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Abstract

Abstract
How can two automated assembly lines reach a higher degree of efficiency to
increase the number of finished products per hour? This question was asked in the
introduction stage of this examination thesis, which is made in collaboration with
Thule Sweden AB (Thule). The background to this thesis comes from that Thule
argued that two of their assembly lines do not reach their full capacity. Based on
the background, the aim was to increase the number of assembled products per
hour for each assembly line. In order to answer this purpose, three question
formulations was formed: How can the assembly pace increase trough shorter time-todiscovery at alarm? What routines could be implemented to create conditions for a higher
assembly pace? Is there an opportunity for a further increased assembly pace? For both lines,
there is an ambition of how many packed boxes (four products per box) that
should be assembled in one hour, 90 respectively 100 pieces.
To answer the question formulations, and by that fulfill the purpose of the work,
data is collected. The data consists of time studies, observations and conversations
with operators. The collected data is then analyzed to gain knowledge of the
current situation. The current situation was then used as a basis for the authors’
suggestion of improvements.
Considering line X, the greatest potential of improvement lied in improving the
alarm system of the line. It takes approximately 20 seconds for an operator to
detect the alarms. When the machines stand still as a consequence of the
operators’ unawareness of the alarms, it affects the number of finished boxes per
hour. The detection time can be reduced by investments in the alarm system. If
the detection time is reduced to zero seconds, the mounting pace increases with
ten boxes per hour. With a detection time of zero seconds, and other
improvements, the mounting pace increases with a total of 14.3 boxes per hour.
Line Y has a different alarm system compared to line X. The detection time of the
alarms at line Y is lower than line X, therefore it was more important to put
greater emphasis in improving other areas. The operation time for one of the
automated stations is higher than the other stations and should therefore be
reduced in order to increase the number of pre-packed boxes. The actions
required to reduce this operation time is technically advanced and beyond our
limitations, therefore we will leave this job for Thule. In order to improve the
manual assembly station, a SAM-analysis was made on a new assembly method.
The SAM-analysis shows that the assembly time can be reduced from 8.45
seconds to 7.37 seconds. If Thule succeed to reduce the operating time to less
than 7.37, and the new assembly method is implemented, they will increase the
output with 15.6 more boxes per hour. If other suggestions also are implemented,
the mounting rate increases by another 7.8 boxes per hour.
The conclusion of this thesis is that the number of pre-packaged boxes can be
increased with 14.3 and 23.4 boxes per hour. This assuming that Thule
implements the suggestions the authors have developed.
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Sammanfattning
Hur kan två automatiserade monteringslinor effektiviseras för att öka antalet
färdigmonterade produkter i timmen? Denna fråga ställdes inledandevis vid
utformningen av detta examensarbete, som är gjort i samarbete med företaget
Thule Sweden AB (Thule). Bakgrunden till detta examensarbete är att Thule anser
att två av deras monteringslinor inte når sin fulla kapacitet. Utifrån bakgrunden
kom syftet att öka antalet färdigmonterade produkter per timme för respektive
monteringslina. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar; Hur kan
monteringstakten öka genom kortare upptäcktstider vid larm? Vilka rutiner kan implementeras
för att skapa förutsättningar till ökad monteringstakt? Finns det möjlighet till ytterligare ökad
monteringstakt? För de båda linorna finns ett mål uppsatt om hur många paketerade
kartonger (fyra produkter per kartong) som ska göras i timmen, 90 respektive 100
stycken.
För att besvarar frågeställningarna och på så vis uppfylla arbetets syfte har
datainsamling i form av tidsstudier, observationer och samtal genomförts.
Datainsamlingen har sedan analyserats för att skapa en bild av nuläget.
Nulägesbeskrivningen ligger sedan till grund för förbättringsarbetet.
Gällande lina X ansågs den största förbättringspotentialen finnas i linans
larmsystem. I dagsläget tar det drygt 20 sekunder för operatörerna att upptäcka
larmen. Upptäcktstiden påverkar antalet färdiga kartonger i timmen genom att
utrustningen står stilla på grund av att operatörerna är omedvetna om larmen.
Upptäcktstiden går troligtvis att sänka genom investeringar i larmsystemet. Under
förutsättning att upptäcktstiden sänks till noll sekunder ökar monteringstakten
med nästan tio kartonger per timme. Med en upptäcktstid på noll sekunder samt
andra förbättringar kan monteringstakten öka med totalt 14,3 kartonger per
timme.
Lina Y:s larmsystem är annorlunda i jämförelse med det som finns på lina X.
Upptäcktstiden vid lina Y är endast en sjättedel av upptäcktstiden för lina X,
därför ansågs det viktigare att lägga större vikt vid att förbättra andra
problemområden. För att förbättra en manuell monteringsstation gjordes en
SAM-analys på en ny monteringsmetod. SAM-analysen visade att monteringstiden
kan minskas från 8,45 sekunder till 7,37 sekunder. Det finns också en
automatiserad station med 8,35 sekunders operationstid. Lyckas Thule reducera
denna tid till en operationstid under 7,37 och att den nya monteringsmetoden
implementeras kommer de få ut 15,6 fler kartonger per timme. Genomförs också
övriga förbättringsförslag kommer monteringstakten öka med ytterligare 7,8
kartonger per timme.
Slutsatsen för detta examensarbete är att det går att öka antalet färdigpaketerade
kartonger med 14,3 respektive 23,4 kartonger i timmen. Detta förutsatt att Thule
implementerar de förslag som tagits fram.

