andra ställen i Emharts 

organisation.  
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Figur 12. Individuell sektion som tillverkas i linan. De viktigaste mekanismerna är också utmärkta med namn. 

4.2 Balansering 

I det här avsnittet beskrivs hur produktionen är taktad och balanserad för de tre olika 

maskintyperna AIS, IS och NIS.  

4.2.1 Takttid  

Emhart har i dagsläget en takttid på ϕ minuter. Tiden är baserad på en kundefterfrågan på ϕ 

frames/år och en tillgänglig produktionstid på ϕ timmar/år. 
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4.2.2 AIS 

AIS balanseras i dagsläget på 13 stationer, se Bilaga A. De fyra första stationerna (ZBTM, 

ZSF41, ZKVAST och Zblock) är så kallade förmontage, station 1-3 räknas till förlinan medan 

resterande stationer räknas till själva huvudlinan. Mer om detta i avsnittet 4.3 Layout. I 

punktlistan nedan beskrivs balanseringen för AIS mer ingående.  

 Fyra av stationerna (ZBTM, ZSF41, ZKVAST och Zblock) fungerar som förmontage 

till själva linan. Där sker separata montage som sedan monteras på framen väl ute på 

linan, till exempel förbereds ett antal block där så att alla konnektorer redan är 

iskruvade när de väl monteras ute på linan. Förmontagestationerna balanseras separat 

från övriga stationer eftersom de täcks upp av annan personal än de som går på själva 

linan. Total arbetstid för förmontagen är ϕ minuter.  

 På station 1-3, den så kallade förlinan, sker arbetet inuti framen, till exempel kopplas 

olje- och luftrör. För att det skall vara möjligt att arbeta inuti framen krävs en speciell 

uppspänningsfixtur. Fixturen kallas ”vaggor” och gås igenom mer ingående senare i 

rapporten. Total arbetstid på vaggorna är ϕ minuter. 

 Station 5.1 är produktionens flaskhals med en arbetstid på ϕ minuter, vilket är 9 

minuter över takttiden. Station 5.1 sätter därmed takten för produktionen och resulterar 

i att den verkliga takttiden blir ϕ minuter. 

 På station 6 sammarbetar två montörer. Alla tider är därmed baserade på två man. 

 Sista stationen är en kontrollstation där det kontrolleras att alla rör är rätt kopplade. 

Här ställs även framen över på pall och färdigställs för leverans. 

 På förmontagestationerna arbetar 2 montörer medan på linan arbetar det 4,5 montörer 

(en jobbar halvtid). Eftersom de är betydligt färre montörer än stationer kan inte alla 

stationer täckas in samtidigt. Montörerna roterar därmed på stationerna och en ny 

frame tas inte in varje takt utan följer ett schema. 

AIS har en total arbetstid på ϕ minuter. Vilka moment som görs på vilken station kan ses i 

Bilaga A och hur produktionstiden är fördelad över stationerna presenteras i tabell, se Bilaga 

G. Hur arbetstiden är fördelad på de olika stationerna för AIS sammanfattas grafiskt i Figur 13 

nedan. 
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Figur 13. Diagram som visar hur arbetstiden är balanserad för AIS i nuläget. 

4.2.3 IS 

Liksom AIS balanseras IS i dagsläget på 13 stationer, se Bilaga A. Även här fungerar de fyra 

första stationerna (ZBTM, ZSF41, ZKVAST och Zblock) som ett förmontage till övriga linan.  

 Även här taktas förmontaget separat från övriga linan av samma anledning som för 

AIS. Total arbetstid för förmontagen är ϕ minuter. 

 Arbetet på station 1-3, förlinan, sker också här på vaggorna då arbetet sker inuti 

framen. Total arbetstid på vaggorna är ϕ minuter.  

 På station 6 sammarbetar 2 montörer. Alla tider är därmed baserade på 2 man. 

 Den avslutande kontrollstationen är produktionens flaskhals och går 2 minuter över 

takttid det innebär att den verkliga takttiden blir ϕ minuter. 

 På förmontagestationerna arbetar två montörer medan på linan arbetar det 4,5 

montörer (en jobbar halvtid). Eftersom de är betydligt färre montörer än stationer kan 

inte alla stationer täckas in samtidigt. Montörerna roterar därmed på stationerna och en 

ny frame tas inte in varje takt utan följer ett schema. 

IS har en total arbetstid på ϕ minuter. Vilka moment som görs på vilken station kan ses i 

Bilaga A och hur produktionstiden är fördelad över stationerna presenteras i tabell, se Bilaga 

G. Hur arbetstiden är fördelad på de olika stationerna för IS sammanfattas grafiskt i Figur 14 

nedan. 

 

AIS - Balansering 

Stationstid

Takttid
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Figur 14. Diagram som visar hur arbetstiden är balanserad för AIS i nuläget. 

4.2.4 NIS 

I dagsläget finns ingen balansering för NIS-sektioner utan de byggs från start till färdigt 

projekt utan någon stationsindelning. Det finns heller ingen tidsmätning eller operationslista 

över de ingående momenten.  

4.2.5 Beläggningsgrad  

Hur effektiv linan är i dagsläget, det vill säga dess beläggningsgrad, beräknas med Ek (2) och 

redovisas i tabell, se Bilaga G. Vid beräkning används produktionens flaskhals som cykeltid 

om den är längre än takttiden eftersom det blir dess verkliga takttid. NIS saknar både 

tidsmätning och stationsindelning därmed kan ingen beläggningsgrad beräknas för den 

maskintypen. 

4.3 Layout 

Layouten för linjeproduktionen är idag L-formad. Station 1-3 räknas till förlinan, medan de 

övriga 6 räknas till huvudlinan. De fyra förmontagestationerna (ZBTM, ZSF41, ZKVAST och 

Zblock) är inte utmärkta på layouten men de ligger i nära anslutning till linan. Runt linan på 

båda sidor ligger mekanismtillverkning, så att det ska gå smidigt att skicka in de färdiga 

mekanismerna till linan. I regel är allt arbete i förmontagen och på linan manuella 

monteringsarbeten. Layouten är anpassad för att göra frametyper av AIS och IS, se Figur 15. 

IS - Balansering 

Stationstid

Takttid
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Figur 15. Den L-formade produktionslinan. På höger och vänster sida om linan ligger celler där 

mekanismtillverkning sker. 

4.3.1 Förmontage 

De fyra förmontagen som gör delar som ska användas i linan jobbar på ganska små ytor med 

ställage som innehåller materialet nära. De har även en verktygstavla där de verktyg som 

behövs vid stationen finns upphängda med en textremsa vid varje verktyg så det ska vara 

tydligt vad som ska hänga var. På tavlan finns också plats att hänga ett antal lådor med till 

exempel skruvar eller konnektorer. Antalet lådor som får plats varierar från station till station 

men syftet är att få de smådetaljer som används ofta ännu närmare arbetsytan. Dessutom finns 

plats för montageordningar samt papper med förklarande instruktioner och bilder om hur 

montaget ska utföras. Antingen i form utav ett häfte där de olika varianterna finns eller en 

tavla där de får en projektunik bild med instuktioner från en konstruktör då vissa delar görs 

olika för varje projekt. I Figur 16 visas två av förmontagen med verktygstavlor och ställage. 

