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Förord 
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Sammanfattning 

Emhart Glass är världsledande tillverkare av automatiska glasformningsmaskiner för 
framställning av bland annat glasflaskor. För att möta marknaden på ca 200 miljarder 
glasbehållare per år vill Emhart Glass utveckla sin produktion mot flödesstyrning och ett 
utjämnat flöde. Syftet är att minimera ledtider för att kunna reducera genomloppstiden samt 
hålla låga lagernivåer. Små lager och kort genomloppstid ger en lägre kapitalbindning.  
 
På Emhart Glass Sweden AB i Sundsvall där examensarbete har utförts sker montage från 
minsta detalj till färdig glasformningsmaskin. Projektets uppgift och mål är att utforma layout 
för flödescell där montage av sektioner, till glasformningsmaskinen, utförs i små satser. 
Filosofin ska omfatta lean produktion det vill säga resurssnål produktion vilket innebär 
minimalt med produkter i arbete och små lager. Utformning av cellen ska uppfylla reducerad 
genomloppstid samt att erforderliga verktyg och hjälpmedel tas fram. Slutligen analysera hur 
involverade avdelningar och leverantörer påverkas av produktionsprocessen.  
 
Efter en nulägesorientering där problem vid montaget av sektionerna lyftes upp användes 
metoder som värdeflödesanalys och tidsstudier. Utifrån dessa resultat växte utformnings-
förslagen fram. 
 
En rotationsvagga har getts som förslag som ett hjälpmedel i cellen för rotation av sektion. 
Den bidrar till att minska besvärlig hantering av huvuddetalj till sektion och enklare kunna 
sammanfoga huvuddetaljerna till en sektion. 
 
Analys av leverantör har genomförts med hjälp av simulering i SIMUL8. Simuleringen har 
inneburit vilken teoretisk möjlighet det finns att minska ledtid igenom hela förädlingskedjan, 
från ämnesdetalj till färdigmonterad sektion samt hur leverantör påverkas. Resultat är att 85 % 
reducerad ledtid är möjlig. 
 
Förslag av utformning av cell där mål och syfte har uppfyllts har verkställts. Förslag som 
rekommenderas är att införa linjetillverkning där sektioner på ett mobilt lyftbord flyttas runt i 
cellen och material är placerat lättillgängligt längs montagebanan. Förslag om hur material 
snabbare och effektivare kan transporteras till montagecell i företagets lokaler har även tagits 
fram. För att kunna möta framtidens marknad, en ökning i montage av sektionerna ges ett 
förslag och rekommendation att implementera sektionerna till en gemensam montageslinga, 
där alla modeller av Emhart Glass sektioner monteras.  

 



  

Abstract 

Emhart Glass is the world’s leading international supplier of equipment, controls and parts to 
glass container industry. To meet the market of 200 billion glass containers Emhart Glass 
wants to develop their production toward flow control and a balanced flow. The purpose is to 
minimize lead-time to reduce the processing time and keep low stock levels. Small stocks and 
short processing time generate low tie-up of assets.  
 
At Emhart Glass Sweden Sundsvall where the examination work has been performed montage 
take place from producing the smallest detail to a final glass container machine. The task and 
the goal of the project are to work out a layout for a montage cell for sections, of the glass 
container machine, in small batches. The philosophy will contain lean production, which 
implies small amounts of products in work and small stocks. The layout would include 
reduced tie-up of assets and also necessary tools and technical aids. Finally the consequences 
of the production process analyzes for the involved departments and suppliers.  
 
After analyzing the problem by the montage of the sections, methods as analyzing the value 
of flow and time studies were used. From these results the suggestions for the layout grew up. 
 
A suggestion has been given, as a technical aid, in the cell in form of a rotation cradle for 
rotation of the section.  It helps reducing difficult handling of the head detail to the section 
and easier being able to combine the head details to one section. 
 
An analysis has been implemented on the supplier by simulating in SIMUL8. The simulation 
has shown what theoretical possibility there is, in the whole processing chain, to reduce the 
lead-time, from material detail to the finished section and how it affects the supplier. The 
result is that it’s possible to get an 85% reduced lead-time.   
 
The suggestion of the design of the cell where the goal and the purpose has been enforces. A 
suggestion that is recommended is to introduce line production where sections on mobile 
lifting tables move in the cell and material is placed easily accessible by the montage track. A 
suggestion on how material faster and more effective can be transported to the montage cell in 
the companies’ premises has been taken forward. To be able to meet the market in the future, 
an increase in montage by the sections there gives a suggestion and recommendation to 
implement the sections to one joined montage track, where al the models by Emhart Glass 
sections is put together. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs projektet, bakgrund till projektet samt syfte och mål för arbete. 
Slutligen redogörs avgränsningar och en förkortningsförklaring. 

1.1 Bakgrund 
Med en marknad på cirka 200 miljarder glasbehållare per år erbjuder glas ett avancerat och 
tilltalande förpackningskoncept. Emhart Glass förser dessa förpackningsföretag med maskiner 
och vill utveckla sin produktion mot flödesstyrning. Grundtanken är ett utjämnat flöde där 
montage sker i små satser med ett minimum av mellanlager och produkter i arbete. Detta för 
att frigöra kapital genom att minska företagets kapitalbindning och kostnader och på så sätt 
stärka företagets konkurrenskraft. Emhart Glass Sweden Sundsvall utför montage från minsta 
detalj till färdig glasformningsmaskin. Flödestillverkning är första hand aktuell för avdelning 
där sektioner till glasformningsmaskinen monteras. Examensarbete ingår i ett projekt som 
arbetar för lean produktion som bedrivs hos Emhart Glass Sweden AB. 

1.2 Syfte 
Minskade ledtider och mellanlager medför en minimering av kapitalbindningen. Syftet är att 
minimera ledtider och mellanlager för detaljer till NIS-sektioner som monteras på avdelning 
maskinmontage samt undersöka om nedanstående villkor är möjliga: 

• reducering av montagetid för NIS-sektioner 10 %. 
• minskad kapitalbindning för detaljer till NIS-sektioner, 10 %. 
• arbetsmiljöförbättringar, 10 % av tiden med påfrestande arbetsställningar i montaget 

försvinner. 

1.3 Mål  
Mål med projektet är enligt nedan att: 
• utforma layout för flödescell till NIS-sektioner samt ta fram erforderliga 

processbeskrivningar för flödescellen. 
• ta fram erforderliga verktyg och hjälpmedel så som lyfthjälpmedel, fixturer, maskiner 

etc. för flödescellen. 
• analysera hur övrig verksamhet det vill säga leverantörer, delmontage samt lager 

behöver anpassas till ny produktionsprocess.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet är koncentrerat på Emhart Glass Sweden AB Sundsvall och tillverkningsprocessen för 
NIS-sektioner. 

1.5 Förkortningsförklaring 
Förkortningar och benämningar som används i rapporten 
EGSS Emhart Glass Sweden AB Sundsvall 
EGSÖ Emhart Glass Sweden AB Örebro 
Avdelningar hos EGSS 
LK Komponentlogistik 
LT Tekniska underlag 
MM Projektmontage 
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PM Montage Mekanismer 
TP Produktionsteknik 
TQ Kvalitetsavdelning 
Transaktionstyper i Emhart Glass MPS system, BPCS 
I-trans Utfärdande enstycks komponent 
N-trans Kvittering till kontroll 
NI-trans Kvittering för färdig kontroll 
P-trans Kvittering från kontroll till lagerplats 
T-trans Lagerförflyttning 
 
Framar  
IS Individuell Sektion 
NIS Ny Individuell Sektion 
 
Övrigt 
Kardex Pater noster-verk, lagerplats för bulkdetaljer dvs hög 

frekventa material exempelvis skruvar, plugg etc. 
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2 Företagspresentation 

Detta kapitel innehåller en kort beskrivning av företaget Emhart Glass och företagets 
produktion. 

2.1 Emhart Glass  
Med en blygsam start 1912 och som ett litet amerikanskt företag med endast innovationer och 
inga produkter till försäljning har Emhart Glass utvecklas och är idag ett framgångsrikt 
multinationellt bolag. Företaget erbjuder ett komplett sortiment med produkter och service till 
glasförpackningsindustrin.[18] 
 
I augusti 1924 patenterade Ingle och hans ingenjörskollega Smith den originella IS 
(Individuell sektion) maskinen. En ny standard av automation hade etablerats. IS-maskinen 
utvecklades och tre år senare tillverkades den i fyra sektioner. 1952 expanderade Emhart 
Glass och genomförde den första globala flytten genom att förvärva Aktiebolaget Sundsvalls 
Verkstäder, då tillverkare för maskindelar. Sundsvalls Verkstäder blev huvudansvariga för 
tillverkningen av Emhart Glass IS-maskiner. Utveckling av glasformningsmaskinen fortsätter 
och 1977 installerades den första Avancerade IS-maskinen, AIS. År 2000 introducerades den 
nya generationens IS med namnet NIS-maskin där mekanismerna är baserad på elmotor 
jämfört med tidigare IS-maskin bestående av pneumatiska mekanismer.[18] 
 
Emhart Glass Sweden AB ingår idag i Emhart Glass som är ett Bucher-företag, schweiziskt 
baserat. Emhart Glass är en världsledande leverantör av utrustning, kontrollsystem och 
reservdelar för glasförpackningsindustrin. Baserad på bred kunskap inom glasformnings-
processen, glaskonditionering samt produkthantering har företagets maskiner och system 
etablerats som världsstandard. Emhart Glass erbjuder också företag utbildning inom drift av 
glasformningsmaskiner.[18] 
 
Huvudkontoret är placerat i Cham, Schweiz och Emhart Glass finns representerat i 10 länder. 
Försäljningskontor finns i England, Tyskland, Italien i Europa samt i Japan och Singapore i 
Asien. Tillverkningen utförs i Sverige och USA. Emhart Glass Sweden AB omfattar 
anläggningarna i Sundsvall och Örebro med tillsammans 400 anställda. EGSÖ tillverkar och 
bearbetar varierande detaljer till glasformningsmaskinen. Årsomsättningen 2005 för Emhart 
Glass Sweden AB uppgick till cirka 900 miljoner kronor.[18] 

2.1.1 Emhart Glass Sweden Sundsvall 
EGSS är världsledande tillverkare av automatiska glasformningsmaskiner för framställning av 
bland annat glasflaskor med 250 anställda. I Sundsvalls lokaler utförs montage från minsta 
detalj till färdig glasformningsmaskin. Försäljning och montage av reservdelar är också 
stationerad i Sundsvall. Produkterna står på en mycket hög teknisk nivå och går huvudsaken 
på export. EGSS erbjuder även kunder möjlighet till utbildning inom glasformningsmaskiner 
vid utbildningscentrat.[18] 
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Figur 1. Emhart Glass Sweden AB Sundsvall 

2.2 Glasformningsmaskin 
Emhart Glass tillverkar olika modeller av glasformningsmaskiner. En glasformningsmaskin 
består av ett antal sektioner så kallade framar, en conveyor samt feeder. Den största skillnaden 
mellan Emhart Glass maskintyper är att IS-maskinens mekanismer är pneumatisk och NIS-
maskinens mekanismer är servoelektriska.[18] 
 
En IS-maskin kan bestå av 6, 8, 10, 12 och 16 sektioner. En NIS-maskin, se figur 2, består av 
10-12 sektioner och är den första förpackningsmaskinen baserad på servoelektriska 
mekanismer. Teknologin utgör möjlighet till optimering av formningsprocessen som inte är 
möjligt med traditionell pneumatik samt en reducering av energibehovet. Arbetsmiljön 
omkring NIS-maskinen är bättre jämfört med IS-maskinens, de servo elektriska 
mekanismerna har en betydligt lägre ljudnivå.[18] 
 

 
Figur 2. NIS-maskin 

 
En glasformningsmaskin monteras och testkörs i montagehallen i 72 timmar. Därefter 
demonteras maskinen och levereras till kunden där maskinen åter igen monteras.[19] 

2.2.1 NIS-frame 
Sektion kommer i rapporten att benämnas frame, som betyder ramverk. Det är i framen som 
glasbehållaren tillverkas. Framar levereras enskilda eller tillhörande en glasformningsmaskin. 
En frame består av en bottenplatta, en bärframe och ett antal mekanismer, se figur 3. 
Mekanismernas funktion vid glastillverkningsprocessen beskrivs med enkla ord enligt: 
Glasmassan droppas i flaskformarna. Plunger pressar stavar i glasmassan och baffel dämpar 
trycket. Invert/neckringmekanism vänder flaskan från blankside till blowside. När flaskan 
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befinner sig i detta läge i flaskformen, blåser blowhead flaskan till slutlig form. Takeout-
mekanism plockar ut flaskan och flaskan placeras på ett transportband.[19] 

Takeout

Blowhead

Baffle

Invert/Neckring

PCM

Blowmold supp.mechanism

Blankmold 
supp.mechanism

Bottenplatta

Bärframe  
 

Figur 3. NIS-frame inklusive mekanismer. 
 
