
 
 
Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik (NAT) 
Examinator: Per Gradin, per.gradin@miun.se 
Handledare: Petter Stendahl, Emhart Glass AB, 
petter.stendahl@emhartglass.com 
Författarens e-postadress: maas0303@miun.se 
Utbildningsprogram: Civilingenjörsprogrammet Teknisk Design, 270 hp 
Omfattning: 13244 ord inklusive bilagor 
Datum: 2009-11-18 
 

 
 

 
 

Examensarbete inom Produktionsteknik 30 hp  
 

Design av flödesorienterad 
montagecell  

Utvärdering av layout och materialförsörjning 
vid Emhart Glass AB   

 

Maria Åsell   



Design av flödesorienterad montagecell  
Maria Åsell   

Sammanfattning 
2009-11-18 

 

 

ii 

Sammanfattning 
Emhart Glass är världsledande inom tillverkning av utrustning, 
kontrollsystem och delar till glasindustrin. I Sundsvall sker montering 
av glasformningsmaskiner och mekanismer. Målet med projektet har 
varit att i samband med flytt av en av Emhart Glass montageceller 
identifiera förbättringsmöjligheter och ge förslag till kostnads-
besparande lösningar som leder till bättre arbetsmiljö och högre kvalitet. 
Metoden har följt Emhart Glass arbete mot en mer Lean-inriktad 
verksamhet och innehåller verktyg som värdeflödesanalys, konceptval 
och P-FMEA. Lean Produktion kan översättas till smal eller resurssnål 
produktion och syftar till att systematiskt minska slöseri samt sätta 
fokus på de värdeskapande aktiviteterna. Arbetsmiljömässigt behandlar 
rapporten de fysikaliska, ergonomiska och psykosociala aspekterna. 
Utifrån resultatet av observationsstudien och värdeflödesanalysen 
skapades koncept för materialförsörjning och montering. Att kitta 
materialet till cellen och montera i enstycksflöde var de koncept som 
efter utvärdering framstod som kvalificerade lösningar. Kittning och 
enstycksflöde leder bland annat till högre kvalitet, bättre arbetsmiljö och 
reducerad genomloppstid. Test genomfördes med prototyper till 
montagepaletter vilket resulterade i fler värdefulla insikter. En 
riskanalys i form av en P-FMEA genomfördes på materialförsörjnings-
processen. Felorsakerna talade ytterligare för att kittning är en bra 
lösning eftersom det är en process som kan appliceras som åtgärd till 
kritiska felsätt. Projektet har också lett fram till en layout där 
flödesmontering möjliggörs och en process där det termiska klimatet, 
ergonomin och montörernas egenkontroll i arbetet förbättras. För att 
möta framtidens krav med kortare genomloppstider ges förslag till att 
standardisera kittning i paletter för samtliga montage och bygga ut de 
interna trucktransporterna med ett taktat system för hämtning och 
avlämning av gods. 
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Abstract 
Emhart Glass is the world’s leading manufacturer of equipment, 
controls and components to the glass container industry. The goal of this 
project has been to identify improvements and propose cost saving 
solutions when moving one of Emhart Glass work cells in Sundsvall. 
The changes shall result in improved work environment and increased 
product quality. The method contains value stream mapping, concept 
selection and P-FMEA and complies with Emhart Glass goal to become a 
more Lean focused business. The way of working with Lean Production 
is to systematically decrease waste and focus on value added activities. 
The improvements in the work environment areas consider physical, 
ergonomic and psychosocial aspects. Concepts for supply of material 
and assembly process were created from the results of the observation 
study and the value steam mapping. After evaluation of the concepts, 
kitting and assembly with one piece flow appears to be the most 
qualified concepts. Kitting and one piece flow leads to increased quality, 
improved work environment and reduced cycle time. Results from tests 
made with prototypes of assembly pallets gave valuable insights that 
helped refining the concepts. A risk analysis was made in form of a 
P-FMEA and it showed a critical failure mode that required action. 
Kitting was identified as a possible action to the critical failure mode, 
which strengthens the concept of kitting as a preferred method. The 
project also resulted in a layout which improves the work environment 
and renders the possibility of one piece flow assembly. In order to meet 
future requirements with decreased cycle times, Emhart Glass is 
recommended to standardize kitting in pallets for all their work cells 
and develop their internal transport system with a time based truck 
transport process. 
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Förord 
Den här rapporten är resultatet av det examensarbete som har bedrivits 
under sommaren och hösten 2009 hos Emhart Glass i Sundsvall. 
Examensarbetet ingår som en avslutande del i civilingenjörsprogrammet 
med inriktning Teknisk Design. Programmet omfattar 270 högskole-
poäng och har genomförts vid Mittuniversitetet. Projektet har berört 
ämnet produktionsutveckling och omfattar 30 högskolepoäng vilket 
motsvarar 20 veckors heltidsstudier. 

Jag vill framföra ett stort tack till alla på Emhart Glass som har hjälpt 
mig framåt i projektet, dels de medverkande i projektgruppen; Petter 
Stendahl, Inge Friberg, Richard Boström och Malin Svensk och dels 
montörerna som ställt upp på mina ideér och bidragit med viktiga 
åsikter. Jag vill även tacka alla på kvalitetsavdelningen, där jag har haft 
min arbetsplats och min handledare vid Mittuniveristetet, Per Gradin, 
för praktisk hjälp under projekttiden. 

Slutligen ett stort tack till familj och vänner för erat stöd under 
projekttiden. 

Sundsvall, november 2009 

 

________________________ 
Maria Åsell 
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 Terminologi 
Avix Videobaserad mjukvara som används som stöd vid 

produktionstekniskt arbete.  

BPCS MPS-system som Emhart Glass använder. 

Höglager Förråd och lager för komponenter och reservdelar i 
Sundsvall. 

Kanbanvagnar Vagnar med plats för en sats som används för att 
synliggöra materialbehov och försörja produktions-
linan med material. 

Kanbankort Beställningskort som används för att synliggöra 
materialbehov i ett värdeflöde. 

Kardex Paternosterverk, lager för bulkmaterial. 

LK Avdelning Komponentlogistik, innefattar lager, 
packning och materialtransport. 

Lot size Parti eller satsstorlek 

Pacemakerprocess Den punkt i kedjan som tillverkningstakten styrs 
från. 

PIA Förkortning av ”Produkter i arbete”. 

Risktal Används vid utvärdering av FMEA, består av 
felintensitet multiplicerat med allvarlighetsgrad 
multiplicerat med upptäcktssannolikhet. 

RPN Förkortning av ”Risk Priority Number”, risktal på 
svenska. 

TA Förkortning av Tong Arm 

TH Förkortning av Tong Head 
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1 Inledning 
Här ges en kort presentation av företaget bakom examensarbetet. Därefter 
presenteras bakgrund, problembeskrivning, syfte och mål  tillsammans med de 
avgränsningar som rapporten innehåller. 
 

1.1 Företagspresentation Emhart Glass AB 
Emhart Glass är världsledande inom tillverkning av utrustning, 
kontrollsystem och delar till glasindustrin. Med bred kompetens inom 
glasformning, efterbehandling av glas, varuhantering och kvalitets-
säkring har Emhart Glass glasformningsmaskiner etablerats som 
standardprodukter världen över [14]. 
 
Verksamheten startade 1912 och de första automatiserade glas-
formningsmaskinerna såg dagens ljus vid Carr-Lowery Glass Company 
i Baltimore, Maryland, USA på 1920-talet. För att säkra en framtida 
överlevnad började företaget även med design, utveckling och 
tillverkning av plastbehållare. 1951 beslutades att företaget skulle byta 
namn till Emhart Glass och året därpå satsades det på etablering 
utomlands genom förvärvning av Aktiebolaget Sundsvalls Verkstäder i 
Sundsvall. När sedan efterfrågan på glasflaskor ökade beslutades att 
mer resurser skulle läggas på att utveckla glasformningsmaskiner och 
tillverkningen av plastbehållare avvecklades succesivt [15]. 
 
Idag erbjuder Emhart Glass även installation, utbildning och 
underhållsservice på sina glasformningsmaskiner. Huvudkontoret finns 
i Cham, Schweiz och verksamhet bedrivs på totalt femton kontor i elva 
länder [15]. 
 
Affärsidé: ”Emhart Glass ledande teknologi skapar en värld där glas är 
det miljömässigt bästa och dominerande förpackningsmaterialet” 
 
Uppdrag: ”Genom våra automatiseringslösningar stöder vi våra kunder 
i deras strävan efter en stabil lönsamhet, kvalité och ökande 
marknadsandelar” [16]. 
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Emhart Glass i Sundsvall arbetar aktivt med att effektivisera sin 
produktion. Deras arbete med en mer Lean-inriktad produktion startade 
för cirka tre år sedan.  

1.2 Bakgrund 
Emhart Glass tillverkar glasformningsmaskiner, deras huvudsakliga 
montering sker i Sundsvall. Under 2008 såldes 47 glasformnings-
maskiner och 870 lösa sektioner. En glasformningsmaskin består av 6, 8, 
10, 12 eller 16 sektioner. Dessa sektioner, även kallade framar, tillverkas 
utefter en montagelina där montageceller levererar mekanismer till 
linan. Därefter sätts sektionerna ihop i maskinmontage och bildar 
tillsammans en glasformningsmaskin. I den av projektet berörda cellen 
monteras Take Out Tong Arm och Take Out Tong Head, dessa säljs till 
stor del som reservdelar direkt till kund eller monteras på den färdiga 
glasformningsmaskinen i slutet av maskinmontaget. Eftersom cellen 
idag inte har en optimal placering i lokalen skulle flytt av cellen och 
därigenom frigörande av yta vara positivt. Analys av flöde, arbetsmiljö, 
ergonomi och lager i cellen ska ske i syfte att skapa ett förslag till en ny 
layout.   

1.3 Problembeskrivning 
Idag är cellen där Tong Arm och Tong Head monteras placerad i 
anknytning till framelinan men har ingen koppling till den produktion 
som sker där. Genom att flytta cellen kan yta frigöras som kan användas 
för daglig styrning. Idag sker morgonmöten i truckgången vilket leder 
till att gången dagligen måste stängas av för trucktrafik. Genom att 
flytta montaget finns möjlighet att hålla morgonmöten ostört samt 
placera ut större whiteboardtavlor och ståbord som kan nyttjas vid 
möten. 
 
I samband med flytten ges möjlighet att skapa en ny layout av cellen 
vilket också möjliggör optimering av montaget. Layouten av den nya 
cellen ska skapas efter de principer som Lean Produktion bygger på. 

1.4 Syfte 
Syftet är att ge förslag till layout av en förbättrad montagecell och på så 
vis underlätta för Emhart Glass vid flytten av montagecellen. 
Förbättringar ska göras inom följande områden: flöde, arbetsmiljö, 
ergonomi och lager/kapitalbindning.  
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1.5 Mål  
Målet är dels att inom cellen identifiera förbättringsområden och dels att 
ge förslag till tids- och kostnadsbesparande lösningar som leder till en 
högre kvalitet på Tong Arm och Tong Head. Detta ska ske som en del i 
Emhart Glass förbättringsarbete mot en mer Lean-inriktad verksamhet. 
Långsiktigt ska förbättringarna leda till ökad vinst för Emhart Glass. 

1.6 Avgränsningar 
Projektet innefattar 20 veckors heltidsstudier. Konstruktion av Tong 
Arm och Tong Head analyseras inte i projektet. Värdeflödesanalysen 
begränsas till att innefatta materialflöde avseende cellen där Tong Arm 
och Tong Head monteras. Flödet studeras från ”dörr till dörr”, det vill 
säga endast inom Emhart Glass produktion i Sundsvall. Leverantörer 
och tillverkning av ingående komponenter analyseras inte. Projektet 
berör inte utrymningsvägar och brandsäkerhet i lokalen. 
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2 Teori  
Här beskrivs teorin kring Lean Produktion och vad som definierar en god 
arbetsmiljö.  