Där syns även att ordning saknas trots att verktygstavlorna är markerade och att en bild på 

normalläge samt städrutiner för dagligen, varje fredag och varje månad finns vid alla 

stationerna.  
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Figur 16. A) Förstation med fast ställage i bakgrunden. B) Zblock-stationen. C) En stökig ZSF41-station. D) 

Häfte för till exempel montageordning. 

4.3.2 Förlinan 

De tre första stationerna innan framen svänger ut på den längre rakan kan ses som en förlina 

där montage inne i framen sker innan den ska paras ihop med bottenplattan, se Figur 15, och 

kommer ut på huvuddelen av linan. För att få upp framen till en bra arbetsställning, och så att 

den kan roteras och hållas stabil, används ett lyftok som monteras på framen i början av 

station 1. Med hjälp av ett traverssystem, som beskrivs mer ingående under 4.3.4 

Traverssystem, lyfts den sedan upp i de uppspänningsfixturer som kallas vaggor och visas i 

Figur 17. Vid varje vagga finns en verktygstavla liknande de andra men anpassade för vad som 

behövs vid den stationen. Framen förs vidare mellan stationerna, vagga för vagga med hjälp 

av traverserna. Ofta roteras framen upp som visas i Figur 17 och arbetet sker framför den, det 

vill säga i framen. Men ibland vill man stå bakom den, det krävs alltså ett visst avstånd mellan 

vaggorna för att båda ska gå att arbeta vid samtidigt. Idag är det station 2 och 3 som står 

tätast, 2.7 meter, vilket är tillräckligt med viss marginal.  
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Figur 17. Två bilder som visar uppspänningsfixturerna, ”vaggorna”, från olika vinklar. Notera även Lyftoket 

som fäster framen i vaggan. Se högra bilden där pilen pekar på lyftoket. 

Sista delen på förlinan är en billyft, se Figur 18. På den paras framen ihop med bottenplattan 

som kommer från en sidostation precis bredvid. Billyften behövs för att göra några moment 

under framen och få en bra arbetsställning i samband med hopparningen. Förlinan är idag 

cirka 14 meter lång och 2.5 meter bred. 

 

Figur 18. Billyften som används för att para ihop framen med bottenplattan. 
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4.3.3 Huvudlinan 

Väl ute på rakan, huvudlinan, finns sex stationer (Station 4-7, Station 5.1 och Kontroll) där 

den sista är en kontrollstation för att kontrollera att allt är rätt innan den registreras som klar i 

datorn och görs redo för transport till maskinmontaget där framearna sätts ihop till en hel 

maskin. Nyligen är även ett ytterligare test inlagt i början av huvudlinan. Detta kan då 

upptäcka de flesta fel redan innan montagen på linan är genomfört och justering av felen går 

då betydligt snabbare och smidigare när man inte behöver montera isär stora delar av framen. 

Dock är inte lufttestet med i balanseringen. Längden på stationerna varierar med platsbehovet 

och är väldigt olika ifall det är kopplingar och många skruvar som ska dras i eller om det är 

stora mekanismer som ska lyftas på och riktas med hjälp av fixturer. Vid station 6 arbetar två 

montörer och i den ingår ett test samt montering utav flera mekanismer med fixturer. Det är 

den längsta och för att hela tiden ligga nära material och fixturer som används görs en 

förflyttning inom stationen. Vid alla stationer finns en verktygstavla som är utformad som de 

andra med verktyg, plats för lådor med smådetaljer och instruktioner om bland annat hur 

normalläge ser ut samt städrutiner. Dessa är på hjul och kan rullas undan ifall de är i vägen 

eller det ska städas på linan, se Figur 19. 

 

Figur 19. Rullbara verktygstavlor som används vid linan. 

Runt om linan finns stora och fasta ställage med fixturer till alla olika varianter som kan 

tillverkas. Det används alltså olika fixturer för olika frame-typer men de kan även variera för 

samma typ, vilket gör att det ligger många olika fixturer i ställagen. Alltid nära till hands, men 

tar stor plats vid linan, se Figur 20.  
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Figur 20. Fast ställage för fixturer längs huvudlinan. 

Utöver det nyligen tillagda lufttestet i början av huvudlinan finns ett klämtest vid station 6. 

Där mäts att klämkraften i en mekanism stämmer överens med den tänkta klämkraften. 

Klämkraften används när glasmassan pressas till sin slutgiltiga form.  Klämtestet görs med 

hjälp av fixturer och ett mätinstrument som är uppsatt vid ställaget och kan ses i Figur 21. 

Sluttestet vid kontrollstationen sker med hjälp av en dator och en stor mängd slangar som är 

hopfästa i en ställning som kan fällas ut över framen för att kopplas in i framen och se att den 

svarar som tänkt på de förprogrammerade kommandona, se Figur 21. Huvudlinan är idag totalt 

43 meter lång och 3 meter bred. 

 

Figur 21. Utrustningen som används vid klämtestet till höger och slutteset till vänster. 
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4.3.4 Traverssystem 

I taket går de röda traverssystemen, se Figur 22, som har olika riktning, kan lyfta olika mycket 

samt skiljer sig till styrning. De traverser som tar större lyft styrs helt med motor medan 

traverserna med lägre kapacitet är handjagade vilket innebär att de styrs manuellt. Cellerna för 

mekanismtillverkning har sina egna traversystem, förlinan har sitt och huvudlinan sitt. 

Förlinans traverssystem är riktat ortogonalt mot huvudlinans, vilket blir naturligt eftersom ett 

system bara kan ha en huvudriktning. Dock så går förlinans system också ut över de första 

stationerna på huvudlinan för att lättare kunna lyfta mellan vagga, billyft och station 4, se 

Figur 15. Idag används två 500 kilos traverser till förlinan och en 1000 kilos travers för att lyfta 

av framen från billyften då den parats ihop med bottenplattan. På huvudlinan är den första en 

500 kilos travers och efter det tre 250 kilos traverser. Sist i linan, vid kontrollstationen, finns 

en 3.2 tons travers för att kunna lyfta den färdiga framen från truck till pall. Samtliga traverser 

är motordrivna. 

 

Figur 22. Traverssystem. 

4.3.5 Spaghettidiagram 

Efter att den första balanseringen var genomförd på ett NIS-projekt upptäcktes att en av de 

mer arbetskrävande stationerna var den andra stationen där framen först delas upp och efter 

montage på båda delarna sätts ihop igen, gås igenom mer ingående i avsnittet 5.1.5 

Testkörning. Det är även en station som kräver relativt mycket rörelse vilket gjorde att den 

valdes som objekt för ett spaghettidiagram och processflödesschema. Stationen filmades som 

nämnt i metoden och ritades sedan upp från filmen för hand enligt teori, se Figur 23. Målet med 

spaghettidiagramet är dels att hitta onödiga förflyttningar och förbättringspunkter men även 

att försöka lägga märke till saker som är positiva med dagsläget och ta med dem till den nya 

layouten. 
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Figur 23. Spaghettidiagram på station 2 för NIS-produktion. 