Nyckelord: Effektivisering, Produktivitet, Balansering, Tidsstudier, SAM-analys
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1 Inledning
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden och syftet med projektet. En kortare
företagsbeskrivning inleder kapitlet, därefter följer problembeskrivning som sedan
övergår till projektets syfte och frågeställningar. Kapitlet behandlar även projektets
avgränsningar samt rapportens disposition.

1.1 Företagsbeskrivning
Thule grundades 1942 av Erik Thulin i Hillerstorp. I början tillverkades gäddsaxar
och bältesspännen. 1962 gjordes första produkten för biltak (skidhållare). Efter
detta gjordes fler produkter för fordon som till exempel takräcken och takboxar.
1979 köpte det börsnoterade företaget Eldon upp Thule och koncernen Thule
Group bildades. Flera företag förvärvades till Thule Group, bland annat tillverkare
av snökedjor, cykelhållare och husbilstillbehör. Konkurrerande takboxtillverkare
köptes också upp för att bli världens största takboxtillverkande företag.
(www.thule.com)

1.2 Bakgrund och problembeskrivning
Thule har under en tid analyserat två av sina egna monteringslinor där de
monterar två olika sorters produkter. De har nu konstaterat att linorna inte når sin
fulla kapacitet och vill därför åtgärda problemet. Monteringslinorna är tre till fyra
år gamla och innehåller flertalet delprocesser. Produktionsteknikerna på Thule har
under ett antal år tillbaka effektiviserat linorna. De har nu kommit till ett stadie där
de anser sig eliminerat barnsjukdomarna i processerna. Fortfarande existerar det
dock problem i processerna som gör att linorna stannar. Stoppen som uppstår
indikeras av ett befintligt larmsystem. Thule vill att larmsystemen ska analyseras
för att visa sambandet mellan operatörernas upptäcktstider och monteringstakten.
Upptäcktstiden är i denna rapport den tid det tar för en operatör att upptäcka
larmet och monteringstakten är antalet färdiga kartonger per timme. Thule vill
också att de båda monteringslinorna observeras för att på så vis se om det finns
ytterligare förbättringsmöjligheter kring dessa samt vilka rutiner som krävs för att
minska stoppens tidslängd. Monteringsmålet för lina X är 90 färdigpaketerade
kartonger per timme och för lina Y är det 100 kartonger. I dagsläget nås inte dessa
mål men Thule strävar efter att nå målen.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med projektet är att öka antalet färdigmonterade enheter per timme och på
så vis komma närmre målen. Syftet är också att arbeta fram rutiner till
operatörerna, som kan skapa förutsättningar till ökad monteringstakt.

6

Inledning

För att uppnå syftet ställdes följande frågeställningar:
• Hur kan monteringstakten öka genom kortare upptäcktstider vid larm?
• Vilka rutiner kan implementeras för att skapa förutsättningar till ökad
monteringstakt?
• Finns det möjlighet till ytterligare ökad monteringstakt?
Den tredje frågeställningen är allmän och kommer preciseras tydligare efter att
observationerna genomförts.

1.4 Avgränsningar
Projektet har avgränsats till två monteringslinor i Thules monteringslokaler i
Hillerstorp. Thule har under det senaste halvåret minskat personalstyrkan från fem
till fyra operatörer. Samtliga förslag till förbättringar förutsätter därför att den
befintliga personalstyrkan inte förändras. Investeringskostnader omfattas inte i
detta projekt, utan endast förslag till förbättring kommer beskrivas. Thule får
sedan ta ställning till de presenterade förslagen och därefter avgöra vilka
investeringar som anses lönsamma. Tekniska förändringar i monteringsmomenten
ligger utanför kunskapsområdena och behandlas därför inte i detta examensarbete.

1.5 Disposition
Projektetet inleds med en kortare bakgrund och problembeskrivning. Därefter
följer ett teorikapitel som behandlar de teorier och beräkningar som senare
använts under projektet. Kapitel tre beskriver och motiverar sedan de metodval
som använts. Samma kapitel ger också en överblick över hela projektets
genomförande. En nulägesbeskrivning, som gjorts av bland annat en tidsstudie,
behandlas i kapitel fyra. I det nästkommande kapitlet analyseras nuläget genom
bearbetning av tidsstudierna. Resultat och lösningsförslag till de aktuella
frågeställningarna framförs i samma kapitel. Rapporten avslutas sedan med
diskussioner och slutsatser där synpunkter på projektet framförs. Referenser och
bilagor kommer därefter.
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2 Teoretisk bakgrund
För att kunna besvara frågeställningarna och för att uppnå projektets syfte har
teorier som presenteras nedan använts. Produktivitet och effektivitet är två
centrala begrepp i arbetets syfte och förklars därför inledandevis. För att få en bild
av hur arbetet på Thule fungerar gjordes tidsstudier och datainsamlingar. Den
mänskliga faktorn har betydelse vid observationer, då människan agerar
annorlunda vid förändringar. Detta agerande påverkar resultatet och bör därför
kännas till. Teorier angående hur monteringslinor fungerar och dess problematik
som till exempel flaskhalsar klargörs då detta har varit en stor del av arbetet.
Syftet med detta kapitel är att ge förståelse och förklara för läsaren så att
kommande resonemang i rapporten ska vara förståeligt.