2.1 Lean Produktion 
Lean Produktion kan översättas till smal eller resurssnål produktion och 
syftar bland annat till att eliminera aktiviteter som inte är värde-
skapande för kunden. På ett systematiskt sätt minskas slöseriet och 
fokus läggs på de för kunden värdeskapande aktiviteterna. En viktig 
grundpelare inom Lean Produktion är att uppmuntra alla till att 
ständigt förbättra processerna så att företaget kan bli en lärande 
organisation. 
 

2.1.1  14 principer av Toyota 

Inom Lean Produktion talar man om 14 principer som ursprungligen 
grundats i Japan hos biltillverkaren Toyota. En av huvudpersonerna vid 
framtagandet av Toyotas produktionssystem (TPS) var Taiichi Ohno 
som var fabrikschef på Toyota under 1930-talet. Han fick i uppdrag av 
Kiichio Toyoda (grundare av Toyota Motor Corporation) att höja 
produktiviteten hos företaget [10]. 
 
Nedan presenteras de 14 principerna mycket kortfattat så som de 
beskrivs av Jeffrey K. Liker i The Toyota Way [7]. 
 

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på 
bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

2. Skapa processflöden som för upp problemen till ytan. 

3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att 
kvaliteten blir rätt från början. 
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6. Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar 
och för personalens delaktighet. 

7. Kontrollera visuellt så att inga problem förblir dolda. 

8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som passar personalen 
och processerna. 

9. Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas 
filosofi och lär andra göra det. 

10. Utveckla enastående människor och grupper som följer 
företagets filosofi. 

11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och 
hjälpa dem bli bättre. 

12. Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt. 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och 
ständigt förbättra . 

2.1.2  Muda – 7 former av slöseri 

När Taiichi Ohno arbetade med att höja produktiviteten hos Toyota 
identifierade han sju former av slöseri. Med slöseri menas allt som inte 
tillför produkten eller tjänsten något värde för kunden. Genom att 
eliminera slöserier blir det enklare att sätta fokus på värdehöjande 
aktiviteter [7]. Nedan presenteras Ohnos sju former av muda – 
japanernas uttryck för slöseri. 

Överproduktion – att tillverka mer än vad som behövs eller tidigare än 
det behövs. 
 
Väntan – när en resurs är planerad att användas men måste vänta, till 
exempel att vänta på material, information eller utrustning som ska 
lagas. 
 
Onödiga transporter – kan vara material eller produkter som  
transporteras långa sträckor eller in och ut ur lager mellan processer. 
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Onödigt eller felaktigt utfört arbete – att utföra onödiga kontroller och 
dubbelarbete eller att inte beakta värdeflödet eller att inte ha ett 
standardiserat arbete. Det kan även vara för högt ställda ritningskrav, 
onödig bearbetning eller onödigt pappersarbete. 
 
Lager – lager döljer problem och binder kapital. Större buffert än 
nödvändigt, många produkter i arbete eller många färdiga produkter i 
lager används felaktigt som lösningar på problem i värdekedjan. Till 
exempel kan dålig produktionsplanering, sena leveranser från 
leverantörer, stillestånd eller långa ledtider döljas av olika former av 
lager. 
 
Onödiga rörelser – t ex böjningar, promenader, sträckningar eller lyft 
som kan undvikas. 
 
Kassation – tillverkning av produkter med fel eller defekter leder till 
omarbete, kassationer och förseningar [11]. 
 
Enligt Liker [7] finns ett åttonde slöseri. Det består enligt honom av 
outnyttjad kreativitet hos anställda. Liker [7] menar att den som inte 
lyssnar på eller engagerar de anställda går miste om tillfällen att lära, 
förlorar tid, ideér och kompetens. 

2.1.3  Resurssnålt och kundorienterat värdeflöde 

Som grund till värdeflödesanalysen studerades de sju riktlinjer för ett 
resurssnålt och kundorienterat värdeflöde som beskrivs i  Lära sig se av 
Rother och Shook [9]. Dessa riktlinjer används för att skapa ett bättre 
framtida tillstånd i värdeflödesanalysen. Värdeflödesanalys som metod 
beskrivs i detta arbete i kapitel 4.5. Riktlinjerna är enligt Rother och 
Shook [9]: 

”Producera enligt takttid” 

Takttid = Tillgänglig arbetstid per skift / Kundbehov per skift 

Exempel: 27 000 s / 455 st = 59 s, det vill säga kunderna köper en 
produkt var 59:e sekund vilket blir målet för produktionen. 

Att producera enligt takttid ställer höga krav på snabba reaktioner vid 
problem, eliminering av orsaker till oplanerade produktionsstopp och 
förkortning av ställtider. Fördelarna är att synligheten på hur väl olika 
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processer fungerar ökar, utjämning av arbetsbelastning måste ske och 
överproduktion elimineras. 

”Utveckla ett kontinuerligt flöde så långt det är möjligt” 

Med kontinuerligt flöde menas att man eliminerar mellanlager och 
skickar en färdigbearbetad produkt vidare till nästa process direkt. Vid 
skapande av kontinuerligt flöde krävs ofta att placeringen av 
bearbetningsstationer flyttas för att möjliggöra att produkterna enkelt 
kan färdas till nästa process. Vissa processer med till exempel lång 
ledtid eller processer belägna långt bort kan vara olämpliga att koppla 
samman i ett kontinuerligt flöde eftersom transporter kan orsaka 
störningar. 

”Använd supermarkets för att styra produktionen där det inte är 
möjligt att utvidga det kontinuerliga flödet uppströms” 

Ofta finns områden där det inte är lämpligt att ha ett kontinuerligt flöde, 
då passar det bättre att införa ett dragande system i form av en 
supermarket. I en supermarket med dragande produktionssystem drivs 
aktiviterna endast av kundernas behov. Det innebär för kunden att man 
går till en supermarket och hämtar det som behövs när det behövs och 
för leverantören att producera för att återställa det som har hämtats. De 
grundläggande principerna är att leverantören ersätter vad kunden har 
konsumerat (och inget mer), kunden drar fram vad han behöver (och 
inget mer) samt att lager hålls på en minimal nivå.  

Ibland kan det vara mer lämpligt att installera ett sekventiellt dragande 
system istället för en komplett supermarket med samtliga komponenter 
i lager. Vid ett sekventiellt dragande system sker produktion efter 
kundorder, det fungerar om ledtiden är kort och väl fungerade rutiner 
och regler finns för kundernas beställningsprocess. 

”Försök att sända kundens beställning till bara en produktions-
process” 

Genom att sända ut kundens beställning till endast en process, vilket 
blir möjligt vid kontinuerligt flöde och väl fungerande supermarket, 
behöver produktionen endast planeras i en enda punkt. Den processen 
kallas pacemakerprocessen och är den aktivitet med kontinuerligt flöde 
som befinner sig närmast leveransen och styr flödet. 
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”Fördela tillverkningen av olika produktvarianter jämnt över tiden i 
pacemakerprocessen (Utjämning av produktionsmixen)” 

Genom att fördela tillverkningen av olika produkter jämnt över tiden 
kan slöseri i värdeflödet elimineras i stor utsträckning. Det kan vara 
frestande att planera stora montagesatser för en typ av produkt för att 
undvika många och långa omställningar. Det medför dock att det krävs 
fler färdiga produkter i lager för att klara av svängningar i kundorder. 
Ledtiden blir längre, mellanlager växer och kapitalbindningen blir större 
när likartade processer grupperas och tillverkning av alla komponenter 
sker på en gång.  

”Initiera det dragande systemet genom att hämta små enhetliga 
arbetsmängder vid pacemakerprocessen (Utjämning av produktions-
volymer)” 

Ofta läggs stora arbetsordrar ut till många produktionsstationer 
samtidigt och för sällan. Det kan leda till att känslan för kundbehovens 
takttid försämras och att arbetsbelastningen blir ojämn. Detta leder i sin 
tur till onödigt slitage på människor, maskiner och supermarkets. Det 
blir också svårt att bedöma om produktionen ligger i rätt fas och svårt 
att göra anpassningar till förändringar i kundbeställningar. Fördelarna 
med att införa en utjämnad produktionstakt är att det blir lättare att 
förutse resultatet av tillverkningsflödet och att problem upptäcks 
tidigare. 

”Utveckla förmågan att tillverka ’varje artikel – varje dag’, därefter 
’varje skift’, sedan ’varje timme’ eller lastpall, eller sats uppströms 
räknat från pacemakerprocessen” 

Det är viktigt att ständiga förbättringar utförs för att minska 
partistorleken. Om ställtider och partistorlekar minskas i uppströms till-
verkningsprocesser blir dessa snabbare på att ställa om vid varierande 
behov nedströms. Detta medför att volymerna i mellanlager kan 
minskas. 

För att fastställa partistorleken kan man utgå från hur mycket tid som 
finns kvar under skiftet för att klara omställningar, till exempel: 

Tillgänglig arbetstid = 16 timmar 
Tid det tar att köra den dagliga produktionen = 14,5 timmar 
Tid för ställtider = 1,5 timmar 
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Typsikt sett är ett bra mål att sätta av ca 10 % av tillgänglig tid till 
ställtid. Om ställtiden är 15 minuter i exemplet så finns utrymme för 6 
omställningar per dag. För att kunna köra mindre partier oftare måste 
ställtiden minskas eller den tillgängliga arbetstiden förlängas. 

2.2 Arbetsmiljö  
Vid utformning av en arbetsplats ska de tekniska, arbetsorganisatoriska 
och arbetsmiljömässiga faktorerna knytas samman. Ofta har det varit så 
att den tekniska biten har fått störst utrymme eftersom det är den som 
syns mest, kostar mest i form av synliga och kortsiktiga investeringar 
och kanske rör det ämnesområde som ligger närmast till hands för de 
flesta i projektgruppen, som ofta är tekniker. 

Arbetet kring att utforma en god arbetsmiljö har länge fokuserats på att 
förbättra de fysikaliska och ergonomiska faktorerna. Dessa faktorer är 
fortfarande aktuella, men de psykosociala förhållandena som också har 
funnits med tidigare har aktualiserats mer på 2000-talet i och med den 
ökande mentala belastningen som samhället och arbetet innebär [2]. 

2.2.1  Fysikaliska faktorer 

Miljöfaktorer som kan kopplas till fysikaliska storheter kallas fysikaliska 
faktorer, de ingår i det som benäms den fysiska miljön. De fysikaliska 
faktorerna innefattar termiskt klimat, ljus, strålning, ljud och 
vibrationer. Att de kallas fysikaliska betyder inte att de enbart påverkar 
människan fysikaliskt. Ofta är de psykologiska och sociala effekterna av 
dessa faktorer helt dominerande. Även omvänt förhållande råder, de 
faktorer vi kallar sociala och psykologiska kan ha fysiska effekter på 
människan. 

Människans arbetsprestation påverkas av temperaturen, ett för varmt 
klimat sänker både den fysiska och den mentala prestationen. Olika 
människor reagerar olika på värmebelastning. Äldre människor, 
kvinnor och barn påverkas mer av ett varmt klimat än medelålders män. 
Även vid kyla sjunker den fysiska arbetsprestationen, hur den mentala 
påverkas är oklart, emellertid har ett ökat antal olyckor rapporterats vid 
arbete i kyla. En annan funktion som försämras är handens känsel och 
finmotorik. Ett finmotoriskt arbete tar längre tid vid exponering av kyla. 

Vid utformning av arbetsplatser har val och placering av armaturer och 
ljuskällor stor betydelse. En arbetsplats anpassad för mekanisk verkstad  
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bör ha en allmän- och platsbelysning på cirka 750 lux. Den största delen 
ljus bör komma uppifrån eftersom det minimerar skuggbildning och ger 
en naturlig känsla. Dagsljus är viktigt för olika biokemiska processer i 
människokroppen, tyvärr kan det många gånger innebära problem med 
bländning och oönskad skuggbildning. 

Ljud och vibrationer är vanliga risker i en mekanisk verkstad. 
Bullerbekämpning kan ske genom att man minskar eller eliminerar 
bullret vid källan, hindrar utbredning av bullret, minskar exponeringen 
med akustisk planering samt med hörselvård och hörselskydd. 

Vibrationer kan ge nedsatt känsel eftersom nervtrådar skadas. 
Maskinmontörer och verkstadsarbetare finns representrade bland de 
yrkesgrupper som har flest (över 1 promille av antalet sysselsatta) 
anmälda vibrationsskador [1]. 

2.2.2  Ergonomiska faktorer 

De ergonomiska faktorerna innefattar belastningsergonomi, arbets-
ställningar, lyft och monotona rörelser. Belastningsergonomi avser 
främst rörelse- och stödjeorganens belastningsförhållanden hos 
människan i arbete. De rekommendationer Arbetsmiljöverket ger ut för 
bedömning av arbetsområde, lyft, monotona rörelser och arbets-
ställningar presenteras i figur 1, figur 2, figur 3 och figur 4 [1]. 

  
 
Figur 1 Arbetsmiljöverkets bedömningsgrunder för arbetsområde [12]. 
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Figur 2 AFS 1998:1 Arbetsmiljöverkets bedömningsgrunder för lyft [13]. 

 

 

 
Figur 3 AFS 1998:1 Arbetsmiljöverkets bedömningsgrunder för ensidigt upprepat 
arbete [13]. 
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Figur 4 AFS 1998:1 Arbetsmiljöverkets bedömningsgrunder för sittande, stående och 
gående arbetsställningar [13]. 

 

2.2.3  Psykosociala förhållanden 

De viktigaste faktorerna i den psykosociala arbetsmiljön är: 

Egenkontroll och inflytande i arbetssituationen - Inom vissa gränser 
bör var och en ha möjlighet att påverka arbetstakt och arbetssätt samt 
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arbetsfördelning. Detta gäller både i förhållande till andra människor 
och till tekniska system. 

Positivt arbetsledningsklimat – Den närmaste chefen är viktigast för att 
skapa ett positivt arbetsledningsklimat. Att beakta medarbetarnas 
synpunkter och ha ett förtroendefullt klimat där kommunikation och 
information är fri och ömsesidig är viktiga faktorer. 

Stimulans från själva arbetet – Möjlighet att använda och utveckla sina 
anlag och kunskaper ger stimulans till arbetstagaren. Att lära sig nya 
saker bidrar till att arbetet upplevs som engagerande, omväxlande och 
intressant. 

God arbetsgemenskap – Arbetsorganisationen bör skapa förutsätt-
ningar för samarbete, social kontakt och samvaro. Trivsel och gott 
kamratskap lindrar stressens konsekvenser och förbättrar möjligheterna 
att hantera konflikter och samarbetsproblem på ett konstruktivt sätt. 

En ”lagom” arbetsbelastning – Arbetsbelastningen bör vara optimal 
både i fysisk och psykisk form, det vill säga utmanande men hanterbar. 
Människan mår inte bra varken av under- eller överkrav [1]. 
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3 Nulägesanalys 
För att skapa en bild av nuläget och lära känna processen genomfördes en 
nulägesanalys. Nuläget för montagecellen, mekanismerna Tong Arm och Tong 
Head samt material- och informationsflödet presenteras i det här kapitlet. 

3.1 Montagecell 
I cellen, figur 5, sker två olika montage, Take Out Tong Arm och Take 
Out Tong Head. Det finns cirka 30 olika typer av Tong Head och 11 
olika typer av Tong Arm. Produktionsvolymerna framgår av tabell 1. 
Stora delar av Tong Arm och Tong Head skickas som reservdel men det 
sker även montage av dem på glasformningsmaskinen i slutet av 
maskinmontaget. I de fall då Tong Arm och Tong Head skickas som 
reservdel sköter kunden själv monteringen på glasformningsmaskinen. 
 

Figur 5 Montagecell för Tong Arm och Tong Head. 

Tabell 1 Ungerfärligt antal mekanismer producerade under 2008. Dagsproduktionen 
är beräknad på 220 arbetsdagar per år. 

Mekanism Föreg. års produktion Produktion/dag 

Tong Holder 1320 6 
 Take Out Tong Head (alla modeller) 1540 7 
3 Tong Arm (alla modeller) 660 3 
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Till cellen finns ett mindre lager, figur 6, innehållande fyra dubbla 
pallställage som nyttjas till att förvara majoriteten av delarna som 
monteras i cellen. Ställaget rymmer också en plats för ankommande 
gods och en plats för avgående gods.  
 

 
Figur 6 Lagerplats i anslutning till montagecellen. 
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3.1.1  Tong Arm 

Tong Arm sitter på den delen som kallas Take Out, Tong Arm håller 
Tong Head och gör en svepande rörelse när flaskorna plockas ur 
glasformningsmaskinen, se figur 7. Tong Arm utför ca 20 cykler/min. 

Figur 7 Tong Arm och Tong Head på glasformningsmaskin. 

 

Tong arm 

Tong head 
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Montaget har en montör och sker utefter en arbetsbänk som är cirka fem 
meter lång, figur 8. Ingående komponenter finns i lager i anslutning till 
cellen, i Kardex och i höglagret. Tong Arm byggs av cirka 40 olika 
artiklar och finns i 11 varianter. Innan montering plockas större 
komponenter fram i det antal Tong Armar ordern avser, oftast 5-20 
stycken. Mindre komponenter som skruvar, lager och o-ringar finns i 
lådor vid arbetsbänken. 

Kontroll av mekanismen sker under själva montaget och testkörning 
genomförs endast då armarna monteras på glasformningsmaskin hos 
Emhart Glass. Skickas delarna som reservdelar genomförs ej någon 
testkörning. Standardledtiderna, hos Emhart Glass i Sundsvall, för de 
olika Tong Armarna är fem dagar. 

Figur 8 Arbetsbänk montage av Tong Arm. 



Design av flödesorienterad montagecell  
Maria Åsell   

Nulägesanalys 
2009-11-18 

 

 

19 

3.1.2  Tong Head 

Tong Head består av en Body och en, två, tre eller fyra Tong Holders. 
Tong Holder kan liknas vid en klo och är den delen som nyper tag i 
glasflaskan när den lyfts ur glasformningsmaskinen. Montaget är litet, 
har en montör och utförs antingen sittandes eller ståendes vid en arbets-
bänk, figur 9. Ingående komponenter finns i lådor på eller under arbets-
bänken, påfyllning av lådorna sker från lagret i cellen, Kardex eller från 
höglagret vid behov. Tong Holder monteras idag vanligtvis i partier om 
30-50 stycken. Totalt byggs Tong Holder av 17 olika artiklar. Kontroll av 
mekanismen utförs under montering och efter färdigt montage utförs 
inkörning och testkörning i sammanlagt cirka 20 minuter. Tong Holder 
skickas som reservdel med eller utan Body, det finns cirka 30 olika 
Bodys vilket innebär 30 olika Tong Head. 
 

 
Figur 9 Arbetsbänk montage av Tong Head. 
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3.2 Materialflöde 
När material anländer tas det emot i godsmottagningen, där sker 
sortering och inrapportering. Därefter skickas materialet till lagret, 
kontrollen eller till cellen. 

3.2.1  Godsmottagning 

Materialet i godsmottagningen packas upp och sorteras allt eftersom det 
anländer. Varje morgon kommer en leverans från Emhart Glass i 
Örebro, därefter kommer övriga leveranser under dagen. Oftast hinner 
personalen sortera och packa upp alla leveranser under samma dag. En 
mottagningsrapport skrivs ut, där framgår var materialet ska skickas: 
höglager, Kardex, kontroll eller montagecell. Antalet kontrolleras och en 
registrering görs i BPCS som genererar en N-trans. N-transen talar om 
antalet och att godset har ankommit. Godset som körs till kontrollen 
märks med ett nummer så att personalen vid kontrollen kan se i vilken 
ordning godset inkommit. Gods som ska till höglagret körs till torget, 
gods till Kardex körs till pallställage för inlägg och gods till cell märks 
med cellens namn och läggs på anvisad plats för att sedan hämtas av 
truckförare som kör runt till de olika cellerna. Returer från kunder 
knappas också in i BPCS och genererar en NR-trans. NR-transen talar 
om att returen har ankommit, därefter läggs godset på anvisad plats i 
anslutning till godsmottagningen [22]. 

3.2.2  Kontrollen 

I kontrollen utförs kontroll av detaljer som saknar kvalitetsavtal. Om 
detaljerna blir godkända görs en transaktion i BPCS och de skickas 
vidare till angiven lagerplats eller montagecell. Om detaljerna är 
felaktiga rapporteras de i QFS-systemet (Quality feedback system) och 
ansvarig inköpare meddelas. Ärendet utreds sedan på kvalitets-
avdelningen. Ibland måste detaljer plockas ut ur lager för att 
kontrolleras, då handlar det om ett fel som upptäckts av till exempel 
montör eller kund. Felaktiga detaljer åtgärdas i Job Shop, kasseras eller 
returneras till leverantör [21]. 

3.2.3  Lager 

Gods från godsmottagningen lämnas på torget och hämtas för 
inläggning i höglager. På mottagningsrapporten som godsmottagningen 
har lagt i pallen finns en lagerplats angiven om artikeln har en plats 
sedan tidigare. Truckföraren kollar först om det finns plats för godset på 



Design av flödesorienterad montagecell  
Maria Åsell   

Nulägesanalys 
2009-11-18 

 

 

21 

den angivna lagerplatsen, om inte läggs pallen in på första lediga plats 
med principen att tunga artiklar placeras långt ner. Därefter knappas 
godset och den eventuellt nya lagerplatsen in i BPCS och en P-trans 
genereras som talar om var detaljerna ligger. När detaljer ska plockas 
för kundleverans ser truckförarna på skärmen vilka plock som är redo 
att plockas och vilken prioritet de har, plockning sker och detaljerna 
märks med etiketter innan de lämnas för packning. 

3.3 Informationsflöde 
Produktionsplanerarna har tilldelade celler som de utför ordersläpp, 
avropar material och ger ut arbetsorder för. Planeraren gör också en 
bedömning av leveranstid för kundorder på mekanismer utifrån 
materialtillgång och montagekapacitet. När det gäller enstaka detaljer är 
det oftast ordermottagaren som direkt avgör när leverans kan ske och 
lägger order som skickas direkt.  Bedömning av inköp görs utifrån lagda 
ordrar och min-balanser. BPCS ger förslag på inköp därefter måste 
planeraren kolla tidigare förbrukning, om det finns möjlighet att slå 
ihop två inköp av samma detalj som ligger nära varandra i tiden samt  
när behovet infaller [19]. 

Cirka en vecka före leverans ger planeraren ut en arbetsorder till 
montören i cellen. Därefter rapporterar montören via en dagsrapport till 
planeraren när montaget är färdigt och mekanismerna är skickade till 
lager. Montören sköter, genom att lägga en plockorder i BPCS, den 
huvudsakliga materialförsörjningen av större komponenter till cellen. 
Detta leder till att tiden montören kan ägna åt montering minskar 
eftersom materialet inte alltid finns tillgängligt då montering ska ske. 
För mindre komponenter finns ett 2-binge system som känner av saldot 
i BPCS och genererar ett plock då nivån på materialet i cellen är låg. 
Detta fungerar bra så länge material inte flyttas mellan cellerna. Vissa 
komponenter ingår inte i 2-binge systemet och för dessa måste 
montörerna själva lägga en plockorder när det börjar ta slut. Om 
plockordern läggs för sent kan montaget bli stillastående, det är därför 
vanligt att montörerna själva går bort till Kardex eller höglagret för att 
skynda på plockningen. 
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4 Metod  
Här presenteras och motiveras de metoder som har använts i projektet. Hela 
projektet har genomförts med Demings PDCA-hjul som grund. 

4.1 Förstudie 
Under de två första veckorna genomfördes en förstudie i syfte att skapa 
en översiktlig bild av projektet och Lean Produktion. En övergripande 
tidsplan skapades, se bilaga 1. Litteraturstudien under dessa veckor 
behandlade The Toyota Way av Jeffrey K Liker [7]. 

4.2 PDCA 
PDCA står för Plan, Do, Check, Act och används som förbättrings-
verktyg vid kvalitetsarbete. Arbetssättet går ut på att utföra och testa 
förbättringar om och om igen. Arbetet ska planeras, genomföras, 
studeras och därefter dras lärdom av resultatet för att i framtiden 
undvika att samma problem uppstår igen samt för att planera 
ytterligare förbättringar [3]. 

4.3 Intervjuer 
Det finns kvalitativa och kvantitativa intervjumodeller, kvalitativa 
intervjuer präglas av flexibilitet medans kvantitativa intervjuer präglas 
av strukturering [5]. Intervjuerna som genomfördes var av den 
kvalitativa sorten. 

Två intervjuer genomfördes, dels en med montörerna i cellen och dels 
en med avdelningschefen. Frågorna som ställdes var öppna och 
intervjuerna med montörerna genomfördes delvis i cellen där möjlighet 
till att praktiskt visa på problem fanns. 

Vid intervjun med avdelningschefen söktes information om bakgrunden 
till flytten, orderhantering samt åsikter om den framtida cellen. Syftet 
med att intervjua montörerna var att fånga upp ideér till förbättrings-
områden, öka förståelsen för hur de arbetar idag samt finna eventuella 
riskfyllda moment. Frågor ställdes även löpande under projektets gång 
både till avdelningschefen och till montörerna. En sammanfattning av 
intervjuerna finns i bilaga 2. 
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4.4 Observationsstudie 
En observationsstudie innebär att tid spenderas tillsammans med eller i 
nära anslutning till deltagarna i syfte att undersöka beteenden och 
tillvägagångssätt. Observationsstudien kan vara öppen eller dold, vid en 
öppen observationsstudie är deltagarna medvetna om och har 
accepterat att kartläggning sker vilket inte är fallet vid en dold 
observationsstudie då deltagarna observeras utan vetskap [5]. En öppen 
observationsstudie genomfördes i cellen, se kapitel 5.1. 

4.5 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys är en kvalitativ metod som används för att 
kartlägga informationsflödet tillsammans med flödet av en vara eller 
tjänst. Med hjälp av en värdeflödesanalys kan icke värdeskapande 
aktiviteter separeras från värdeskapande aktiviteter och på så vis 
framgår det hur stor del av genomloppstiden som adderar något värde 
till produkten. Exempel på icke värdeskapande aktiviteter är de sju 
formerna av slöseri presenterade i avsnitt 2.1.2. 

Syftet med värdeflödesanalysen är dels att upptäcka orsaker till slöseri 
för att kunna eliminera dessa och dels att se sambanden mellan 
informations- och materialflöden. Värdeflödesanalysen hjälper också till 
att sätta fokus på och prioritera förbättringsåtgärder samt att lägga en 
grund för planering av förbättringar [9]. 

Vid genomförande av en värdeflödesanalys studeras först nuvarande 
tillstånd vilket ritas upp som en karta i samband med att materialflödet 
studeras. Vägen materialet färdas studeras fysiskt samtidigt som 
aktiviteterna studeras. Flödet studeras från slutet till början, det vill säga 
start sker vid den sista aktiviteten. Några processparametrar identifieras 
i varje delprocess för att öka förståelsen, det kan vara till exempel ledtid, 
antal operatörer, kassationer, ställtid, partistorlek och mellanlager. 

När identifiering av problemområden har skett ritas en karta över en 
framtida ideal process. Den nya kartan fungerar som en plan för 
förbättringar. När arbetet med att skapa det framtida flödet pågår kan 
en kravspecifikation användas. Genom att börja sist i värdekedjan och 
lista de krav som finns för att uppnå nöjda kunder och därefter jobba sig 
bakåt elimineras många aktiviteter som inte är värdeskapande. Vissa 
aktiviter behövs för att processen ska kunna fungera men arbetssättet 
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öppnar för nya möjligheter att lösa problemen på. En kravspecifikation 
skapades för kunna skicka detaljer inom 24 timmar till kund, se bilaga 3. 

De stora fördelarna med att utföra en värdeflödesanalys är att den ger 
en överskådlig bild av nuläget och synliggör brister, samt  att många 
verktyg för förbättringar automatiskt kopplas in under arbetets gång. 
Värdeflödesanalysen presenteras i kapitel 5.2. 

4.5.1  Tidsstudie 

En tidsstudie är en form av direktanalys, det vill säga arbetet analyseras 
direkt genom att studera hur arbetet utförs. Syftet är att fastställa en viss 
ställtid eller cykeltid [8]. 

I samband med observationsstudien och kartläggningen av värdeflödet 
genomfördes en förenklad tidsstudie på monteringen av Tong Arm, se 
kapitel 5.2.1. 

4.6 Spaghettikarta 
En spaghettikarta är ett enkelt verktyg som används för att komma åt 
slöseri i form av onödiga rörelser och transporter. Det går till så att en 
karta ritas upp över nuvarande layout, därefter spåras materialets eller 
arbetsuppgiftens flöde genom området. Kartan används som underlag 
för att identifiera möjligheter till bättre layout och process [11]. 

En spaghettikarta konstruerades för en order på tio Tong Armar, se 
kapitel 5.3. 

4.7 Konceptval enligt Pugh 
För att möjliggöra val av koncept att vidareutveckla måste de olika 
koncepten först utvärderas. Konceptval enligt Pugh är en metod som 
genomförs med hjälp av en matris. Resultatet ger en bild av vilket 
koncept som bäst uppfyller utvärderingskriterierna. 

Värderingen bygger på att varje koncept jämförs med ett referens-
koncept, är konceptet bättre än referenskonceptet sätts ett plustecken (+) 
i rutan, är konceptet lika bra/dåligt som referenskonceptet sätts en nolla 
(0) i rutan och är konceptet sämre än referenskonceptet sätts ett 
minusteckn (-) i rutan.  Val av referenskoncept kan ske på olika sätt, det 
kan vara den nuvarande, en konkurrerande layout eller den som tros 
vara den bästa. Genom att också värdera de olika utvärderings-
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kriterierna ges ett resultat som talar om både hur många av kriterierna 
som är bättre eller sämre än referenskonceptet och ett värde som kan 
användas till att jämföra de olika koncepten [6]. 

I det här projektet användes det koncept som framstod som det bästa 
som referenskoncept, se kapitel 5.5.1 för resultat av konceptval. 

4.8 FMEA 
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) eller Feleffektanalys används 
för att belysa effekterna av om en produkt eller process inte motsvarar 
kundens krav [11].Metoden används under produkt- och produktions-
utvecklingsfaserna för att i rätt tid identifiera potentiella felmöjligheter. 
Syftet är att identifiera felrisker med utgångspunkt från ett teoretiskt 
upplägg och att i tid kunna korrigera samt sätta in motåtgärder. 
Metoden bygger på effektivt utnyttjande av kompetens och tidigare 
erfarenheter samt tillgängliga data [4]. 

I den här studien användes en Process-FMEA för att studera felriskerna 
vid materialanskaffningen, se resultat i  kapitel 5.6. 
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5 Resultat 
Här presenteras resultatet av observationsstudien, värdeflödesanalysen, 
spaghettikartan och studiebesöken. Slutligen presenteras koncepten för 
materialförsörjning och montering samt den process-FMEA som genomfördes 
på koncept 1. 

5.1 Observationsstudie 
Observationer skedde i cellen i samband med montering och genom-
förande av värdeflödesanalysen. Ett aktivt deltagande i monterings-
processen bidrog till en större förståelse för montörernas arbetssätt. I 
första hand genomfördes observationsstudien i syfte att öka förståelsen 
och för att finna förbättringsmöjligheter. Följande förbättringsområden 
observerades: 
 

o överproduktion sker av TH 
o mutterdragare med felaktigt vridmoment används 
o dålig möjlighet finns att anpassa höjden på arbetsbänkarna 
o plockning av material tar lång tid 
o beställning och väntan på material tar mycket tid 
o arbetsbänkarna är röriga 
o arbetssätten varierar mycket mellan montörerna 
o material förvaras under arbetsbänken (dålig ergonomi) 
o dålig plats för benen vid arbetsbänken för TH 
o många omlyft vid montering av TA 
o anpassade verktyg saknas på vissa ställen 
o vissa moment är lätta att glömma 
o montering sker inte med ”enstycksflöde” 
o hög bullernivå 
o dåligt termiskt klimat 
o onödigt arbete utförs vid plock av komponenter i påse (eftersom 

påsarna är dåliga används dubbla påsar) 
o felaktiga komponenter levereras till cellen, korrigering tar tid 
o montörerna ser inte brister som förbättringsmöjligheter och 

meddelar inte dessa, förtroende för ledningen saknas hos 
montörerna 



Design av flödesorienterad montagecell  
Maria Åsell   

Resultat 
2009-11-18 

 

 

27 

o för vissa detaljer som skickas på kontroll saknas ritningsunderlag 
från leverantören vilket medför att någon kontroll inte kan 
utföras 

o enkel konstruktionsändring på Pin skulle förenkla och korta 
montaget, se bilaga 4 

 

5.2 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys genomfördes på flödet av material och 
information till Tong Arm. Ordern som studerades bestod av 21 stycken 
Tong Armar modell T.O TONG ARM  51/2&AIS SETO WB. Den 
uppritade värdeflödesanalysen samt processkartan för monteringen 
finns i bilaga 5 och 6. 

5.2.1  Tidsstudie 

Vid beräkning av väntetid och processtid för Tong Arm konstaterades 
att endast  0,75 % av genomloppstiden är processtid, resterande 99,25 % 
är väntetid. Som väntetid räknades all tid som inte var processtid, det 
vill säga tid för väntan, omarbete, plockning och beställning av artiklar 
etcetera. Genomloppstiden beräknades från det att delarna började 
plockas för montage tills att de sista Tong Armarna skickades till kund. 

Vid studering av monteringsprocessen beräknades tiden från det att 
plockning av detaljer i cellen startade tills dess att de färdiga Tong 
Armarna skickades till höglagret. Tiden för montering uppgår till 45,8 % 
av den totala  tiden, se figur 10. 

 

Figur 10 Fördelning av tiden i monteringsprocessen av Tong Arm. 

Om tiden för monteringsprocessen fördelas på de 21 Tong Armar som 
ordern avsåg producerades i snitt en Tong Arm var 52:a minut, 
standardmonteringstiden är 38 minuter. Detta visar dels på att 
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standardtiden inte är korrekt och dels på att en stor del av tiden är icke 
värdeskapande för kunden samt att möjligheterna till förbättringar är 
stora. För att erhålla en mer exakt uppmätt ledtid bör fler mätningar 
göras vilket det inte fanns utrymme för i projektet. 

Standardtid för montage av Tong Head är 10,2 minuter men den 
uppmätta tiden uppgår till 6,8 minuter inklusive provkörning, alltså 
33 % kortare. Med korrekta standardtider skulle planeringen bli enklare 
och mer korrekt. 

5.2.2  Rättsäkring 

Idag sker montering av Tong Arm i fem olika steg där ett moment utförs 
på samtliga Tong Armar innan man påbörjar nästa moment. Den här 
typen av monteringsprocess medför att fel upptäcks senare än om en 
Tong Arm skulle monteras klart innan man påbörjar monteringen av 
nästa. En av anledningarna till att montörerna vill arbeta på det sättet är 
att de då upplever att det inte är lika lätt att glömma något moment. För 
att förhindra att något glöms eller utförs felaktigt i monteringsprocessen 
kan olika former av rättsäkring användas, antingen genom att förhindra 
att fel genomförs eller genom att uppmärksamma när fel har gjorts. 
Rättsäkring kan i det här fallet ske bland annat genom införande av 
standardiserat arbetssätt, konstruktion, checklistor eller visuella 
hjälpmedel. Genom att placera de artiklar som ska monteras i logisk 
ordning och rensa undan allt som inte ska användas minimeras risken 
för felmontage. Standardiserat arbetssätt förbättrar också möjligheten 
att skapa en optimal layout av arbetsplatsen. 

5.2.3  Framtida flöde 

Följande frågeställningar uppkom vid arbetet med att ta fram ett 
framtida förbättrat flöde: 

o Finns behov av att utföra kontroll av ankommande gods? 
o Kan montering ske enbart efter order? 
o Kan monterade komponenter skickas direkt till maskinmontage 

eller packning utan att behöva skickas till lagret först? 
o Kan icke värdeskapande tid förkortas genom att inte behöva 

plocka delarna i cellen? 
o Kan montering ske med enstycksflöde? 
o Hur kan det bundna kapitalet och lagernivåerna minskas utan att 

servicenivån och leveranssäkerheten sjunker? 
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En karta för det förbättrade flödet arbetades fram, se bilaga 7. På den 
nya kartan har mellanlager och icke-värdeskapande processer tagits 
bort. 

5.3 Spaghettikarta 
Den sträcka komponenterna till Tong Arm och Tong Head normalt 
färdas inom Emhart Glass i Sundsvall uppgår till 536 meter. Genom att 
skicka mekanismerna direkt från cellen till packning istället för att först 
lägga in dem i höglagret kan antal förflyttningar med trucken reduceras 
och resurser frigöras i höglagret. 

Exempel: För att visualisera ledtiden och den totala sträckan materialet 
färdas under produktion ritades en spaghettikarta, figur 11. För 
spaghettikartan valdes en order som levererades i början av juni för att 
ge en mer rättvis bild då semestertider påverkade den ordern 
värdeflödesanalysen avsåg. Eftersom en spaghettikarta som visade 
samtliga ingående artiklar skulle bli för omfattande, begränsades kartan 
till att omfatta endast Housing. Housing är den största komponenten 
och fungerar som en inkapsling av mekanismen. Housing valdes också 
för att det är den enda artikeln som är unik för aktuell Tong Arm. 
Ordern som studerades avsåg leverans av tio stycken Tong Armar till 
maskinmontage. För att spåra vilka inleveranser av Housing som ordern 
byggts av antogs FIFO-system (First In - First Out) i lagerhanteringen. 
Det visade sig att de tio Tong Armarna byggts från två olika 
inleveranser av Housing och att en revisionsändring skett under tiden. 
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Figur 11 Spaghettikarta med antal artiklar och dagar utsatt vid respektive pil, totalt 
färdades materialet 1479 meter. 

Den totala sträckan som Housing färdades från inleverans till 
maskinmontage uppgick till 1479 meter. Den långa sträckan beror till 
stor del på att Housing fick åtgärdas i Job Shop och därefter kontrolleras 
ett flertal gånger, dessutom fick tio stycken kasseras. Anmärkningsvärt 
är också att ledtiden uppgick till cirka fyra månader. Onödig 
kapitalbindning, omarbete, förseningar, kvalitetsbrister, onödiga 
transporter, onödigt arbete och kassationer hade kunnat reducerats om 
Emhart Glass hållit en lägre lagernivå samt tillverkat Tong Armarna 
med enstycksflöde. Det här exempelet visar tydligt att lägre lagernivåer 
hjälper till att undvika flera former av slöserier. I revisionsändringen 
skedde korrigering av två toleranser, hålet där Pulley & Shaft ska 
pressas ned var för snävt. Detta är ett fel som inte upptäcks förrän i 
slutskedet av monteringen, vilket medför extra omarbete med dagens 
monteringsprocess. Hade montering skett med enstycksflöde hade de 
övriga nio Tong Armarna kunnat åtgärdats direkt. De problem som 
uppstod visar att montering med enstycksflöde kan reducera omarbete i 
hög utsträckning. 
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5.4 Studiebesök 
Studiebesök genomfördes i syfte att studera olika lösningar för material-
försörjning och materialflöde samt att undersöka hur riskanalys kan 
genomföras initialt på en monteringsprocess. Besöken genomfördes hos 
ABB Robotics och ABB Machines i Västerås. Även ett studiebesök på 
Emhart Glass i Örebro genomfördes i syfte att studera bearbetning och 
materialflöde av ingående komponenter i Tong Arm och Tong Head. 

5.4.1  ABB Robotics 

ABB Robotics i Västerås tillverkar industrirobotar, deras 
produktsortiment består av ett tiotal olika modeller på robotar, 
ledtiderna varierar mellan 4 och 10 veckor beroende på modell och 
kontrollsystem. Vid studiebesöket var det huvudsakligen montering av 
robotens styrskåp som studerades närmare. 

Peter Sundgren [24], produktionstekniker på ABB Robotics visade den 
montagelina där styrskåpen monteras. För cirka ett år sedan byggdes 
nuvarande layout, produktionen består av en taktad lina med 15 
stationer, takttiden är 8 minuter och pacemakerprocessen består av ett 
robotmontage. Skåpsidorna förmonteras och ställs på en vagn därefter 
är det tre robotar som plockar, bockar, limmar, riktar och skruvar ihop 
sidorna till ett skåp. Peter [24] menar att besparingen de åstadkommit 
med hjälp av robotmontaget mestadels består i bättre ergonomi och 
högre kvalitet, någon betydande förkortning av processtiden har inte 
skett. Samtliga stationer har en dator där operatören kan se vilken order 
som kommer in och hur den ska monteras. På arbetskortet bockar 
operatören av när han eller hon har utfört kontroll på kritiska moment 
som monterades på föregående station. Att utföra direkt kontroll 
medför att fel upptäcks direkt och kan åtgärdas snabbt. 

För att upprätthålla ordningen och överskådligheten finns en bild över 
hur arbetsstationen ska se ut vid hemgång monterad vid varje station. 
Arbetsstationerna är utformade så att inga plana ytor finns vilket 
medför att inga saker som inte har en avsedd plats kan placeras på 
stationen. Operatörerna byter station minst en gång per dag och målet 
är att alla operatörer ska kunna arbeta vid alla stationer. Förutom de 15 
stationerna i linan finns ett antal förmontage. Vid några förmontage 
används kanbanvagnar för att undvika överproduktion. 
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Materialförsörjningen har de löst så att linan är U-formad och i mitten 
fylls material på två gånger per dag via ett 2-binge system. Större 
komponenter är placerade i ställage i utkanten av linan och så långt som 
möjligt används samma sorts skruvar. Skruvarna är placerade i en låda 
som följer med vagnen med skåpet genom linan. För att skapa 
flexibilitet är stationerna flyttbara och inga fasta arbetsbänkar 
förekommer. Operatörerna har möjlighet att utnyttja flextid på 
morgonen och på eftermiddagen, under den tiden utför de olika 
förmontage. 

Peter [24] påpekade att produktionsteknikerna använder sig mycket av 
Avix vid analys av monteringsprocesser och tycker att det är ett 
värdefullt hjälpmedel. Vid införande av nya processer genomför de en 
P-FMEA (Process Failure Mode Effects Analysis). 

5.4.2  ABB Machines 

ABB Machines tillverkar likströms- och växelströmsmotorer, 
tractionsmotorer och generatorer, de olika användningsområdena 
presenteras i tabell 2.  

Tabell 2 Olika användningsområden för likströms- och växelströmsmotorer, 
tractionsmotorer och generatorer [17]. 

Komponent Användningsområde 

Motorer för stora synkrona maskiner 
Raffinörer för pappersmassafram-
ställning, Kompressormotorer för gas och 
luftseparering, extrudrar etc. 

Generatorer för stora synkrona maskiner 
Gasturbindrifter (industrier, oljeplattformar 
etc.), ångturbindrifter (värmekraftverk, 
industrier etc.) 

Tractionsmotorer Tåg och tunnelbanor 
Likströmsmotorer Extrudrar, kranar, skidliftar, etc. 

 

Kari Turpeinen [25], produktionsledare för montage och provning av 
DC-motorer och tractionsmotorer, visade montage och provning av 
likströmsmotorer. Montaget för likströmsmotorer hade nyligen byggts 
om, det består av två parallella linor, en för större och en för mindre 
motorer, båda med rakt materialflöde. Det mest intressanta var hur de 
hade visualiserat belastning och orderingång. Genom att skapa en 
websida som projicerades synligt för alla operatörer där information om 
belastning på de olika stationerna lättöverskådligt visas kunde alla 
operatörer själva styra sitt arbete. Operatörerna får också genom detta 
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information om vilka ordrar som är på gång och när de ska levereras. 
Tidigare låg deras leveranssäkerhet på 10 % men i och med den nya 
processen med att lägga in all orderinformation samlat på ett ställe samt 
nya rutiner för fastställande av leveranstid steg leveranssäkerheten 
direkt till 77 %. Därefter har fler förbättringar arbetats fram och 
leveranssäkerheten ytterligare höjts. 

Stefan Palmgren [23], chef mekanisk konstruktion, operativt inköp och 
slutmontage för stora växelströmsmotorer, visade den delen av 
produktionen. Produktionen har ett diagonalt materialflöde  med ett 
flertal större komponenter. Ledtiderna ligger på fyra till sex månader. 
Nyligen har de infört flödestavlor som visualiserar flödet med 
supermarkets och kanban-kort som flyttas mellan tavlorna. Tyvärr är 
detta så nytt att ingen förbättring hade registrerats vid besöket. 
Operatörerna går 2- eller 3-skift och vid varje skiftbyte sätter ansvarig 
operatör upp en enkel målbeskrivning för skiftet, se figur 12. Detta är ett 
enkelt verktyg som har stor effekt på produktionen. Enligt Stefan [23] 
leder målbeskrivningen till en högre produktivitet eftersom montörerna 
aktivt får sätta målet själva. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.4.3  Emhart Glass Örebro 

Emhart Glass i Örebro tillverkar komponenter till glasformnings-
maskiner. Det transporteras dagligen komponenter från Örebro till 
Sundsvall för montering och lagring. Vid besöket gav Johan Asplund 

Figur 12 Målskylten placeras där den 
ansvarige operatören bedömer att 
färdigställandet av order för skiftet bör 
ligga. 

100 % 

 Mål 
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[18] och Mariana Jadestig {20] en rundvandring i verkstaden och 
därefter studerades bearbetningsprocessen för Housing mer ingående. 

Av ingående komponenter i Tong Arm och Tong Head är det Housing 
och Tong Head Body som bearbetas i Örebro, resterande komponenter 
är köpdetaljer. Studiebesöket syftade till att se hur de olika 
bearbetningsstegen utförs och därigenom öka förståelsen för 
produkternas förädlingsprocess. De olika bearbetningsstegen för 
Housing visas i figur 13. 

 
 
Figur 13 Beskrivning av bearbetningsprocessen för Housing hos Emhart Glass i Örebro 
[18]. 

 
Från tre olika ämnen bearbetas 11 olika Housing. Fräsning och borrning 
körs i två tempon där operatören måste vända Housing mellan 
körningarna. Varje sats består av fyra Housing och bearbetningstiden är 
cirka 40 min för tempo ett och cirka 30 min för tempo två. Den 
montering som sker i Örebro är mycket begränsad, det är en 
tätningsskruv och fyra helicoil som monteras i Housing innan leverans 
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till Sundsvall. Vid besöket fanns tyvärr ingen möjlighet att se 
bearbetning av Tong Head Body eftersom inga körningar var planerade 
[18, 20]. 

5.5 Koncept för materialförsörjning och montering 
För att arbeta fram ett mer effektivt flöde skapades en kravspecifikation 
med målet att kunna skicka detaljer inom 24 timmar, se bilaga 3. Denna 
första kravspecifikation resulterade i ett flertal förbättringsåtgärder och 
tre koncept för materialförsörjning för Tong Arm. 

Koncept 1: Förvara små delar i cellen, använd 2-binge systemet, kitta 
större komponenter ordervis från höglagret. 

Koncept 2: Lagerhåll samtliga delar i cellen, inget i höglagret. 

Koncept 3: Lagerhåll samtliga delar i höglagret och Kardex, kitta allt 
material. Använd strikt kittning, varje arm för sig. 

Ytterligare kravspecifikationer togs fram för respektive koncept, se 
bilaga 8, därefter utvärderades koncepten enligt Pugh’s konceptval. 

Generellt för alla tre koncept gäller att, för att minska det bundna 
kapitalet, tas min-balanser bort på färdiga mekanismer. Med en stabil 
monteringsprocess kan produktion ske efter order och på så vis flyttas 
det bundna kapitalet längre upp i produktionskedjan. Det blir också 
enklare vid revisioner av mekanismer eller om någon mekanism skulle 
utgå samt enklare att upptäcka fel och spåra material. 

Nuvarande min-balanser för färdigmonterade mekanismer (Tong Arm 
och Tong Head) i BPCS motsvarar ett bundet kapital på drygt 1 miljon 
kronor. Verkligt bundet kapital på färdigmonterade mekanismer (Tong 
Arm och Tong Head) i lager 090715 var knappt 1,3 miljoner kronor. 

Den andra delen som utvärderas enligt Pugh’s konceptval bestod i val 
av monteringsprocess, följande koncept jämfördes: 

Koncept 4: Montera med enstycksflöde och använd två stationer så att 
det vid hög belastning blir möjligt att arbeta två montörer. 

Koncept 5: Utför förmontage och bygg upp arbetsstationen som den ser 
ut idag, ej anpassad för montage i flöde (nuläge). 
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5.5.1  Konceptval enligt Pugh 

Vid val av koncept för materialförsörjning och montering av Tong Arm 
användes Pugh’s konceptvalsmatris, figur 14. Viktningen skedde genom 
att beräkna medelvärdet av avdelningschefens, montörernas, 
produktionsplanerarens, kvalitetschefens och min egen viktning. 
Referenskoncept valdes utifrån vilket koncept som på förhand framstod 
som det bästa. 

Figur 14 Pugh’s utvärderingsmatris 

Fyra utvärderingskriterier bedömdes som ”måste krav” av samtliga 
deltagare, det var: Hög kvalitetsnivå, God ergonomisk arbetsmiljö, God 
fysikalisk arbetsmiljö och God psykosocial arbetsmiljö. I de vinnande 
koncepten framstod dessa kriterier som bättre eller likvärdiga i 
jämförelse med övriga koncept. Beskrivning av utvärderingskriterierna 
finns i bilaga 9. 
 
Koncept 3, Kitta allt material, fick högst poäng och visade sig vara det 
bästa alternativet ur perspektivet att försörja cellen med material. I 
dagsläget är dock en sådan kittning komplicerad för höglagret att 
genomföra med befintligt MPS-system. Det skulle också vara 
tidskrävande för lager att genomföra dukningen samt en ökad hantering 
av varje order för planeraren. Lösningen på detta skulle kunna vara att 
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placera alla detaljer i Kardex vilket skulle leda till att det merarbete som 
konceptet innebär för höglagret elimineras. 

Referenskonceptet (koncept 1) visade sig vara det koncept som kräver 
minst förändringar och är enklast att tillämpa med dagens 
förutsättningar. Det här konceptet förkortar ställtiden avsevärt, från att 
montörens ställtid uppgår till cirka 20 % bedöms den bli nära noll med 
koncept 1. Kittningen utförs av lagret som i och med det här systemet 
kommer att få en högre belastning om inte deras metod ändras. 

Vid val mellan referenskonceptet (koncept 4) och koncept 5 rörande 
monteringsprocessen fick referenskonceptet högst poäng. Att undvika 
förmontage och montera i flöde är alltså det bästa alternativet enligt de 
utvärderingskriterier som ställts upp. 

5.5.2  Monteringspalett 

När kittning diskuterades i projektgruppen framkom en frågeställning 
om hur artiklarna kan dukas upp och om ett palettsystem kan 
användas. För att utvärdera hur ett montage med en palett kan 
genomföras ägnades cirka två veckor åt att ta fram en metod för 
tillverkning av en funktionell prototyp. Först skapades två CAD-
modeller, se bilaga 10, med artiklarna placerade i monteringsordning. 
En vakuumformad palett från ett företag i bilindustrin studerades och 
därefter skedde en brainstorming för att få ideér till en enkel alternativ 
tillverkningsprocess. Ett första försök skedde med en gipsavgjutning i 
en lerform där avtryck från komponenter gjorts, gipsavgjutningen 
täcktes därefter med polyuretanskum, se bilder i bilaga 11. Resultatet 
var otillfredställande eftersom ytan blev för grov. En ny brainstorming 
ägde rum som ledde till ett försök med skumplast. Tre lager 
liggunderlag fästes ihop med dubbelhäftande tejp och konturerna av 
artiklarna skars ut. Därefter skapades bilder visande artikeln, dess namn 
och artikelnummer som fästes vid respektive kontur, se bilaga 12. 
Paletten i skumplast användes för att genomföra ett test där tiden för 
dukning och montering mättes och jämfördes med tidigare resultat, se 
kapitel 5.5.3. 
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5.5.3  Test av monteringspalett 

Syftet med att genomföra ett test var att låta montörerna och 
lagerpersonalen prova ett nytt arbetssätt och ta till vara deras 
synpunkter. Men också att mäta tiden för dukning och montering och se 
praktiskt hur arbetssättet skulle kunna utvecklas. 

Vid test av monteringspaletten deltog två montörer. Tidsmässigt är de 
olika sätten svåra att jämföra eftersom så få monteringar genomfördes 
och arbetssätten skiljer sig mycket åt. De tider som erhölls vid 
montering med palett var nära tiderna som det tog att montera utan 
enstycksflöde med palett, det gick något snabbare att montera med 
palett i enstycksflöde. 

Montörerna är positiva till arbetssättet men tveksamma till att de ska 
hinna få materialet i rätt tid. Funderingar finns också kring hur 
felplockade eller trasiga komponenter ska ersättas. Vidare ansåg de att 
paletten som användes var för mörk eftersom det var svårt att se 
komponenterna. 

När paletten testades att plockas och dukas i Kardex konstaterades att 
mycket tid gick åt till att leta rätt på var respektive komponent skulle 
ligga. Idag sker plock till andra celler i plasttråg med 18 fack och 
personalen menar att de är att föredra eftersom de går snabbare att 
plocka i dem. Ett test till genomfördes därför med plasttråg och tiden för 
plockning mättes. 

Tid för plockning med palett: 13 min 

Tid för plockning med plasttråg: 7 min 

För att kunna dra slutsatsen att palett trots den längre plocktiden är det 
bästa alternativet krävs att fler test genomförs där man studerar tider 
och de kvalitetsbrister som kan uppstå med plockning i plasttråg 
jämfört med plockning i palett. Hänsyn bör även tas till de fördelar med 
palett som nämns i kapitel 6.1. 
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5.6 Process-FMEA 
En process-FMEA, figur 16, genomfördes för att finna felorsaker i 
materialförsörjningsprocessen. P-FMEA utfördes på koncept 1 förvara 
små delar i cellen, använd 2-binge och kitta material från höglagret 
ordervis. Den fullständiga P-FMEA’n tillsammans med viktnings-
kriterierna finns i bilaga 13. 

 

Figur 16 Process-FMEA över materialförsörjningsprocessen i koncept 1. 

Högst RPN: Två felorsaker fick RPN ≥ 6,  Felaktig komponent på grund 
av fel i tillverkning och försening av leverans av material till cell på 
grund av felkörning. 

Högst allvarlighetsgrad: Felaktig komponent på grund av fel i tillverk-
ning har allvarlighetsgrad tre, det vill säga den högsta allvarlighets-
graden. 

Högst felintensitet: Ingen felorsak har värdering över två. 

Högst upptäcktssannolikhet: Felaktig komponent på grund av fel i 
tillverkning har den högsta värderingen på sannolikheten att upptäckas, 
det vill säga det finns inga kända kontroller tillgängliga för att upptäcka 
felorsaken. 
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Histogrammet i figur 17 illustrerar fördelningen av felmöjligheter och 
risktal (RPN). 

 

Figur 17 Histogram över antal felorsaker (n) som funktion av risktal (RPN). 

Sammanfattningsvis är det två felorsaker som bör åtgärdas; felaktig 
komponent på grund av fel i tillverkning och försening av leverans av 
material till cell på grund av felkörning. Förslag till åtgärd är uppströms 
kvalitetsarbete respektive någon form av streckkodsavläsning för 
truckförarna eller strikt kittning. Att koncept 3, strikt kittning, 
framkommer som en lösning på ett felsätt som kräver åtgärd är 
intressant och talar ytterligare för att koncept 3 är det bästa alternativet. 
Lösningen, ”Strikt kittning”, innebär också att färgkoder kan användas 
om palettsystemet väljs och det blir då visuellt om felkörning sker och 
sannolikheten att felet upptäcks ökar. 
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6 Slutsats 
I det här kapitlet presenteras och motiveras förslag till materialförsörjning och 
montering, layout och förbättrad arbetsmiljö som bygger på resultatet. 

6.1 Materialförsörjning och montering 
Slutsatsen för materialförsörjningen är att det är mest fördelaktigt att 
förvara samtliga komponenter i Kardex och kitta materialet till Tong 
Armarna var för sig. Komponenterna till Tong Head förvaras i cellen 
och ingår i 2-binge systemet. Slutsatsen för monteringsprocessen är att 
det är mest fördelaktigt att montera i enstycksflöde istället för 
batchmontage med olika förmontage. De argument som har lett fram till 
slutsatsen med kittning och enstycksflöde är: 

o Fel upptäcks tidigt i processen då enstycksflöde används. 
o Kapitalbindningen blir lägre eftersom den extra lagringsplatsen i 

cellen försvinner och lageromsättningshastigheten ökar i och med 
kortare genomloppstid. 

o Min-balanserna kan minskas eftersom ledtiderna kortas, detta 
leder till säkrare prognoser. 

o Möjligheten till en flexibel layout ökar. 
o Andelen värdeskapande tid höjs (ställtidsreduktion) eftersom 

montörerna inte behöver plocka. 
o Antal omlyft och förflyttningar blir färre. 
o Ergonomin för montörerna förbättras eftersom de ej behöver 

plocka. 
o Monteringsprocessen blir snabbare och ökar på så vis order-

processens flexibilitet. 
o Överproduktion förhindras delvis eftersom endast material till 

order nära i tiden levereras till cellen samt på grund av att 
behovet av min-balanser på färdiga mekanismer försvinner. 

o Kittning är platsbesparande vid cellen. 
 
Någon slutsats angående användandet av palett eller plasttråg är svår 
att dra innan fler tester genomförts. Fördelar med paletter som bör 
vägas mot den extra tid det tar för Kardex att duka paletterna är: 

o Bra förutsättningar för ett standardiserat arbetssätt skapas. 
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o Upplägget blir mer visuellt för montören och artiklarna kan 
placeras i monteringsordning. 

o Hög kvalitet säkerställs eftersom felmontering/felplock och 
glömska hos montören eller den som plockar visualiseras i och 
med en palett. 

o Upplärningsperioden för montaget kortas eftersom montaget blir 
enklare. 

o Ergonomin förbättras för montörerna eftersom möjligheterna till 
rotation ökar med kort upplärningstid. 

o Layouten och monteringsprocessen blir enklare att optimera 
eftersom ett standardiserat arbetssätt kan införas. 

 
För att möta framtidens krav med kortare genomloppstider ges förslag 
till att standardisera kittning i paletter för samtliga montage och bygga 
ut de interna trucktransporterna med ett taktat system för hämtning och 
avlämning av gods. Fördelar med palettsystem till samtliga celler är: 

o Planeringen för LK blir enklare eftersom en kartläggning av 
resursbehovet möjliggörs och eftersom arbetsbelastningen och 
resursbehovet visualiseras i och med användandet av paletter. 

o Systemet med färgkoder på paletterna kan fungera som lösning 
till ett felsätt som enligt P-FMEA’n kräver åtgärd genom att 
synliggöra om felkörning skett. Till exempel, om röd-blå cell 
använder röd-blå paletter minskar sannolikheten att felkörning 
sker och sannolikheten att felet upptäcks ökar. 

o Möjlighet finns att utveckla palettsystemet så att paletterna 
används som kanbankort. Detta reducerar behovet av produk-
tionsplanering1. 

 
Något som montörerna tar upp som ett problem med kittning är att 
trasiga detaljer eller dukningsmissar stör arbetet och skapar extra 
hantering. Detta är dock något som Emhart Glass aktivt arbetar med 
genom sitt projekt ”Möjligheter i avvikelser”. Projektet består av fyra 
delar: 

                                                 
1 Om paletterna används som kanbankort plockar montören fram det antal paletter 
som ordern avser därefter hämtas de för dukning. I ett sådant system fungerar paletten 
som en signal för plockning. 
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o Älska avvikelser - innebär en positiv inställning till fel eller 
avvikelser eftersom avvikelsen betraktas som en chans till att bli 
bättre. 

o Rätt från mig - innebär att alla har ett ansvar att alltid lämna rätt 
saker vidare till nästa steg i processen men också ett ansvar att 
rapportera till föregående steg att något var felaktigt – ge 
leverantören möjlighet att göra rätt. Målet är att gå från att det 
ska vara lätt att göra rätt till att det ska vara svårt att göra fel, här 
finns hjälpmedel som till exempel standardiserat arbetssätt att ta 
till. 

o Realtid - innebär en minimering av fördröjning i rapportering av 
avvikelser, dels för att reducera följderna och dels för att skydda 
kunden. 

o Gå och se - handlar om faktabaserade beslut, att bilda sig en 
uppfattning baserad på förstahandsinformation. 

 
Det är alltså viktigt att ha en positiv inställning och komma ihåg att 
avvikelser genom ständiga förbättringar vidareutvecklar processen. 
Kraven på en robust materialförsörjningprocess kan också ses som 
positivt eftersom det tvingar fram viktiga förändringar som hela 
produktionen har nytta av. 

Mer långsiktiga och övergripande förbättringsmöjligheter som har 
noterats under arbetets gång med att skapa ett mer effektivt flöde 
presenteras nedan: 

o Arbeta för att korta leverantörernas ledtider och anpassa lot size 
för att åstadkomma bättre planering. 

o Producera i rätt tid (möjliggör direkt transport till maskin-
montage eller packning). 

o Minska onödiga transporter genom att transportera direkt till 
maskinmontage eller packning efter montering. 

o Undersök om inkörningen av Tong Head kan tas bort. 
o Uppdatera standardtider för montering vilket ger mer korrekt 

och enklare planering. 
o Ta fram underlag till de artiklar som saknar dokumentation. Idag 

skickas artiklar till kontrollen utan att utan att de har någon 
möjlighet att kontrollera dessa. 

o Utveckla kvalitetsavtal med fler leverantörer så att kontroll kan 
minimeras. 
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o Undersök om det går att införa ett modultänk i konstruktionen 
av Housing så att antalet unika Housing kan minskas. 

o Undersök konstruktionsändring på Pin som leder till snabbare 
montage och bättre ergonomi, se förslag i bilaga 4. 

o Komplettera med en mutterdragare som har rätt vridmoment till 
montering av Tong Arm. 

o Komplettera med fler dorn och verktyg för att möjliggöra flödes-
montering med två stationer. 

 

6.2 Förslag till layout av flödesorienterad montage cell 
Förslaget består av en layout anpassad både till montering med ordervis 
kittning, styckvis kittning och till styckvis kittning i paletter. 

Arbetsborden är placerade så att man vid båda stationerna har uppsikt 
över om någon kommer in i rummet. Det finns möjlighet att ta in pallar i 
mitten av rummet. Hyllan under Tong Head-arbetsbänken har ersatts 
av en vagn med backar som underlättar vid påfyllning. I ena hörnet har 
ett högt golvfönster placerats för att få in dagsljus. Dörren placeras mitt 
på väggen med plexiglas på sidorna för att skapa en mer öppen känsla. 
(Figur18) 
 

 
Figur 18 Layout av flödesorienterad montagecell, koncept 1. 
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Utanför rummet placeras ett ställage med lutande hyllplan för mindre 
komponenter om ordervis kittning väljs. Bredvid ställaget placeras in- 
och utgående gods på pallvagnar. (Figur 19) 

 
Figur 19 Ställage och plats för hämtning och lämning, koncept 1. 

Arbetsplatserna rensas från artiklar, verktyg och dylikt som inte 
används frekvent, detta gör dem mer visuella och lättöverskådliga. 
Verktygens plats märks upp med konturer av verktygen. Denna 
märkning ska indikera att något saknas om inte verktyget är placerat på 
rätt ställe. Detta skapar ordning, förenklar montage, kortar upplärnings-
perioden och ökar möjligheterna till rotation vid arbetsplatserna, vilket i 
sin tur leder till bättre ergonomisk och psykosocial arbetsmiljö. Ett foto 
över hur arbetsplatsen ska se ut vid hemgång kan fästas vid arbets-
platsen och användas som hjälpmedel. Det finns också utrymme för att 
fästa montagebeskrivningar som underlättar upplärning. (Figur 20) 
 



Design av flödesorienterad montagecell  
Maria Åsell   

Slutsats 
2009-11-18 

 

 

46 

 
Figur 20 Arbetsbänk Tong Arm 

Vid Tong Head-arbetplatsen placeras artiklar nära och lättillgängligt, 
samt i monteringsordning vilket leder till kortare plocktid och bättre 
ergonomi. (Figur 21) 
 

 
Figur 21 Hörnarbetsplats Tong Head 
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Cellen blir luftigare och kräver mindre yta om ett palettsystem införs. 
(Figur 22) 

 
Figur 22 Layout av flödesorienterad montagecell med palettsystem 

I lokalen finns en utrymningsväg, enligt Arbetarskyddsstyrelsens 
författningssamling, AFS 1993:56, rekommenderas att det ska finns två 
av varandra oberoende utrymningsvägar. Projektet har begränsats till 
att skapa en layout av hänvisad yta och behandlar inte säkerheten i 
lokalen. Föreslagna inköp av arbetsplatsmöbler presenteras i bilaga 14. 
Val av produkter har gjorts ur Gigant Arbetsplats AB’s sortiment. 
 

6.3 Arbetsmiljö 
Montörernas nuvarande arbetsmiljö är bullrig, rörig och har brister 
avseende ergonomin. Med en layout där befintliga väggar används för 
att stänga ute buller och möjliggör justering av temperatur förbättras 
den fysikaliska arbetsmiljön. Dock bör delar av väggarna ersättas med 
plexiglas för att öppna upp lokalen. Ett trägolv rekommenderas för att 
skapa ett mjukare underlag som är mindre slitsamt för fötter, ben och 
rygg. Eftersom dagsljus är viktigt har ett golvfönster liknande de övriga 
placerats i hörnet av rummet. Den takarmatur som finns i lokalen 
bedöms tillräcklig om arbetsbelysningen flyttas med till den nya cellen.  
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Färgsättningen är beroende av ljusstyrkan och tvärtom, mörka väggar 
absorberar ljus vilket leder till att starkare belysning krävs. Även 
humöret påverkas av färgsättningen, olika färger och ljus kan aktivera 
eller lugna människor. Färger med stora skillnader i dominerande 
våglängd, till exempel rött och blått, bör inte kombineras då ögat får 
svårt att ställa om och bilden kan bli oskarp och ögat överansträngt. 
Klok och behaglig färgsättning ökar chanserna till en kreativ och 
aktiverande arbetsmiljö. 

Ergonomiskt kommer förbättringar ske genom att alla komponenter till 
Tong Head placeras ovanför arbetsbänken. Tunga lyft av lådor med 
komponenter till Tong Head kan reduceras med hjälp av en vagn som 
kan användas vid påfyllning. Även plockningen till Tong Armarna som 
består av flera lyft reduceras med ordervis kittning och försvinner helt 
med styckvis kittning. 

Den nya Tong Head-arbetsbänken består av ett motordrivet höj- och 
sänkbart hörnbord som ger bättre åtkomst för montören då samtliga 
artiklar kan placeras inom räckhåll. Även den nya Tong Arm-
arbetsbänken består av ett motordrivet höj- och sänkbart bord. Att 
borden är motordrivna ska förhoppningsvis leda till att montörerna i 
större utsträckning använder sig av den höj- och sänkbara funktionen. 
En ny arbetsstol med mer ergonomisk funktion bör införskaffas och en 
belysningsarmatur till pressen med möjlighet till riktat ljus bör också 
köpas in. 

Att montaget blir enklare med en mer visuell arbetsplats ökar 
möjligheten till rotation. Rotation i sin tur förbättrar ergonomin och den 
psykosociala arbetsmiljön för montörerna eftersom att arbetet blir mer 
varierat. 

Vid montaget av Tong Arm skapas två arbetsstationer. Detta möjliggör 
montering i flöde och leder till en bättre psykosocial arbetsmiljö 
eftersom arbete tillsammans med andra människor bedöms som positivt 
för individens psykiska välmående. Vid införande av standardiserat 
arbetssätt kommer även montörernas inflytande i arbetet att 
centraliseras eftersom förbättringarna i arbetssättet bygger på förslag 
från dem. Kittning som är en form av inbyggd kontroll skapar 
tillsammans med enkla montageanvisningar placerade vid arbetsbänken 
en trygghet hos montören att göra rätt. 
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7 Diskussion 
Projektet har lett fram till förslag till layout av en förbättrad 
flödesinriktad montagecell och kan fungera som beslutsunderlag för 
Emhart Glass vid flytt av montagecellen. Förbättringar har föreslagits 
inom flöden, arbetsmiljö och lager/kapitalbindning vilket väl återspeglar 
syftet med projektet. Genom ett Lean-inriktat arbetssätt har förbättrings-
områden identifierats och presenterats tillsammans med kvalitets-
höjande lösningar. 

Examensarbetet har genomförts tillsammans med en mindre 
projektgrupp. Tack vare träffar varje vecka har arbetet förts framåt. 
Arbetssättet med PDCA-hjulet som grund har medfört att små 
förbättringssteg har tagits genom hela projektet och slutligen lett fram 
till en kvalificerad slutsats. Valet att i tidigt skede genomföra 
värdeflödesanalysen skapade snabbt en insikt i processen. Att få 
möjlighet att praktiskt delta i monteringen var också mycket positivt 
och nödvändigt för att sätta sig in i montörernas arbetssätt. De 
studiebesök som genomfördes gav många uppslag och idéer till 
förbättringsförslag. 

I slutskedet ledde projektet in på förslag till utformning av montage-
paletter och i efterhand kan konstateras att mer tid hade behövts för att 
arbeta fram hur paletterna lämpligt kan tillverkas och implementeras i 
Emhart Glass produktion. Jag tror mycket på ett koncept med paletter 
och hoppas att Emhart Glass fortsätter att utreda konceptet och driva 
utvecklingen framåt. Vidare finns mycket arbete kvar att göra när det 
gäller transporter inom Emhart Glass. För att kunna försörja cellerna 
med material i rätt tid krävs bland annat ett flödesinriktat arbetssätt. Att 
se till hela värdeflödet och inte bara titta på en ensam process är viktigt 
för att kunna skapa övergripande förbättringar. Idag begränsar Emhart 
Glass MPS-system vissa förändringar i verksamheten. Systemet upp-
fattas också som komplext och få anställda har en övergripande 
förståelse för hur systemet är uppbyggt och fungerar. När nu Emhart 
Glass projekterar för ett nytt MPS-system hoppas jag att de beaktar 
materialförsörjningen ur ett perspektiv där kittning underlättas. Jag 
hoppas även att de i framtiden får möjlighet, tack vare ett nytt system, 
att genomföra förbättringar i verksamheten som idag inte är möjliga. 
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Bilaga 1: Tidsplan 
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Bilaga 2: Sammanfattning av intervjuerna 

Avdelningschef, Richard Boström: 

o Montaget ska flyttas för att frigöra yta, främst för att ha en 
mötesplats för daglig styrning. (Montaget har inte någon 
koppling till linan) 

o Besparingar som man vill göra är först och främst i form av tid 
men även ekonomiskt. 

o Montaget flyttades till aktuell plats för två år sedan, då skedde 
ingen optimering utan cellen ställdes upp så som den såg ut före 
flytten. 

o Anledningen till dagens placering är att det fanns en ledig yta där 
när flytten skedde. 

o Tidigare fanns ett tredje montage i cellen, den produkten finns ej 
kvar utan köps nu in färdigmonterad. 

o Kunden sköter själv montering av TA och TH på maskin när de 
säljs som reservdelar. 

o Standardtider för montage finns i BPCS och är till stor del dåligt 
uppdaterade. 

o När det gäller rapportering av förbrukat material finns två olika 
system i EASY (Emhart Assembly System); 

− Backflush: material och tid rapporteras i efterhand 
− Shop order: material dras innan montering 

o För prognoser används Lean takning, det vill säga min-balanser 
sätts utifrån tidigare förbrukning. 

o De längsta ledtiderna har Housing, upptill 81 dagar. Men tiderna 
revideras inte vilket medför att många komponenter har kraftiga 
variationer i verklig ledtid och standardledtid. Planerarna har 
genom erfarenhet skapat sig en ”känsla” för den verkliga 
ledtiden. 

o När planeraren gör en beställning görs den oftast på lot size men 
kan även göras på färre antal. 

o Testning av TH utförs idag i provbänk i cirka 20 min, 
ursprungligen för inkörning och kontroll. Det kan vara så att 
inkörning ej längre behövs samt att tiden kan kortas av. 

o Inga arbetsskador finns, ergonomiproblem skulle kunna finnas 
eftersom monteringen är repetativ. Det finns inga instruktioner 
på hur monteringen ska utföras på ett ergonomiskt sätt. 

o Instruktionskorten har utformats genom att försöka hitta det 
enklaste sättet att montera, sen har test gjorts och därefter 



Design av flödesorienterad montagecell  
Maria Åsell   

Bilaga 2: Sammanfattning av 
intervjuerna 

2009-11-18 
 

 

55 

revideringar. När man tycker att man har hittat en metod som 
fungerar har man mätt tiden. 

o Hjälpmedel som finns idag är ståmattor och höj- och sänkbara 
bänkar, dessa drivs manuellt med hjälp av en vev. Önskemål 
finns från montörerna att arbetsbänkarna ska vara motordrivna. 

o Den vanligaste kassationen är på Housing. 
o Överproduktion sker ibland, Richard tyckter att ett mindre lager 

är bra vid t ex långhelger, då slipper han kalla in montörerna vid 
ledighet. 

o De begränsningar som finns på den nya cellen är dels 
ekonomiska, flytten måste rymmas i omkostnadsbudgeten, och 
dels styrda av utrymmet. 

o En del av utrymmet utanför rummet, där den nya cellen ska 
byggas, kan tas i förfogande till den nya cellen. 

o Montörerna har tidigare inte haft så många förbättringideér. En 
av montörerna har tillverkat vridstädet själv och inhandlat foten 
till städet på skroten. Några synpunkter som framkommit 
angående den nya cellen är: 

− bänkarna ska vara motordrivna 
− önskemål finnd om utdragsenheter i ställaget 
− montörerna är fundersamma/tveksamma till att införa 

plockorder 
o Idag produceras mekanismer både enligt push (framförallt TH) 

och pull. Med push menas att material trycks framåt i 
produktionskedjan utan att något drag (behov) finns. Pull är 
motsvarigheten till push och att föredra i en flödesorienterad 
montageprocess. 

o Vid tidsbrist går ibland TH och TA direkt till slutmontage, detta 
medför en annan typ av transaktion i BPCS än den som 
planeraren vanligen gör då tid, material och inleverans sker 
samtidigt. 

 
 
Montörer, Maria Pusztai och Veronica Engberg : 
 

o Montörerna tyckte att de verktyg de använde idag vara 
tillräckliga, dock skulle en till momentnyckel behövas om Tong 
Armarna skall monteras vid två stationer i kontinuerligt flöde. 

o Det var inga moment som upplevdes krångliga, svåra eller 
ergonomiskt belastande. 
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o Montörerna höll med om att plockning och väntan på material 
tog mycket tid. Men de tror inte att placering av material i lager 
och kittning skulle bli en förbättring eftersom det skulle kräva för 
mycket resurser och medföra extra hantering vid dukningsmissar 
eller om detaljer går sönder i monteringen. 

o Positivt med den nya placeringen var möjligheten till bättre 
termiskt klimat. Rummet som ska användas för den nya cellen är 
utrustat med aircondition och genom att behålla väggen kan en 
behagligare arbetsmiljö uppnås. 

o Konstaterades att ställaget skulle kunna placeras i anslutning till 
den nya cellen om yta från cellen intill får tas i anspråk. 

o Fönster och dagsljus ansågs inte viktiga. 
o Önskemål om tre motordrivna höj- och sänkbara bord samt en 

truck fanns. 
o Ett standardiserat arbetssätt ansågs inte viktigt, montörerna vill 

arbeta i den ordning de anser vara den snabbaste för dem. Tong 
Head tillverkas gärna i satser upp mot 50 stycken. 

o Materialet till Tong Head vill de ha under arbetsbänken för att ha 
nära till hands. 

o Montörerna tycker att det är bra med dubbla lagringsplatser, det 
vill säga att detaljer finns både i höglager/Kardex och i cellen. På 
så vis slipper montörerna plock då kunder beställer reservdeler 
eftersom de plockas från höglager och Kardex. 
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Bilaga 3: Kravspecifikation , leverans inom 24 h 

Krav Förslag till lösning eller nytt krav 
Leverans till kund inom 24 h 
(reservdelar) 

Starta monteringsprocessen inom 12 h 
Eller minbalanser på monterade mekanismer, 
färdigpackade – supermarket? 
Snabbare monteringsprocess 

Supermarket Stor yta – får ej plats 

Supermarket i höglager 

Starta monteringsprocessen 
inom 12 h 

Delarna tillgängliga i cellen inom 12 h 

Möjlighet till montage utanför 7-16 

Delarna tillgängliga i cellen 
inom 12 h 

Kortare inleveranstider 

Min balanser på delar från externa 
levernatörer 
All lagerhållning i cellen 

2- eller 3-skift Nya avtal - förhandlingar 

OB-tillägg 

Kortare inleveranstider Kvalitetsavtal, samarbete med leverantörer, 
förkorta leverantörernas 
tillverkningsprocesser 

Sales lägger order direkt som genererar order 
av detaljer från Örebro 
Prioritet i bearbetning i Örebro 

All lagerhållning i cellen Mindre lot size 

Färre delar 

Effektivt utnyttjande av yta 

Färre delar Modulsystem 

Konstruktionsändringar 

Sales lägger order direkt som 
genererar order av detaljer från 

Nya rutiner/system 

Mindre batcher, lot size Dialog/nya avtal med leverantörer 

Effektivt utnyttjande av yta Pallställage med utdragsenheter i tre vån. 

Rensning av komponenter/verktyg som inte 
används frekvent (framförallt vid 
arbetsbänkarna) 

Storlek på lådor/pallar anpassade efter 
innehåll 

Rätt kvalitet så att ingen 
kontroll behöver utföras 

Kvalitetsavtal - kostnad? 

Kvalitetsavtal Förhandla med leverantörer 

Byta leverantörer 

Kostnad? 

Snabbare packning Prioritet packning 
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Förbereda med embalage i cellen el packa i 
cellen 
Förbättrad konstruktion 

Leverans direkt in till cellen Cellen placeras i anslutning till 
godsavlämning 
Leverantör som lastar direkt in i 
ställage/förråd 

Cellen placeras i anslutning till 
godsavlämning 

Ombyggnation 

Uppackning/Sortering krävs, eftersom det inte 
är ett alternativ att placera cellen intill 
godsavlämningen 

Snabbare monteringsprocess Standardiserat arbetssätt 

Väl anpassade verktyg 

Möjlighet till att arbeta två montörer 
samtidigt 
Förkortning av plocktid 

Line för montering av samtliga mekanismer 

Möjlighet till att arbeta två 
montörer samtidigt 

Flexibelt utformad arbetsstation 

Förkortning av plocktid Möjlighet att plocka ”för hand” (utan truck) 

Ställage med fler utdragsenheter 

Kortare avstånd 

Mer material placerat i anslutning till 
arbetsbänk 
”Fri” yta vid materialfasad 

Pallställage med utdragsenheter i tre vån. 

Kittning 

 



Design av flödesorienterad montagecell  
Maria Åsell   

Bilaga 4: Förslag till 
konstruktionsändring 

2009-11-18 
 

 

59 

Bilaga 4: Förslag till konstruktionsändring 

Problembeskrivning: Krånglig och oergonomisk rörelse då Pin Cotter 
(2060-330) ska böjas, se bild nedan. 

    
Böjning Pin Cotter och färdigmonterad Tong Head 

 

 

Förslag till förbättrad design Pin 191-27210 och 191-27209 

Pin 
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Bilaga 5: Värdeflödesanalys Tong Arm 
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Bilaga 6: Processkarta för montering av Tong Arm 
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Bilaga 7: Värdeflödesanalys, framtida flöde 
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Bilaga 8: Kravspecifikation för koncepten 

 
Generellt: Ta bort min balanser på färdiga mekanismer och montera efter order 

• Flyttar det bundna kapitalet längre upp i kedjan 
• Underlättar vid revisioner av mekanismer eller om någon mekanism 

skulle utgå. 
• Eventuella fel upptäcks tidigare 
• Spårbarheten blir högre 
 

Förslag: Lagerhåll samtliga delar i cellen (antal omlyft: 6) 
• Snabb start av montering 
• Onödiga omlyft och förflyttningar elimineras 
 

Krav Förslag till lösning eller nytt krav 
Inga monterade mekanismer i 
lager 

Snabbare monteringsprocess 
Snabbare packning 

Kortare ledtider (inleverans) Kvalitetsavtal, samarbete med 
leverantörer, optimera leverantörernas 
tillverkningsprocesser 
Sales lägger order direkt som genererar 
order av detaljer från Örebro 
Prioritet bearbetning i Örebro 

Snabbare monteringsprocess Standardiserat arbetssätt 
Väl anpassade verktyg 
Möjlighet till att arbeta två montörer 
samtidigt 
Förkortning av plocktid 
Line för montering av samtliga 
mekanismer All lagerhållning i cellen Mindre lot size/batch 
Färre delar 
Effektivt utnyttjande av yta 
Plockning ankommande gods 

Färre delar Modulsystem 
Konstruktionsändringar 

Mindre batcher, lot size Dialog/nya avtal med leverantörer 
Effektivt utnyttjande av yta Pallställage med utdragsenheter i fler vån. 

(3) Rensning av delar/verktyg som inte 
används frekvent (framförallt vid 
Storlek på lådor/pallar anpassade efter 
innehåll 

Möjlighet till att arbeta två 
montörer samtidigt 

Flexibelt utformad arbetsstation 
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 Komplettering av verktyg 
Förkortning av plocktid Möjlighet att plocka ”för h and” (utan 

truck)  Ställage med fler utdragsenheter 
Kortare avstånd 
Mer material placerat i anslutning till 
arbetsbänk 
”Fri” yta vid materialfasad 
Pallställage med utdragsenheter i tre vån. 

Plockning ankommande gods Små artiklar i storleksanpassade lådor 
Stora artiklar plockas/sorteras av montör 

 
Förslag: Lagerhåll samtliga delar i höglager och Kardex, kitta materialet (antal 
omlyft: 6) 

• Tidsbesparande för montörerna att slippa plockning 
• Risken för att t ex fel skruvar används eller att någon artikel glöms 

minskar 
• Onödiga förflyttningar och omlyft i cellen elimineras 
• Platsbesparande i cellen 
 

Krav Förslag till lösning eller nytt krav 

Kittning Ny rutin för höglager och Kardex 
Hög prioritet på plockning 
Order genererar plock 
Mindre komponenter snabbt tillgängliga 
vid ev behov av extra Korrekta underlag 

Korrekta underlag Revideringar och inkörsperiod 
Mindre komponenter snabbt 
tillgängliga vid ev behov av 
extra 

Förvara i cellen 

Gröning 

 
Förslag: Kitta bara materialet från höglager (antal omlyft: 6) 

• Mindre komponenter snabbt tillgängliga vid ev behov av extra 
• Ingen risk för felplock som leder till fördröjning 
• Plockning av detaljer i Kardex minskar 
 

Krav Förslag till lösning eller nytt krav 
Påfyllning av små komponenter i 
cellen 

2-binge, inventeringar 

 Streckkodsavläsning (montören) 
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Bilaga 9: Beskrivning av utvärderingskriterier, Pug h’s konceptval 
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Bilaga 10: CAD-modeller av montagepaletter 
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Bilaga 11: Montagepalett i polyuretanskum 

Avtryck i lera och 
gipsavgjutning 
 
 
 
 
 
 
 

Formen fylls med 
polyuretanskum  
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet, grov yta och 
håligheter 
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Bilaga 12: Montagepaletter i skumplast 
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Bilaga 13: P- FMEA 
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Bilaga 14: Inköpslista Gigants produktsortiment 

 

 