4.3.6 Processflödesschema 

På samma station som spaghettidiagramet skapades även ett PFS från filmer som nämnts i 3.1 

Metod. Utformandet av diagrammet skedde enligt teori, men eftersom objektet är en station 

och inte en detalj har kategorin lagring bytts ut mot rörelse, som då ska innefatta all rörelse 

som inte faller under någon av de andra kategorierna. Nyckeltalen som användes var tid 

(mm:ss) och avstånd (steg). Den totala tid som stationen tog vid filmningen var ϕ minuter 

och totalt antal steg under processen var 573, hela diagrammet finns i Bilaga B. Antalet 

moment slutade på 128 stycken och fördelningen illustreras i Figur 24. Kategorierna rörelse, 

transport och kontroll sker förhållandevis lite vilket inte är så konstigt. Den enda transport 

som sker är vid förflyttning av frame, kontrollen sker primärt på speciella stationer och den 

mesta rörelse täcks in under hantering, till exempel när verktyg hämtas. Fördelningen mellan 

kategorierna bygger enbart på hur frekvent de förekommer och har därför inget med tid att 

göra.  
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Figur 24. Fördelning av moment enligt PFS. 

Tiden har istället enligt teori delats upp på värdeskapande, icke-värdeskapande samt 

nödvändigt icke-värdeskapande och visas i Figur 25. Under ett moment vid lyftbordet sker 

många korta intervall med värdeskapande och icke-värdeskapande tid, på ett sådant sätt att en 

uppdelning av momenten inte är möjlig och en uppskattning av den värdeskapande tiden kan 

variera för mycket för att vara pålitlig. Hela momentet har då fått värdekoden okänd värdekod 

och räknats bort från totaltiden när Figur 25 skapats. 

 

Figur 25. Tidsfördelning mellan värdeskapande, Nödvändigt icke värdeskapande och icke värdeskapande. 
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4.4 Materialflöde 

Materialflödet kring linan och dess sidostationer är styrt av BUBar, det vill säga olika bubblor 

där materialet som ska komma ut tillsammans ingår i samma bubbla och varje bubbla har en 

given destination. Det finns mycket ställage kring linan så många av produkterna hanteras 

genom ett digitalt 2-bingesystem. Det fungerar genom att materialet ligger alltid på plats och 

används vid framebyggen. Sedan när framen registreras som klar på sista stationen dras de 

antal av respektive artikel som använts enligt ritning vid framebygget från datorsystemet. Ifall 

någon artikel sjunker under en förbestämd nivå ges en signal till lagret att fylla på med den 

artikeln. Det innebär att fel antal av en artikel kan dras om till exempel en skruv tappas bort, 

går sönder eller en annan skruv än den som står på ritningen används. Detta leder till att 

systemet inte stämmer överens med det verkliga antalet av artikeln som ligger i 2-

bingesystemet. Artiklarna som ingår i 2-bingen idag är både smådetaljer som skruvar och 

konnektorer men även större artiklar, så som olika block och skyddsplåtar. Hur ett 2-

bingeställage kan se ut visas i Figur 16. 

Systemet för 2-binge är inkört för frametyper av AIS och IS. Men som sagt så är linan inte 

anpassad för NIS-framear, så de ingår inte i 2-bingesystemet och ingen materialstyrning finns 

idag. Istället kommer allt material till ett NIS-projekt ut samtidigt och ställs på ett centralt 

ställe vid linan.  

Materialet till 2-bingen och även vissa andra delar som själva framen, kommer in till linan 

med hjälp av truck. Det ställs vid behov in på ett sådant sätt att det kan nås med ett 

traverssytem som sedan kan lyfta in det till linan. Det finns dock flera specialvarianter på hur 

materialet kan föras in i linan, ofta med en kittning innan. Detta sker oftast när materialet eller 

mekanismen tillverkas kring linan. Till exempel bockas rören inom fabriken, de kittas därefter 

upp på en anpassad vagn och rullas sedan in på linan där den behövs. Rörvagnen kan ses i 

Figur 26 och den hjälper till att visualisera så man fått in rätt rör, vilket rör som är vilket samt 

när man är klar med rördragningen. 
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Figur 26. Rörvagnen. 

Andra vagnar som används vid linan är de två kittningsvagnarna för twistmekanismer, det vill 

säga funnel, baffel och blowhead, samt kittningsvagnen för MOCar och tillbehör. Även 

generella pallvagnar används ibland för att kunna rulla in material på ett smidigt sätt i en bra 

arbetshöjd. Figur 27 på nästa sida visar hur de olika vagnarna ser ut. 
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Figur 27. Överst: Kittad vagn för MOC-mekanismer. Mitten: Pallvagn. Nederst: Kittad vagn för 

Twistmekanismer. 
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För bottenplattorna finns en lösning på hur de ligger lagerhållda vid linan. Med hjälp av en 

rullbana, se Figur 28, kan de smidigt matas fram samtidigt som rullbanan fungerar som ett 

litet lager och höjer upp dem på ett sådant sätt att man med en fixtur kan komma under och 

lyfta upp bottenplattorna utan att någon extra lyftfixtur behöver monteras. Eftersom det finns 

både små och stora bottenplattor finns även två fixturer, en liten och en stor. 

 

Figur 28. Rullbanan som används till bottenplattorna. 

En sista speciallösning är den för att få valve-blocken ut till linan. Valve blocken tillverkas 

precis vid linan och för att få ut dem till linan används en variant till linbana, se Figur 29. När 

de är färdiga i cellen bredvid hängs de upp i linbanan med hjälp av travers och kan sedan 

snurras ut till linan när de behövs och lyftas av med travers. Poängen är att eftersom de är 

tunga och inte bör lyftas kan de istället med hjälp av linbanan transporteras från cellens 

traverssystem till linans traverssystem i en bra arbetsställning. Samtidigt fyller den en 

lagerfunktion eftersom flera får plats samtidigt. 
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Figur 29. Linbanan som transporterar valve-blocken till produktionslinan. 
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5  RESULTAT 

 

I detta kapitel redovisas examensarbetets resultat. 

5.1 Balansering  

Det största problemet med nuläget är att antalet stationer är för många vilket leder till en låg 

beläggningsgrad. Att anpassa balanseringen i linan till den nya takttiden och att öka 

beläggningsgraden var därför de viktigaste målen vid balanseringen. Två givna förändringar 

var att bottenplattan, ZBTM (ϕ min), flyttades till Örebro samt att det nya lufttestet (ϕ min) 

ska in i balanseringen för AIS och IS. 

5.1.1 Takttid 

I samband med layout-förändringen har Emhart bestämt sig för att öka sin nuvarande takttid 

på ϕ minuter på grund av minskad kundefterfrågan. I dagsläget är takttiden baserad på en 

kundefterfrågan på ϕ frames/år. Vid beräkning av den nya takttiden kommer istället en 

kundefterfrågan på ϕ frames/år att användas. För att beräkna den nya takttiden används Ek 

(1). Tillgänglig tid är 40 veckor om året, 40 timmar i veckan och av den tiden används 80 % 

till produktion. Detta ger insatt i formeln:  

            

 
       

Den nya kundefterfrågan resulterar alltså i en ny takttid på ϕ minuter som kommer att 

användas vid ombalansering och stationsindelning av produktionslinan. 

5.1.2 Tidsstudie  

För AIS och IS fanns en tidsstudie från 2011 tillgänglig och då det inte fanns någon tid för en 

ny studie valdes att använda dessa tider vid första balanseringen. Vid den studien är en station 

för både AIS och IS tidssatt baserat på två montörer, station 6, se Bilaga A. De tiderna har 

efter diskussion med montörerna ökats med 50 % för att istället vara anpassade för en, då det 

inte går dubbelt så snabbt med två montörer jämfört med en. Eftersom studierna är tre år 

gamla är det troligt att ledtiden för både AIS och IS har sjunkit sedan dess, vilket är något som 

får utvärderas efter den första provkörningen.  

För NIS har en egen tidsstudie genomförts. Arbetsmomenten delades först in i 13 steg med 

tydligt start och slut enligt teori. De 13 momenten har sedan filmats, målet var att få med varje 

steg minst två gånger. Enligt teorin krävs tio tidtagningar för att kunna dra slutsatser om hur 

lång tid ett moment tar, något som i vårt fall inte var möjligt eftersom det oftast är flera 

veckor mellan två NIS-projekt vilket begränsar tidsmätningen. När filmningen var avslutad 
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delades varje steg in i kortare intervaller, vilket resulterade i att NIS-produktionen delades in i 

88 olika steg. För att bestämma standardtid för varje steg användes sedan medelvärdestiden 

(utan störningar). I vissa fall där variansen mellan tiderna har varit stor har standardtiden satts 

lägre än medelvärde, då prestationsdifferenser inte skall tas hänsyn till enligt teorin. 

Momentet ”Oljetest” går betydligt snabbare om det utförs av två montörer, mer än dubbelt så 

snabbt. Därför är tiderna där tagna för två montörer. Total arbetstid för en NIS (exklusive 

återställning av stationer) är ϕ minuter.  

5.1.3 Antal stationer  

Vid bestämning av hur många stationer som krävs har Ek (3) använts enligt teori, resultatet 

presenteras i tabell, se Bilaga G. Vid beräkningarna har en takttid på ϕ minuter använts, på så 

sätt finns det 2 minuter på varje station för återställning till ursprungsläget.  Ett problem som 

uppstår vid bestämningen av antalet stationer för AIS- och IS-maskinerna är att de i dagsläget 

har ett separat förmontage. Förmontaget genomförs utanför linan och personerna som gör 

arbetet är inte utbildade att gå i linan. Med det i åtanke och efter diskussion med handledare 

har vi valt att fortsätta balansera dessa separat tills vidare.  

Antalet förstationer som krävs enligt Ek (3) presenteras i tabell, se Bilaga G. Ekvationen 

resulterar i en rest på ,49 för IS förmontage, vilket är precis i gränslandet mellan att testköra 

utan att lägga på en station till och att lägga på en station till. Hur vi löser det problemet gås 

igenom i under NIS i nästa kapitel,  

5.1.4 Första balansering. 

5.1.4 Första balansering  

Den första balanseringen ses som ett första utkast som sedan kommer att testköras och 

utvärderas tillsammans med montörer och produktionstekniker. Nedan gås igenom hur 

resonomanget har gått vid balanseringen av de olika maskintyperna. 

AIS 

AIS har som sagt två förmontagestationer som taktas separat från övriga linan. Totaltiden för 

förmontaget (inklusive återställning av station) ligger på ϕ minuter och den tiden skall 

fördelas på två stationer. Vid balanseringen har vi lagt moment som kräver liknande verktyg 

och fixturer på samma station för att få ett så bra flyt som möjligt. Vilka moment som görs på 

vilken station kan ses i Bilaga C och hur produktionstiden är fördelad över stationerna 

presenteras i tabell, se bilaga G. 

Väl ute på linan är det ytterligare 7 stationer med en totaltid (inklusive återställning av station) 

på ϕ minuter. Eftersom det inte ens är teoretiskt möjligt (7*ϕ=ϕ) att balansera arbetet utan 

att gå över takttiden på minst en station bör fokus ligga på förbättrings- och effektivitetsarbete 

och på så sätt få in allt arbete på en takt. Tiderna som balanseringen bygger på är som sagt 
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några år gamla och eftersom det sker kontinuerligt förbättringsarbete är det möjligt att det 

redan i dagsläget går att få in allt arbete på 7*ϕ minuter. 

Ett problem vid balanseringen av linan för AIS-sektionerna är att en del av momenten kräver 

en speciell uppspänningsfixtur, vaggor då arbetet sker inne i framen, se Figur 17. I den 

ursprungliga balanseringen var den totala arbetstiden där vaggorna användes ϕ minuter, 

fördelat på tre vaggor och stationer (station 1-3). När vi har balanserat om det har vi haft som 

mål att kunna utföra alla moment som kräver fixturerna på två stationer (station 1-2). 

Fixturerna tar upp cirka 2 m
2
 och det skulle därför frigöra mycket yta om det gick att minska 

dagens antal från tre till två. Dessutom tar det tid att flytta framen mellan fixturer (ca ϕ min), 

tid som skulle sparas med endast två fixturer. För att det skall vara möjligt att utföra alla 

moment på två fixturer har ändringar gjorts i operationsordningen, så att endast det arbete som 

verkligen kräver fixturerna utförs där. Alla övriga moment har flyttats till förstationerna eller 

till station 3, dessa ändringar har gjorts: 

 En förflyttning av framen mellan vaggorna försvinner (ϕ min). 

 En återställning av station försvinner (2 min). 

 Momentet ”Signera följsedel” utförs inte längre (3x1 min) 

 Montera ”PTS-skylt+lyftok på sektion” och ”montera Gib bar, samt plunger på utsida 

frame” har flyttats till Förstation 2 eftersom de inte kräver uppspänning på vaggorna 

(ϕ min). 

 ”Montera ihop bottenplatta med frame, samt koppla dräneringsrör, registrera PTS” har 

flyttats till Station 3 eftersom de inte kräver uppspänning på vaggorna (ϕ min).  

Efter omflyttningarna har arbetstiden som utförs på vaggorna sänkts från ϕ till ϕ minuter, 

vilket är ϕ minuter mer än två hela takter. Vi har ändå valt att testköra hur det skulle fungera 

med endast två fixturer, vilket resulterar i att station 2 drar över takttiden med ϕ minuter. 

Station 2 blir därmed AIS-produktionens flaskhals. 

I övrigt har momenten fördelats så jämt som möjligt mellan resterande stationer (Station 3-7). 

Eftersom linans ledtid är längre än 5 takttider övergår arbetstiden även här takttiden på vissa 

stationer. Vilka moment som görs på vilken station kan ses i Bilaga C och hur 

produktionstiden är fördelad över stationerna presenteras i tabell, se Bilaga G. Hur arbetstiden 

är fördelad på de olika stationerna för AIS sammanfattas grafiskt i Figur 30Error! Reference 

source not found. nedan.  
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Figur 30. Första balansering för AIS. 

IS 

Även IS har två förmontagestationer som balanseras separat från övriga linan. Den totala 

arbetstiden för förmontaget (inklusive återställning av station) är ϕ min, vilket är cirka 1,5 

takttid. Det betyder att om arbetet utförs på en station kommer den gå ϕ minuter över 

takttiden och om det sker på två stationer blir det lika stora balanseringsförluster (ϕ min). För 

att lösa det problemet har vi valt att fylla en station, station 1, med arbete. Det leder till att 

halva station 2 blir belagd med arbete, sedan planeras allt arbete på station 2 utförs två gånger 

per takt och på så sätt jobba mot ett lager. Detta är möjligt eftersom det är ett förmontage och 

därför inte är beroende av att takten innan levererar material. Förstation 1 blir hela IS-

produktionens flaskhals med en total arbetstid på ϕ minuter, vilket är en minut över takttid. 

Vilka moment som görs på vilken station kan ses i Bilaga D och hur produktionstiden är 

fördelad över stationerna presenteras i tabell, se Bilaga G. 

Liksom AIS har IS sju stationer på linan. Även här har vi valt att gå ned från tre till två vaggor 

och därigenom gjort en del ändringar i operationsordningen. Samma ändringar som för AIS 

har utförts för att minska arbetstiden på vaggorna.  

IS har kortare ledtid på linan vilket gör att ingen station här går över takttiden. Vilka moment 

som görs på vilken station kan ses i Bilaga D och hur produktionstiden är fördelad över 

stationerna presenteras i tabell, se Bilaga G. Hur arbetstiden är fördelad på de olika 

stationerna för IS sammanfattas grafiskt i Figur 31 nedan. 

AIS - Första balansering 

Stationstid

Takttid
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Figur 31. Första balansering IS. 

NIS 

När vi balanserade NIS-monteringen var ursprungsidén att belägga varje station med ungefär 

lika mycket arbete eftersom tidsstudien inte var så omfattande och därigenom var många av 

tiderna osäkra. Efter testkörning när en bättre uppfattning om hur lång tid varje moment tar 

kan produktionen balanseras mer Lean enligt teorin. 

På station 1 har vi samlat alla moment som kräver ett separat montage innan det sätts på själva 

framen, till exempel bygga växellåda, länkarmar och förberedelser av diverse block som 

behövs senare i produktionen. I Figur 32 kan ett exempel på ett block ses, där de 36 

konnektorerna sätts i på station 1. Stationen fungerar på så sätt som ett förmontage till 

produktionen. 

 

Figur 32. Block som förbereds på station 1. 

På station 2 delas först framen och montage sker sedan i både botten- och toppdelen av 

framen. Stationen avslutas sedan med att framen paras ihop igen. Station 2 är även den station 

som spaghettidiagramet och PFSen har utförts på, se Figur 23 och Figur 24. 

IS - Första balansering 

Stationstid

Takttid
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På station 3 byggs ”kvasten” där små oljerör kopplas till konnektorer. Bland annat dras rör till 

de 36 konnektorerna i Figur 32. Det sätts även på en del mindre delar på framen, till exempel 

ett antal olika typer av småplåtar. Momentet oljetestet underlättas om det utförs av två 

montörer. Vi har därför brutit Station 3 och 4 vid just oljetestet. Montörerna på station 3 och 4 

börjar därmed varje takt med att utföra oljetestet tillsammans.  

På station 4 monteras alla mekanismer på framen, se Figur 12. Stationen avslutas med att den 

färdiga produkten registreras i datorn och sedan lyfts den ut ur linan. Vilka moment som görs 

på vilken station kan ses i Bilaga D och hur produktionstiden är fördelad över stationerna 

presenteras i tabell, se Bilaga G. Hur arbetstiden är fördelad på de olika stationerna för NIS 

sammanfattas grafiskt i Figur 33 nedan. 

 

 

Figur 33. Första balansering NIS. 

5.1.5 Testkörning 

Vid testkörningen utvärderas hur väl den första balanseringen fungerar i praktiken. Nedan 

redovisas hur varje stationstid gick jämfört med försatta tider.  

NIS 

Vid testkörningen av NIS har 4 takter studerats för samtliga stationer. Hur lång tid varje 

station tog för respektive takt redovisas i tabell, se Bilaga G. Hur arbetstiden fördelades för 

varje takt och station jämfört med tidsstudien visas grafiskt i Figur 34 nedan: 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4

NIS - Första balansering 

Stationstid

Takttid
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Figur 34. Testkörning av NIS-balansering. 

5.1.6 Ny balansering  

Efter testkörning hölls ett möte där montörer och produktionstekniker deltog och diskuterade 

hur balanseringen fungerat och vilka förändringar som skulle genomföras för att förbättra den.   

NIS 

I Figur 34 ses att station 2 och station 4 är de två stationer som tar längst tid och många av 

tiderna går över takttiden på ϕ minuter. Station 1 är den station med minst arbete och hade 

minst ϕ minuter kvar vid varje takt. Även station 3 har allt som oftast tid kvar med undantag 

för takt 2.  På utvärderingsmötet kom vi fram till att avlasta station 4, för att få en mer Lean-

balanserad lina enligt teori, var den viktigaste förändringen att uppnå. Montörerna trodde att 

station 2 skulle fungera bra som den är när rutinerna väl är inarbetade och därför behölls den 

stationen nästintill intakt, med undantag för ett moment som flyttades till station 1. För att få 

en mer Lean-balanserad lina har följande förändringar gjorts på stationsindelningen:   

 Bygg plungerblock flyttas från station 3 till station 1. Allt förjobb på blocket görs 

således på station 1 vilket gör att det bara är att montera direkt på framen vid station 3. 

 Oljetestet och montera invert + O-ringar flyttas bort från station 4 och görs istället av 

Station 1 och Station 3 i slutet av takten.  

 Märkning av kabel försvinner från linan och görs istället i cellerna där mekanismerna 

tillverkas.  

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4

Testkörning - NIS 

Tid för station enligt
tidsstudie

Tid vid takt 1

Tid vid takt 2

Tid vid takt 3

Tid vid takt 4

Takttid
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 På station 3 har tiderna förlängts med totalt ϕ minuter då momenten generellt tog 

längre tid än tidsstudien, samtidigt har tid dragits av för att plungerblocket inte längre 

byggs på stationen (ϕ min).  

Med den nya uppdelningen fördelas arbetstiden enligt tabell, se Bilaga G Error! Reference 

source not found.och vilka moment som genomförs på vilken station ses i Bilaga D. Hur 

arbetstiden är fördelad på de olika stationerna för NIS sammanfattas grafiskt i Figur 35 nedan. 

 

Figur 35. Ny balansering NIS. 

5.1.6 Beläggningsgrad  

Efter att ombalanseringen är genomförd för alla maskintyper beräknas dess nya effektivitet 

med Ek (2), resultatet redovisas i tabell, se Bilaga G. 

5.2 Layout 

Arbetet med layouten har som tidigare nämnts bestått av design utav många olika delar. 

Utöver förstationslayouter och stationslayouter ingår även design av traverssystemen, 

placering och hantering av fixturer samt en riskanalys på hela linan inom layoutavsnittet. De 

begränsningar och mål som tillsammans med handledaren sattes i början av projektet 

innefattade minskad yta för förmontagen, förlinan och huvudlinan, undvika fastskruvade 

ställage samt anpassa linan för NIS, den ökade takttiden och övriga förändringar kring linan.  

Resultatet blev en L-formad produktionslina, liknande den gamla men med många 

förändringar, se Bilaga G. De röda linjerna markerar traversernas lyftområden. 

 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4

Ny balansering - NIS 

Stationstid

Takttid
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5.2.1 Förmontage  

Antalet förmontage har som sagt minskat på grund av att vissa moment flyttats bort från 

Sundsvall samt den ökade takttiden. Efter omräkningen som redovisades i 5.1.3 Antal 

stationer, framkom att antalet förstationer reducerades från fyra till två. Förmontagen som 

görs för de olika frametyperna skiljer sig men kan utföras med till stora delar samma verktyg 

och maskiner. Eftersom linan bara kör ett projekt med samma frametyp åt gången delar 

förmontagen plats och har placerats nära förstationerna där montagen sedan skall användas 

och fästas på frame. I Bilaga G visas en förstorad bild över förmontagen och förstationerna. 

Förstation 1 visas i den röda cirkeln, förstation 2 i den blå och de svarta visar förlinan där de 

största delarna av förmontagen används. Eftersom förstation 1 är en hopslagning av flera 

gamla stationer behöver den stort bordsutrymme med verktygstavlor bakom. Borden hänger 

ihop och är centralt placerade för att undvika rörelseslöseri. Den stora ytan krävs eftersom här 

görs många små montage som kräver olika Atlas Copco-maskiner, skruvstäd, slangpress och 

andra fixturer. För att ytterligare minska den rörelse som krävs vid förstation 1 finns ett 

lutande plan liknande det idag, se Figur 36, där mindre montage kan placeras och direkt 

användas vid den första vaggan. 

 

Figur 36. Lutande plan mellan Förstation 1 och den första vaggan. 

 Även förstation 2 är placerad centralt för att få nära till materialet som ska används och nära 

till förbrukningsplatsen dit de färdiga förmontagen sedan ska. Verktygstavlorna är 

uppdaterade för att även rymma verktyg till NIS-framear. Verktygstavlorna har även plats för 

lådor med mindre detaljer, skyltar med normalläge samt förklarande instruktioner och bilder. 

Under arbetsbänken finns ett hyllplan där material som annars är svårt att få nära 

arbetsplatsen kan ställas för att ytterligare minska rörelseslöseriet. 

5.2.2 Förlinan 

Förlinan är uppdelade på två halvor, som visas i Error! Reference source not found.. Detta 

eftersom arbetet på framearna är väldigt annorlunda innan överdelen och underdelen av 

framen paras ihop och den kommer ut på huvudlinan. Arbetet på förstationerna sker som 

tidigare i framen för frametyperna IS och AIS vilket kräver lyftfixturerna vaggor. Tidigare 

användes tre vaggor eftersom det var tre stationer som arbetet var uppdelat på. Som nämnt i 

5.1.3 Antal stationer har antalet förstationer minskat till två, vilket leder till att endast två 

vaggor behövs. Dock var tiderna lite osäkra och för att undvika att bygga fast sig i layouten 
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har plats sparats till en tredje vagga framför de andra två. Efter vaggorna står som tidigare 

billyften som används vid parningen av frame och bottenplatta.  

Den nedre delen av den vänstra sidan av förcellen är till för NIS- och BIS-framear. Där är ett 

anpassat bord med en fixtur för NIS och BIS, Figur 37, markerat som NIS/BIS i ritningen och 

ett lyftbord där montaget på överdelen av framen sker. Placeringen av lyftbordet var viktigt 

eftersom det behövde nås av traversen och tvingades därför in mot mitten. Även ett skrivbord 

med dator som behövs för diverse uppgifter behövdes i förcellen och har därför placerats här. 

Antalet 2-bingeställage samt materialvagnar har beräknats och tas upp vidare i 5.3.5 

Platsbehov. 

 

Figur 37. Bordet som är markerat NIS/BIS på ritningen, där montage på framens överdel sker. 

5.2.3 Huvudlinan 

Huvudlinan består av fem stationer och en avställningsyta som krävs för att få plats med NIS-

framearna som tas in och ställs på minitruck i början av linan. Detta till skillnad från IS och 

AIS typer som tas in till första vaggan i förlinan. Stationerna är relativt lika stora och har 

verktygstavlor samt maskiner likt förra layouten, se Error! Reference source not found.. 

Skillnaden är att verktygstavlorna är anpassad för NIS-momenten också vilket kommer 

minska den rörelse som visades i spaghettidiagrammet i Figur 23. En stor skillnad är också 

den plats som finns tillgänglig. Huvudlinan är 34 meter istället för de 43 meter från nuläget, 

en minskning på 21 %. Linan har dock fått en korridor mellan montagecellerna och linan som 

är 1.2 meter bred. Den ska användas som extrautrymme och ska inte innehålla något fast, utan 

vara tom när inget projekt körs. För att få plats med allt material som skulle in till linan har 

alla fixturer flyttats bort från linan. Istället ska fixturerna komma in till linan projektvis, det 

vill säga att endast de fixturer som ska användas kommer in till linan. Fixturerna kommer i 

pallar som sedan ställs på pallvagnar, se Figur 27. Överst: Kittad vagn för MOC-mekanismer. Mitten: 

Pallvagn. Nederst: Kittad vagn för Twistmekanismer.Figur 27, som sedan rullas ut i den lediga 
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korridoren. I Figur 38 är de utrullade pallvagnarna markerade med röd ring och 

pallvagnsparkeringen där pallvagnarna står när de inte används är markerat med gul ring.  

 

Figur 38. Del av ritning för pallvagnar till fixturerna. 

Ingen station kommer under något projekt behöva mer än tre pallvagnar för fixturerna, vilket 

får utan problem plats i korridoren. Mekanismerna till NIS-framear tillverkas över linan på 

ritningen och tas sedan in till linan genom en överlappning i traverserna som förklaras vidare i 

5.2.4 Traverssystemen nedan. Mekanismerna till AIS och IS framearna kommer in under linan 

på ritningen och lyfts med hjälp av travers. Mer om mekanismhanteringen skrivs det om i 

5.3.6 Mekanismer. Lufttestet finns kvar vid station 1, klämkraftsmätningen vid station 2 och 

vid slutet är kontrollen kvar med PTS-registeringen. 

5.2.4 Traverssystemen 

Traverssystemen ser i grunden likadana ut som tidigare med ett system för förcellen och ett 

för huvudlinan, se Error! Reference source not found.. Förcellen är 8.2 meter och de 

traverssystem som fanns klarade bara 6 meter om den skulle kunna lyfta ett ton vilket krävs 

när framen ska lyftas till huvudlinan. Därför är lyftområdet enbart 6 meter i förcellen, vilket är 

anledningen till att lyftbordet är placerat mot mitten i förcellen. Två y-balkar ska finnas i 

systemet, en för 500 kg för transport mellan vaggorna och en 1000 kg för transport mellan 

förlinan och huvudlinan. 

Traverssystemet på huvudlinan är bredare än tidigare för att kunna gå en pallängd in i cellerna 

över linan. Här sker en överlappning av traverssystemen för att kunna lämna och hämta 

mekanismer ur ställagen utan transporter eller sneda lyft. Varje station ska ha en y-balk var 

vilket leder till fyra y-balkar. Den första behöver kunna lyfta 500 kg medan de tre senare 

enbart behöver kunna lyfta 125 kg eftersom inga mekanismer längre ner på linan väger mer. 

Därför kan de senare vara så kallade handjagade traverser. Vilket betyder att montörerna 

själva kan dra runt dem istället för att de är motordrivna, vilket är mindre tidskrävande när 

man hanterar lättare mekanismer. 
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5.3 Materialflöde 

Materialflödet behöver anpassas till den nya layouten, NIS-framearna och den minskade ytan. 

Det tidigare digitala 2-bingesystemet hade många brister eftersom ritningarna inte alltid 

stämmer överens med vad som faktiskt förbrukas samt att borttappade och trasiga detaljer 

aldrig registrerades. Materialet behöver styras till rätt plats och flödet ska vara flexiblet samt 

platssparande. 

5.3.1 BUB - NIS 

Första steget för styrningen av material var att få in NIS i BUB-systemet. Det vill säga styra 

materialet så att det kommer till rätt station i linan och inte som i dagsläget då allt körs till 

samma ställe. Först delades materialet in i 9 stycken olika BUBar, materialet i samma BUB 

används vid samma moment i produktionen. Sedan tilldelades varje BUB en destination i 

linan beroende på vilken station den utförs på. Det finns fler BUBar än destinationer, det är 

för att det skall vara lättare att hitta bland materialet när det väl är ute på stationen då varje 

BUB ligger i en egen pall/pallar. 

5.3.2 2-binge/Projekt 

Nästa steg var att avgöra vad som skulle ligga i 2-binge vid linan och vad som skulle komma 

ut projektvis. För att avgöra det har fyra olika faktorer vägts in: 

 Artikelns storlek - Om antalet artiklar som behövs för att bygga ett projekt framear 

(12 st) inte får plats i 2-bingevagnens största låda skall artikeln inte ligga i 2-binge, se 

avsnitt 5.3.3 2-bingevagn. 

 Artikelns kostnad - Emhart klassificerar alla artiklar efter hur dyra dom är, ingen 

artikel som har någon av de två dyraste klassificeringarn skall ligga i 2-binge.  

 Kan artikeln gå sönder - Om det finns risk att artikeln går sönder eller tappas bort 

skall artikeln ligga i 2-binge. 

 Hur ofta artikeln används - Specialartiklar som används väldigt sällan skall inte 

ligga i 2-binge utan komma ut projektvis. 

För några artiklar konflikterar de olika faktorerna med varandra och då avgörs från fall till fall 

om de skall ligga i 2-binge eller inte. För AIS och IS fanns redan en uppdelning av vad som 

låg i 2-binge. För att spara plats har valts att inte lägga till några nya artiklar utan däremot har 

ett antal artiklar tagits bort ur 2-binge systemet och kommer istället att komma ut projektvis. 

För NIS fanns ingen uppdelning utan hela BOMen har gåtts igenom för att avgöra vad som 

skall in i 2-binge systemet. Hur många artiklar som ligger i 2-binge i förcellen och för 

respektive station ute på huvudlinan redovisas i Error! Reference source not found. nedan. 

Tabell 2. Antalet artiklar som ligger i 2-binge på respektive station. 

 Förcellen Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5 

Antal artiklar 120 39 15 3 10 24 



58 

 

Hur många artiklar som kommer ut projektvis varierar från projekt till projekt beroende på 

hur mycket specialdelar projektet har. Mer om detta i avsnittet 5.3.5 Platsbehov. 

5.3.3 2-bingevagn 

Ett av målen med den nya layouten var att det inte skulle finnas några fasta lagerplatser vid 

linan. Istället kommer en 2-bingevagn att användas, se Figur 39. Vagnen består av fem 

hyllplan, fyra för lagring samt ett returplan. Det digitala 2-bingesystemet som tidigare 

användes kommer alltså bytas ut till en fysisk. När artiklarna i en låda är slut placeras den 

tomma lådan på returplanet för påfyllning. De fyra hyllplanen för lagring byggs upp av lådor i 

tre olika storlekar; liten, mellan och stor. Varje hyllplan byggs upp flexibelt med de tre olika 

lådstorlekarna vilket gör att vagnarna kan formas enligt önskemål, det går alltså att blanda 

olika lådstorlekar på samma hyllplan. Ett hyllplan rymmer till exempel: 

 Små 9x4 (bredd x djup) 

 Mellan 6x3 

 Stor 4x2 

 

Figur 39. 2-binge vagnen med dess fem hyllplan. 

5.3.4 Projektvis  
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Även för materialet som kommer ut projektvis och inte kräver travers för att lyftas kommer 

rullbara materialvagnar att användas, se Figur 40. Vagnarna är märkta ”Mtrl troll” på ritningen, 

se Error! Reference source not found.. Vagnarna lastas på lagret och rullas sedan ut till 

linan där det även skall vara möjligt att rulla vagnen närmare själva arbetsplatsen. För att det 

skall vara möjligt är det viktigt att vagnarna inte lastas för tungt och på så sätt blir otympliga 

att rulla.  

 

Figur 40. Materialvagnar som används för artiklar som kommer ut projektvis. 

För material som kommer ut projektvis men kräver travers används pallvagnar, se Figur 41. På 

ritningen kallas vagnarna ”Pall. Troll.”, se Error! Reference source not found.. 

 

Figur 41. Pallvagn som används för material som kräver travers. 

5.3.5 Platsbehov 

För att avgöra hur många 2-bingevagnar som krävs har storleken på varje artikels låda 

bestämts, se Bilaga E. För artiklarna som låg i 2-binge sedan tidigare fanns redan 

påfyllningsnivåer och påfyllningsgrader, summan av dessa två är alltså det maximala antalet 

artiklar som låg lagerhållna i systemet. Det antalet skall även nu kunna ligga vid linan, det vill 
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säga få plats i djupled på 2-bingevagnen (4 stycken små, 3 stycken mellan eller 2 stycken 

stora). 

För de nya artiklarna i 2-bingesystemet har lådans storlek valts så att minst ett helt projekt 

bestående av 12 framar kan byggas innan en låda måste bytas ut. I Error! Reference source 

not found. nedan redovisas hur många av varje lådstorlek som behövs vid varje station samt 

hur många 2-bingevagnar det resulterar i. 

Tabell 3. Platsberäkningar för antalet 2-bingevagnar som behövs. 

Lådstorlek: Förcellen Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5 

Liten  95 34 14 3 10 24 

Mellan 23 5 1 0 0 0 

Stor 2 0 0 0 0 0 

Antal 2-bingevagnar 3.7 1.2 0.4 0.1 0.3 0.6 

 Förcellens behov på 3.7 vagnar kommer att täckas upp av fyra stycken 2-bingevagnar. 

På så sätt finns även plats för ett antal artiklar att gå upp i lådstorlek om det skulle 

finnas behov för det. 

 Line 1 har ett behov av 1.2 vagnar och kommer täckas upp av två stycken 2-

bingevagnar. Eftersom truckladdningen ligger precis vid line 1, se layout, är 

platsbegränsningen inte lika stor för 2-bingevagnarna här som vid övriga linan. Vid 

truckladdningen finns plats för 2-bingevagnarna men inte för till exempel pall- eller 

materialvagnar (projektvis), därför kan en andra vagn läggas till på en yta som annars 

bara hade stått tom.  

 Line 2 och 3 kommer dela på en 2-bingevagn som är placerad vid line 2, då det mesta 

materialet används där. 

 Line 4 och 5 kommer dela på en 2-bingevagn. 

För att uppskatta hur många materialvagnar som behövs har vi utgått ifrån det värsta fallet av 

tidigare projekt och lämnat lite plats för flexibilitet. Det har även setts till att antalet 

materialvagnar som behövs per station också får plats ytmässigt för det fallet. 

Pallvagnar används bara för fixturer och vid NIS-produktion och har då en plats i förcellen, se 

layouten i Error! Reference source not found.. 

5.3.6 Mekanismer  

Mekanismerna till AIS och IS tillverkas inte i Sundsvall, utan levereras antingen från Örebro 

eller från Malaysia. Hur de olika mekanismerna presenteras till linan gås igenom i följande 

lista: 

 Bottenplattan – samma lösning med rullbanan som i nuläget, se Figur 28. Banan 

blir dock längre för att ett dagsbehov (5 takter) skall kunna lastas på en gång. 

Banan placeras så den sticker ut en bit i linan så att bottenplattan kan nås med 
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traversen, se layout. 

 För MOCar används samma kittade vagnar som i nuläget, se Figur 27. 

 För Invert kommer en liknande rullbana som för bottenplattorna att användas. 

Banan är specialdesignad så att Inverten kan rullas in stående.  

 Plunger levereras i pall från Örebro. För att slippa någon ompackning av 

materialet kommer pallen att levereras som den är till linan. För Plungern får 

ett helt projekt (12 st) plats i en pall som körs direkt in i linan. Eftersom pallen 

väger över 1000 kg blir det för tungt att använda sig av pallvagn, därför 

kommer här fast ställage att användas. För att slippa sneda traverslyft kommer 

ställage med 100% utdrag att användas. 

 Neckring kommer också levereras i pall från Örebro och även den kommer att 

köras direkt ut till linan med truck för att slippa ompackning. Neckringen är 

större än plungern vilket gör att ett projekt (12 st) inte får plats i en pall, utan 

måste delas upp på två pallar. Pallarna blir dock ändå för tunga för att använda 

sig av pallvagn, därför kommer även här fast ställage att användas. För att 

minska ytbehovet används utdragsenheter med två nivåer. Ställagen för 

Neckring och Plunger är de enda fasta ställagen som används i hela linan. 

 Twistmekanismerna (Buffel, Blow head och Funnel) levereras till linan i 

samma kittade vagn som i nuläget, se Figur 27. 

 Take outen kittas sex och sex i ett specialställ som sedan ställs ut en bit i linan 

med truck för att undvika sneda lyft. 

 Valve-blocken kommer levereras till linan med samma lösning som i nuläget. 

Det vill säga med linbanan som kan ses i Figur 29. 
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6  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

I detta kapitel diskuteras arbetets resultat samt dess begränsningar. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av arbetets slutsatser. 

6.1 Diskussion  

Vid linjebalanseringen har det största problemet varit att samma station kan variera väldigt 

mycket i hur lång tid den tar från en gång till en annan, vilket leder till stora skillnader 

eftersom takttiden är så lång. För att lösa det bör Emhart standardisera arbetsmomenten i 

linan. Ett standardiserat arbetssätt har många fördelar, dels skulle det bli mindre variation i 

stationstiderna och därmed få ett bättre flyt i produktionen och dels används den bästa kända 

arbetsmetoden av samtliga montörer vilket ger kortare monteringstider. 

En begränsning i arbetet är att ingen tidsstudie har kunnat utföras för varken AIS eller IS på 

grund av tidsbrist. Tiderna som har använts vid linjebalanseringen är från 2011 och därmed 

inte helt uppdaterade. Emhart jobbar med kontinuerliga förbättringar vilket gör att ledtiden 

genom linan troligvis är lägre än de tider som har använts i detta arbete. Därför är det extra 

viktigt att testköra linjebalanseringen för AIS och IS och därefter utvärdera resultatet.  

En begränsning i layout-arbetet är att många av de arbetsbord och fixturer som fanns sedan 

tidigare har återanvänts, vilket gör att de redan hade fasta mått och därmed minskade våra 

valmöjligheter.  

Under arbetets gång har produktionen använts både som en inlärande process till nuläget men 

också när tester utfördes, vilket var en viktig del i PDCA-cykeln. Som tidigare nämnts 

planerades planeringsfasen till dess att ett projekt skulle gå i linan så att det kunde testas i 

genomförandefasen. Arbetets största begränsning har varit i antalet projekt som faktiskt gått i 

linan. Produktionen i linan har varit väldigt begränsad och en del av projekten har varit 

specialprojekt som inte lämpat sig för de tänkta testerna. 

6.2 Slutsatser  

 En ny linjebalansering har tagits fram för NIS. Balanseringen har testkörts i 

produktionen med gott resultat och kommer användas även i framtiden. NIS-

produktionen är uppdelad på fyra stationer och har en beläggningsgrad på 93 

%. 

 Nya balanseringar för AIS och IS har också tagits fram för den ökade takttiden 

men har inte ännu kunnat testköras i produktionen. Både AIS och IS-

produktionen är uppdelade på nio stationer och har båda en beläggningsgrad 

på 91 % att jämföra med tidigare då båda var belagda med 78 %. 

 Införande av ett standardiserat arbetssätt skulle förbättra både ledtiden och 

linjebalanseringen.  



63 

 

 En ny layout har tagits fram med avseende på den minskade ytan. 

 Den nya layouten har bara 2 fasta ställageplatser, resterande ställage består av 

rullbara vagnar. 

 Den digitala 2-bingen som tidigare användes har bytts ut mot en fysisk. 

 NIS-artiklar har lyfts in i 2-binge systemet. För AIS och IS har en uppdatering 

av vad som skall ligga i 2-binge gjorts och ett antal artiklar har lyfts ut ur 

systemet. 

 En uppskattning av hur mycket lagerplatser som behövs vid linan har gjorts. 

 Företaget har fått ta del av det utförda arbetet i form av en redovisning.  
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7  FORTSATT ARBETE 

 

I detta kapitel presenteras förslag på hur Emhart kan fortsätta sitt arbete. 

Den viktigaste delen som behöver fortsättas med efter arbetets slut är den kontinuerliga 

uppföljningen av linans arbete. Det är av största vikt att linan inte lämnas till enbart 

montörerna efter ombyggnaden utan att en lyhörd inställning mot ständig förbättring 

upprätthålls. Eftersom AIS- och IS-sektionerna inte testades på samma sätt som NIS-

sektionerna gjordes i produktion är det extra viktigt att med dem fortsätta uppdatera 

stationerna och monteringsordningarna för att behålla en bra balans i linan. Att införa ett 

standardiserat arbetssätt i linan skulle också bidra till en bättre balans. Även materialflödet 

behöver hållas uppdaterat och om logistikavdelningen eller montörerna vill ha en ändring i till 

exempel lådstorlek på en artikel är det viktigt att det tas upp och att justeringar sker. 

Eftersom NIS-sektionerna inte har tillverkats i linan förut finns problem med vissa moment i 

monteringen. Det vore därför bra att gå igenom monteringen av en NIS-sektion och försöka 

förenkla arbetet till exempel med anpassade maskiner eller verktyg. 

På grund av den bristfälliga information som gick att hämta om BIS-maskinerna, då den är så 

ny, uteslöts den från arbetet. Detta är dock något som kommer behöva göras i framtiden för att 

få in BISen i linjeproduktionen på ett smidigt sätt. Förhoppningsvis kan metoder och 

tillvägagångssätt från detta arbete anpassas till BIS-sektionerna. 
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BILAGA A: MONTERINGSORDNING AIS OCH IS 

 

Bilagan innehåller konfidentiell information och är därför sekretessbelagd av Emhart. 
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BILAGA B: PROCESSFLÖDESSCHEMA 

 

Bilagan innehåller konfidentiell information och är därför sekretessbelagd av Emhart. 
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BILAGA C: MONTERINGSORDNING AIS 

 

Bilagan innehåller konfidentiell information och är därför sekretessbelagd av Emhart. 

  



70 

 

BILAGA D: MONTERINGSORDNING IS 

 

Bilagan innehåller konfidentiell information och är därför sekretessbelagd av Emhart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



71 

 

BILAGA E: MONTERINGSORDNING NIS 

 

Bilagan innehåller konfidentiell information och är därför sekretessbelagd av Emhart. 
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BILAGA F: LÅDSTORLEK FÖR ARTIKLAR I 2-BINGE 

 

Bilagan innehåller konfidentiell information och är därför sekretessbelagd av Emhart. 
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BILAGA G: TABELLER OCH BILDER  

 

Bilagan innehåller konfidentiell information och är därför sekretessbelagd av Emhart. 