Mekanismer 
Baffle Kolvstång med konstant dämpning 
Plunger Trycker upp stavar genom glasmassan  
Invert/neckring Vänder flaskan från blankside till blowside 
Blowmold supp.mechanism Formhållare på blåssidan 
Blowhead Blåser flaskan till slutlig form 
Takeout Plockar flaskan 
Blankmold supp.mechanism Formhållare på blankside 
PCM, pneumatic control module Kontrollplatta för styrning av mekanismerna 
 
Bärframe 
I en bärframe är tunna kopparrör, lincolnrör, se figur 4, samt rostfria rör anslutna.  

    
Figur 4. Lincolnrör till höger och connector i bärframe till vänster 

 
Lincolnrören är anslutna i så kallade lincolnblock och i connectorer som är fästa i hål i 
bärframen, vars uppgift är att leda smörjmedel till mekanismerna. För bild på lincolnblock 
och connector se figur 8. De rostfria rören som är anslutna i bärframen leder luft. 
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras de teori, huvudsaken lean produktion, som examensarbetet har 
byggts på. 

3.1 Lean produktion 
Lean produktion kan lämpligast översättas till resurssnål produktion. Förlusteliminering är 
kärnan i lean produktion. Grundtanken med lean produktion bygger på det japanska ordet 
Muda, strävan att ta bort onödiga tids fördröjningar och onödiga arbetsuppgifter. 
Verksamheten bör bestå av värdeskapande processer. De processer som inte på kort eller lång 
sikt genererar värde för kunden bör elimineras. Att tänka lean innebär att man endast utför det 
som ger värde för kunden och riktlinjer är: [13] [6] 
• Uppmärksamheten ska vara koncentrerad på kunden, det vill säga att produkterna till-

verkas efter kundens order. Det innebär ett dragande system där verksamheten går i 
samma takt som kundens behov istället för att trycka fram produkter. Överproduktion ska 
undvikas. 

• Företaget ska vara byggd på enkla arbetssätt och system. Undvik komplicerade 
datasystem och automatisering in i det längsta.  

• Hela verksamheten ska vara synlig och överskådlig. Systemen ska bygga på en regelbund-
enhet utan överraskningar.  

• Skapa flöden, speciellt enstyckes flöde. Synkronisering är viktigt vilket innebär att 
material och informationsflöden möts ”just in time”. 

• Processerna bör vara horisontella. Vilken väg färdas produkten? Styr efter processen och 
inte produkten. 

• Sträva efter att förebygga problem istället för att undersöka och ordna dessa i efterhand.  
• Försök att minska genomloppstiden för utveckling, tillverkning, leverans samt 

introduktion av nya produkter. Tid är det mest effektiva mätvärdet.[8] 
 
Det som ska åstadkommas vid lean produktion är att få processen att bara göra det som nästa 
process behöver och när den behöver det. Alla processer ska försöka sammanfogas från 
kunden till råmaterial och detta i ett utjämnat och gärna rakt flöde utan omvägar. Det ska 
dessutom generera i den kortaste ledtiden, den högsta kvaliteten och den lägsta kostnaden.[10] 
 
Arbetstillfällen ska inte släppas för att skapa aktivitet i ett operationsställe. Arbete ska släppas 
för att undvika en eventuell framtida materialbrist som beror på att kunderna efterfrågar 
företagets produkter. Arbete som släpps för att skapa sysselsättning leder till onödig kapital-
bindning och kommer ofta längre fram i andra operationsställen binda kapacitet för 
produktion, när kapaciteten skulle användas för annan mer prioriterad produktion. Över-
produktion ökar genomloppstiden, minskar leveransförmåga och kräver mer yta. Innebär 
kundernas efterfråga underbeläggning i vissa produktionsavsnitt bör nya produkter sökas eller 
också avyttra kapaciteten. Det är bättre att istället minska farten och arbeta enligt kundens 
efterfråga.[13] 
 
För många tillverkningsföretag måste reservdelar snabbt kunna göras tillgängliga för kunden. 
Detta behöver inte innebära att företaget måste hålla ett stort lager utan leverantörerna kan 
hålla detta lager och leverera direkt till kunden. Färre omlastningar, inläggningar på lager och 
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brytning av distrubtionsförpackningar innebär lägre hanteringskostnader och ökad flödes-
hastighet. Detta i sin tur ger minskad kapitalbindning. Om ett inlägg i lager elimineras så 
elimineras också ett uttag från lagret. Vilket gör att kostnaden försvinner för inlägg och utlägg 
men även administrativa kostnader som bland annat bokföring, hantering, kostnader för intern 
förflyttning och hantering det vill säga för lagerarbetare, truck och uppvärmning av 
lagerlokal.[6] 
 

”Det viktigaste för att skapa hållbara produktionssystem i Sverige 
är att i högre grad satsa på lean produktion,” 

säger Mandar Dabhilkar teknologie liecentiat och doktorand inom området 
produktionsutveckling på Högskolan i Gävle. [16] 

 
Det lean-tänkande företagets personorienterade syn på sina medarbetare, den höga lönen som 
erbjuds samt den status som de anställda upplever är viktiga beståndsdelar för arbets-
motivation och arbetstillfredställelse. Med andra ord arbetar ett resurssnålt företag med 
”morötter” än med ”piska”.[11] 
 
Det är mycket viktigt att kontinuerligt mäta prestationer i produktionen, helst varje timme. Ett 
syfte är att hålla operatörerna i produktionen fokuserade på att hålla en konstant utmatning av 
produkter som överstämmer med kundernas efterfråga. Det andra är att tillhandahålla snabb 
återkoppling när problem uppstår som kräver snabba åtgärder. Det tredje syftet är att samla in 
data om problem så att de kan studeras och korrigeras permanent. Genom att kontinuerligt 
mäta output i relation till given efterfråga minimeras risken för överproduktion och gör det 
möjligt att snabbt sätta in resurser där de behövs. [4] 
 
Vid Lean produktion är informationsflöden lika viktigt som materialflöden. En fråga som kan 
ställas är: ”Hur skapas ett informationsflöde som gör att tillverkningsprocessen endast 
tillverkar det som nästa steg i processen behöver och först när den behöver det?” [10] 
 
Andra aspekter som bidrar till att få ett flytande flöde och att kunna lyckas med ett 
förändringsarbete är delaktigheten från de anställda. Ge alltid arbetslaget möjlighet att lösa 
sina problem. Alla medarbetare delar ansvar för framgång och motgång. Helhjärtat deltagande 
och engagemang förutsätter tillgång till all information. [8] För mer information kring lean 
produktion se bilaga 1. 

3.1.1 Slöseri  
Att verka i en lean miljöproduktion innebär att slöseri ska elimineras, därför måste orsaker till 
slöseri identifieras och regelbundet kontrolleras att de inte uppstår. Exempel på vanligt slöseri 
och konsekvenserna som företag ska uppmärksamma är listade nedan. [28] 

Slöserifaktorer Konsekvenser 

• Överproduktion - Mer än kundbehovet, stora batcher, för tidig 
  produktion 
• Produkter med brister och fel  - Onödiga kontroller, ingen standardisering,  
  suboptimering det vill säga ej hela flödet 
• Onödiga rörelser - Gå, lyfta, positionera 
• Väntan - Någonting ska hända, material ska komma,  
  information saknas 
• Mellanlager - Medför utrymme, binder kapital och ledtiden  
  ökar 
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• Transporter - Skapar försening och kräver kontroll 
• Processer - Material, tid och arbetskraft 

3.1.2 Kanban  
Kanban-metoden är ett alternativ för att skapa ett dragande system som styr produktion just in 
time. Produkterna dras fram i tillverkningen styrd av det aktuella kundbehovet istället för att 
tryckas fram enligt prognoser. Arbetsorder och leveranser av artiklar utlöses av behov i 
tillverkningsprocessen nedströms. Principen används bäst i system med relativ jämn 
efterfrågan, allra bäst är om serien av tillverkningsstationer är en välbalanserad lina. [13] 
 
Kanban är japanska och betyder kort. Kortet eller en annan form av signal fästes på lådor och 
utrustning. Det finns två sorter av kanban kort, transportkanban och tillverkningskanban. Ofta 
används samma kort för båda syftena. Transportkortet identifierar artikeln, antal lådor och 
antal kort som cirkulerar per artikel. Tillverkningskortet förser arbetsstationen där 
tillverkningen sker med information om bland annat partistorlek och operationsdata. Vid 
användning av kanbansystem förutsätts att några enkla regler följs.  
• Material får ej transporteras utan initiering av ett transportkanban.  
• Tillverkning får inte startas utan ett tillverkningskanban.  
• Defekta detaljer får inte transporteras till efterföljande station utan vid upptäckta defekter 

avbryts tillverkningen. [9] 
När lådan är tom sänds kortet tillbaka till föregående station. När detta kort anländer utlöser 
detta kanban en beställning av detaljen i angiven kvantitet. [7] 
 
Kanban synkroniserar inte enbart produktionen med efterfrågan, utan minskar också varulager 
vilket minskar ytbehov, och framförallt tydliggör problem. [13] 

3.1.3 5S 
Lean produktion innebär eliminering av slöseri. Då är det viktigt med ordning kring 
arbetsplatsen. 5S är ett verktyg för att skapa just denna ordning vid arbetsplatsen. Verktyget är 
en effektiv och enkel metod för att organisera arbetsplaster. Endast de nödvändigaste 
verktygen och redskapen ska vara framme. Det skapar ordning och det bidrar till större trivsel 
och bättre arbetsmiljö. 5S utvecklades i Japan med grundtanken att inget effektivt och hög-
kvalitets arbete kan utföras utan ren, välorganiserad och säker arbetsmiljö. [11] 
 
De 5S:en betyder: 
Sortera   skilja på nödvändiga ting från onödiga och omedelbart göra sig 
  av med de onödiga 
Strukturera,   saker är på rätt plats, verktyg och material är på bestämda platser 
Städa  hålla arbetsplatsen ren och snygg 
Standardisera  rutiner och åtgärdsregler vid fel skapas 
Skapa vana  följa de givna reglerna och att ovanstående punkter upprätthålls 
 
5S är ett systematiskt sätt att arbeta och en grundförutsättning för ständig förbättring. Det är 
inte någon tidsbegränsad insats utan ett arbete som ska pågå kontinuerligt.[28] 

3.2 Layout  
Målet med att skapa en optimal layout är att arbetsstationer och eventuella maskiner är 
placerade i ordning eller i närheten av kommande operationssteg i processen. Layout innebär 
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den fysiska placeringen av olika resurser såsom maskiner, arbetsstationer, lager och 
kontrollstationer. Layoututformningen är en viktig del i den totala utformningen av 
produktionssystemet.[9] 
 
Förutom själva utrustningen finns det behov av plats kring utrustning. Det handlar om 
utrymme för halvfärdigt material, transporter, service och underhåll. Det kan även vara 
kringutrustning såsom rullbanor, lyfthjälpmedel, manuella arbetsstationer etc. Genom fasta 
lagerplatser är det tänkbart att få en tydlighet i produktionen. Ordning och reda kräver 
betydligt större yta än oreda.[2] 
 
För att minska montörens gångtid bör materialfasaden vara så kompakt som möjligt. Det kan 
ske genom användning av små materiallådor. Materialet kan förflyttas i enlighet med just in 
time med hjälp av handdrivna vagnar istället för med truck. Den manuella hanteringen kan 
underlättas med hjälp av vagnar som förvaringsplatser med standardiserade höjder och som är 
försedda med rullmöjligheter. Kan material transporteras direkt med hjälp av rullbanor direkt 
från maskin till maskin förenklas även materialhanteringen ytterligare. Materialhanteringen 
förenklas även genom att materialet endast förvaras vid monteringsprocessen.[11] 

3.3 Materialflöde 
Inom lean produktion eftersträvas att alla processer ska försöka sammanfogas från kunden till 
råmaterial och detta i ett utjämnat och gärna rakt flöde utan omvägar. Linjemontage är ett 
alternativ för att skapa ett rakt flöde. Se tabell 1 nedan med för och nackdelar med 
linjemontage.[4] 
 

Tabell 1. Fördelar och nackdelar med linjebaserad tillverkning[4] 
Fördelar Nackdelar 

Korta genomloppstider Hög störningskänslighet, ett maskinhaveri 
eller materialbrist stoppar all produktion 

Lågt PIA (produkter i arbete) Oflexibilitet, stelt, ej anpassbar 
Enkelt materialflöde Svårt att balansera flödet 
Högt resursutnyttjande Monotona arbetsuppgifter 
Kort upplärningstid Bundenhet 
Hög utbytbarhet Få sociala kontakter 
Enkel styrning och kontroll  

 
Ett korrekt fungerande flöde vid linjetillverkning har egenskaper enligt:  

• Processens maskiner och utrustning är placerade nära varandra så att operatörer inte 
behöver gå i onödan eller utföra onödiga rörelser. 