2.1 Produktivitet, Effektivitet & Kapacitet
Den klassiska definitionen av produktivitet är output dividerat med input. Inputen
beskriver de resurser som finns tillgängliga, exempelvis tillgängliga maskintimmar
(teoretisk kapacitet) medan outputen är den konstaterade volym produkter eller
tjänster som skapats under den aktuella perioden.
Produktivitet kan också beskrivas med formeln: Metod*Prestation*Utnyttjandegrand =
Produktivitet. Detta betyder alltså att det finns tre ingående komponenter som styr
en process produktivitet. Detta projekt lägger dock främst vikt på metod och
prestation. Metoden är uppdelad i två delar där den ena delen kretsar kring
maskinen och dess verktyg (hårdvara) och en del som är riktad mot processens
innehåll (mjukvara) exempelvis underhåll. Prestationen är en direkt avspegling av
medarbetarnas engagemang och kunskap samt chefernas instruktioner till
medarbetarna. Utnyttjandegraden handlar i sin tur om planering, flexibilitet och
lagerhållning inom processen. (Helmrich, 2001)
Effektivitet är ett närbesläktat begrepp till produktivitet och kan delas upp i två
separata delar. Dels en yttre effektivitet som syftar till att göra rätt saker och dels en
inre effektivitet som syftar till att göra saker rätt. Den svenska definitionen
förutsätter att det görs rätt saker och lägger istället vikt på att göra saker rätt. I
slutändan jämförs produktionskostnaden per enhet med försäljningspriset för att
beräkna effektiviteten. (Olhager, 2000)
Begreppet kapacitet kan delas in i flera olika kategorier. Maximal kapacitet är den
högsta möjliga kapaciteten i en resurs. Det vill säga den kapacitet som skulle
uppnås vid kontinuerlig produktion under dygnets alla timmar. Kapaciteten som
uppnås om resursen används till etthundra procent under de arbetstimmar och
skift som planerats, kallas för nominell kapacitet. Det är dock troligt att den
nominella kapaciteten ej uppfylls på grund av personal-, tekniska- eller
organisationsproblem. Reduceras denna tid från den nominella kapaciteten återstår
bruttokapaciteten. Genom att reducera bruttokapaciteten med
kapacitetsreduktioner så som tidsbrist på grund av en akutorder eller liknande,
uppnås en realistiskt kapacitet som vanligtvis benämns för nettokapacitet.
(Mattsson, 2012)
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2.2 Arbetsstudier
I arbetsstudier analyseras människa, material och maskin för att kartlägga
samspelet mellan dessa. Syftet med kartläggningen är att ta fram nya
arbetsmetoder och arbetsförhållanden för att öka effektiviteten och rationalisera
produktionen. Arbetsstudier delas in i fyra områden varav två presenteras här,
metodstudie och arbetsmätning. (Olhager, 2000)
2.2.1

Arbetsmätning

Med en arbetsmätning tas standardtider i produktionen fram. Standardtiderna
används sedan för att planera produktionen samt för produktkalkylering. Två
typer av arbetsmätning för att ta fram tider i produktionen är tidsstudier och
elementartidssystem.
När tidsstudier utförs används tidtagarur eller videofilmning som redskap för att
fastställa tider för arbetsmomentet som direktanalyseras. Direktanalys betyder att
arbetet analyseras när arbetet utförs. Tidstudier går därför inte att använda som
redskap vid planeringsstadiet av nya arbetsmoment.
Arbetsmetoden som ska analyseras delas upp i delmoment för att få en detaljerad
beskrivning av hur lång tid de olika momenten tar. För att resultatet av tidsstudien
skall vara trovärdigt måste ett antal tidsmätningar göras.
MTM (Methods Time Measurement) är det vanligaste och mest utvecklade
elementartidssystemet i världen. Systemet bygger på elementarrörelser, som är
arbetsrörelser i dess minsta beståndsdelar. Några exempel på elementarrörelser är
ögonrörelser, sträcka, gripa, vrida, släppa och anbringa kraft. För att precisera
ytterligare delas varje elementarrörelse in i exempelvis rörelseavstånd och
svårighetsgrad. Ligger ett föremål till exempel 85 centimeter bort, tar det längre tid
att sträcka sig än om föremålet ligger tio centimeter bort. Utveckling av MTM har
lett till två nya versioner, MTM-2 och MTM-3. Anledning till att nya versioner har
uppkommit är att elementarrörelser har satts samman för att enklare och snabbare
göra en analys av ett arbetsmoment jämfört med MTM. Nackdelen med de nya
versionerna är att precisionen är sämre än i MTM. MTM-systemen använder TMU
(Time Measurement Unit) som tidsenhet, en TMU är 1/100 000 timme.
1983 kom ytterligare än ny version utvecklad i Sverige kallad SAM-analys
(Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys) (Olhager, 2000). Syftet med SAM är
enkelheten, vilket leder till att fler kan använda sig av metoden. Den ska vara så
pass enkel att det inte krävs specialister för att göra en analys, utan vem som helst
ska kunna lära sig metoden och sedan använda den. SAM är uppbyggd av
manuella sekvenser, så som taga, placera, använda och återlämna. Inom SAM
används också rörelseavstånd och svårighetsgrad, för att ytterligare precisera
(Helmrich, 2001). SAM använder sig av tidsenheten faktor som är fem TMU. Vid
SAM-analyser används en SAM-blankett (se bilaga 1). (Olhager, 2000)
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2.2.2

Metodstudier

Metodstudie görs för att finna metodförbättringar genom att arbetsmetoderna
studeras. Förbättringar inom rörelseekonomi och arbetsförenkling bidrar till
metodförbättringar. Med rörelseekonomi eftersträvas ett gynnsamt
rörelsemönster. Det kan innebära skonsamma rörelser och en för ändamålet bra
utformad arbetsplats. En arbetsförenkling görs för att förenkla och effektivisera
arbetsmetoderna, så att till exempel olämpligt och onödigt arbete elimineras.
(Olhager, 2000)

2.3 Lina
Vid tillverkning av en produkt med hög och jämn efterfrågan kan lina användas.
Med lina menas att produktionsutrustningen placeras i den ordning produkten
bearbetas. Mellan arbetsstegen kan ett transportband användas för att
sammanbinda arbetsstegen. Produkten transporteras alltså mellan de olika
arbetsstegen till dess att produkten är klar. Lina används vanligtvis vid
massproduktion av standardiserade produkter. I och med att
produktionsutrustningen är utformad för en viss produkt blir tiden genom
produktionen förhållandevis kort. Förmågan att justera volym och
produktförändringar blir dock relativt dålig. Det finns två typer av linor: (Olhager,
2000)
• Styrande band - vid styrande band är transportbandet stilla när operationer
utförs på produkten. När alla operationer är klara börjar transportbandet
röra på sig och förflyttar därefter produkten till nästa station. Detta band
har en direkt koppling mellan de olika arbetsoperationerna. Buffertering av
produkter mellan stationerna omöjliggörs med ett styrande band.
(Andersson m fl, 1992)
• Flytande band - ett flytande band kan röra på sig även när operationer
utförs, då produkten frikopplas från bandet. När operationen är utförd
kopplas produkten på bandet igen och transporteras till nästa station. Detta
möjliggör buffertering av produkter. Ett flytande band är mindre känsligt
för störningar än ett styrande band. (Olhager, 2000)
2.3.1

Balansering

När en produktionslina konstrueras kan ett problem som kallas linjebalansering
uppkomma. Med linjebalansering eftersträvas att operationerna inom linan ska ta
lika lång tid. Tiden det tar för en operation kallas operationstid, alltså tiden mellan
två färdiga produkter i ett operationssteg. Den högsta operationstiden inom linan
blir linans cykeltid (se figur 1). Cykeltiden är alltså tiden mellan två färdigställda
produkter. Detta betyder i sin tur att reduceras cykeltiden, ökar produktionstakten.
(Mattsson, 1997)
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För att klara efterfrågan på produkten måste cykeltiden vara lägre än
efterfrågetakten, som fås genom att dividera en tidsperiod med efterfrågan. Då
operationstiderna skiljer sig tidsmässigt minskas linans effektivitet, en sådan
förlust kallas balanseringsförlust. Balanseringsförlusten räknas ut med formeln:
d=

!"! !   !!
!"

d = balanseringsförlust
n = antal arbetsstationer
c = cykeltiden
ti = operationstid för operation i
Problem med linjebalansering kan beskrivas på följande sätt:
• ”Minimera antalet arbetsstationer vid given cykeltid”
• ”Minimera cykeltiden vid givet antal arbetsstationer”. (Olhager, 2000)

Figur 1. Förklaring av cykeltid.

Balanseringsförlusten för linan i figur 1 räknas ut på följande vis:
!∗!!! !"!!!!!"
!∗!!

2.3.2

=   32  %

Flaskhals

Flaskhalsar kan uppstå i processer där processtegen skall utföras efter varandra i
en bestämd ordning, till exempel i en monteringslina. Det processteg med högst
operationstid blir processens flaskhals. En flaskhals är alltså det processteg som
begränsar flödet genom processen. För att en flaskhals ska undvikas i till exempel
en monteringslina måste alla monteringsstegen ta exakt lika lång tid. Det finns
endast en flaskhals per process, men det kan finns flera kritiska processteg. När
två kritiska processteg tar lika lång tid, blir det första kritiska processteget
processens flaskhals. När en flaskhals har eliminerats kommer det att uppstå en ny
flaskhals på någon annan plats i processen, det steg som nu har längst
operationstid. Det finns två kännetecken för att upptäcka flaskhalsen i processer.
Ett kännetecken är att det alltid bildas en kö av material före flaskhalsen. Kön
uppstår på grund av att arbetsmomentet i stationen före matar fram material
fortare än vad flaskhalsen hinner utföra sitt arbetsmoment. Ett annat kännetecken
är att processteget efter en flaskhals får vänta på material, därmed utnyttjas inte
detta steg sin fulla kapacitet. (Modig & Ahlström, 2011)
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2.4 Hawthorne-effekten
Under 20- och 30-talet genomfördes studier på företaget Western Electrics
(www.dagensledare.se). Anledningen till studierna var att företaget drabbats av
flertalet strejker och produktionsresultaten var dåliga. Studierna genomfördes av
forskare som utförde olika experiment på företaget. Ett experiment, kanske det
mest kända, som utfördes var att ljusstyrkan i lokalerna ändrades för att se hur
detta påverkar produktiviteten. Det som upptäcktes var att oavsett om ljusstyrkan
ökade eller minskade så ökade produktiviteten. Forskarna kom fram till att
arbetarnas produktivitet ökar när företagets ledning visar intresse för dem. Denna
effekt kallas för Hawthorne-effekten. (Bergman & Klefsjö, 2007)

2.5 Sammanfattning av teoretisk bakgrund
Sammanfattningsvis ligger de teorier som behandlats i detta kapitel till grund för
projektets utformning. Teorierna som beskrivs är tillförlitliga och noggrant utvalda
för att ge svar på projektets frågeställningar. Kapitel tre som behandlar metod och
genomförande, kommer sedan påvisa sambanden och likheterna mellan teorierna
och genomförandet.
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3 Metod och genomförande
Detta kapitel presenterar och motiverar de olika metoder och tillvägagångssätt
som använts. Inledningsvis presenteras datainsamlingen och därefter presenteras
de analysmetoder som använts för att få fram ett resultat.

3.1 Val av metod
Efter en första kontakt med Thule och att bakgrunden till det blivande projektet
blivit känt, genomfördes en litteraturstudie. Litteraturstudien gav sedan upphov till
metodvalen. Arbetet fortsatte sedan enligt figur 2.

Figur 2. Arbetsgång och metod.

Projektet bygger på två separata fallstudier som genomförts på två olika
monteringslinor. En fallstudier är en undersökningsform som kan tillämpas när ett
specifikt problemfall skall utredas med direkta observationer (Merriam, 1994). För
att skaffa sig information till fallstudien har främst arbetsstudier gjorts, men även
observationer och samtal har varit grundstenar i metoden. Dessa metoder valdes
bland annat för att de ger en nulägesbeskrivning. Fallstudierna genomfördes också
i syfte att skapa en egen uppfattning av nuläget och på så vis inte bli färgad av
tjänstemän och operatörers tankar.
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Allt eftersom tiden gick framgick det av observationerna att larmsystemet på den
ena linan hade större utvecklingspotential i jämförelse med den andra linan. Istället
för att fortsätta med tidsstudierna på den ena linan beslutades det att undersöka
linans utvecklingspotential utifrån ett annat perspektiv.
Metoden för lina Y ändrades och istället samlades det in data kring linans
balansering. Arbetsstudier genomfördes med SAM-analyser på en manuell
monteringsstation.
Det slutgiltiga målet med metoderna är att få fram tillräckligt med material så att
fallstudien kan analyseras och sedan utgöra underlag till förbättringsförslag.

3.2 Gemensam datainsamling
Datainsamlingen som skett i samband med observationer, tidsmätningar,
intervjuer och redan befintliga dokument, är samtliga framtagna på Thule och
ligger till grund för nulägesbeskrivningen.
En datainsamling utgör faktaunderlag som sedermera ska analyseras med hjälp av
analysmetoder. Innan datainsamling kan börja måste det tydligt framgå vad som är
problemet och vilken fakta som behövs för att sedan kunna analysera den
insamlade datan. Är det insamlade materialet missvisande eller på något sätt
felaktigt blir det svårt att analysera materialet samt dra korrekta analyser.
(Dahmström, 2005)
3.2.1

Observationer

För att skaffa sig en uppfattning om hur monteringslinorna fungerade och
operatörernas agerande under arbetsgången, observerades dessa. Detta
genomfördes dels för att förstå innebörden av operatörernas agerande och dels för
att se skillnader och avvikelser mellan de olika operatörernas agerande.
De observationerna som iakttagits har sedan använts som underlag för det Exceldokument som gjorts till tidsstudierna. Det användes sedan också som bas för de
förbättringsförslag som presenteras i analysdelen.
Tre grundläggande frågeställningar skall besvaras innan observationerna kan
påbörjas. Det framkom av frågeställningarna att de kommande observationerna
utifrån observatörernas perspektiv skulle bestå av icke-deltagande observationer.
Detta innebär att undersökaren endast observerar utan att själv påverka den. För
att inte skapa dålig och tryckt stämning bestämdes också att respondenterna skulle
vara medvetna om att de observerades det vill säga en öppen observation
genomfördes. De parametrar som efterfrågades var kända, så istället för att notera
allt vid observationerna noterades enbart det som efterfrågades. Detta
kännetecknar en strukturerad observation. (www.kau.se)
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3.2.2

Tidsstudier

Efter att tillräckligt med förståelse för linorna och processernas delmoment
skaffats, skapades ett Excel-dokument för att underlätta tidsmätningarna. Med
hjälp av stoppur och det aktuella dokumentet, antecknades sedan information ner
för att därefter sammanställa det i en pivottabell i Excel. Det som antecknades var
bland annat hur lång tid det tog innan operatörerna uppmärksammade larmet,
vilken station som drabbats och vem som åtgärdade larmet. Totalt observerades
lina X drygt tio timmar (10,27). Lina Y observerades 229 minuter vilket motsvarar
3,82 timmar.
När observationer i form av tidsstudier dokumenteras finns det risk att
psykologiska felkällor kan uppstå. Psykologiska felkällor kan inträffa när
datainsamlingen inte är helt komplett och observatören fyller i luckorna efter eget
bevåg (www.kvalitativmetod.webs.com). För att eliminera denna felkälla har
samtlig data som ej fyllts i komplett tagits bort. Dessutom genomförde
observatörerna enskilda datainsamlingar som sedan jämfördes och på så vis
säkerhetsställdes reliabiliteten ytterligare.
Den insamlade datan sammanställdes i pivottabeller som sedan modifierades på
ett sådant sätt att den visade upp det som ansågs betydande för fortsättningen av
projektet. Pivottabell är ett verktyg i datorprogramet Excel som sammanställer
data till en tabell. Inmatad data sammanställs och presenteras på ett överskådligt
sätt så att datan kan analyseras. (www.excel.se)
3.2.3

Datainsamlingsblad

Till tidsstudierna utformades ett datablad för respektive lina (se bilaga 2 & 3).
Syftet med databladen var att de skulle användas för att sammanställa tider och
annan information när linorna observerades. Databladet för lina X utformades så
att varje rad motsvarade ett larm. Under Station har det fyllts i vilken station larmet
inträffat i, detta för att få reda på larmfrekvensen i de respektive stationerna.
Genom att kryssa för person 1 eller person 2 sammankopplades sedan
larmåterställningarna med en specifik operatör. Vilket typ av larm som uppstått
noterades under kolumnen Fel. Beroende på vilket sorts larm som uppstått
började antigen en gul eller vit lampa att blinka, detta kryssades i under Lampfärg.
Med Upptäckt menas den tid det tar för operatörerna att upptäcka larmen. I station
22 plockas den färdiga produkten av från monteringlinan. När station 22 står stilla
på grund av ett stopp någonstans i linan påverkar detta utfallet av färdiga
produkter per timme negativt. Därför infördes en kolumn vid namn 22-stopp. Här
antecknades tiden det tar innan station 22 stannar. Den tid det tar tills felet är
åtgärdat och linan börjar arbeta igen fördes in under Åtgärdat. Den tid som kan
sparas in om upptäcktstiden hade varit noll vid upptäckten av larm, noterades
under Tid.spara. Kommentarer angående larmet som kan ha betydelse för senare
analys, antecknades i den sista kolumnen.
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För att veta hur länge tidsstudien pågått noterades start- och sluttid. Samtidigt som
ett larm pågår utlöses ibland ytterligare ett. För att hålla isär dessa noterades
endast tiderna från det första larmet. Larm nummer två markerades som ett missat
larm eftersom alla parametrar inte lyckats antecknats.
När lampan som indikerar larm börjat blinka startades ett tidtagarur. Vid den
tidpunkt då operatören upptäckt larmet och börjat gå från sin arbetsstation
antecknades den tiden ner. Tidtagaruret fortsatte sedan att rulla och när station 22
stannade fördes den tiden också ner. När felet åtgärdats och linan åter börjat
arbeta stoppades tidtagaruret och sluttiden noterades.
Då andra tider eftersträvades för lina Y utformades detta datablad annorlunda i
jämförelse med det för lina X. Upptäcktstiden antecknades på samma vis som för
lina X, men under observationerna framkom det att tiden det tar innan
operatörerna agerar är relativt hög. Denna tid noterades under Handling. När
produkten är färdigmonterad plockas den av från linan. När avplockaren står stilla
minskas antalet färdiga produkter i timmen, därför antecknades denna tid under
Stopp avpl. När larmet är återställt och avplockaren startar igen stannades klockan
och tiden fördes in under Avpl. sta. För övriga kolumner gäller samma principer
som för lina X. Genomförandet av tidsstudien gjordes på samma sätt som för lina
X.
Efter att tidsstudierna genomförts överfördes informationen från databladen till
ett Exceldokument (se bilagorna 4 & 5).
3.2.4

Samtal och intervjuer

Under projektets inledande veckor när arbetet bedrevs på Thule genomfördes
både intervjuer med tjänstemän och löpande samtal med operatörerna.
Intervjuer med handledaren och avdelningschefen ägde rum i början av projektet,
i syfte att ge en inblick i problemet. Kommunikationen med handledaren på Thule
bedrevs sedan kontinuerligt under projektets arbetsgång.
Skälet till att det inte genomfördes formella intervjuer med operatörerna grundar
sig främst i att operatörerna inte skulle pressas på information, utan frågorna
skulle uppkomma i samband med att monteringslinorna var i bruk.
Resultatet av samtalen och intervjuerna används sedan dels som hjälp för att
komma vidare i processen och dels som underlag till förbättringsförslagen.
3.2.5

Befintliga dokument

Information och dokument som tidigare presenterats användes som stöd för att
skriva nulägesbeskrivningen. Detta var bland annat dokument med siffror som
visade maskintimmar och tillverkade enheter under en specifik period.
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3.3 Specifik datainsamling för lina Y
Efter ett par dagars observerande av lina Y konstaterades att den inte var helt
balanserad då det uppstod köer och stopp i linan. För att komma vidare med detta
genomfördes nya tidsstudier för att kontrollera om någon eller några stationer
hade längre operationstider än andra. Det genomfördes också beräkningar för att
se hur stor procentuell balanseringsförlust linan hade. Detta ledde också till att
den tredje allmänna frågeställningen som från början lydde: Finns det möjlighet till
ytterligare ökad monteringstakt? ändrades till: Hur mycket kan lina Y:s monteringstakt öka
genom att reducera operationstiderna i kritiska stationer? Motivet till den nya
frågeställningen var att den allmänna var uppfylld och behövde bli mer specifik för
att få arbetet att fortgå.
3.3.1

Tidsstudier

Med anledning av den nya inriktning på projektet genomfördes nya
arbetsmätningar för lina Y. Det som klockades med hjälp av tidtagarur var
operationstiderna i varje enskild station och hur lång tid det tog för operatörerna
att genomföra den manuella monteringen. Lina Y består av fem stationer varav
fyra är helt automatiserade. Den femte stationen är också automatiserad, men det
krävs också en manuell montering från en operatör innan komponenterna kan
matas in i stationen.

3.4 Analys
Genom att analysera och bearbeta det insamlade materialet söktes bland annat
sambandet mellan upptäcktstiden och påverkan det får på monteringstakten.
Därefter arbetades det fram förbättringsförslag baserat på analysen.
3.4.1

Jämförelse mellan linorna

Jämförelser mellan larmsystemen, avplockningsbanden och rutinerna för de båda
linorna genomfördes. Syftet var att hitta skillnader och likheter mellan dessa och
förklaringar till varför det blev som det blev. Genom att analysera till exempel den
genomsnittliga upptäcktstiden mellan linorna söktes samband mellan tiden och
larmsystemet. Vidare analyserades avplockningsbandet för lina X samt
konsekvenserna av bandets utformning. Slutligen jämfördes rutinerna mellan
linorna.
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3.4.2

Flaskhalsar och balanseringsförlust

Efter att tidsstudien genomförts på lina Y jämfördes de olika operationstiderna
med varandra. Den station med högst operationstid var alltså den så kallade
flaskhalsen. Genom att ta reda på vilken station som är flaskhalsen, kunde denna
station sedan analyseras för att komma på förbättringar. Beräkningar genomfördes
också för att se linans balanseringsförlust. Syftet var inte att genomföra en
linjebalansering med beräkningar för det ultimata antalet stationer utan att ta reda
på vilken station som styrde monteringstakten. Dessutom beräknades hur
monteringstakten kan öka med implementering av nya arbetsmetoder eller
ändringar i maskinen.
3.4.3

SAM-analys

Det misstänktes efter observationerna på lina Y att den manuella
monteringsstationen eventuellt kunde vara en flaskhals. För att besvara detta
genomfördes SAM-analyser av olika monteringsmetoder. Genom att studera den
manuella tillverkningsstationen som ingår i monteringslina Y har två olika SAManalyser genomförts. Den ena analysen är gjord på metoden som redan är
implementerad i fabriken, medan den andra analysen är beräknad och framtagen
på ett alternativt förslag.
SAM-analys är en för ändamålet passande analys för projektet. Främst på grund av
att analysen inte behöver genomföras vid monteringen, utan kan genomföras på
ett skrivbord någon annanstans. Det är också förhållandevis enkelt att jämföra två
olika metoder.
Resultatet av SAM-analyserna jämfördes sedan och användes som en del i
förbättringsarbetet av monteringslina Y.

3.5 Validitet och Reliabilitet
Validiteten stärks då en litteraturstudie med trovärdiga författare ligger till grund
för projektet. Exempelvis är författare Olhager professor inom strategisk
produktionslogistik vid Lunds universitet och S-A Mattsson är forskare vid
Chalmers tekniska högskola med inriktning logistik och transport. (www.lth.se)
(www.chalmers.se)
För att ett arbete skall ha en hög reliabilitet skall ett test eller en intervju
genomföras två gånger. Uppnås exakt samma resultat blir reliabiliteten hög (Bell,
2006). I detta examensarbete har tidsstudierna genomförts så att alla ej kompletta
mätningar har tagits bort. Dessutom har två oberoende observatörer jämfört sina
resultat. Resultaten har varit liknande och därmed har reliabiliteten höjts
ytterligare. Reliabiliteten kan öka genom att samla in större mängder material.
Detta gäller dock enbart till en viss gräns (Kylén, 2004). Tidsstudierna på lina X
genomfördes drygt 135 gånger vilket följaktligen borde höja reliabiliteten. På lina
Y genomfördes det bara 33 observationer, men hänsyn bör tas till att
larmfrekvensen på denna lina, var knappt hälften jämfört med lina X.
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4 Nulägesbeskrivning
Kapitel fyra är indelad i tre delar. De två inledande delarna behandlar respektive
monteringslina, medan den sista delen omfattar gemensamma observationer för
båda linorna. Nulägesbeskrivning är baserad på det insamlade materialet.

4.1 Nulägesbeskrivning lina X
Nulägesbeskrivningen för lina X är indelad i fyra separata delar, övergripande
beskrivning, operatörernas arbetsuppgifter, larmsystemet och rutiner vid larm. I
dagsläget finns ett uppsatt mål om att 90 karonger ska paketeras per timme för
den aktuella linan.
4.1.1

Beskrivning lina X

Utrustning X är en automatiserad monteringslina bestående av 23 stationer.
Stationerna är numrerade från 1 till 24, station 6 existerar ej. Linan börjar med
station 1 och slutar med station 22 som är placerad efter station 24 (se figur 3).
Stationerna är grupperade i fem separata celler. Vid fel i cellerna larmas
operatörerna genom blinkande lampor. Alla larm påverkar inte linans
monteringstakt, eftersom det är ett flytande band med fler paletter än stationer.

Figur 3. Layout lina X.
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På linan finns ett x antal paletter. En palett kan likas vid en fixtur som håller fast
detaljen så att den kan monteras. Paletten stannar vid varje enskild station och står
kvar där till dess att operationen är klar. Därefter transporteras den vidare till nästa
station med hjälp av ett flytande transportband. När paletten kommer till station
22 är produkten färdigmonterad och plockas då av från paletten. Den färdiga
produkten läggs på ett transportband som transporterar produkten till
packstationen, där den manuellt paketeras i kartong. Därefter skickas kartongen
via ett rullband till en automatiserad robot som placerar kartongen på en pall.
Eftersom monteringslinan är sluten, börjar och slutar linan på samma plats. När
produkten är avplockad från paletten i station 22 transporteras paletten till station
1 där en ny produkt börjar monteras. De olika komponenterna till produkten
matas in på två olika sätt. Antingen matas de in automatiskt eller manuellt genom
att en operatör lägger komponenter på ett inmatningsband.
4.1.2

Operatörernas arbetsuppgifter

Lina X är bemannad med två operatörer. De två operatörerna är stationerade vid
varsin arbetsstation. Det utförs olika arbetssysslor vid de två stationerna och för
att bibehålla hög kvalitet på arbetet roterar operatörerna mellan stationerna varje
timme. För att skilja mellan operatörerna kommer de hädanefter benämnas person
1 (P1) och person 2 (P2).
P1:s arbetsuppgifter är främst att manuellt mata på komponenter på tre separata
transportband samt att återställa larm. Med jämna mellanrum fyller P1 dessutom
på med komponenter till de automatiserade inmatningsstationerna 7 till och med
station 24, dock ej station 22.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för P2 är att paketera fyra färdigmonterade
produkter tillsammans med manualer och diverse tillbehör i en kartong. P2
återställer precis som P1 larm, men i regel inte för samma stationer. Dessutom
fyller P2 på med komponenter till stationerna 1 till och med 7. Tre till fyra gånger
per dag skall dessutom P2 utföra ett pallbyte där en full pall ersätts med en tom.
Utöver redan nämnda arbetsuppgifter bedrivs 30 minuter daglig städning som
genomförs av båda operatörerna. I dessa 30 minuter ingår också ifyllning av
uppföljningsdokument.
4.1.3

Larmsystemet

Monteringsprocessen i lina X är inte felfri, då det inträffar larm var tredje minut.
Ett larm kan till exempel uppkomma när inmatningen i en specifik station slutat
fungera. Detta kan i sin tur bero på antingen maskinfel eller brister i
komponenterna. För att uppmärksamma operatörerna om larmen, har
monteringslinan ett inbyggt larmsystem som med hjälp av blinkande lampor
indikerar larmen. Lamporna är placerade ovanpå cellerna (en lampa per cell). Det
finns dessutom en huvudcentral för hela linan. Huvudcentralen består dels av en
skärm som visar i vilken station larmet uppstått och dels av en lampa som blinkar
oavsett var larmet uppstått.
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När monteringslinan är i bruk tar det olika lång tid för P1 och P2 att upptäcka
larmen (upptäcktstiden). För P1 tar det i genomsnitt 17,8 sekunder (1441
sekunder/81 larm) att upptäcka ett larm och för P2 tar det i genomsnitt 23,2
sekunder (1369 sekunder/59 larm). Larmfrekvensen var under tidsstudierna 19,8
larm per timme (totalt 203 larm/10,27 h).
4.1.4

Rutiner vid larm

P1 återställer främst larm på station 7 till och med station 24, dock ej station 22.
P2 återställer också larm på station 7, samt station 1 till 5 och dessutom station 22.
Det finns dock ingen bestämd uppdelning och det inträffar att P1 återställer larm
på exempelvis station 3. Det förekommer också att P1 upptäcker ett larm på
exempelvis station 5 före P2 och vid ett sådant scenario ropar P1 till P2 för att få
dennes uppmärksamhet.

4.2 Nulägesbeskrivning lina Y
En övergripande beskrivning av linan, operatörernas arbetsuppgifter,
larmsystemet, rutiner vid larm samt balansering innefattas i detta avsnitt. I likhet
med lina X finns ett uppsatt mål för lina Y beträffande antalet paketerade
kartonger per timme, målet för lina Y är 100 kartonger per timme.
4.2.1

Beskrivning av lina Y

Lina Y är precis som lina X en automatiserad sluten lina. På samma vis som lina X
består lina Y av ett flytande band, med x antal paletter. Linan innehåller fem
stationer som är numrerade 10, 20, 30, 40, 50. Linan börjar vid station 10 och
avslutas vid station 50, där den färdiga produkten plockas av från sin palett och
placeras på ett transportband (se figur 4). När produkterna är färdigpaketerade
transporteras kartongerna till samma robot som vid lina X. Därefter läggs de på en
pall.
Inmatningen till stationerna sker genom automatik på samtliga stationer förutom
station 20. Där måste en operatör manuellt placera två ihopsatta detaljer på ett
inmatningssystem benämnt buffertbana. När det inträffar fel i stationerna
indikeras detta via en lampa som är placerad vid varje station. Precis som för lina
X påverkar inte alla larm linans monteringstakt, eftersom det är ett flytande band
med fler paletter än stationer.

Figur 4. Layout lina Y.
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4.2.2

Operatörernas arbetsuppgifter

Två operatörer bemannar lina Y kontinuerligt för att monteringen skall fungera.
För att skilja dessa operatörer åt kommer de benämnas person 3 (P3) och person
4 (P4).
P3 är stationerad bredvid station 20 där operatören monterar ihop två detaljer.
Först tar operatören en gummidetalj och placerar i en pressmaskin. Därefter tas en
plastdetalj och placeras på gummidetaljen. De två delarna pressas sedan ihop och
operatören placerar sedan den ihopsatta komponenten på en buffertbana.
Buffertbanan består utav en tvådelad skena där den ena skenan lyfter upp
komponenterna och för dem framåt. Därefter ställer den ner komponenterna på
den andra skena och återgår till sitt ursprungsläge. Denna cykel upprepas sedan
tills dess att komponenterna tillslut kommer fram till stationen (se figur 5). Totalt
tar det i dagsläget 48 sekunder för en komponent att transporteras fram till station
20. P3:s arbetsuppgifter innefattar också att fylla på och återställa larm på de
närliggande stationerna (station 20 och 30).

Figur 5. Buffertbanans inmatningscykel.
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P4:s huvuduppgift är att paketera fyra färdiga produkter tillsammans med
manualer i en kartong, detta tar 19,7 sekunder i genomsnitt. Denna operatör är
stationerad i slutet av transportbandet. Påfyllning av komponenter och
återställningar av larm ingår också i P4:s uppgifter. P4 försöker också i mån av tid
hjälpa P3 med materialtillförseln till den manuella monteringen. Pallen som
roboten lägger de färdiga kartongerna på blir full tre till fyra gånger per dag och
det är P4:s ansvar att byta ut den mot en tom. Precis som för lina X skiftar
operatörerna arbetsstation varje timme.
4.2.3

Larmsystemet

Lina Y har ett liknande larmsystem som lina X, där lamporna är placerade ovanpå
respektive station. Till skillnad från lina X:s larmsystem finns det ingen skärm med
samma information. