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Abstract 
 
Xylem Inc., with the main production plant in Emmaboda, has in one of the 
product workshops decided to analyse the benefits of creating a central packaging 
station for its five assembling lines. The author of this report was given this 
objective as a master thesis. 
 
The methodology of the project is divided into three different phases – one 
descriptive, one explorative and one problem-solving phase. The main work 
strategy has mainly been attached to the DMAIC step method. A vital part of this 
thesis has been to work close to the responsible production engineers in the 
workshop. 
 
In the first two phases, the author presents and analyse the existent production 
regarding mainly a logistic point of view. A brief introduction to the function and 
the components of the products is introduced and the phase is ended with a cost 
analysis followed by a list of objectives and goals for the central packaging station 
to fulfil after implementation. 
 
In the problem-solving phase, the author concludes that the main benefits of install 
a central packaging station are related to savings regarding balancing losses, 
relocations of personnel and less work regarding managing material handling. 
Though the implementation will generate large changes and displacements in the 
workshop, the installation of a central packaging station will impact all flows in the 
factory layout. The result and conclusions of the thesis is consequently that the 
factory management analyse all flows in the workshop before decide to implement 
or not. This report has only processed packaging related flows and it is obvious that 
from a package point of view, an implementation is clearly advantageous.
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Sammanfattning 
 
Xylem Inc., med sin huvudproduktionsanläggning i Emmaboda, har i en av 
produktverkstäderna för avsikt att effektivisera emballeringen genom att för de fem 
monteringslinorna implementera en gemensam, central förpackningsstation. 
Författaren till denna rapport har mot denna bakgrund givits uppdraget att 
undersöka vilka vinster företaget uppnår med denna implementering och i samband 
med detta presentera en alternativ verkstadslayout.  
 
Projektets metodik genomsyras av flera olika delstudier – en beskrivande, en 
utforskande och en problemlösande fas. Författaren har i samband med detta valt 
att arbeta enligt en DMAIC stegmodell för att uppnå resultatet. En mycket viktig 
del i projektets metodik har varit att arbeta nära produktionstekniker och annan 
berörd personal och denna muntliga datainsamling är den enskilt största 
informationskällan i detta examensarbete. 
 
I de beskrivande och utforskande faserna presenteras och analyseras ingående 
produktionen i produktverkstaden ur främst ett produktionslogistiskt perspektiv. I 
samband med detta beskrivs även slutproduktens komponenter och funktion. De 
inledande faserna avslutas med en kostnadsanalys följt av en lista med kriterier 
som en central emballeringsstation vid implementering bör uppnå. 
 
I den problemlösande fasen presenteras ett resultat. De vinster som presenteras i 
rapporten hänför främst till besparingar i balanseringsförluster och omfördelning 
av personal samt minskad administrativ materialhantering. Installationen av en 
central emballeringsstation har dock visat sig kräva en hel del förflyttningar och 
flödesmässiga omstruktureringar vilket påverkar hela verkstadsflödet. Därför är 
den slutliga rekommendationen till företaget att analysera alla flöden i verkstaden 
som en helhet innan beslut fattas om implementering. Detta har det inte funnits 
utrymme till under detta examensarbete, enbart de emballagerelaterade flödena är 
tagna i beaktning. Ur ett emballagemässigt perspektiv är däremot en 
implementering gynnsam enligt de resultat som presenteras i denna rapport. 
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Förord 
 
Denna rapport är skrivet som ett examensarbete inom min civilingenjörsutbildning 
i maskinteknik på Lunds tekniska högskola. Min inriktning är logistik och 
produktionsekonomi och arbetet är utfört på institutionen för Industriell 
produktion.  
 
Examensarbetet är utfört på uppdrag från Xylem Inc. i Emmaboda och jag vill 
passa på att tacka framförallt Christian Ljung, Jenny Johansson och Lars-Göran 
Andersson för all feedback och allt stöd jag fått genom arbetet. Fortsättningsvis vill 
jag tacka all annan personal i Emmaboda som försett mig med information och 
hjälp med anknytning till projektet och jag hoppas att mitt resultat kan komma till 
användning. 
 
Självklart vill jag också tacka min handledare Jan-Eric Ståhl som väglett mig 
genom arbetet och för hans värdefulla kommentarer.  
 
Emmaboda, mars 2012 
 
Carl Nilsson 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en företagsbeskrivning följt av bakgrund till projektet 
samt syfte. Därefter beskrivs eventuella avgränsningar och arbetets tilltänkta 
målgrupp för att sedan avslutas med en genomgång av projektrapportens 
disposition. 

1.1 Företagsbeskrivning 
Xylem Inc. är ett börsnoterat, amerikanskt företag som huserar många varumärken 
inom området vattenteknologi. Xylem är ett av de företag som blev till efter en 
uppdelning av det amerikanska industriföretaget ITT år 2011. ITT hade innan dess 
tre divisioner baserade på marknadsområden – Fluid Technology, Defence 
Electronics och Flow and Motion Control. Dessa tre divisioner blev alltså egna 
företag och Xylem blev namnet för Fluid Technology-divisionen. Xylem-
koncernen har drygt 12000 anställda och huvudkontoret ligger i White Plains, 
New York.  
 
Produktionsanläggningen i Emmaboda står för produktion av främst produkter 
inom varumärket Flygt och har ca 1200 anställda. Flygt-varumärket innefattar i 
huvudsak dränkbara pumpar och omrörare. Organisationen är uppdelad enligt 
produktverkstadskonceptet med centrala gjuteri-, inköps- och distributionsenheter. 
I anslutning till anläggningen finns också en elmotorverkstad. Varje 
produktverkstad, som är fyra till antalet, tillverkar ett segment av företagets 
produktutbud baserat på storlek, användningsområde, gruppteknologi och andra 
produktionspraktiska attribut. 
 
Försäljning av Flygtprodukter sker idag över hela världen och 
produktionsanläggningar finns även i bl. a. Argentina och Kina.  

1.1.1 Produktverkstäderna 
På Xylem i Emmaboda finns det, som redan nämnts, fyra produktverkstäder: 

 OPS – små och mellanstora dränkbara pumpar 
 OPT – stora dränkbara pumpar och dräneringspumpar 
 OPB – små och mellanstora dräneringspumpar 
 OPX – mixers/omrörare 

 
Produktverkstäderna har egna anskaffnings-, administrations- och lagerenheter. 
Personalen klarar av många olika uppgifter i verkstaden relaterade till produkten 
vilket ökar flexibiliteten och minskar störningskänsligheten1. 

                                                           
1 Ståhl, sida 36 
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materialhanteringen ofta rörig och kan innebära vissa säkerhetsrisker. 
Produktionsledningen vid verkstaden har haft funderingar på att införa en central 
emballeringsstation för att förbättra flödet i verkstaden samt modernisera och/eller 
automatisera emballeringsteknologin och därmed kapa kostnader. 

1.3 Syfte 
Baserat på bakgrunden är syftet med examensarbetet att undersöka om en 
centralisering av emballeringen är lönsam ur ett produktionsekonomiskt och 
flödesmässigt perspektiv. Fortsättningsvis skall även en alternativ layout 
presenteras optimerad efter de nya förutsättningarna med en centraliserad 
emballagestation.  

1.4 Avgränsningar 
De beräkningar och layoutförändringar som beskrivs i detta examensarbete är helt 
och hållet baserade på information insamlad i produktverkstad OPX. Om liknande 
modeller och teorier används i andra produktionsavsnitt kan resultaten skilja sig 
från slutsatserna i detta projekt.  

1.5 Målgrupp 
Den målgrupp arbetet främst avser är den produktionsansvariga personalen vid 
OPX (verkstadschef, produktionsledare och produktionstekniker) samt personalen 
vid central produktionsteknik. Sekundära tänkbara intressenter är personal vid 
andra produktverkstäder inom företaget och teknologstudenter som studerar de 
teorier och metodiker som beskrivs i arbetet. 

1.6 Disposition 
Rapporten är uppdelad i följande kapitel: 
 

 Inledning: Kapitlet inleds med en företagsbeskrivning följt av bakgrund 
till projektet samt syfte. Därefter beskrivs eventuella avgränsningar och 
arbetets tilltänkta målgrupp för att sedan avslutas med en genomgång av 
projektrapportens disposition. 

 
 Metod: Inledningsvis behandlar detta kapitel de generella metodikerna 

man vanligtvis använder sig av vid ett examensarbete, och författaren 
beskriver de metodiker som använts i detta projekt. Fortsättningsvis 
behandlas de studiemässiga strategier som används vid denna typ av 
arbete för att sedan avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet. 

 
 Teori: I detta kapitel presenterar författaren de teorier som använts i 

arbetet för att uppnå ett resultat relaterat till projektets syfte. Kapitlet skall 
ge läsaren en god förståelse för vart matematiska uttryck och teoretiska 
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modeller i rapporten kommer ifrån samt presentera den litteratur som legat 
till grund för projektets fortskridande. 

 
 Nulägesanalys: I nulägesanalysen presenteras först en överskådlig 

verkstadslayout följt av en sammanfattning av en analys av 
materialhanteringen. Därefter beskrivs emballagesystematiken i 
verkstaden, en genomgång av mixern och dess komponenter följt av en 
analys av respektive monteringslina. Kapitlet avslutas med en 
kostnadsanalys och avslutningsvis en slutsats. 

 
 Investeringsanalys: Denna del av arbetet behandlar de förändringar som 

bör göras vid en implementering av en central emballeringsstation. En ny 
layout presenteras och en simulering av flödet genom linorna med de nya 
förutsättningarna utförs Slutligen diskuteras stationens utformning och 
kapitlet avslutas med en investeringsanalys. 

 
 Resultat: I detta kapitel presenterar författaren de resultat som projektet 

fört med sig, vilka mynnar ut i en diskussionsdel där rekommendationer 
till företaget ges. Därefter presenteras ett antal förslag till vidare studier 
som anknyter till examensarbetet. 
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2 Metod 
Inledningsvis behandlar detta kapitel de generella metodikerna man vanligtvis 
använder sig av vid ett examensarbete, och författaren beskriver de metodiker som 
använts i detta projekt. Fortsättningsvis behandlas de studiemässiga strategier 
och datainsamlingsmetoder som används vid denna typ av arbete för att sedan 
avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Huvudmetodik 
Beroende på arbetets mål och karaktär finns det ett visst antal metodiker att 
använda sig av vid examensarbetets utförande. Följande metodiker är de 
vanligaste4: 

 
o Beskrivande 
o Utforskande 
o Förklarande 
o Problemlösande 

 
En beskrivande studie har som huvudsyfte att beskriva hur någonting fungerar 
eller utförs. Detta ligger till grund för en utforskande studie som syftar till att på 
djupet skapa förståelse för hur någonting fungerar eller utförs. I en förklarande 
studie försöker man hitta samband eller förklaringar till hur något fungerar eller 
utförs och i en problemlösande studie är syftet att hitta en lösning till ett 
identifierat problem. Kombinationer av olika metodiker är vanliga och då delas 
projektet upp i olika delstudier. 
 
Detta projekt inleds med en beskrivande fas, där produktionsavsnittets olika 
enheter analyseras och kartläggs. Fortsättningsvis görs en utforskande studie där 
förståelse för olika flöden inom produktverkstaden undersöks och beskrivs 
systematiskt. I slutfasen görs en problemlösande studie som med hänsyn till syftet 
avslutas med en presentation av resultatet. 

2.2 Strategi 
När den generella metodiken är definierad är det viktigt att ha klart för sig hur 
projektet skall genomföras i praktiken.  
 
Författaren har valt att använda den Six Sigma-baserade metoden DMAIC 
(Define, Measure, Analyse, Improve, Control) för projektets genomförande. I bild 
2.1 ses de olika stegen applicerade på examensarbetets olika delprojekt. 
 
 

                                                           
4 Höst et al, sida 29 
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denna del ha definierat målet och syftet med projektet väl så att experimentet 
anknyter till problembeskrivningen på ett tydligt sätt. Även detta delsteg sker i 
analyse-delen av DMAIC-processen. 
 
I den näst sista fasen, improve, presenteras det lösningsförslag som 
rekommenderas för företaget att implementera, och om de besparingar som görs 
efter implementeringen är övertygande inleds sedan det fysiska förändringsarbetet. 
Om detta är aktuellt sker detta utanför examensarbetets ramar.  
 
I den sista fasen, control, utvärderas resultatet efter förändringen. 

2.3 Datainsamling 
Data kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ7. Med kvalitativ data menas 
vanligtvis data från diskussioner och beskrivningar, medan kvantitativ data utgörs 
av sådant som kan räknas eller klassificeras. 
 
Som redan nämnt kommer en stor del av informationsinsamlingen bestå av 
intervjuer och observationer. För att kunna reflektera över och analysera insamlad 
information används en loggbok. Där skrivs intryck från intervjuer och samtal 
systematiskt ned för varje dag. 
 
För vissa av de teorier som presenteras kommer mätningar av olika slag att vara 
nödvändiga. Man brukar skilja på direkta och indirekta mätningar8. Direkta 
mätningar är data som direkt kan användas i de relevanta teorier som anknyter till 
projektet, t.ex. tid. Indirekta mätningar kräver ofta flera delmätningar för att uppnå 
det önskade mätresultatet, t.ex. fordrar ofta hastighet att man mäter både sträcka 
och tid. 
 
Då Xylem har ett omfattande datorsystem med mängder av databaser kommer 
även mycket redan insamlad data användas. Detta kan t.ex. gälla statistik på 
monterade produkter över en viss tid eller antalet lagerförda artiklar av ett visst 
artikelnummer. Denna typ av data, som direkt hänför till projektets syfte och 
resultat, kallas primärdata9.  
 
Det finns även publicerad data som tagits fram med hjälp av tidigare genomförda 
studier. Till detta räknas t.ex. studentlitteratur, vetenskapliga artiklar samt 
företagspublikationer och tidigare interna projektdokumentationer. Denna typ av 
data kallas sekundärdata10. Samtliga av exemplifierad sekundärdata har använts i 
detta projekt. 

                                                           
7 Höst et al, sida 30 
8 Höst et al, sida 94 
9 Björklund & Paulsson, sida 70 
10 Ibid. 
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2.4 Simulering 
För att kunna fastställa vissa enheter i rapporten använder sig författaren av 
programmet AutoMod som är en simuleringsmjukvara. I bild 3.1 visas den 
stegmodell som enligt Banks11 bör användas för att uppnå ett tillfredsställande 
simuleringsresultat. 
 
En simulering är en artificiell imitation av en verklig process eller ett verkligt 
system. Syftet är att analysera olika beteenden i processen eller systemet för att 
sedan förbättra befintliga system, eller lägga grund för framtida processdesigner. 
 
Banks modell har varit en viktig utgångspunkt för simuleringsarbetet i detta 
examensprojekt. 
  
 
 

                                                           
11 Banks, sida 17 
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Bild 3.1 Banks tolvsstegsmodell f
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2.5 Giltighet 
När man mäter hur giltig en studie eller ett projekt är, gör man det vanligtvis 
genom att beakta tre olika kategorier12: 
 

 Reliabilitet 
 Validitet 
 Representativitet/objektivitet 
 

Med reliabilitet avser man tillförlitligheten i datainsamlingen och efterföljande 
analyser. Författaren bedömer att reliabiliteten i projektet är hög då denne genom 
hela arbetet jobbat nära produktionstekniker och annan berörd personal och hela 
tiden granskat olika typer av data kritiskt. 
 
Validitet beskriver hur väl syftet med projektet är förankrat med de slutsatser som 
dras under projektets gång. Validiteten ökar ju fler olika infallsvinklar man 
använder när man jobbar med projektet. Även validiteten anses av författaren vara 
god då flera olika perspektiv med anknytning till produktionsekonomi anammats i 
projektet. Dessutom har vid många frågeställningar flera berörda personer 
intervjuats med samma intervjuunderlag.  
 
Objektivitet mäter man genom att granska de tidigare studier som använts för att 
nå projektets mål och hur oberoende informationskällorna som använts gentemot 
projektet är. Objektiviteten avseende litteraturen är hög medan det kan vara viktigt 
att känna till att författaren själv arbetat på företaget och är således inte en helt 
objektiv faktor i projektet. 

                                                           
12 Höst et al, sida 41 
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3 Teori 
I detta kapitel presenterar författaren de teorier som använts i arbetet för att 
uppnå ett resultat relaterat till projektets syfte. Kapitlet skall ge läsaren en god 
förståelse för vart matematiska uttryck och teoretiska modeller i rapporten 
kommer ifrån samt i referenserna presentera den litteratur som legat till grund för 
projektets fortskridande. 

3.1 Kostnadsmodell för planeringspunkt 
Med en planeringspunkt avses ett avgränsat förädlingssteg där det finns en 
nominell cykeltid. En planeringspunkt kan bestå av flera olika 
förädlingsutrustningar, så kallade stationer, och dess kostnader kan baseras på 
följande enheter: 
 

 Materialkostnad,  i kr/detalj 

 Utrustningskostnad under drift,  i kr/timma 

 Utrustningskostnad vid stillestånd,  i kr/timma 

 Lönekostnad,  i kr/timma 
 

Dessa kostnader appliceras sedan i en kostnadsmodell där förädlingskostnaden per 
detalj är 
 

 Ekvation 3.1 

 
där N0 är den nominella seriestorleken, qQ kassationsandelen, qB 
materialspillfaktorn, qP taktförlusten, t0 cykeltiden i minuter, qS stilleståndsandelen 
och Tsu ställtiden i minuter13. 
 
Modellen är flexibel och de komponenter som inte relaterar till den 
förädlingsmodell man studerar kan enkelt försummas. 

                                                           
13 Ståhl, sida 86 

Bk

CPk

CSk

Dk

     

    

   
d

su
SPQ

D

c

su
S

S

PQ

CS

cPQ

CP

bBQ

B

T
qqq

Nt

N

k

T
q

q

qq

Nt

N

k

qq

Nt

N

k

qq

N

N

k
k


































































11160

11160

116011

00

0

2

00

0

1

00

0

0

0



 

12 

3.2 Linjeeffektivitet och balanseringsförlust 
Det är svårt att planera en flödeslinje så att alla ingående stationer tar lika lång tid 
att utföra. Den stationen som tar längst tid blir styrande och bestämmer då linjens 
produktionstakt. Det gör att de stationer som tar mindre tid än den styrande att 
utföra kommer att få vänta på den styrande när dessa är klara. Ett mått på hur 
effektivt dessa tider är planerade kan fås fram genom att beräkna den så kallade 
linjeeffektiviteten14 enligt ekvation 3.2 
 

  Ekvation 3.2 

 
där ti är cykeltiden för stationen i, t0 är cykeltiden för den styrande stationen och n 
antalet stationer i flödeslinjen. Den förlustandel som uppkommer vid de stationer 
där väntetid förekommer kallas balanseringsförlust15 och uttrycks i ekvation 3.3. 
 

              Ekvation 3.3 

 
Målsättningen i all produktion är att linjeeffektiviteten skall vara så hög som 
möjligt och balanseringsförlusten så låg som möjligt. 

3.3 Lean production 
Lean production, på svenska resurssnål produktion, har sin grund i den japanska 
bilindustrin. Efter andra världskriget introducerade Toyota ett nytt 
produktionssystem, kallat Toyota Production System16. Under 80-talet gjorde en 
grupp MIT-forskare en studie över den världsomfattande bilindustrin och 
presenterade 1990 sina resultat i boken The machine that changed the world (P. 
Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos, 1990). Baserat på Toyotas effektiva 
produktionssystem myntade forskarna uttrycket Lean production, som kan 
appliceras i följande områden17: 
 

 Produktutveckling 
 Tillverkning 
 Förhållande till underleverantörer 
 Förhållande till återförsäljare 

 
En av grundpelarna i Toyota Production System är Muda, i västvärlden mer känt 
som Seven Wastes. Filosofin kring detta går ut på att identifiera alla aktiviteter, så 
detaljerat som möjligt, i en process och avgöra om dessa är värdeskapande eller 
inte. De som inte är värdeskapande kallas slöserier och ska minimeras eller 

                                                           
14 Ståhl, sida 115 
15 ibid. 
16 Womack et al, sida 48 
17 Ståhl, sida 272 
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elimineras i möjligaste mån, och dessa kan oftast tillfalla någon av följande 
kategorier18: 
 

1. Onödiga transporter. Varje gång en produkt förflyttas riskerar den att 
skadas, försenas eller förloras. Därför är minimering av transporter en 
viktig del i Lean-filosofin. 

2. Onödiga lager. För att minska lagerkostnaderna skall alla lager 
minimeras så mycket som möjligt eller försvinna.  

3. Onödiga rörelser. Detta slöseri hänförs till onödiga och farliga 
arbetsmoment i produktionen som kan undvikas eller förbättras. 

4. Väntan. Så fort en produkt inte är i arbete eller i transport uppstår en 
väntan, precis som när en person eller maskin inte är i arbete. Detta är inte 
värdeskapande och betraktas som slöseri. 

5. Överarbete. Till detta slöseri relateras till exempel onödigt dyr utrustning 
för produktionsändamålet eller onödigt hög personalbeläggning. Det kan 
också vara exempelvis mer kvalitativa och komplicerade produkter än vad 
kunden efterfrågar vilket leder till högre kostnader än nödvändigt. 

6. Överproduktion. Överproduktion uppstår när det tillverkas mer 
produkter än vad som för tillfället är absolut nödvändigt. Detta slöseri är 
enligt många det viktigaste att beakta, då det direkt ökar alla andra 
beskrivna slöserier. 

7. Kvalitetsbrister. Så fort en produkt inte tillverkas enligt de krav som 
kunden har uppstår högre kostnader till exempel i form av extra arbete. 

 

3.4 Flexibilitet 
En hög flexibilitet i ett företags produktion anses av Ståhl19 vara nödvändigt för att 
möta kraven från framtida marknadssituationer. Det möjliggör också en hög 
anpassning till stora volymskillnader och bidrar till att i högre grad tillverka 
kundanpassade produkter. De vanligaste flexibilitetsformerna beskrivs nedan. 
 

 Produktflexibilitet beskriver företagets kapacitet att utveckla och 
tillverka nya produkter.  

 Produktionsflexibilitet hänför till företagets förmåga att producera olika 
typer av produkter. Det innebär också en flexibilitet gentemot förändringar 
i produktionsplaneringen. 

 Kapacitetsflexibilitet relateras till företagets förmåga att variera 
produktionsvolymer med bibehållen effektivitet. 

 Utrustningsflexibilitet beskriver hur väl utrustningen är utformad för nya 
typer av produkter så att stora nyinvesteringar kan undvikas gentemot nya 
behov. 

                                                           
18 Hines et al, sida 47 
19 Ståhl, sida 46 
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3.5 Dedikerad och delad lagerföring 
När en artikel/produkt skall förvaras i ett lager finns det två huvudstrategier att 
använda sig av20: 
 

 Dedikerad lagerföring 
 Delad lagerföring 

 
Vid den dedikerade strategin har varje artikel i ett lager en bestämd plats som 
tillhör denna artikel även om artikeln inte finns i lager. På så sätt kan artiklar som 
förflyttas oftare än andra placeras mer gynnsamt i lagret. Den personal som jobbar 
med materialhantering lär sig vart artiklarna finns och förflyttningar av artiklar blir 
då effektivare. Nackdelarna är att utnyttjandet av lageryta är ineffektivt och att 
flexibiliteten gentemot varierande saldo är låg. 
 
I ett lager med delad lagerföring gäller motsatsen, en artikel får en placering varje 
gång den kommer in i lager. Samma artikel kan ha flera olika placeringar och på 
så sätt utnyttjas allokeringen av lagerplatser på ett effektivare sätt än den 
dedikerade strategin. Men delad lagerföring ställer större krav på 
lagerföringssystem och effektiva flöden då personalen inte kan skapa några vanor 
kring vart artiklar allokeras någonstans. 

3.6 Payback-metoden 
Payback-metoden är den enklaste av de vanligaste metoderna för 
investeringskalkylering. Metoden ger en likviditetsinriktad bild och används ofta 
för att bedöma risken i investeringen: 
 

  Ekvation 3.4 

 
där PB är payback-tiden (år), G är grundinvesteringen och a är 
inbetalningsöverskottet per år21. Payback-tiden skall givetvis vara så kort som 
möjligt. 
 

3.7 Vendor Managed Inventory 
Vendor Managed Inventory, eller VMI, syftar till att leverantören till en kund själv 
bestämmer orderkvantiteten av en viss, ofta frekvent, artikel. Kvantiteten kan 
fastställas antingen genom fysisk närvaro eller baserat på elektronisk data. Kunden 
sparar på detta sätt in många administrativa kostnader, till exempel inventering, 
medan leverantören bland annat kan utföra tillverkningsprognoser betydligt 

                                                           
20 Bartholdi & Hackman, sida 12 
21 Becker, sida 57 

a

G
PB 



 

15 

effektivare. Detta är tänkt att leda till minskade lager och effektivare 
flödesekonomi (SCM)22. 
 
Flera stora företag har med stor framgång implementerat detta system, bland annat 
Wal-Mart och Procter & Gamble. 

                                                           
22 Waller et al, sida 2 
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3. Rullband från västra delen. På detta band placeras färdigemballerade 
produkter från lina 101 och 102. 

4. Provningsbassäng. Vissa produkter som tillverkas i verkstaden provkörs i 
en bassäng. Emballering sker då efter provning och i direkt anslutning till 
denna bassäng. 

5. Källsorteringsyta. Olika vagnar för diverse spillmaterial/annat skräp 
sorteras här. Detta är även en yta för hantering och fördelning av 
inkommande emballage. 

6. Monteringslina 100. Här monteras de minsta produkterna. 
Färdigemballerad produkt placeras på rullband nummer 2. 

7. Monteringslina 101. Här monteras de näst minsta produkterna. 
Färdigemballerad produkt placeras på rullband nummer 3. 

8. Monteringslina 102. Här monteras de näst största produkterna. 
Färdigemballerad produkt placeras på rullband nummer 3. 

9. Monteringslina 103. Här monteras de största produkterna. Vissa 
emballage till produkterna på denna lina är för stora för att färdas ut 
genom utlastningsenheten, detta har man löst genom att ha ett motsatt 
flöde jämfört med de andra linorna och har således placerat emballeringen 
mot truckgången. Färdigemballerade produkter fraktas med motviktstruck 
ut till den centrala transportenheten för upphämtning. 

10. Monteringslina 104. Här monteras en annan typ av produkt än vad som 
monteras på de andra linorna (där produkterna skiljer sig åt främst 
storleksmässigt). Emballeringen sker även här i anslutning till truckgången 
och färdigemballerade produkter fraktas ut med motviktstruck. 

11. Truckgång .Går genom hela verkstaden. 
 
En CAD-ritad layout finns i bilaga A. 

4.2 Materialhantering 
Allt material i produktverkstaden kommer in via en ankomstenhet i verkstadens 
nordöstra del. Materialet distribueras sedan ut till olika pallställ av personalen i 
ankomstenheten medan samordnaren sedan förser monteringslinorna med 
material. Pallställ med för varje lina tillhörande material finns mellan 
monteringslinorna. Samordnarens huvudsakliga roll är som sagt att förse linorna 
med material från pallställen, men hjälper personalen vid ankomstenheten i mån 
av tid. 
 
Det finns dock vissa observerade problem avseende materialhanteringen. Lina 103 
är den produktionslina som ligger längst ifrån ankomstenheten, dvs. dit har 
truckförarna längst sträcka att köra. Då lina 103 huserar de största produkterna i 
verkstaden är också tillhörande material stort i jämförelse med de andra linorna. 
Ibland kan material till denna lina vara så stort att truckförarens sikt försämras 
avsevärt och till och med bli obefintlig i framgående riktning23. Detta är olyckligt 
då denna lina som sagt är den som är placerad längst från ankomstenheten vilket 

                                                           
23 Lars-Göran Andersson 
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innebär en hög säkerhetsrisk. Dessutom blir detta än mer farligt i vintertider, då 
trucken som transporterar gods ut från verkstaden sedan drar med sig snö in vilket 
orsakar vattenpölar i lokalen. De truckar som enbart är anpassade för inomhusbruk 
löper då hög risk att utsättas för halkincidenter. Det material som används i de 
andra linorna går samma väg, från ankomstenheten till pallställen vid linorna via 
personal i ankomstenheten och samordnare.  
 
Som synes i layouten i början av kapitlet finns rullband 2 mot väggen från lina 100 
sett. Detta är i dagsläget ur funktion och interna serviceingenjörer24 misstänker att 
det är kommunikationen med rullband nummer 3 som gör att band nummer 2 inte 
fungerar. Dock är den sista biten av bandet, som transporterar produkter från lina 
100, igång. 

4.2.1 Emballagematerial i verkstaden 
Allt material i produktverkstaden placeras i lager enligt en delad 
lagerföringsstrategi, utom förpackningsmaterial som har dedikerade platser, 
tillämpat med en zonstrategi, nära varje linas emballeringsstation. 
Produktvariationen i OPX är stor i förhållande till övriga verkstäder och därför är 
det en hel del olika emballage som används. Då samma emballage ibland används 
vid två eller flera linor behöver förpackningsmaterialet ofta fördelas över flera 
pallställ. När emballaget då är slut i ett pallställ händer det att samordnaren får 
köra/gå omkring i verkstaden och leta efter emballage. Eftersom emballaget heller 
inte saldoförs styckvis (man kan exempelvis inte se i något system hur mycket 
förpackningsmaterial som finns vid en specifik pallplats) är det också svårt att 
skapa någon systematik kring det hela. Den dedikerade strategin följs alltså inte 
som planerat fullt ut enligt produktionstekniker25. Efterfrågan på emballage 
varierar mycket och då stora inköp har gjorts av en viss typ av emballage kan detta 
placeras någon annanstans, exempelvis på någon pallplats som tillhör något annat 
emballagematerial som för tillfället inte finns på lager. Då emballage kommer in 
flera gånger i veckan från tre leverantörer (JGA, SCA och Nefab), kan dessa 
oplanerade placeringar skapa oreda. Inköpet av förpackningsmaterial utförs och 
koordineras av servicetekniker i samråd med inköpsavdelningen. En 
sammanställning av allt emballage i verkstaden finnes i bilaga B. 
 
De mesta förpackningsmaterialet går in via ankommandeenheten medan de större 
pallarna körs direkt med hjälp av utetrucken in till verkstaden för att sedan 
placeras i pallställ eller linor med hjälp av samordnaren. 
 

                                                           
24 Fredrik Oskarsson 
25 Jenny Johansson 
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kategoriseras som en tillverkningsomkostnad för respektive produktverkstad och 
således räknas detta in i kategorin indirekt material.  

4.2.3 Emballageutveckling inom företaget 
För att effektivisera distributionsflödet av produkterna som tillverkas i Emmaboda 
har en projektgrupp med representanter från olika delar av organisationen tillsatts 
för att utveckla emballagehanteringen ur olika aspekter.  
 
Det stora, långsiktiga målet är att standardisera allt emballage till ett fåtal 
förpackningar som skall täcka hela sortimentet som tillverkas i Emmaboda. Det 
diskuteras även hur förpackningarna skall se ut ur ett marknadsföringsmässigt 
perspektiv samt avtal med leverantörer av förpackningsmaterial. Detta betyder att 
emballaget gällande produkterna i mixerverkstaden kan komma att förändras på 
längre sikt. 
 
De olika verkstäderna diskuterar också hur man gemensamt kan effektivisera all 
hantering av emballagematerial. Till exempel är en implementering av ett VMI-
system just nu under utveckling (diskuteras längre fram i rapporten). 
 

4.3 Emballeringssystematik i verkstaden 
Då varje monteringslina har egen emballering finns fem fasta 
emballeringsstationer i verkstaden. Utrustningen att tillgå är manuell och består av 
verktyg såsom bandare, spikpistol/skruvdragare och hammare. Streckkodsläsare 
inklusive etikettskrivare finns vid varje station. I samband med emballering skall 
även vissa tillbehör packas ner, till exempel varningsskyltar, instruktionsbok och 
reservdelslista. Nedan följer en generell metodik för hur emballeringsprocessen 
utförs vid monteringslinorna (i detta fall visas lina 101): 
 

1. När mixern är färdigmonterad hämtas en lastpall (finns i olika utföranden 
beroende på produkt) som placeras på ett i vertikalled ställbart bord. 
Därefter bandas mixern fast i pallen, se bild 4.3. Beroende på mixerns 
utförande och applikationsområde varierar själva placeringen av mixern, i 
bild 4.3 bandas den stående. Kabel bandas även den fast och en påse med 
tillbehör hängs på mixern. 

 



 

21 

 

2. M
st
sk
pl

 

3. E
(e
tr
pr
oc
em
ti
fä

 

Bil

Med hjälp av 
treckkodsläsa
krivs automa
lastficka som

B

En låda placer
eller ”svep”) 
rä. Lådornas 
roduktens ut
ch skruvas/sp
mballerade p
ll en EU-pal
ästs leverans

ld 4.3 Mixer f

monteringsk
aren som fär

atiskt ut. Instr
m även den fä

Bild 4.4 Avlä

ras sedan öv
alltid av wel
storlek och f

tförande eller
pikas fast om

produkten me
l på rullband
etiketten på l

fastbandad p
 

kortet rappor
rdigmonterad
truktionsbok 
ästs på mixer

 
äsningsstatio

 
er mixern oc
llpapp och fö
form varierar
r tillbehör. L
m det är plyw
ed hjälp av e
det som leder
lådan. 

på pall i lina

rteras mixern
d. Etiketter m
och varning
rn. 

on med skriva

ch pallen. I li
ör lina 102 o
r dock på var

Lådan bandas
wood. Därefte
ett speciellt ly
r till utlastnin

a 101. 

n med hjälp a
med leveransi
sskyltar lägg

 

are. 

ina 101 är de
och 103 är ma
rje lina beroe

s fast om det 
er flyttas den
yftverktyg, s
ngsenheten. S

av 
information 

gs i en 

enna låda 
aterialet i 
ende på 
är kartong 

n 
se bild 4.5, 
Slutligen 



 

22 

Bil

Eftersom 
inköpt ma
som andra
här typen 
fall rappo
 
Som besk
sker två ty
 

 P
 K

m
är

 
I anslutn
provnings
inte vara 
packning 
personal s
det finns 
linorna.  
 
Eftersom 
mest gyn
utlastning
färdigpack
små för a
nära rullb
beskrivna
 

                 
26 Isabelle Ö
27 Anders Jo

ld 4.5 Färdig

emballaget i
aterial, mate
a typer av ka
av incidente
rterats och d

krivet i verks
yper av prov

rovning av s
Kundstyrda p
mixer som he
r på besök i v

ning till de
stekniken ska
en station i 
sker på gol

som utför pr
plats27. Fö

packningen 
nnsamt att p
gsenheten. D
kade produk
att transporte

band 2 kunde
a i kapitel 4.2

                      
Ödlund 
onasson 

gemballerad 

inte saldoför
erial som gå
assationer. S
er inträffar sä
det har då han

stadslayouten
ningar: 

å kallade PP
rovningar, k
lst innan lev
verkstaden.

enna bassän
all packa pro
samma bem

lvet utan lyf
rovning av p

örpackningsm

av provade 
placera produ
Det finns do
kter körs ut 
eras på rullb

e produkter fr
2 är detta inte

                    

 
d produkt som

 
rs styckvis i v
år sönder vid
Sådana hände
ällan. Under 
ndlat om mö

n finns ocks

P-mixers, som
kunden betal
verans. Detta 

ng finns äv
odukterna ef
märkelse som
ftbord. Någo
produkter ut
material häm

produkter sk
ukterna där 
ock inte utr
med hjälp a
bandet. Efte
fraktas ut den
e möjligt i da

m lyfts från b

verkstaden b
d emballerin
elser skall do
de tre första
gelskadade p

så en provba

m tekniskt fu
ar en summa
kan göras i s

ven här en
fter att de pro
m emballage
on riktig yta 
tför packning
mtar persona

ker nära rullb
på och ski

rustning för 
av truck, äve
rsom denna 
n vägen, men
agsläget. 

 

bord till rullb

bokförs inte h
ng, osv. i nå
ock rapporter
a kvartalen i 2
plywoodemb

assäng i verk

ungerar som e
a för provnin
samband me

n emballage
ovats. Denna
stationerna i
för detta ex

gen direkt på
alen ofta vi

band 3 vore 
icka ut prod

detta i dag
en de som ä

packningsst
n på grund av

lband. 

heller trasigt
ågon databas
eras men den
2011 har två

ballage26.  

kstaden. Här

en pump. 
ng av vilken

ed att kunden

estation, då
a anses dock
i linorna, då
xisterar inte,
å golvet där
id de andra

det givetvis
dukterna via
gsläget utan
är tillräckligt
tation ligger
v problemen

t 
s 
n 
å 

r 

n 
n 

å 
k 
å 
, 
r 
a 

s 
a 
n 
t 
r 
n 



 

23 

Mellan k
revidören
produkter
 

4.4 O
För att fö
montering
omröraren
 

 

 
I bild 4.6
drivs av e
axelenhet
statorhus 
via kabel 
olika kabl
 

källsorterings
 (som gör 

r) arbetar. 

Omröra
örstå de ingå
gslinor) besk
n/mixern kor

Bild 4.6 G

6 syns en ge
en elmotor 
en (i 44-seri
och axelenh
(en del av k

lar kan kopp

sytan och 
stickprovsk

aren och
ående momen
krivs först 
rtfattat.  

Genomskure

enomskuren 
(asynkronmo
ien även en 

heten är fixer
kabeln syns 
las beroende

provningsba
kontroller a

h dess k
nten i monte
de grundläg

en mixer me

mixer. Alla 
otor) där län
växellåda). 

rad med rull
längst till v

e på motorsto

assängen fin
avseende kv

kompon
eringen i näs
ggande, ingå

d stålring oc

mixers som
nken mellan 

Motorn och
lager. Strömt
vänster i bild
orlek och kun

nns också 
valiteten på 

nenter 
sta delkapite
ående komp

 

ch lyftbygel. 

m tillverkas i
propeller o

h axelenheten
tillförsel till 
d 4.6) och et
ndens förutsä

en yta där
å monterade

el (analys av
ponenterna i

i verkstaden
och motor är
n sitter i ett
mixern sker
tt stort antal
ättningar. 

r 
e 

v 
i 

n 
r 
t 
r 
l 



 

24 

Beroende på applikationsområde kan en strålring eller inloppskon monteras runt 
propellern (syns i bild). Detta är ett tillbehör som kunden beställer när ett mer 
riktat vattenflöde är önskvärt.  
 
I övre delen av bild 4.6 syns även en komponent som används för upptagning och 
nedsänkning av maskinen i bassänger. Denna komponent kallas lyftbygel. Även 
detta är tillbehör och finns i en mängd olika utföranden. 
 
För att förbättra strömningsmekaniken ytterligare kan en speciell sköld, vortex 
shield, appliceras på den övre delen av mixern, mellan strålringen och lyftbygeln. 
Detta är gynnsamt i grunda vatten då virvlar och bubblor som studsar mot ytan kan 
leda till försämrad prestanda, vilket denna sköld motverkar. 
  

4.5 Analys av monteringslinor 
I detta delkapitel görs en ingående analys av produktionslinornas olika moment 
och dess effektivitet. Varje linas emballeringsstation har analyserats specifikt 
utifrån observationer och intervjuer. För att undersöka hur linornas effektivitet 
förändras om emballagestationen flyttas bort från varje lina har linjeeffektiviteten 
och balanseringsförlusterna räknats ut (för produkter som monteras utan stålring) 
för vissa linor - både med och utan emballeringsstation. 
 
Tiderna är framtagna av produktionstekniker vid OPX och OPV. 

4.5.1 Lina 100 
Lina 100 är den monteringslina som ligger närmast utlastningsenheten. Här görs 
mixers i 4610- och 4620-serierna. Här är produkterna betydligt mindre än i de 
andra linorna och montörer vid lina 100 använder sig av en monteringsvagn med 
plats för två stycken mixers, varje montör kan alltså montera två mixers vid varje 
produktionscykel i linan. Till skillnad från de andra linorna, som har fyra stationer, 
har lina 100 sex stycken förädlingsstationer.  
 
Emballeringsmomentet i den här linan är, givet av produkternas betydligt mindre 
storlek, ett mindre tidskrävande moment än i de andra linorna. Alla produkter 
packas i samma emballage, oavsett utförande. Mixern placeras i en kartong med 
tillhörande inreden för stabilisering och när lådan sedan är försluten används en 
vakuumlyft för att placera den färdigemballerade produkten på rullbandet som 
leder till utlastningsenheten. 
 
Linan har i dagsläget låg beläggning och det är oftast endast en person åt gången 
som arbetar vid linan28. Då inga förbättringsprojekt eller förändringsarbeten gjorts 
på linan på lång tid finns det inga uppdaterade tider avseende stationerna. 

                                                           
28 Jenny Johansson 
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4.5.2 Lina 101 
Denna lina producerar produkter i 4630- och 4640-serien. Linan är uppbyggd med 
fyra stationer. I den första stationen monteras stator ihop med tillhörande statorhus 
och axelenhet tillsammans med kullager. I nästa station monteras kabeln på 
mixern och kopplas ihop med statorn. Därefter sker ett högspänningstest. I station 
3 monteras oljehus på mixern tillsammans med tätningar. I samband med detta 
moment sker ett täthetstest följt av montering av lyftbygel. Sedan fylls olja på i 
oljehuset och i stationens sista moment monteras propellern. I linans sista station 
sker emballering enligt metodiken i kapitel 4.3.  
 
Linjeeffektiviteten och balanseringsförlusterna för linan ses i tabell 4.1. 
 

Total produktionstid (min) 54
Linjeeffektivitet 87 %
Balanseringsförlust 13 %
Linjeeffektivitet utan packning 93 %
Balanseringsförlust utan packning 7 %

 
Tabell 4.1 Linjeeffektivitet och balanseringsförlust för lina 101. 

 
Lina 101 är, av de mätta linorna, den som visar bäst balanseringsresultat. Flyttas 
emballeringsstationen bort från linan minskar balanseringsförlusten med 46 % och 
detta skulle ge en linjeeffektivitet på 93 % mot dagens 87 %. 

4.5.3 Lina 102 
I lina 102 monteras 4650- och 4660-produkterna. Produkterna är väldigt lika de i 
lina 101, den väsentliga skillnaden ligger i storleken på omrörarna. Därav är de 
ingående stationerna och dess moment också snarlika. Emballeringssystematiken 
är snarlik de moment som beskrivs i kapitel 4.3. 
 
Linjeeffektiviteten och balanseringsförlusterna för linan ses i tabell 4.2. 
 

Total produktionstid (min) 50,5
Linjeeffektivitet 74 %
Balanseringsförlust 26 %
Linjeeffektivitet utan packning 84 %
Balanseringsförlust utan packning 16 %

 
Tabell 4.2 Linjeeffektivitet och balanseringsförlust för lina 102. 

 
Den här linan är betydligt sämre balanserad än lina 101. Detta beror främst på att 
cykeltiden på emballeringsstationen är väsentligt mycket lägre än de andra 
stationerna, främst den första. Flyttas emballeringsmomentet bort från den här 
linan minskar balanseringsförlusterna med 38 % och ger en linjeeffektivitet på 84 
% istället för 74 %. 
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4.5.4 Lina 103 
De största produkterna, 4670 och 4680, monteras i denna lina. Även här är 
momenten i stort sett likadana som i 101 och 102. Till skillnad från 101 och 102 är 
dock monteringsriktningen åt motsatt håll och går istället från rullband nummer 3 
till truckgången i mitten av verkstaden (se layout). Emballeringssystematiken är 
dock likvärdig med skillnaden att färdigmonterade produkter i lina 103 som 
tidigare nämnt fraktas med truck ut direkt till den centrala transportenheten. Dock 
är de allra flesta produkterna som tillverkas i linan i tillräcklig storlek för att 
fraktas på rullband nummer 3. Det är som tidigare noterats ett speciellt tillval som 
gör att en mindre andel av produkterna behöver en för stor emballering för 
transport på rullbandet. Trots att produkterna här är betydligt större än i de andra 
linorna är produktionstiden enligt de mätningar som gjorts likvärdig. 
 
Linjeeffektivitet och balanseringsförlust tillhörande lina 103 ses i tabell 4.3. 
 

Total produktionstid (min) 50,77
Linjeeffektivitet 77 %
Balanseringsförlust 23 %
Linjeeffektivitet utan packning 84 %
Balanseringsförlust utan packning 16 %

 
Tabell 4.3 Linjeeffektivitet och balanseringsförlust för lina 103. 

 
Lina 103 har marginellt bättre linjeeffektivitet än lina 102. En utflyttning av 
emballeringsstationen skulle minska balanseringsförlusten med 30 % vilket skulle 
leda till en linjeeffektivitet på 84 % mot dagens 77 %. Detta skulle göra lina 102 
och 103 likvärdiga ur den aspekten.  

4.5.5 Lina 104 
Lina 104 skiljer sig mycket från de andra linorna layoutmässigt. I bild 4.7 kan 
monteringsriktningen beskådas i jämförelse med de andra linorna. Placeringen och 
uppbyggnaden av denna lina genomfördes våren 201129 och är, som synes i 
verkstadslayouten, lokaliserad på andra sidan truckgången relaterat till de andra 
linorna. Linan är byggd för att kunna flyttas eller omstruktureras relativt enkelt. 
Det gör att lina 104 är väl rustad mot förändringar i produktionsplaneringen vilket 
i det avseendet gör linan till ett monteringsavsnitt med hög produktionsflexibilitet. 
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4.6 Kostnadsanalys 
För att kunna göra så korrekta ekonomiska bedömningar som möjligt avseende 
nödvändiga investeringar i en central emballeringsstation har en kostnadsanalys av 
varje emballeringsstation i linorna utförts. För detta ändamål har uttrycket 
beskrivet i ekvation 3.1 utnyttjats med antaganden enligt nedan. 
 

 Batch-parametern N0 beslutas att inte användas då all montering sker 
styckvis. 

 Kassationsfaktorn qQ försummas, då trasigt förpackningsmaterial 
identifierats mycket sällan. 

 Materialspillfaktorn qB liksom taktförlusten qP och stilleståndsandelen qS 
försummas då dessa faktorer är mycket små och svåra att mäta i en 
manuell förädlingsstation. 

 Ställtiden Tsu försummas då verktygsbyten eller dylikt aldrig inträffar. 
 Termerna kCP (utrustningskostnad vid förädling) och kCS 

(utrustningskostnader vid stillestånd och omställning) bedöms vara så pass 
små (utrustningen bedöms av författaren som billig och dessa kostnader 
blir därför mycket små) att de försummas.  

 
Kvar blir då uttrycket 
 

 Ekvation 4.1 

 
där k är kostnaden för varje emballeringsmoment, kB materialkostnaden, kD 
lönekostnad per timma och t0 cykeltid i minuter. Viktigt att notera är att uttrycket 
inte beskriver underhållskostnader för utrustning liksom materialhantering och 
lagerkostnader. Dessa kostnader är dock mycket små i förhållande till direkt 
material och direkt lön. Enligt interna finansiella källor kostar varje pallplats i 
Emmaboda ca 1000 kronor per år där lokalhyra, avskrivningar på pallställ och 
truckar samt materialhantering är inräknat31. Antal pallställ som används till 
emballagematerial i verkstaden varierar något men de dedikerade platserna enligt 
bild 4.2 är för lina 101-103 ca 40 stycken vilket då ger en årlig material- och 
lagerkostnad på ca 40000 kr.  Underhållskostnader kan i sammanhanget betraktas 
som försumbart.  
 
Då många olika emballage kan användas vid samma lina varierar också 
kostnaderna för varje station mycket. För varje emballage finns ett nummer, kallat 
emballeringsnummer (samtliga emballagenummer i OPX finns listade i bilaga B), 
där de ingående komponenterna (kartong, pall, skruvar, osv.) finns beskrivna med 
artikelnummer. För budgetering av framtida inköp av emballagematerial beräknas 
dock inom verkstaden en genomsnittskostnad för varje lina ut. Det är denna 
kostnad som använts i uträkningen av kostnaden för emballeringsmoment, som kB. 
När kostnaden för ett emballeringsmoment är uträknat kan sedan en total kostnad 
                                                           
31 Patrik Ohlsson 
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per år enkelt fås fram genom att multiplicera kostnaden med antalet tillverkade 
produkter över ett år per lina.  
 

  Ekvation 4.2 

 
För dessa uträkningar används ett Ntotal som är baserat på 2010 års totala 
produktion av varje produkt. Lönekostnaden kD är hämtat från verkstadens 
kalkylerade direkt lön inklusive sociala avgifter. t0 förs direkt in från 
cykeltidssammanställningen i bilaga B men eftersom inga cykeltider finns för lina 
100 och lina 104 har inga kostnadsberäkningar gjorts för dessa linor. 
 
 

Lina 
Totalkostnad per 
år (kr) 

101 766094
102 1545806
103 1198884

 
Tabell 4.4 De totala emballeringskostnaderna för lina 101-103 under ett år, utan 
materialhanterings- och lagerkostnader. 
 
Det är dock mycket viktigt att kritiskt granska insamlad data. Författaren bedömer 
att siffrorna för totala antalet producerade produkter under 2010 är helt 
tillförlitliga. Genomsnittskostnaden för direkt material i emballeringsstationen 
anses fullt tillräcklig för att beskriva kB och siffran för direkt lön som sätts in i kD 
är inklusive samtliga avgifter som berör personalen och kommer från interna 
finansiella källor. Den parameter som anses vara mindre pålitlig är cykeltiden t0. 
Mätningarna för respektive lina är utförd av olika personer och därför kan start- 
och stoppreferenser vid mättillfällena vara olika. Även bemanningen i linan vid 
mättillfället har stor betydelse med avseende på arbetstempo. 
 
Därför kan även linjeeffektivitetsuträkningarna i kapitel 4.5 anses vara icke 
tillförlitliga, men där är det förhållandet mellan inbördes stationer som hänför till 
resultaten, inte jämförelser mellan olika linor. Därför är variationen i bemanningen 
inte lika väsentlig i det fallet. 
 
Av sekretesskäl presenteras inte ekonomisk indata i rapporten. 
 

4.7 Slutsatser av nulägesanalysen 
I monteringsavsnittet på OPX har flera tydliga slöserier, efter definitionerna i 
kapitel 3, identifierats. De många emballeringsstationerna i verkstaden fordrar 
många lager vilket framkallar mycket materialhantering. Då emballaget inte 
saldoförs blir det ofta tomt i vissa ställ vilket gör att stationerna får ”ta” material 
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av varandra vilket är ett slöseri. Det finns alltså onödiga lager i verkstaden som i 
sin tur frambringar onödiga rörelser. 
 
De många och långa transporterna med material till och från lina 103 är en 
säkerhetsrisk liksom ett moment som skulle kunna förminskas. Detta är ett slöseri i 
kategorin onödiga transporter. 
 
Beräkningarna av linjeeffektivitet och balanseringsförluster i kapitel 4.5 påvisar att 
det i dagsläget går att förbättra flödena inom monteringslinorna 101-103. Samtliga 
emballeringsstationer i linorna är betydligt mindre tidsmässigt än de andra 
stationerna i linorna vilket skapar obalans och i sin tur slöseriet ”väntan”. 
Skillnaderna i linjeeffektivitet med och utan emballeringsstation i respektive lina 
kan beskådas i tabell 4.5. Dessa balanseringsförluster uppstår då linorna har full 
beläggning. 
 

 
Tabell 4.5 Sammanställning av linjeeffektivitet före och efter förflyttning av 
emballeringsstation. 
 
Givetvis måste dessa balanseringsförluster ställas mot ett eventuellt nytt flöde med 
central emballering – de uträknade linjeeffektiviteterna beskriver enbart varje linas 
inre effektivitet. 
 
Angående packningen vid provningsbassängen är utgående transport av provade, 
emballerade produkter att betraktas som ett slöseri. Här får också 
provningsteknikern hämta emballage vid de andra linorna (ingen specifik plats för 
emballeringsmaterial finns här) till provade produkter. 
 
En eventuell central emballeringsstation skall i möjligaste mån minska eller 
eliminera dessa slöserier som sammanfattas i bild 4.9. 
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Den tilltänkta centrala emballeringsstationen i verkstaden bör efter ovan slutsatser 
utformas efter följande kriterier: 
 

 Minimera alla lager som kan hänföras till emballagematerial. 
 Minska cykeltiden för packningsmomentet. 
 Inkludera emballeringen vid provningsstationen i möjligaste mån. 
 Minska truckarbetet i verkstaden 
 Minska de totala kostnaderna för emballeringsmomentet. 
 Stationen bör ha en hög flexibilitet med avseende på främst kapacitet och 

utrustning. 
 Uppfylla de krav företaget ställer på packning av gods i 

produktionsanläggningen i Emmaboda32. 
 Generellt bidra till att förbättra flödet i verkstaden. 

                                                           
32 L. Arnesson, sida 1 
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5 Förändringsanalys 
Denna del av arbetet behandlar de förändringar som bör göras vid en 
implementering av en central emballeringsstation. En ny layout presenteras och 
en simulering av flödet genom linorna med de nya förutsättningarna utförs 
Slutligen diskuteras stationens utformning och kapitlet avslutas med en 
investeringsanalys. 

5.1 Interna tankar kring central emballering 
Tankegångarna kring en central emballeringsstation har florerat länge inom 
organisationen på OPX. Det finns en vilja att förbättra flöden i verkstaden liksom 
att samla förvaringen av emballagematerial. Det går att investera i dyrare och mer 
automatiserad utrustning, vilket kan bli alltför kostsamt på fem ställen. Ur ett 
större perspektiv finns också löst smidda planer på att i samband med en central 
emballering även göra en grov förändring av layouten avseende placeringen av 
monteringslinorna33 34.  

5.1.1 Centraliserad emballering i andra verkstäder 
Delvis kommer också idéerna kring centraliseringen på OPX från lyckade 
liknande implementeringar i andra produktverkstäder inom organisationen i 
Emmaboda. OPS och OPB har relativt nyligen genomfört 
emballeringscentraliseringar med enligt berörd personal lyckade resultat35 36. Dock 
är det viktigt att redan här klargöra att produktvariationen inom de produktfamiljer 
som dessa centraliseringar avsett är betydligt mindre, både storleksmässigt och 
emballagemässigt, än samtliga produkter i OPX. Viktdifferensen mellan de 
produkter som emballeringscentraliseringen i OPS och OPB avsett jämförs i tabell 
5.1 mot samtliga produkter som tillverkas i OPX. 
 

                                                           
33 Lars-Göran Andersson 
34 Jenny Johansson 
35 Andreas Lindgren 
36 Patrik Henningsson 
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Tabell 5.1 Differens mellan största och minsta standardprodukt i verkstäder 
gällande central emballagestation. 

 
OPS är den största verkstaden på produktionsanläggningen i Emmaboda och här 
tillverkas många olika produkter, men centraliseringen som nyligen genomförts 
avser enbart två av dessa produkter. Dessa är relativt lika storleksmässigt, men 
med diverse tillval kan differensen mellan lättaste och tyngsta produkt vara över 
150 kg. OPB har löst denna produktvariation genom att implementera två 
emballeringsstationer fördelat på de många produktionslinorna. Differensen för 
OPB i tabell 5.1 avser emballeringsstationen för de mindre produkterna. 
 
Vikten är dock långt ifrån det enda som behöver jämföras vid analyser rörande en 
central emballagestation, men tabellen ger en fingervisning om hur pass flexibel 
en central packningsstation på OPX behöver vara i jämförelse med de andra 
verkstäderna, om alla monteringslinor skall ingå i centraliseringsprojektet. 
 
På OPS gjordes en centralisering i samband med att ett nytt produktsegment 
implementerades i monteringen, vilket krävde verkstadsyta. Produktionstekniker 
såg dock utöver detta andra fördelar, såsom de berörda produkternas liknande och 
gemensamma emballagematerial. Resultatet har blivit att cykeltiden för 
packningsmomentet kortats ned och kvaliteten på packningen har blivit bättre. 
Detta på grund av modernare utrustning och att personalen blir duktigare då 
arbetet för dessa blir standardiserat i högre grad liksom mer kunniga avseende de 
problem (maskinfel, etc.) som uppstår vid emballagestationen. 
 
Centraliseringen av emballeringsmomentet på OPB har som sagt gjorts i två steg. 
De större pumparna, som är fördelade på två monteringslinor, har fått en 
emballeringsstation som är helt manuell. Då dessa linor producerar ett fåtal 
pumpar varje dag bemannar samma personer som monterar även 
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emballeringsstationen. De andra linorna i verkstaden är knutna till ett conveyer-
band i taket, där pumparna efter slutförd montering hängs i krokar som sedan 
fraktas via detta band till gemensam provning och packning (till skillnad från 
omrörare testas alla pumpar innan leverans). Packningen vid OPB är till stora 
delar automatiserad med mycket rullband och automatisk förpackningsutrustning. 
En layout över denna packning med beskrivningar finnes i bilaga C. 
 
Materialhanteringen avseende förpackningsmaterial har förändrats mycket på OPS 
efter implementeringen. Förpackningsmaterialet som verkstaden använder 
kommer i huvudsak från SCA och JGA, och sedan en tid tillbaka kontrolleras 
saldonivån för förpackningsmaterial av JGA själva, genom märkta saldonivåer i 
pallställen (VMI). Detta görs vid fasta tidpunkter och helt utan inblandning från 
Xylem fyller då JGA på med nytt material vid behov. En följesedel lämnas över 
från JGA som varje månad fakturerar Xylem som i sin tur kontrollerar alla 
följesedlar mot specifikationerna i fakturan. Med detta system har mycket 
administrativt arbete kunnat kapas såsom att lägga anmodan, fylla i 
beställningsblanketter och utföra ankomstrapportering37. Detta system skall även 
implementeras på OPB inom kort.  
 
Även ledningen vid OPX fick en förfrågan om att införa ett VMI-system men det 
ansågs inte vara möjligt med nuvarande förutsättningar38. 

5.1.2 Den centrala emballeringens avgränsningar 
Sett till vilken utrustning som finns tillgänglig hos de större leverantörerna av 
förpackningsrelaterade inventarier (SCA, Stora Enso, m.fl.) är möjligheterna 
närmast oändliga när det kommer till automationsgrad, flexibilitet och andra 
parametrar. Teoretiskt sett skulle en ombyggnad av hela verkstaden optimerad 
efter en central emballeringsstation kunna göras, men författaren väljer att av 
ekonomiska skäl i möjligaste mån anpassa nya investeringar och förändringar i 
produktionslayouten till befintlig situation.  
 
Alla förändringsförslag som presenteras i kapitel 5 kommer att ha detta i beaktning 
fortlöpande allteftersom de presenteras. 

5.2 Långsiktiga förbättringar 
I den här typen av investeringar räknar man självklart alltid på direkta ekonomiska 
nyckeltal. Till exempel, kan en lagerplats för emballagematerial elimineras till 
följd av centraliseringen kan det med rätt typ av data (exempelvis årskostnad för 
en pallplats beräknat på lokalhyra, etc.) ganska enkelt uppvisas en ekonomisk 
vinst. Men det finns även andra parametrar, som är svåra att visa i direkta siffror, 
som kan hänföras till effektivare arbete för bemanningen i stationen.  
 

                                                           
37 My Furbring 
38 Jenny Johansson 
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Som redan tagits upp i kapitel 5.1 kunde produktionstekniker vid OPS se en 
förbättring avseende effektiviteten vid emballagestationen. Nedan förbättringar tar 
inte hänsyn till modernare och effektivare utrustning utan baseras på långsiktiga 
resultat av förändringen i de andra verkstäderna. De som jobbar med emballering 
under en längre tidsperiod blir effektivare, ur följande aspekter: 
 

 Cykeltiden förbättras på sikt, då manskapet genom mer repetitivt arbete 
blir snabbare. Det är dock viktigt att personalen inte upplever jobbet som 
alltför monotont, detta kan exempelvis lösas genom att växla 
arbetsuppgifter mellan personalen efter en viss tidsperiod. 

 Kvaliteten på det utförda arbetet blir bättre då manskapet vid stationen får 
mer erfarenhet och kunskap kring arbetsmomentet. 

 Manskapet blir mer benäget att lösa problem som uppstår vid stationen då 
det inte bara har bättre kunskap utan också känner ett större personligt 
ansvar för ”sin” station.  

 
Dessa förändringar ligger väl i linje med klassiskt lean-tänk med avseende på 
tillverkning. Personalens engagemang nämns som en viktig del inom lean 
production baserat på Hays studier från 80-talet39. 
 

5.3 Alternativ layout i verkstaden 
Som synes i verkstadslayouten, både i kapitel 4 och bilaga A, är idag 
emballeringsstationerna utspridda över många platser i verkstaden. Således dras 
slutsatsen att om alla emballeringsstationer skall centraliseras kommer det att 
krävas mycket transporter av färdigmonterade produkter om alla linor skall ingå i 
centraliseringen. Att placera samtliga monteringslinor på samma sida av 
truckgången bedöms som orimligt, därför är transporter via truck ofrånkomliga i 
detta fall. 
 
Ett annat alternativ är att fokusera den centrala emballeringsstationen till flera, 
men inte alla, linor. Den lina som har absolut störst flödesmässiga bekymmer ur 
emballeringsaspekten är som tidigare beskrivet lina 103. Beläggningen i linan är 
hög och de långa transporterna av färdigmonterade produkter liksom 
materialförsörjningen är ett bekymmer. 
 
Lina 101 och 102 har inga direkta problem i dagsläget, även om mycket kan 
förbättras. Gemensamt för alla linor är de många lager av emballeringsmaterial 
som finns utspridda i verkstaden och hit kan direkt dessa två linor hänföras. En 
central emballeringsstation skulle definitivt kunna minska allokeringen av 
pallplatser för förpackningsmaterial i verkstaden. Detta skulle som tidigare 
påpekats i sin tur minska arbetet för samordnaren och truckförare. Även 
effektiviteten inom linorna skulle förbättras om emballeringen brutits ut. 
 

                                                           
39 Ståhl, sida 276 
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Lina 100 bedöms dock av författaren inte vara i direkt behov av förändring. Linan 
har låg beläggning och en ekonomisk vinst skulle således vara svår att visa och 
motivera vid en centralisering. Packningsstationen i linan är ett förhållandevis litet 
moment som dessutom har modern utrustning. Den ligger i nästan direkt 
anslutning till utlastningsenheten och en flytt av emballeringsstationen härifrån 
skulle kunna innebära en längre utlastningssträcka. Med hänsyn till dessa attribut 
väljer inkluderas inte lina 100 i den centrala emballeringen. 
 
I lina 104 har heller inga beräkningar avseende linjeeffektivitet gjorts då 
emballeringsstationen ligger utanför flödesmonteringen. Linan har nyligen satts 
upp och även om inga tider är klockade bedöms linan av produktionstekniker i 
verkstaden som effektiv och väl utformad. Det enda direkta problemet med linan 
är transporten av emballerade produkter ut till den centrala transportenheten. Då 
linan skiljer sig mycket från de andra, speciellt avseende emballeringsmomentet, 
och dessutom inte ligger i anslutning till de andra linorna, bedömes det att lina 104 
inte bör ingå i den centrala emballeringen.  
 
De linor som bör ingå i en central emballeringsstation är således lina 101-103, 
alltså de linor som ligger längs med rullband 3 med hänsyn till verkstadslayouten. 
Det finns flera viktiga aspekter som motiverar detta: 
 

 Linorna ligger bredvid varandra i dagsläget och en centralisering blir då 
förhållandevis enkel. 

 Förpackningsmaterialet som finns förvarat vid linornas 
emballeringsstationer är till stora delar gemensamt. 

 Systematiken och tillvägagångssättet vid emballeringsstationerna är till 
stora delar gemensamt för de tre linorna. 

 
I den nya emballeringsstationens kriterier presenterade i slutet av kapitel 4 
nämndes även provningsbassängens packning som ett avsnitt i verkstaden med 
stora möjligheter till förbättringar. Den ligger i anslutning till både lina 100 och 
101, även om definitionen av själva arbetsytan är svår att fastställa då mycket 
arbete sker spontant där det finns plats. Eftersom ytan framkallar en hel del 
slöserier, både i form av rörelser och av lager, så beslutas det att packningen vid 
provningen är ett viktigt element i den centraliserade emballeringsstationen och 
kommer således ingå om detta är möjligt. 
 
Flödena i dagens verkstad är inte optimala. Detta har visats tidigare i rapporten där 
samordnarens arbete beskrivits och analyserats. Monteringsflödet i lina 103 
framkallar onödiga och farliga rörelser för samordnaren i verkstaden då linan inte 
är knuten till rullband nummer 3. De bearbetade detaljerna som används vid 
montering inkommer till linornas pallställ via truckgången och flödet från 
bearbetning till utlastning åskådliggörs i bild 5.1. 
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Samtliga av dessa förändringar bedöms som stora ekonomiska investeringar i 
relation till de kostnader som räknades fram i kapitel 4.6. Det är inte bara inköpen 
av ny utrustning, kostnader för förflyttningar, osv. som kostar - även den uteblivna 
produktionstiden under förändringsarbetet är en viktig kostnadsfaktor. 
 
Med hänvisning till bild 5.2 bör då den givna placeringen av en central 
emballeringsstation vara mellan linorna och utlastningsenhet. Som synes i 
verkstadslayouten i bild 4.1 och i bilaga A ligger dock provningsbassängen precis 
där. Den större delen av bassängen går under golvet, nästan ända fram till 
källsorteringsytan. Vid denna yta finns inget väsentligt i dagsläget, men för att 
servicetekniker osv. skall kunna utföra exempelvis reparationer av 
bassängsystemet består golvet delvis av metallplattor som skall vara enkla att 
avlägsna när service av bassängen är nödvändig. Detta gör att delar av denna yta är 
begränsad gentemot större maskiner, lyftbord, rullband, osv. 
 
Ett av de djupare problemen avseende layouten är hur förbindelsen mellan linor, 
emballeringsstation och utlastning skall gå till. Idag placeras, som redan beskrivits, 
de färdigemballerade produkterna på rullband nummer 3 med hjälp av lyftverktyg. 
Skall emballeringsstationen inte ligga i direkt anslutning till linorna kommer 
någon form av transportlösning krävas. Denna borde rimligtvis vara automatisk 
vilket ger två transportmöjligheter: Rullband i samma typ av utförande som redan 
finns i verkstaden eller conveyer-band förankrat i taket som transporterar 
produkter likt lösningen på OPB. 
 
Problemet med en eventuell rullbandstransport är att produkterna måste vara 
förankrade i pallar vid transport på bandet. Det betyder att en stor del (nästan 
hälften enligt de detaljerade balanseringstavlor som finns till förfogande) av 
emballeringsmomentet blir kvar i linorna.  
 
Ett conveyer-band i taket är en närmast orimlig lösning. Om jämförelsen gällande 
förutsättningar med OPB skall göras är takhöjden långt högre på OPX. Dessutom 
har den tyngsta standardprodukten som färdas vid bandet på OPB en vikt på 141 
kg att jämföras med de tyngsta omrörarna som väger uppemot ett halvt ton. Att 
frakta produkter av denna rang i taket bedöms vara ett alldeles för stort 
riskmoment. 
 
Förslag 1 gällande layouten är således att den centrala emballeringsstationen bör 
ligga i direkt anslutning till monteringslinorna. Idag fraktas färdigemballerade 
produkter till utlastningsenheten via rullband vilket fungerar bra. Liknande system 
kan även i fortsättningen användas efter implementering av central emballering, 
beskrivet i bild 5.3. Om linorna vrids kommer den centrala emballeringsenheten då 
att ligga ungefär där lina 101 ligger i dagsläget. Det främsta problemet med denna 
layout är, förutom den stora investeringen i att vrida linorna, hanteringen av de 
buffertar som kommer att uppstå. När en mixer är färdigmonterad i dagsläget lyfts 
den direkt från fasta monteringsfixturer till lyftbordet med för mixern avsedd pall. 
Någon väntan mellan station 3 och 4 finns alltså inte, vilket leder till att en 
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5.4 Stationens utformning 
I föregående delkapitel gjordes slutsatsen att installera den centrala 
emballeringsstationen ungefär där lina 101 ligger idag. För att precisera 
systematiken vid den nya stationen måste ingående de nödvändiga moment som 
omfattar emballering analyseras. I slutet av delkapitlet presenteras ett förslag till 
en mer detaljerad layout för hur emballagestationen kommer att se ut, bild 5.7. 
 
I de tre linorna 101, 102 och 103 ser, som redan beskrivet, de ingående 
emballeringsmomenten i stort sett likadana ut. Då ett Kaizen-event41 nyligen har 
utförts på lina 101, där syftet var att balansera stationerna i möjligaste mån, finns 
ingående tider för varje moment i emballeringen tillgängliga. Momenten med 
respektive tider finns beskrivna i tabell 5.2. 
 
Författaren bedömer att man bör samla så många av dessa moment som möjligt i 
den centrala emballeringsstationen för att maximera standardiseringen. Alla 
moment är möjliga att innefatta emballeringen om det tidigare beskrivna 
problemet med buffertar löses.  
 
På lina 101 finns det fyra fixturer i dagsläget, vilket ger en god buffert till en 
framtida emballeringsstation. På lina 102 finns det tre stycken vilket också bör 
räcka med hänsyn till cykeltiden på station 3. Dock har lina 103 enbart en fixtur, 
vilket inte kommer att vara en tillräcklig marginal. Antalet nödvändiga fixturer för 
buffertar beräknas i kapitel 5.5. 
 
När manskapet i packningsstationen hämtar mixern från fixturen skall den 
emballeras. Detta görs idag på lyftbord och bör så göras i fortsättningen också. Det 
är viktigt att den som emballerar gör det i för personen perfekt arbetshöjd. 
Eftersom det bara är en eller två som kommer packa (se kapitel 5.5) så behövs 
bara två lyftbord, men då blir det svårt att få ihop layouten då avståndet från 
linorna blir för långt. Därför bör det även i fortsättningen finnas tre lyftbord. 
 
Det första momentet i emballeringsföljden är att placera pall på lyftbordet. Pallar 
kommer att förvaras i dedikerade lagerplatser vid emballeringsstationens kortsidor. 
Det fordrar att det finns utrymme för en truckgång i södra delen av verkstaden. 
Lyftet sker precis som idag med hjälp av travers. 
 
Svepen kommer även de ha dedikerade lagerplatser i stationen, givetvis utformade 
efter vilken lina de avser och är precis som pallarna förvarade i pallställ på 
kortsidorna. Beroende på om svepet är av wellpapp eller trä, skall svepet bandas 
respektive spikas för en stabil förslutning. Här finns det utrymme för 
automatisering, vilket genomförts på bland annat OPB med lyckat resultat. Där 
bandas alla packade produkter och svep ihop med hjälp av en så kallad 
”automatbandare”, se bild 5.6. 

                                                           
41Ett Kaizen-event är en förbättringsprocess för ett specifikt produktionsavsnitt där projektledare 

tillsammans med berörd personal lokaliserar och utför förbättringar under en begränsad tid. 
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