• Endast EN produkt bearbetas åt gången vilket leder till bättre kvalitet. 
• Det finns inga mellanlager mellan de olika tillverkningsstegen 
• Bearbetningen sker i takt med kundens behov, varken snabbare eller långsammare 
• Arbetsuppgifterna är balanserade mellan operatörerna. 
• Operatörerna får en överblick och ser hur verksamheten fungerar och kan snabbt be 

om hjälp om det behövs. De går inte omkring och utför arbete utanför arbetscykeln. 
• Bemanningen kan anpassas att motsvara förändringar i kundens efterfråga. [8] 
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3.3.1 Parallella flöden 
Om man vill öka kapaciteten i produktionssystemet och minska störningskänsligheten kan 
parallella flöden skapas. Kapaciteten behöver inte öka utan en produkt har fortfarande samma 
takttid däremot minskar störningskänsligheten.[4] 
 
Parallella flöden ökar kapaciteten i produktionssystemet och åstadkommer en ökad flexibilitet 
för introduktion av olika produktionsvarianter eller minska störningskänsligheten. Det 
parallella flödet reducerar balanseringsförlusterna. Montörerna blir heller inte lika bundna till 
systemet eller arbetstakten. Med buffertar mellan stationerna minskar bundenheten 
ytterligare.[9] 

3.3.2 U-formad lina 
Istället för en rak lina kan den utformas som ett U, där in- och utflöde av material är på 
samma ställe. Balanseringen underlättas och arbetsvariationen ökar vid U-form eftersom en 
montör kan arbeta med moment på både första och andra halvan av flödet.[9] 

3.3.3 Flödesgrupp 
I en flödesgrupp eller flödescell placeras arbetsstationerna i flödesriktning, det ger en 
produktorienterad layout. Utrustningen är ordnad efter produkten. Flödesgruppen har en ökad 
flödesorientering vilket skapar förutsättningar för korta genomloppstider och låg 
kapitalbindning. För detaljer som ska skapas i stort antal och i många varianter är en 
flödesgrupp en vanlig layout samt produkter med långa genomloppstider.[9] 

3.4 Montering 
Montering är en integrerad del av en produkts tillverkningsprocess. I de flesta fall utgör 
monteringsprocessen den sista fasen i tillverkningskedjan. Produktens förädlingsvärde är 
betydligt högre än i tidigare bearbetningsfaser. Det innebär att det finns en stor potential till 
kostnadsbesparningar inom monteringsprocessen. Montering som den sista fasen i 
tillverkningsprocessen bidrar till att många problem från tidigare tillverkningsfaser blir 
kännbara vid montering, i egenskap av kvalitetsbrister och dålig konstruktion. Manuell 
montering innebär att människor utför alla monteringsoperationer samt en del av transport och 
tillförsel av material. Manuell montering används mest vid låga produktionsvolymer och 
komplicerade produkter. En manuell monteringsprocess kan utföras i linjeflöde eller 
parallelltflöde.[7] 

3.5 Ergonomi 
En god arbetsmiljö är en förutsättning för att på lång sikt uppnå och åstadkomma en effektiv 
produktion. En god arbetsmiljö innebär en ergonomisk miljö och den erhålls genom att 
anpassa arbetet och arbetsplatsen efter människans fysiska och psykiska förutsättningar. 
Minska de manuella lyften, monotona arbetsmoment. [7] 
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4 Nulägesanalys  

I detta kapitel beskrivs nuläget för processen, materialflödet, informationsflödet och layout 
samt montage av NIS-frame.  

4.1 Materialbehovsplanering och informationsflöde 
Emhart Glass använder sig av materialplaneringssystemet BPCS. Produktionsplanen styr 
materialplaneringen. Den är uppbyggd av forecasts (prognoser) samt fastställda ordrar. När en 
kundorder är fastställd (planerad i systemet) skapas ett projekt som erhåller ett unikt 
detaljnummer. En shoporder innehåller en struktur för alla ingående detaljer för montage av 
frame. Shoporder skapas och verkställs ca fyra veckor innan framemontagets startdatum och 
planeraren allokerar, låser materialet, till projektet i BPCS. Några dagar innan montagestart 
avropas shoporden bubvis (en bub innehåller material för ett montagemoment) för plock till 
lagerpersonalen, som får orden synlig på sin plockbild i datorn. Lagerpersonalen plockar 
materialet som märks och placeras i pallar för transport till montagecellen.  

 
Figur 5. Informationsflöde för leverans av material till framemontage. 

4.2 Materialflöde  
Materialets flöde startar vid godsmottagningen med en eventuell kontroll och därefter 
inrapportering samt transport till lager (kardex, höglager eller cell) för att slutligen plockas ut 
till ett montage i produktionskedjan eller som ett reservdelsuttag. Om en detalj ska 
ankomstkontrolleras och läggas i lager innan detaljen slutligen plockas ut och transporteras 
till framemontage tar det minst två dagar. 

4.2.1 Godsmottagning 
Materialet ligger oftast mellan fyra och fem timmar men kan vid hög beläggning ligga kvar 
upp till två dygn. Leveranser från EGSÖ prioriteras på morgonen. Materialet tas emot och 
packas upp allt eftersom det anländer. Följesedeln knappas in i datorn och en MR, 

Forecast 
Produktionsplan 

för framar 

Shoporder 

Marknad 

Plockorder 

Montage 
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mottagningsrapport skrivs ut. Tidigare lagerplats finns angiven på MR:en. Streckkoden som 
finns på MR:en avläses och en N-trans sker i BPCS. Materialet transporteras med truck till 
den angivna lagerplatsen. Vid eventuell kontroll numreras materialpallen 

4.2.2 Kontrollen  
Pallarna kontrolleras i stigande nummerordning. Ett högre pallnummer får förtur då 
planeraren akut har ropat på materialet för att det behövs vid montage. När kontrollen är 
färdig görs en NI-trans för registrering i BPCS. Därefter transporteras materialet med truck till 
angiven lagerplats eller till angiven montagecell. 

4.2.3 Lager 
Vid kardex och höglager kontrolleras angiven lagerplats på MR:en annars letas en ny 
lagerplats fram och materialet läggs därefter in på denna plats. Materialet registreras med en 
P-trans i BPCS. Ska materialet direkt till en montagecell transporteras materialet till cellen 
och därefter ger truckföraren planeraren följelappen och en P-trans görs för materialet. 
 
Lagerpersonal plockar och packar komponenterna efter plocklistan. Vid kardex plockas 
detaljerna och läggs i en röd låda som ställs på en hylla för att placeras i en pall med större 
detaljer, som har plockats från höglager. När alla detaljer är plockade för den begärda buben 
placeras de i märkta pallar som fraktas med truck till pallställage i montagehallen. Materialet 
finns nu på plats och behöver en sista transport med truck till montagestationen när montaget 
ska starta. 

4.3 Delmontage PM 
Delmontaget på PM omfattar montage av detaljer och mekanismer såsom pusher, baffel och 
plunger etc. till framar. PM är lokaliserad i intilliggande lokaler till framemontage. PM är 
uppdelat i celler där en mekanism monteras i en cell. Materialet till mekanismen finns oftast i 
anslutning till cellen. Unika detaljer som endast behövs till den specifika cellen är placerade i 
pallställage vid cellen. Övrigt material är placerade i höglager eller kardex och transporteras 
till montagecellen vid behov. 

4.3.1 Montage NIS-mekanismer 
Montaget för några av NIS-mekanismerna utförs i så kallade leanceller. Det innebär att 
montageceller för och PCM (pneumatic control module) och invert/neckring monteras i satser 
om sex stycken. Testkörningen av mekanismerna är även konstruerad för möjlighet att 
testköra batchvis. Efter färdigt montage transporteras mekanismerna till källaren och väntar 
där på transport till montagestation för framar eller maskin.  
 
Materialtillförseln till mekanismmontage sker genom att planeraren kontrollerar att material 
till montage finns disponibelt. Om material inte finns i lager måste planeraren göra ett inköp. 
Om materialbrist uppstår under montaget skrivs en ”grön lapp” och skickas till höglager eller 
kardex för uttag av materialet. Finns inte då materialet i höglager uppstår materialbrist och har 
detaljen långa ledtider från leverantören blir det problem och montaget måste stoppas.  

4.4 Material till NIS-frame 
Detaljerna som monteras i montagecellen för NIS-frame köps från olika leverantörer. Några 
detaljer har kvalitetsavtal och det innebär att de inte behöver ankomstkontrolleras. De 
transporteras från godsmottagningen till lager. Därefter transporteras materialet, inkluderade 
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skruvar, o-ringar och pluggar och andra frekventa detaljer, från höglager och kardex i rätt 
kvantitet till NIS-cellen till montagestart.  
 
Invert/neckring är den enda mekanism som monteras i NIS-cellen. Neckringmekanism 
tillverkas och monteras hos EGSÖ men ett sektionsmontage av invert samt testkörning utförs 
på PM hos EGSS.  
 
De rostfria rören till framen bockas i lokaler hos EGSS och transporteras till montagecell till 
projektstart. 

4.5 Layout NIS-cellen 
EGSS har påbörjat layout och utformning av cellen så i nuläget är cellen utformat enligt. 
Cellen är med befintlig yta 7.20 m x 7.20 m, beräknat från fönster till truckgång, se bilaga 2 
för layout. Materialet är placerad bubvis i pall. Materialet plockas direkt från dessa pallar vid 
montaget. Det finns inga bestämda pallplatser i pallställaget. Tre lyftbord, två av borden 
används för montage i bärframe och ett för montage av bottenplatta samt vid 
sammanfogningen.  
 
På lyftborden används träbalkar som distanser för åtkomlighetskäl på bärframe. För att vid 
sammanfogning måste montören kunna skruva fast bottenplattan i bärframen underifrån. 

.        
Figur 6. Utformning av NIS-cell. 

4.6 Montage av NIS-frame 
NIS-framar monteras i cell enstyckesvis och en sats består av 10-12 stycken framar. 
Dokumenterad operationstid för en frame är idag Y timmar då framar monteras i satser av 10-
12 stycken med 3 montörer som motsvarar arbetstid för 2,5 montörer. NIS-montaget kan 
indelas i tre montagesteg med underliggande montage. Vid varje montagesteg monteras fyra 
till åtta olika detaljer med multipel av högst fyra (undantag för connectorer och lincolnrör), se 
figur 7, för detaljer inklusive artikelnummer se bilaga 3. Montagestegen är: 

• Bottenplatta; montering av detaljer 
• Bärframe; montering av connectorer, lincolnrör och rostfria rör 
• Sammanfogning av bottenplatta och bärframe samt montage av bland annat invert/-

neckringmekanism 
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Figur 7. Material för montage av NIS-frame.  

 
Under tiden som förberedelse innan montagestart utförs, det vill säga sortering och plock av 
material till platser i cellen, monteras alla par av lincolnblock med connectorer, konor och 
muttrar samt pluggar, se figur 8 för lincolnblock 
 

       
Figur 8. Lincolnblock till höger och connector till vänster som monteras på lincolnblocken. 

 
Process för montage av NIS-frame sker enligt följande: Bärframe lyftas med travers från pall 
till ett lyftbord. Den vänds och sänks sakta ned på lyftbordet. Connectorer monteras i 
bärframen innan lincolnrören dras. Montörerna monterar första lincolnblocket på bärframe 
och därefter bockas lincolnrören efter en fixtur, se figur 9 och dras en och en från blocket till 
bärframens connectorer.  
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Figur 9. Fixtur till bockning av lincolnrör. 

 
Nästa lincolnblock monteras på samma sätt som första blocket. Övriga detaljer monteras på 
bärframen, se figur 7 och figur 10 visar färdigt montage i bärframe. Hela denna process sker 
med två bärframar parallellt. Resursmässigt behövs det två montörer. 
 

 
Figur 10. Färdig monterad bärframe som är redo för sammanfogning med bottenplatta. 

 
Parallellt påbörjar den tredje montören montaget för bottenplattan. Bottenplattan lyfts i 
magneter med travers från pall till det största lyftbordet. Vändning av bärframe och 
bottenplatta måste göras för att detaljerna ska ligga med rätt sida mot lyftbordet. Material 
plockas från plastlådorna på verktygstavlan och från pallarna längs väggen. Detaljer som ska 
vara fästa på bottenplattan monteras, se figur 7. Figur 11 nedan illustrerar färdig monterad 
bottenplatta. 
 

 
Figur 11. Bottenplatta färdig för sammanfogning med bärframe. 
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När bottenplatta och bärframe är färdigmonterad sammanfogas dessa två stamdetaljer. 
Bärframe lyfts och vänds 90° med hjälp av travers för att slutligen fraktas till lyftbordet där 
bottenplatta befinner sig. Bärframe sänks försiktigt ner mot bottenplatta. En justering av 
bärframe i sidled måste utföras för att passa in i ett rör som ansluts till bottenplattan. När 
denna sammanfogning är genomförd monteras invert/neckringmekanismen samt detaljer, se 
figur 7, såsom skydd och kåpor på sidan av framen. När montaget är slutfört lyfts framen ner 
från lyftbordet med travers och placeras på en pall för transport till maskin, se figur 12 för 
färdig frame. 

 
Figur 12. Färdig monterad frame, redo för transport till maskin 

4.7 Problem för montage  
Problem som identifierades vid montage är följande:    
• Onödiga förberedelser med plock och sortering av material innan montaget kan påbörjas. 
• Lincolnrör ska bockas en och en  och därefter monteras i framen. 
• Onödig vändning av bottenplatta och bärframe vid lyft till lyftbord  
• Otymplig hantering av bärframe, flyttning och rotationen vid bland annat sammanfogning 

med bottenplatta. 
• Fel dimensioner på hål, ingen gängning etc. Det innebär att felen måste justeras innan de 

kan transporteras till montagehallen eller att de reklameras till leverantören. Vilket leder 
till försening av leverans från leverantören.  

• Tid för att dra connectorer manuellt i bärframe, ibland dras de för hårt och går av och 
måste borras ur och skruva dit en ny. Ur arbetsskaderisken är inte belastning bra att dra 
för hand, istället bör skruvdragare användas. 

• Materialbrist, konsekvenser av sena leveranser från leverantörer eller ett reservdelsplock 
ur lagret som leder till att material saknas till montage.  

• Montörer letar material, material befinner sig på fel plats. 
• Det finns inga angivna platser för material i pallställagen. 
• Verktyg finns inte på plats.  
• Pallarna innehåller material som ska direkt till maskinmontaget. Montörer måste sortera 

och lägga detaljer i en annan pall som därefter transporteras till maskinmontage. 
• Ritningar är svåra att tolka, det är inte konstruerad för montage. 
• Dålig plats för mellanlagring av färdiga framar innan maskinmontaget startar. Ingen 

specifik plats finns angiven utan framar placeras i lokalen där det finns utrymme. 
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5 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att uppfylla examensarbetets syfte. 

5.1 Tillvägagångssätt 
Litteraturstudie har pågått under hela arbetet. Under de första veckorna utfördes inget 
montage av NIS-frame, istället gavs möjlighet att delta i montage för IS-framar. Det gav 
process- och produktkännedom som även innehöll definition av flödecellens layout, 
utrustning och metoder för montage av NIS-frame. Det följdes av förståelse av materialet 
informationsflödet från order till montage. Tidigt i projektet genomfördes besök hos två 
företag för benchmarking.  
 
Efter analysering av nuläget användes olika metoder som har varit grund för utveckling av 
förslag och resultat. 
 
Intervjuer och dialoger med montörer och berörda personer på olika avdelningar har pågått 
under hela projektet. 
 
Examensarbetet har rapporterats till styrgrupp för projektet bestående av I Friberg från MM 
och Ö Westerlund från TP. 

5.2 Benchmarking 
Benchmarking betyder på engelska fixpunkt och utgör följaktligen en lantmäteriterm. 
Benchmarking eller processjämförelser är en metodik för förbättringar, genom att 
systematiskt studera och jämföra andra företag som är de bästa inom sina områden. Syftet är 
att få insikt och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten för 
hur satta mål ska uppfyllas.[1] 
 
Benchmarking som metod är lämplig vid förändringar av exempelvis ett produktionssystem. 
Det är inte bara företagets egna produktionssystem som är intressant att studera. Studiebesök 
på referensföretag kan ge värdefull information inför beslut av utrustning eller tänkta 
processförändringar. Syftet med benchmarking är att lära av andras erfarenheter och att få 
inspiration.[4] 
 
För att lära av andra branscher krävs att jämförelseunderlag är relevant. Många företag strävar 
efter att prestera ungefär samma resultat men arbetssätten fram till resultaten är olika. Det 
gäller att hitta de bästa arbetssätten och lära sig av dessa.[22] 
 
Studiebesök genomfördes hos två företag med liknande struktur, storlek och montage-
komplexitet som EGSS, ett besök hos Z-lyften AB i Bispgården och ett hos Ålö AB i Umeå. 
Företagen har nyligen investerat nykonstruerad produktionslinje som förändrat deras 
produktion till linjetillverkning. 

5.3 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys är ett verktyg för att korta ledtider och ett viktigt hjälpmedel när det 
gäller för ett företag att lyckas med utvecklingen av system för lean produktion.[8] 
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Värdeflödesanalys handlar om att skapa en helhetsbild över verksamheten. Det görs genom 
att kartlägga sambanden mellan informations- och materialflöden som verksamheten omfattar. 
Kartläggningen kommer att tydliggöra vilka flöden i tillverkningsprocessen som är 
värdeskapande och vilka som inte är. De som inte är värdeskapande kan tolkas som källor till 
slöseri. [20] 
 
Inledningsvis är det nödvändigt att besluta på vilken detaljeringsnivå analysen ska genom-
föras. Värdeflödesanalysen kan användas för delprocesser likaväl som mellan och genom 
flera företag. Värdeflödet gås igenom uppströms det vill säga att produkterna följs baklänges 
genom fabriken, från färdig produkt till inleverans av material.[4] 
 
Praktiskt tas en processkarta över hela flödet för en produkt i produktionssystemet från 
leverantör till kund. Arbetet utförs på ett enkelt sätt med penna och papper. På detta sätt är det 
enklare för alla medarbetare som deltar i produktion att få en förståelse för hela 
processkedjan, från råvaror till färdig produkt. Därefter görs analyser av flödets kapacitet som 
mäts i form av tid, PIA och resursutnyttjande. Processen delas in i olika steg och fakta skrivs 
in i dessa steg. Kartan kompletteras med processens informationsflöde, varefter en tidslinje 
läggs in som visar den genomsnittliga tiden som en artikel befinner sig i under hela flödet, för 
exempel se bilaga 4 Det är nu viktigt att skilja på värdeskapande tid och ineffektiv tid, som 
exempel väntetider och ställtider. Nu visas det tydligt vilka källor som bidrar till slöseri och 
en ny karta för framtiden kan ritas, där processerna förbättrats.[27]  
 
Genom att jämföra tiden för värdehöjande moment eller processtider med den totala 
genomloppstiden kan vara chockartat. Den värdehöjandetiden kan skilja sig mycket från 
totala genomloppstiden. Mycket tid går exempelvis åt att till att flytta och lagra detaljen och 
detta är inget som kunden vill betala för. [10] 
 
Arbetet med den framtida planen kan ge resultatet som; 
• Kortare genomloppstid 
• Kan se samband mellan informations- och materialflöde 
• Identifiera källor till slöseri 
• Fokusering och prioritering av förbättringsåtgärder. 
• Minskat lager [8] 

5.4 Spaghettidiagram 
Spaghettidiagram kallas även rörelsediagram innebär att en detalj eller produkt följs genom 
verkstadshallen och vägen markeras med streck. Syftet med ett spaghettidiagram är att finna 
om detaljen har korsande transportvägar och onödiga vägar. Inom lean produktion är strävan 
att finna en sådan rak väg som möjligt.  
 
Spaghettidiagram genomfördes för fyra ingående detaljer till NIS-frame. Detta med tanke att 
upptäcka onödiga transportvägar genom tillverkningslokalerna. 

5.5 Studiebesök EGSÖ 060215 
EGSÖ verkar som intern leverantör av detaljer, för att undersöka en leverantörs ledtid 
genomfördes ett besök hos EGSÖ. Analysering hur man kan angripa invert/neckrings-
mekanismens process utfördes också. Främst för att minska lagerhållningen som genererar i 
minskade kostnader. EGSÖ har lång ledtid för sina detaljer och två ingående komponenter till 



  

 

 19 

NIS-frame med långa ledtider valdes. Spaghettidiagram utfördes för detaljerna samt en 
värdeflödesanalys över montaget av neckringmekanism. 

5.6 Programvaror SIMUL8 
Med simulering kan man på ett enkelt sätt testa idéer och se hur de skulle fungera i 
verkligheten. SIMUL 8 är ett program från SIMUL8 Corporation som tillåter simulering för 
diskreta fall. Diskret simulering är händelsestyrd. Vilket innebär att simuleringsmodellen 
uppdateras varje gång det sker en händelse. Diskret simulering lämpar sig bäst för att simulera 
kösystem av olika slag. En fördel är att modellera slumpvisa händelser baserade på olika 
fördelningar och därefter förutsäga hur dessa händelser påverkar varandra. [23] 
 
SIMUL8 låter användaren att skapa en visuell modell av systemet som ska undersökas. 
SIMUL 8 använder sig av Windows grafik så användaren är redan bekant med arbetsmiljön. 
Modellen byggs enkelt upp på skärmen av förskapade simuleringsobjekt såsom artiklar, köer 
och arbetsstationer, resurser etc. För inställning av de olika objekten klickar användaren på 
objekten och bearbetningstid för en maskin, kötider och inleveranser etc. skrivs in. När 
modellen är skapad genomförs några simuleringsförsök för att sedan ge resultatet om var 
långa köer bildas, väntetider, utnyttjande av resurser etc. I en simuleringsmodell är 
repeterbarheten oändlig och full kontroll över inställningar av parametrar. [23] 
 
En simuleringsmodell byggdes upp för att verifiera verkligheten och därefter gjordes ändring i 
modellen med minskade väntetider och reduceringar av ansedda slöseri. 

5.7 Tidsstudie  
Tidsstudie är en direktanalys där arbetet analyseras direkt genom att studera hur arbetet utförs. 
Ställtider och stycketider för en speciell operation och speciell produkt studeras. Direktanalys 
tillämpas främst vid operationer med höga krav på beskrivningar av rörelsemönster. [9] 
 
En förenklad tidsstudie genomfördes för NIS-cellen. Under två dagar observerades allt arbete 
i montagecellen, för att mäta en mer exakt montagetid för de olika momenten samt att 
upptäcka eventuella störningar under arbetet.  
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyserats de resultat som har framarbetats.  

6.1 Benchmarking 
Z-lyften tillverkar bakgavellastare och Ålö AB tillverkar frontlastare till jordbruksmaskiner. 
Z-lyften och Ålö AB monterar sina produkter i flödeslinje och har investerat i nya 
monteringslinjer. Ålö AB:s omfattar även svetsning och målning. Ålö AB har efter 
investeringar av ca 160 miljoner ökat sin produktionskapacitet med 50 % i snitt per vecka. 
Företagen intygar att det har blivit mer flexibla och lagerbindning har minskat efter 
investeringen.  
 
Resultat av benchmarking och arbetssätt samt struktur som EGSS kan tänkas använda i sin 
produktion är: 
 
Monteringen utförs på anpassad lastbärare längs en slinga. Pallställage med material finns i 
anslutning till slingan endera runt hela slingan eller i mitten av slingan. Materialet fylls på 
bakifrån och montören plockar materialet framifrån. Bestämda och uppmärkta lagerplatser i 
pallställage för material medför ordning och montören behöver inte gå omkring och leta 
material. 
 
Ålö AB och Z-lyften använder sig av montagelistor eller orderlistor. Inför varje montage får 
montören en orderlista där montagemomenten är beskrivna i påföljande ordning samt att 
listan redogör vilket material som ska plockas för montage. Instruktioner för montaget finns 
enkelt tillgängligt vid montageplatsen, endera i form av pappersinstruktioner eller på 
datorskärm som exempelvis visar dagens behov, antal producerade och differensen mellan 
dessa. Personalen kan enkelt överskåda nuläget och har en bra visualisering över 
produktionen. 
 
Fördelar med linjemontage är att montörerna förflyttas genom hela slingan. Det bidrar till att 
personalens måste kunna alla arbetsmoment. Vilket ger en ökad flexibilitet, vid eventuell 
frånvaro stannar inte produktionen utan en annan montör övertar uppgifterna.  
 
Företagen visar att produkter som tillverkas med ungefär samma antal komponenter som 
EGSS kan minimala materiallager hållas. Det finns endast material som behövs vid montaget 
vid montageslingan. En dags produktion samt en halv dags produktion som säkerhet upptar 
lokalytorna. Detaljer som frekventiellt ingår i montage är upplagda i tvåbingesystem. 
Genomloppstiden för montaget i slingan hos de båda företagen är korta cirka en timme 
respektive två timmar.  
 
Ytterligare arbetssätt som företagen använder och bör noteras är att inget montage påbörjades 
innan material finns på angiven plats i pallställagen vid montageslingan samt täta och dagliga 
materialleveranser från leverantörer. Uppdelat lager för projekt och reservdelar. 
Materialtillförseln sker med elektroniskt kanban längs monteringslinjen och icke 
sekvensmaterial, material som används oregelbundet, finns i pallställage. Vid slutstation 
kvitteras allt använt material. Efter montage testas produkten och en direkt återkoppling till 
montagelinjen ges vid eventuella fel som måste korrigeras.  
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6.2 Värdeflödesanalys EGSS 
En grupp med representanter från LK, LT, MM, PM, TP, OCH TQ samlades för att 
genomföra en värdeflödesanalys för montage av NIS-frame samt montage av 
invert/neckringmekanism på PM. Den värdeskapande och icke värdeskapande tiden 
definierades, se bilaga 5. 
 
Kvoten mellan den värdeskapande tiden och icke värdeskapande tid är relativ hög, 13,5 % . 
Den värdeskapande tiden resulterar i ett högt värde jämfört med icke värdeskapande tid. 
Montage av NIS-frame är idag ett intermittent montage och material beställs enbart till 
projekten. Det skapar få detaljer i lager vilket medför högt värde för värdeskapande tid. 
 
Informationsflödet för att starta ett montage är i flera led och innebär administrativa resurser 
och bör reduceras. Värdeflödesanalysen visar även att montagetid i NIS-cellen är relativt liten 
jämfört med totala ledtiden. Den långa ledtiden av detaljerna bidrar till en icke flexibel 
produktion. Montagetiden i NIS-cellen är inte den största källan för att minska 
genomloppstiden men montagetiden bör ändå ses över för att kunna reduceras ytterligare. 
 
Ett framtida tillstånd diskuterades och ändringar som ska testas är att montage av 
invert/neckring från PM taktas med två stycken mekanismer om dagen. Montage av 
lincolnblocken monteras utanför NIS-cellen och taktades tillsammans med invert/neckring-
mekanism. Förberedelsen är ett onödigt moment för montörerna så den ska elimineras. 

6.3 EGSÖ 
Spaghettidiagrammet visar att materialets långa transporter och korsande flödesvägar mellan 
de olika operationerna. Eftersom EGSÖ har en blandad verkstad som innebär att en maskin 
används av många olika detaljer bildas långa kötider innan maskinerna. 
 
Materialflödet för en detalj som måste skickas på lego är generellt enligt figur 13 nedan; för 
detaljerat materialflöde för valda detaljer, se bilaga 6. 
 

Bearbetning i x antal stegMålning

Ämneslager

Lego Amkomst Tvätt

Lager

MontageAnländer

 
Figur 13. Generellt flöde för detaljer som lego bearbetas. 

 
Materialet anländer till EGSÖ och målas, en U-trans görs, därefter läggs materialet i 
ämneslagret och används vid order. Det innebär att några detaljer kan lagras i flera år medan 
andra detaljer används regelbundet. Mellan varje operation finns en väntetid mellan två till 
fem dagar. Tillverkningen triggas och styrs med shoporder som innebär körlistor och 
planeringsmöten.  
 
Layout hos EGSÖ är väldigt kompakt, all yta utnyttjas av bearbetningsmaskiner såsom 
svarvar, fräsar och slipmaskiner. Det skapar en dålig visualisering i lokalen. Arbetsplatsen för 
neckringmekanism är bristande i utformning och ergonomi. En projektgrupp har bildats i 
Örebro som arbetar med att förbättra montage av neckringmekanism där bland annat en 
montagebänk diskuteras. 
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6.4 Spaghettidiagram EGSS 
Spaghettidiagram skapades för följande detaljer:  
1. Bottenplatta 
2. Bärframe 
3. Dowel pin, ingående detalj 
4. O-ring 
Bottenplatta och bärframe är högkostnads- och stamdetaljer. Dowel pin och o-ring är mindre 
och lågkostnadsdetaljer. För detaljernas transportväg från godsmottagning till montagecell, se 
bilaga 7. 
 
Diagrammen visar att detaljerna transporteras en relativ rak väg. Det som kan ifrågasättas är 
varför de ska passera ankomstkontrollen? Vid varje stopp innan detaljen når NIS-cellen utförs 
även administrativa uppgifter, transaktioner måste göras för registrering i BPCS. 
 
Ingen tid finns registrerad för hur länge materialet väntar innan en N-trans görs vid 
godsmottagning. Godsmottagningen vet att det material som kommer in under dagen 
mottages och teoretiskt ligger inte material längre än en dag. Samma tid gäller även för 
höglager och kardex, att detaljer som hamnar i kö tas om hand under dagen. 

6.5 Kvalitetsavtal 
När materialet är levererat till EGSS ska de fortast möjligt till montageplatsen. Ingen nödig 
hantering såsom kontroller bör ske inom lokalerna. Kontrollen bör genomföras hos 
leverantören. Onödiga steg som att mellanlagra detaljerna samt onödiga tranporter försvinner. 
 
Kvalitetsavtal för detaljer skulle innebära att detaljerna inte behöver ankomstkontrolleras, 
vilket medför färre ilägg och uttag från lager. En kortare transportväg och mindre hantering av 
detaljerna innan montage fordras. En lista över aktuella detaljer sammanställdes och personal 
på TQ kontaktades för eventuell möjlighet att teckna kvalitetsavtal för detaljer. Resultatet 
blev att några av detaljerna kommer att inneha kvalitetsavtal inom snar framtid medan för 
detaljer såsom bärframe och bottenplatta pågår inget arbete att teckna avtal, se bilaga 8 för 
sammanställning.  

6.6 Montage av NIS-frame 
Förberedelserutan i värdeflödesanalysen ska elimineras. Vid montagestart ska inte montörerna 
behöva färdigställa cellen utan allt material samt verktyg ska finnas på plats och framförallt 
på rätt ställe så att montörerna genast kan påbörja montaget. 
 
Montagemoment som kan plockas från cellen är lincolnblocken som istället monteras som ett 
delmontage för att minska genomloppstiden för montaget av NIS-frame. Alternativ är att 
leverantör av lincolnblock monterar connectorerna på lincolnblocken. Genom att montage av 
lincolnblock plockas från NIS-cellen reduceras genomloppstiden för en sats med denna tid.  
 
Klippning av lincolnrör tar ca en dag för en montör att utföra. Likt annat material ska 
lincolnrör finnas på plats vid montagestart. Klippmomentet flyttas bort från montaget av NIS-
framar. Externa leverantörer har kontaktas för offertförslag för att klippa lincolnrör i rätta 
längder och leverera dessa direkt till montagecellen. Det skulle innebära att reducering av 
montagetid. 
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Invert/neckringmekanism taktas mot NIS-cell med ett kanbansystem. En pall är placerad i 
NIS-cellen och en annan pall på PM i mekanismcellen som är fylld med invert/neckring. När 
pallen är tom i NIS-cellen fraktas den till mekanismcellen, den indikerar då start av montage 
av mekanism. Den fulla pallen transporteras direkt till NIS-cellen.  
 
Leverantör för bärframe och bottenplatta kontaktades för att ändra position på pall. Bärframe 
roterades och levereras i nuläget liggande på långsidan. Bottenplattan ligger på undersidan. 
Ompositioneringarna underlättar hantering och lyften av detaljerna från pallarna till 
lyftborden. Bärframens svajning har minskats och bottenplatta behöver inte längre vändas 
innan placering på lyftbord. Överenskommelse med leverantör att bärframe och bottenplatta 
kan taktas med det antal som ska tillverkas varje dag. 
 
Bulkmaterial och lågkostnadsdetaljer såsom skruvar, plugg etc. ska alltid finnas i cellen och 
inte som dagens material hantering där de kommer i rätt antal till varje frame. Materialet kan 
styras som ett tvåbingesystem. När material har förbrukats till en bestämd nivå beställs nytt 
från lager och fylls på i cellen. 
 
Två stycken VKR-balkar med fastlimmad gummimatta per bord har kapats och monterats på 
lyftborden istället för träbalkarna som tidigare används. 
 
Vid sammanfogning av bottenplatta och bärframe krävs idag att kättingar används för att 
jämnt fördela vikten av framen så den hänger vågrätt. En viktfördelare bör inskaffas för att 
enklare hantera framen när den ska lyftas upp och ner från lyftborden. 
 
Med dagens frame ses inget annat alternativ än att bocka lincolnrören enstyckesvis och 
ansluta i lincolnblock och bärframe. 
 
Daglig tillverkningslista till montörerna om hur många som ska monteras. Tydliga mål ska 
finnas i lokalerna där all personal är medvetna om hur mycket som ska produceras per dag. 

6.6.1 Montagefixtur 
För att försöka eliminera otymplig hantering av frame samt minska traverslyft är tanken att 
konstruera en montagefixtur. En liten grupp bestående av montörer brainstormade om 
eventuell montagefixtur eller lastbärare för användning vid montage av frame. Funderingar 
och förslag samt viktiga parametrar som uppstod var bland annat: 
• Lastbärare där både bottenplatta och bärframe kan monteras. 
• Gemensam lastbärare. Bärframe är fäst i ett ok, roteras 90° i y-led samtidigt som 

bottenplatta monteras. Efter färdiga montage roteras bärframen tillbaka 90° i y-led och 
vrids till samma position som bottenplatta men ovanför och sammanfogning sker. 

• Ytor runtom eller på lastbärare där verktyg och material kan placeras . 
• Utrymme för att montera vid båda långsidorna av framen.  
Vikten för detaljerna är enligt tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Vikttabell  
Detalj Vikt [kg] 
Bärframe 482 
Bottenplatta 119 
Invert/neckring mekanism 161 
Totalvikt ca 800 
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Tankarna har varit spridda innan beslutet föll på en rotationsvagga, se bilaga 9 för tankar vid 
brainstorming och alternativ för montagefixtur. 
 
En kravspecifikationstabell har arbetats fram samt vilka krav förslaget uppfyller har noterats, 
se tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Kravspecifikation och uppfyllda krav av vaggan 
Krav/Förslag Rotationsvagga 

Rotation  
90° Ja 
hastighet För hand med spärr  
Positionering max 5min Ja,  
Lyftkapacitet 1000kg Ja 
Ergonomi  
höjd intervall Nej 
hastighet Nej 
Infästning och åtkomlighet Ja 
Kostnad 2180kr 
Flexibel för NIS/IS Nej 
Antal traverslyft 0 

 
Rotationsvaggans utseende 
Fixturen har utseendet och funktionen likt en vagga. Två stödben, av fyrkantsprofil, är 
förankrade i golvet. Stödbenen är öppen upptill för att enkelt kunna sänka ner bärframen som 
är stående på lyftbord. Fästena är av plattjärn samt en balkprofil och skruvas fast på framens 
toppsida i befintliga hål. En spärr över öppningen på stödben för att säkerhetställa att inte 
frame kan lyftas ur. Genom varje fäste är en axel fäst med rullager som tillgodogör rotationen, 
för figur av rotationsvagga se figur 14 samt för dimensionering se bilaga 10. Rotationsarmen 
är konstruerad med spärrar i lägen om 90°. Den tid rotationsvaggan upptar är marginell 
jämfört med dagens hantering vid sammanfogningen. Den minimerar dock användning av 
travers och onödig hantering av frame i luften. 
 

 
Figur 14. Rotationsvagga. 
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Rotationsvaggan uppfyller inte alla uppsatta krav, vilket är ett medvetet val. Vaggan är inte 
flexibel ur ergonomisk synvinkel men tiden som montören utföra rotationsmoment är mindre 
än en minut och det kommer endast att genomföras max ett fåtal gånger per dag och per 
montör. Samma vagga är inte aktuell att använda till IS-framar men konceptet, där vaggans 
mått anpassas till IS-framarnas storlek. Traverslyften som behövs är upplyftning av 
bottenplatta och bärframe på lyftbord samt nedlyftning av komplett frame. 
 
Vid konstruktion ska en riskanalys genomföras, den överlåts till företaget. 

6.6.2 Tidsstudie 
En tidsstudie genomfördes där ändringar utifrån värdeflödesanalysen var verkställda. 
 
En dubbelsidig materialvagn investerades och material fylldes på hos LK som transporterade 
vagnen till montagecellen inför montagestarten. På ena sida är materialet till bottenplattan och 
på andra sidan material till montage av lincolnrör och till bärframe. Fördel är att LK enkelt 
fyller vagnen och därefter transporterar den till cellen. Montören slipper fylla på plastlådorna 
och behöver inte engagera sig i materialtillförsel. Nackdel är att vagne är lite i vägen vid 
flyttning av bärframe mellan lyftborden.  
 
De störningar som uppmärksammades under tidsstudien är: 
• Materialbrist, materialet hade inte transporteras till NIS-cellen i tid.  
• Verktygsbrist, i starten av framesatsen letar montörer efter verktyg. 
• Taktning av invert/neckring-mekanismen och lincolnblock fungerar inte som planerat. 

Pallen fanns inte på plats med block och mekanism i NIS-cellen. Vilket bland annat 
berodde på att truckförare inte transporterat pallen till cellen på grund av att pallens 
transportkanban inte hade vänts efter tillverkning. Sammanfattningsvis är avståndet för 
långt när de olika montagecellerna befinner sig i olika lokaler. Det finns idag ingen 
möjlighet till visuell kontakt med varandra.  

 
Sammanlagd effektiv montagetid beräknades till Z timmar och det är då teoretiskt möjligt att 
montera en frame per montör och dag. 

6.7 Utformning av NIS-cell 
Nedan redovisas moment som ingår i alla kommande förslag av utformning av NIS-cell.  
 
Lagerplaster ska vara bestämda och uppmärkta med artikelnummer och bild. De detaljer som 
har kvalitetsavtal transporteras direkt till den bestämda platsen i pallställage vid NIS-cellen. 
Anteckningstavlor där problem och störningar tydligt noteras. Dagligen kontrolleras tavlan av 
produktionsansvarig som behandlar problemen.  
 
Bockning av rör utförs efter planerade ordrar för att undvika många omställningar på grund av 
långa ställtider för bockningsmaskinen. "Rörbockningen" lagrar rören för projekten vid 
"rörbockning" lokalen och rören levereras satsvis till montagecellen.  
 
Emhart Glass arbetar idag med 5S och ett fortsatt arbete i NIS-cellen bör fortgå för att 
montagetiden ska kunna minimeras. Montagecellen ska ha sina verktyg placerade vid 
montageplatserna i cellen. Alternativt är att använda en låda med endast behövda verktyg för 
montaget som är placerad på lyftbordet. Material är placerat nära arbetsstationen. 
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All nedanstående förslag bygger på att två montörer arbetar i cellen, vilket kommer att 
resultera i två framar per dag. 

6.7.1 Förslag 1 Omflyttning i befintlig cell 
Förslag 1 omfattar optimering av montagecell med befintlig yta med hjälp av 5S-metod. Inget 
annat alternativ än hur dagens montage genomförs. Borttagning av arbetsbänk och 
omplacering av material, se bilaga 11.  
 
Ta bort lincolnfixtur bordet och flytta bordet närmast kontoret till platsen för lincolnrören. 
Bockade rör lagras ovanför lincolnfixtur samt material för lincolnrör, såsom connectorer och 
skruvar. 
 
Detaljer till bärframe placeras i pallställage på andra sidan väggen. Eftersom montören ändå 
måste gå över hela cellen och hämta material sker ingen annan placering av material. 
 
Flödet i cellen är snarligt dagens montering förutom att bemanningen endast är två montörer. 
Montör 1 lyfter upp bottenplattan på lyftbordet närmast väggen och genomför montaget av 
bottenplattan. Montör 2 lyfter bärframen till ett av lyftborden vid lincolnbordet och genomför 
montaget i bärframe. När montör 1 är färdig med bottenplattan utför han/hon samma procedur 
som montör 2. När montör 2 är färdig med bärframen lyfter han/hon bärframen till 
bottenplattan som montör 1 har monterat. Bottenplatta och bärframe sammanfogas och det 
sista montagemomentet med mekanism utförs. Montör 2 lyfter undan den kompletta framen 
och monterar en ny bottenplatta som montör 1 använder vid sin sammanfogning av bärframe 
och bottenplatta. Därefter utförs denna loop tills en NIS-sats är färdig.  
 
Förslag 1 innebär en minskning av 48 % av montagetiden jämfört med den dokumenterade i 
operationslista. 

6.7.2 Förslag 2 Öppning av flödescell 
Ett komplement till förslag 1 är att öppna upp cellen mot pallställaget för att förenkla plock av 
material som kan ske direkt från pallplaster i pallställaget. Det enda som skiljer förslag 2 från 
förslag 1 är öppning av vägg. Öppningen av väggen kommer att underlätta ilägg och uttag av 
materialet. Materialet fylls på bakifrån och utplock görs framifrån. Pallställaget blir även 
utrustat med utdragsenhet, för exempel på pallplatser i ställage och utformning, se bilaga 12. 
Det skulle reducera onödiga rörelser för montörer vid hämtning av material.  
 
Förslag 2 har samma reducering av montagetid med 48 % jämfört med den som idag finns 
dokumenterade i operationslistan. 

6.7.3  Förslag 3 Öppning av flödescell samt mobila lyftbord 
Det befintliga utrymmet utnyttjas men närstående väggar öppnas för att få kontakt med 
pallställage samt öka ytan. Exakt samma motivering i förslag 2 gäller för öppning av vägg.  
 
I detta förslag 3 monteras frame i ett linjeflöde som är lättöverskådligt. Mobila lyftbord, se 
figur 15 för bild, investeras till cellen samt en svängkran som är fäst på pelaren. 
Rotationsvaggan används vid sammanfogning av bärframe och bottenplatta. Lyftbordet 
transporteras mellan montagestationerna för att eliminera dagens traverslyft. Traverslyft 
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behöver endast göras vid placering av bottenplatta och bärframe på lyftbordet och avlyftning 
vid färdigt montage. En svängkran är en låg ekonomisk investering så dagens travers behövs 
inte och kan utnyttjas till annat. Fördelar är att vid eventuella fel kan bordet enkelt ställas på 
sidan av cellen och cellen kan utnyttjas till montage samt att montaget utförs i rörelse i 
materialets riktning, se bilaga 13 för utformningsförslag och flödesväg. Inga onödiga 
förflyttningar för montör behöver utföras göras för att hämta material. 
 

       
Figur 15. Mobilt lyftbord till vänster, placering av bärframe och bottenplatta på bordet till 
höger. 
 
Flödet i cellen löper enligt: Montören lyfter med travers upp bottenplatta och bärframe på det 
mobila lyftbordet. På lyftbordet finns angivna positioner för bottenplattan och bärframen se 
figur 15 och bild till höger för placering av bärframen och bottenplatta. Lincolnblock 
monteras och lincolnrören bockas och ansluts i bärframen. När detta moment är avklarat 
flyttas lyftbordet till andra sidan av cellen där resterande detaljer monteras i bärframen, se 
figur 7, samt fästen för rotationen. Lyftbordet höjs och transporteras till rotationsvaggan där 
lyftbordet sänks ner och axlarna i fästena vilar i vaggans stödben. Lyftbordet flyttas framåt till 
markering i golvet. Lyftbordet höjs och bottenplattan dockas i bärframen. Bottenplattan 
skruvas fast och därefter flyttas lyftbordet tillbaka för att framen ska placeras på mitten av 
lyftbordet. Därefter höjs bordet och transporteras framåt. Vaggfästena kan nu avlägsnas och 
detaljer såsom invert/neckring kan monteras. Vid färdig monterad frame lyfts framen ner på 
pallen med hjälp av svängkranen. En montör utnyttjar ett lyftbord och monterar en frame. 
Efter montaget kvitterar montören framen i BPCS-systemet så att materialet dras från lager. 
 
Förslag 3 innebär en 50 % reducering av montagetiden jämfört med tiden som är registrerad i 
operationslistan. 

6.7.4 Förslag 4 Gemensam montageslinga 
EGSS monterar även andra modeller av framar. Dessa modeller monteras idag satsvis, förslag 
4 innebär att alla framar ska ingår i en gemensam linjetillverkning. Eftersom NIS-cellen idag 
inte används till annat utan endast vid order av NIS-framar och ytan utnyttjas inte 
regelbundet. I framtiden då produktionen av NIS-framar antas ökas är det dessutom dumt att 
låsa in NIS-montaget i en cell. Förslag 4 innebär en total layoutförändring för framemontage 
där NIS-framar och andra modeller av framar monteras i en gemensam slinga, för förslag 4 se 
bilaga 14. NIS-frame som har färre arbetsmoment och monteras endast vid de arbetsstationer 
som behövs för en komplett frame. 
 

Bottenplatta

Bärframe
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För att kunna svara mot en eventuell stigande marknad för glasformningsmaskiner som 
innebär produktionsökning av framar krävs framförallt att mer yta för att montera dessa 
framar. Utförs montaget enligt linjetillverkning kan alla framar monteras på samma yta med 
förutsättning att linjen är dimensionerad för antalet. Vid enstyckstillverkning kommer 
eventuella fel i konstruktionen att upptäckas tidigare och fel kan återställas innan hela satsen 
är påbörjad. Genomloppstiden minskar totalt för varje framesats, vilket bidrar till minskad 
kapitalbindning. 
 
Förslag 4 bygger på samma princip som förslag 3, linje tillverkning. Flödet kan beskrivas 
enligt att framen förflyttas längs banan med hjälp av ett mobilt lyftbord där material är 
placerat längs sidan av slingan.  
 
Montageslinga: Montören startar med en montagelista med projektnummer. På listan finns 
exempelvis montage för bottenplatta med vilka detaljer som ingår i montaget. Detaljerna 
plockas därefter från pallställagen. Efter varje montagestation görs en kvittering att montaget 
är färdigt och material kvitteras från systemet, BPCS. Montagelistan följer med framen längs 
linjen. Montage instruktioner och ritningar finns att tillgå i datorer runt slingan. 
 
Längs montagelinjen är arbetsstationer utplacerade i montageordning. Beskrivning av 
stationerna 1-10 är enligt nedan: 
1. Förmontage av detaljer som monteras som ska fästas på framen ex block och manifold. 

Vid denna arbetsstation finns materialet som fordras för montaget. Pallställagen är 
uppbyggda med utdragbara pallar och material tillförseln sker bakifrån och plock av 
materialet sker framifrån. Montören utför montaget och därefter placeras detaljerna i en 
pall, i storlek av en halvpall, som är placerad på ett rullband. Rullbandet är anslutet med 
pallställaget till montagebanan. Pallen med detaljerna transporteras via rullbandet till 
pallställaget. Rullbandet är byggt i två etager för att smidigt kunna frakta tillbaka den 
tomma pallen till förmontage. 

2. Connectorer monteras i bärframe. 
3. Detaljerna från förmontage monteras på bärframe. 
4. Lincolnkvasten monteras och lincolnrören ansluts till connectorer. För NIS-monteras 

lincolnrören. 
5. Rördragning för IS-frame. 
6. Bottenplattan monteras i en anslutande slinga. 
7. Framen sammanfogas med bottenplattan. 
8. Plunger, braket monteras etc. Denna station passerar NIS-frame. 
9. Mekanismerna monteras. 
10. Mekanismerna riktas. Denna station passerar NIS-frame. 
11. Testkörning av mekanismer. Denna station passerar NIS-frame. 
 
"Rörbockningen" har rören lagrade. Det som tillkommer är varianter för kundspecial och 
dessa är utprovade att passa i framen innan montaget sker i slingan. Rören skapas för första 
framen i satsen. 
 
Förmontage: På den dagliga orderlistan står montagen som ska utföras, ordernumret knappas 
in i dator och ritningen samt instruktioner vid eventuell kundspecifikation visas. Detaljen 
monteras och registreras för att material ska kvitteras i BPCS. Montören placerar detaljen i 
pall som transporteras till montageslingan. 
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Ett parallellt flöde genom slingan kan även införas för ökad flexibilitet. Det ska vara 
möjlighet till en överskådlig blick i hallen så pallställage med en höjd ungefär 1,70 meter. 
Principen för montagefixturen, rotationsvaggan, kan användas längs slingan. Där det finns 
rotations stationer placerade runt slingan. Infästen och mått anpassas efter IS- och AIS-frame 
storlek.  
 
Resurser, en knapp överbemanning samt att ett kontinuerligt arbete med förbättringar fortgår. 
Vid exakt bemanning kommer montagelinjen att stanna vid oförutsedd frånvara. Behövs inte 
alla resurser i montageslingan arbetar de montörer med förbättringsförslag och åtgärder.  
 
Vid implementering av förslag 4 behövs de olika montagestegen för IS-framar grundligt 
undersökas och kontrolleras om eventuella omkonstruktioner eller eventuell standardisering 
är möjlig. Flytta ut delmontage som blir länkade till montagelinjen. Analysen kan leda till 
förändring av fixturer vid montage av mekanismer för att reducera montagetiden samt 
underlätta och undvika traverslyft av frame. Se över en standardisering på lägsta detaljnivå av 
framar för att minska antalet olika skruvmodeller etc. vilket underlättar och minskar utrymmet 
för lager. Så många av så få modeller som möjligt bör eftersträvas.  
 
Förslag 4 innebär att en framesats genomloppstid minskar och mindre material behöver vara 
tillgängligt. Förslaget stannar vid koncept och på grund av att resterande del av produktionen 
måste angripas samt av den bestämda avgränsningen för projektet.  

6.8 Investeringskalkyl 
En investeringskalkyl har beräknats för att se hur lång tid det tar att återbetala kostnaden som 
förslagen innebär. Med i kalkylen finns även beräknat vilken reducerade tid som de olika 
förslagen genererar, se bilaga 15 för beräkningar.[17] [20] [23] [26] 
 
Investeringskalkylen av förslagen är baserad på enkel payback-metod, återbetalningsmetod. 
Resultatet är att investering av förslag 2 är återbetald efter 30 framar, för förslag 3 tar det 79 
framar. Vid jämförelse med 2005:s produktion av framar, medför att förslag 2:s 
investeringskostnad är intjänad på mindre än ett år. Förslag 3:s kostnad tjänas in på lite mer 
än ett år. Med år 2005 och våren 2006 som referenser antas produktion av NIS-framar öka 
och investering av förslag 3 rekommenderas. Utifrån projektets avgränsning rekommenderas 
beräkning av förslag 4 som involverar alla framemodeller. 

6.9 Konsekvenser för andra avdelningar. 
PM påverkas genom att takta invert/neckring mot montaget i cellen. PM slutar tillverka 
batchvis och tillverkar endast mot NIS-cellens behov. Materialtillförseln till NIS-cellen styrs 
lik ett kanban system, en tom pall vid NIS-cellen signalerar transport till montagecell 
invert/neckring samt start av montage av invert/neckring. Uppmärkta och bestämda platser för 
material i pallställagen.  
 
Notering bör göras att tecknas kvalitetsavtal för detaljer och material transporteras direkt till 
montagecellen minskar därmed beläggningen för kontrollstationen och lager samt att 
väntetiderna innan arbetsstationerna reduceras. 
 
Montage av glasformningsmaskinen påverkas inte idag av att NIS-framarna monteras 
enstyckesvis. Montaget av maskinen påbörjas inte förrän hela satsen är färdigmonterad. 
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6.10 Simulering 
Simuleringsmodellens giltighet har verifierats genom simulering av befintligt 
produktionsupplägg. De mest kostsamma ingående detaljerna till NIS-frame såsom 
bottenplatta och bärframe samt tillverkning av neckringmekanism i EGSÖ där detalj med 
längst ledtid valdes, se bilaga 16. Förutsättningar som gjordes är att ämnet finns hos EGSÖ 
samt att framar och bottenplattor finns hos leverantören.  
 
En modell som baseras på lean produktion skapades, se bilaga 17. Modellen innehåller 
minimala kötider för att teoretiskt visa genomloppstiden från ämnestillverkning till komplett 
frame. Avgränsningar som är gjorda är att bärframe och bottenplatta finns hos leverantören 
samt ämne för detalj hos EGSÖ finns tillgängligt. Leverans av bärframe och bottenplatta är 
dagligen två stycken. Väntetiderna innan operationerna i EGSÖ samt operationstid för lego 
avlägsnades. En färdigpall finns lagrad hos legotillverkaren, när detaljen lämnas hos 
legotillverkaren hämtas den färdiga pallen. Ankomstkontrollen är borttagen hos EGSS för vid 
kvalitetsavtal behövs den inte. Ett linje flöde skapas i NIS-cellen där en montör monterar en 
komplett frame.  
 
Med ovanstående ändringar simulerades modellen och resulterade i att från tillverkning av 
detalj hos EGSÖ till monterad komplett frame är det teoretiskt möjligt att minska 
genomloppstiden med 85 %. Idag är det inte praktiskt möjligt att eliminera alla väntetider 
innan operationerna på grund av den blandade verkstaden hos EGSÖ men rekommendation är 
att undersöka en minskning av ledtiderna för detaljerna. Med förutsättning att montage av 
NIS-frame ska ske regelbundet kan neckringmekanism taktas från EGSÖ. Taktat flöde från 
EGSÖ till EGSS där leverans sker dagligen med fyra stycken neckringmekanismer, kräver 
med dagens partistorlek att ämne levereras från leverantör var 13:e dag. Lager innan montage 
av neckringmekanism kommer att variera med maximalt lager till 28 stycken, se bilaga 17 för 
diagram. Med denna takt kan montage av neckringmekanism i EGSÖ och montage av frame 
hos EGSS kontinuerligt och utan väntetid genomföras. 

6.11 Uppfyllda mål 
Förslag om utformning av NIS-cell där montagetid och tid för arbete i dålig arbetsställning är 
reducerad har genomförts, tid har minskat med minst 48 %. En rotationsvagga är framtagen i 
konceptform för att förenkla hantering av frame och som innebär minskning av traverslyft. 
EGSÖ valdes som leverantör och en analysering har genomförts vad det skulle innebära för 
NIS-montaget med förkortad ledtid av detaljer och vilken ledtid som är teoretisk möjlig. En 
analys för hur material styrs vid ett kontinuerligt montage av NIS-frame har även utförts 
genom simuleringen.  
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7 Slutsats och diskussion 

Under detta kapitel tittar författaren tillbaka på projektets tid och tankar om arbetet, 
upplägget och svårigheter.  
 
Att så många komplexa komponenter och mekanismer behövs för att kunna skapa en 
glasflaska eller glasburk kunde jag aldrig föreställa mig innan jag påbörjade examensarbetet. 
En frame är en komplex detalj och vid utformningen av rotationsvaggan var det klurigt att 
finna fästpunkter på framen. När jag trodde att jag hade hittat en bra lösning på en lastbärare 
visade det sig att det skulle vara omöjligt att fästa framen. Jag har under arbetets gång haft 
närhet till produktionen, vilket har underlättat genom att jag enkelt har kunnat få svar på mina 
frågor och kunnat undersöka hur en eventuell ändring skulle innebära i praktiken. 
 
Vid införande av linjetillverkning kommer störningskänsligheten att öka och kräver 
framförallt att material finns på plats innan montagestart samt att inga konstruktions- eller 
montageöverraskningar dyker upp vid montage. Ritningar ska finnas vid montagestart samt 
att skapa rutiner så att inget arbete påbörjas förrän material och ritningar är färdigställda. När 
montage av en frame har påbörjats ska montaget löpa fritt genom montageslingan utan 
störningar. Ledtider är en nyckelfråga i resurssnål produktion och för flexibilitet i 
produktionen, ett arbete för att minska dessa bör regelbundet pågå. Arbeta för att teckna 
kvalitetsavtal för material så att endast stickprov utförs. Linjetillverkning ”tvingar” företaget 
att utbilda sin personal så att alla kan utföra alla arbetsmomenten i en montageslinga. Arbetet, 
processen och företaget blir då mindre känsligt för störningar och mer flexibelt. 
 
Tydliga instruktioner och rutiner ska finnas dokumenterat samt uppföljning så att rutinerna 
följs. Många personer arbetar på rutin och erfarenhet vilket kan göra att företaget en dag 
stupar vid bortfall av dessa erfarna personer. Alla anställda ska enkelt kunna tillgodose sig 
med information om kommande montering, planering och resultat. Monteringsinstruktioner 
bör finnas lättillgängligt och förståligt vid cellen. Ett alternativ är att det finns en dator i 
anslutning till monteringsstationerna så att montörerna kan knappa in projektnummer och 
detaljnummer och därefter få fram ritningen, tyda den och utföra montaget. På denna sida står 
även specifikationerna för detaljen. Detta för att undgå att leta ritningen i projektpärmen och 
därmed spara värdefull tid.  
 
Eftersom produktionen är levande och att hela tiden veta att ändringar av detaljer genomförs 
men aldrig när i framtiden har det vissa stunder varit svårt att veta om det är värt att fundera i 
den tänkta montageslingan. Ett exempel är att idag undersöks det om det finns möjlighet till 
en gjuten NIS-frame där bottenplatta är gjuten i bärframe. Bockning av lincolnrören kan då 
bytas ut mot en mer effektivare metod där alla mekanismer kan monteras på framen som då 
skulle innebära en avsevärd reducering av montagetiden för lincolndragning.  
 
En reflektion som kan nämnas är att EGSS lokaler är enormt avlånga cirka 300 meter. Den 
långa byggnaden gör det svårt att undvika avstånd mellan olika operationer och det bidrar till 
långa transportsträckor. Byggnaden bidrar även till svårigheter till direkt visuell kontakt 
mellan montageceller och stationer. En överblick från inleverans av material till utleverans 
hindras samt att kommunikationen mellan avdelningar enkelt blir bristande vid långa avstånd. 
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Jag har även fått möjligheten att få skåda hur både stora och små saker påverkar 
produktionen. Exempel på detta är hur sena revisionsändringar kan påverka och är en extremt 
stor störning för slutmontaget. När material inte är på plats eller i rätt tid behöver inte i 
slutändan bidra till en försening i leverans men åtminstone konsekvenser i produktions-
planeringen. 
 
Studiebesöken vid benchmarking gav enormt mycket inspiration hur en produktion ser ut vid 
linjeflöde och hur lite yta som fordras trots produkter bestående av 100 komponenter. Det var 
väldigt bra att dessa kunde genomföras tidigt i projektet. Besöket hos EGSÖ gav en snabb 
inblick av hela förädlingskedjan för en NIS-frame samt hur långa ledtider uppstår.  
 
Att jag tidigt under projektets gång påbörjade tankarna kring förslag 4 gjorde att jag hade 
svårt att fokusera på att stänga in montaget för NIS-framar i en egen cell.  
 
Interjuver med personal kan försköna verkligheten och berättar istället vad som står i systemet 
istället för verkligheten, vilket kan ge en felaktig bild av situationen. Det är ändå verkligheten 
och nuläge som kan analyseras. Därför var det bra att genomföra tidsstudier där en mer exakt 
tid uppmärksammas och störningar kom fram. En tidsstudie lyfter upp problem och skapar 
diskussion samt att alla blir medvetna om störningarna. En tidsstudie hade varit bra att 
genomföra innan värdeflödesanalysen för att få exakta tider. Under värdeflödesanalysen 
intervjuades istället montörerna, vilket då gav en uppskattning av tid.  
 
Under projektet hölls kontinuerliga avstämningsmöten med I Friberg och Ö Westerlund och 
har verkligen varit givande. Mötena var regelbundet varje vecka och det gjorde att projektet 
hela tiden gick framåt. Under dessa möten har vi diskuterat olika problem och förslag som har 
uppstått. De har ”pushat” mig att inte fokusera enbart på problemområdet utan att fundera 
över flödet bakåt. Vid eventuellt problem se om en tidig justering kan göras och undersöka 
om justeringen ger några konsekvenser för tillverkningskedjan längre framåt och vice versa. 
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Bilaga 1 - Lean produktion  
1(1) 

Satsningar med riktning mot lean produktion innebär ett produktionssystem med mindre 
kapitalbindning, kortare ledtider och mindre lager.[4] 
 

Flöde förbättrar leveranssäkerhet 

De bästa besluten för att öka leveranssäkerhet är vanligtvis de som förbättrar flödet, små 
maskiner, jämn blandning i produktionsplaner samt ställtidsreduktion. 
Ställtidsreduktion 

Ställtidsreduktion kan leda till överproduktion om den inte samordnas med mindre partier och 
kanban. Minska därför ställtid för att minska partistorlek, inte för att öka kapacitet. 
Varulager och prognoser 

Att minska varulager till mycket låga nivåer kräver en insikt i kundbehovens variationer och 
prognoser är inte alltid tillräckliga. 
Minska inte för mycket 

För stora minskningar av operatörer och säkerhetslager straffar sig vanligtvis. Var observant 
på kostnaden för förlorade kundorder så var försiktig med minskning av resurser och lager.  
Special order 

Den ökade förmågan att hantera specialorder visar hur lean produktion tillåter företag att gå 
från lagerstyrd till kundorderstyrd tillverkning. Det ger vanligtvis högre marginal och större 
vinst. [13] 
 
Tillvägagångssättet att angripa slöseri, leder till förbättringar i allting vi gör. Genom att arbeta 
systematiskt och skoningslöst finner vi en långsiktig och fokuserad väg att bli resurssnål. 
Arbeta systematiskt efter följande steg: 

1. identifiera slöseri 
2. sök efter orsaker 
3. inför ständiga förbättrings åtgärder 
4. kontrollera och mät resultat [13] 
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Bilaga 3 - Materialflödet i NIS-cellen, inklusive detaljernas 
artikelnummer 

      1(1) 
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Bilaga 4 - Värdeflödesanalys 
      1(2) 

Första steget när ett fungerat flöde har skapas är att kartlägga produkternas värdeflöde. 
Analysen innehåller en definition av hela värdeflödet för en produkt och mäter prestanda i 
flödet av tid, produkter i arbete och resursutnyttjande. [8] 
 
Det kan vara bra att använda figurer som beskriver de olika processtegen i flödeslinjen när 
kartan skapas. För varje process ska fakta samlas in. Vilka fakta som är aktuell måste 
bestämmas, exempel är cykeltid, ställtid, antal operatörer, tillgänglig arbetstid och antal 
kassationer. Dessutom ska produktens ledtid genom värdeflödet samt takttiden bestämmas. 
Det sista som ska införas på kartan är en tidslinje för tillverkningens ledtid som ritas längst 
ner på kartan. [4] 
Definition av tid som kan vara aktuellt att mäta. 
Takttid  =  den tillgängliga arbetstid per skift/ kundernas behov per skift 
Cykeltid  =  tid det tar för en artikel att bli färdigbehandlad i en process eller tid det tar för  
      operatören att utföra arbetsmomentet 
Ledtid  =  tid för en produkt genom en hel process, från start till färdig produkt 
Ställtid  =  tid det tar för att ställa om en utrustning mellan olika produktvarianter.[4] 
 
Det är även viktigt att kommunikationen är tydlig och förståelig inom företaget. Vid en 
värdeflödesanalys utreds också sambandet mellan information och materialflödet. Det gör det 
enklare att identifiera källor till slöseri och kunna sätta fokus på förbättringsåtgärder. [8] 
 
”Kartläggningen” i sig är inte ett sätt att bli snabbare, bättre och mer resurssnål utan det är 
bara en metodik. Det som är viktigt är att skapa ett flöde som effektivt skapar mervärden. För 
att skapa ett värdehöjande flöde krävs det en vision av företaget. Kartläggningen hjälper till 
att se och sätta fokus på flödet med en vision av att i framtiden förbättra tillståndet. Både 
material- och informationsflödet måste kartläggas. [10] 
 
Att kartlägga en produkts värdeflöde ska inte ta lång tid. Inom ett par dagar bör kartan över 
det framtida tillståndet vara klar. [4] 
 
Rätt utnyttjad fungerar värdeflödesanalysen som ett stöd för långsiktiga förbättringsarbeten. 
Analysen lägger grunden för ett nytt perspektiv där verksamheten i sin helhet uppmärk-
sammas. [10] 
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2(2) 
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2(2) 
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Bilaga 6 - Flödesväg för detaljer hos EGSÖ 
 1(1) 
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Bilaga 7 - Spaghettidiagram 
1(2) 
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2(2)
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Bilaga 8 - Kvalitetsavtal 
1(1) 
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Bilaga 9 - Utformning av montagefixtur 
1(1) 

Ett möte anordnades med montörer och Ö Westerlund för brainstorming för utformning av en 
montagefixtur. Under mötet diskuterades funktioner och utseende för en eventuell lastbärare. 
De tankar och idéer som uppstod är enligt punktlista nedan: 
 
• Både bottenplatta och bärframe kan monteras samt sammanfogas. Framen vrids till en 

position där montage utförs medan bottenplattan befinner sig i en ostörd position från 
bärframen och monteras. När båda montagen är färdiga vrids framen till samma position 
som bottenplattan och detaljerna sammanfogas.  

• Vid mötet kvarstod problem med rör till takeoutmekanismen och det var då viktigt att 
röret är i rätt vinkel på bottenplattan. Problemet var nödvändigt att lösa innan en vertikal 
sammanfogning kan genomföras. Konstruktionen för röret till takeoutmekanismen ändras 
så att framen och bottenplatta och bärframe enklare kan sammanfogas.  

• Ytor runt eller på lastbärare där verktyg och material kan placeras. 
• Utrymme för möjlighet att montera vid båda långsidorna av bottenplatta. 
• Lastbärarens kropp bör möjligtvis vara placerad på mitten av framen. 
• Vikten för komplett NIS-frame som monteras i cellen är ca 900kg. 
• Framen är stillastående och bottenplattan förflyttas till framen? Kan bottenplattan fästas 

på bottenplattan? Montering av frame och bottenplatta där framen är placerad på 
lyftbordet och bottenplattan dockas i ”sidled” då bottenplattan skruvas fast och därefter 
roteras framen och därefter monteras invert/neckring samt de kvarvarande komponenterna  

 
Att finna en rotationsutrustning som är fast på ett montagebord har uteslutits på grund av 
svårigheten att finna infästningspunkter på bärframen samt att tillgodo göra utrymme för 
montage runt bärframen. Det slutliga resultatet är en rotationsvagga enligt figur 14. 
 
Ett annat förslag för fästen än det som föreslås är att använda elektromagneter som är fasta på 
stödbenen för att undvika skruvdragningen av fästena. Framen transporteras till fixturen där 
magneterna sugs fast i framen och därefter genomförs rotationen. Svenska Magnet Fabriken, 
leverantör av lyftmagneter, kontaktades där O Gustavsson intygar att det fungerar alldeles 
utmärkt att lyfta och rotera med elektromagneter. 45 % av kraften förloras vid en tippning av 
framen i 90° vilket leder till en multiplikation med 2 av framens vikt. Utöver det tillkommer 
då människor arbetar kring lyftanordning en säkerhetsfaktor på minst 3. Det betyder att 
magneterna får en storlek på ca 175 x 200 x 150mm samt att deras egenvikt är ca 75-100kg. 
Kostnaden för magneter inklusive styrsystem skulle hamna på ca 70 000kr vilket anses för 
kostsamt för en endast en rotationsfixtur. 
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 Bilaga 10 - Dimensionering av rotationsvagga 
1(3) 

Enkla beräkningar med statiskt kraftfall har försökts genomföra, anledningen är för att kunna 
få uppfattning om storlek på vaggan. Vid dynamisk belastning krävs utförligare beräkningar 
och vid eventuell konstruktion bör dessa genomföras. Ytterligare en avgränsning är att ingen 
hänsyn har tagits till de svetsade fogarna.  
 
Viktkapaciteten för vaggan är 1000kg fördelat på två stödben. Beräkningarna utförs på ett 
stödben och stödbenets fäste. Med en säkerhetsfaktor på 4 leder det till en kraft på 

kNP ⋅= 5,19  för en sida. De olika komponenterna som tillsammans konstruerar vaggan har 
blivit uppdelade och dimensionering har gjorts utifrån antagna belastningsfall. De befintliga 
hålen i bärframe har dimensioner för skruvar, 2x M10 respektive 2x M16.  
 
Dimensionering av stödben 

Knäckkraft för ett stödben har beräknats och jämförts med den angelägna kraft, P. 
Valda dimensioner för en hålprofil av rektangulärt snitt är  
L=1300mm 
h=160mm 
b=80mm 
t= 4mm 

kNP ⋅= 5,19   
Knäckfall enligt Euler 1: 
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PPk ≥  Knäckkraften är större än den kraft som benet utsätts för. 
 
Axel  

Ett massivt rör väljs och diameter beräknas med en längd, l. 
 
Skjuvspänning, τ antas uppstå i axeln och med hjälp av von Mises flytvillkor, där 
effektivspänningen ska definieras, kan diametern på röret beräknas. 
 

 
 
d= ? 
l= 200mm 
P= 19,5kN 
 
I detta fall kan von Mises förenklas till effektivspänningen nedan:  
 

222 3τασ +=e   (3) 
 

4
)2/(d

Pl

w

M

b

b

π
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2
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Pl

w

M

v

v

π
τ ==   (5) 

 
Insättning av (4) och (5) i ekvation (3) ger  
 
d= 50mm 
 
Dimensionering för röret blir d=50mm och l=200mm. 
 
Fäste 

 
Beräknas som med belastning enligt nedan, fästet består av plattjärn 
 
 
 
     
     
     
     
Dimensionering av tjocklek. 
l=250mm 
b=130mm 
t=? 
P= 19,5kN 
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2/140 mmN=τ  materialvärde, tabell 31 
Vridspänning antas uppstå. 

v
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FlM v =   (7) 
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F  = 4/3, enligt tabell 6.1, referens [28]  

 
Insättning av (8) och (7) i (6) ger h=16mm. 
 
Ett böjmoment antas uppstå för detalj där axel är ansluten 
 
 
 
 
 
 
 
 

mmh 100≤  
b=? 
P= 19,5kN 

2/260 mmNb =σ Material värde, tabell 31. 
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PlM b =   (11) 

 
Insättning av (11) och (10) samt givna värden i ekvation (9) ger  
 
b=8mm 
 
Ett större värde på b kommer att väljs för att kunna fästa axel i balken. 
 
Till fästen väljs plattjärn 250 x 130 x 16 [mm] samt balk 200 x 100 x 50 [mm] 
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Allt material finns i pallställage 
med utdragsenhet

I förslag 2 har väggen öppnats upp. Resterande utformning är enligt förslag 1.
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2(2) 

Exhaust 
manifold 

Cover for 
takeout Lower flangeY-tubeGuide RailInvert/neckring

Exhaust 
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Mounting 
blockCooling tube
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takeout Lower flangeY-tubeGuide RailInvert/neckring
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Mounting 
blockCooling tube

Pallställage

 
 
De övre pallplatserna som är tomma används som säkerhetslager. När materialet i de 
utdragbara pallplatserna är slut flyttas materialet från de över ner till utdragsenheterna.  
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Bilaga 15 - Investeringskalkyl 
1(1) 

Tabell nedan visar kostnaden för varje förslag. Tabell nederst är beräkning av rotationsvagga 
som endast omfattar materialkostnaden. Kostnaden vid öppning av vägg mot pallställage är 
beräknad att utföras på kvällstid för att inte påverka arbetsmiljön på dagtid med exempelvis 
buller, rivning av kontoret kan däremot ske på dagtid. [33] 
 
 

 
 
Tabell nedan beskriver reducerad tid då montagemoment plockas bort från NIS-cell samt då 
kvalitetsavtal tecknas. Implementeras förslag 3 kan ytterligare tid reduceras. 
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Bilaga 16 - Nulägesmodell i SIMUL 8 
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Bild ovan visar verifiering för simuleringsmodellen av nulägets processupplägg då data är 
hämtat från BPCS. Figuren visar ledtid från ämne hos EGSÖ till komplett frame. Tiden är 
angiven i minuter. 
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Bilaga 17 - Lean produktion i SIMUL 8 
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Efter simulering har utförts och en genomsnittlig tid tagits ges resultat enligt figurer nedan. 
 

 
 

Figur ovan visar total genomloppstid för första framen i en sats. Resultat är att första framen 
från EGSÖ till färdig montage i NIS-cellen är 5522 minuter, vilket motsvara en tid på 11,5 
dagar. 
 

 
. 
 

Figur ovan visar att frame 12:s totala genomloppstid är 8561 minuter vilket motsvarar 17,8 
dagar. Diagram nedan visar variation i lager innan montering av neckringmekanism hos 
EGSÖ. 

 




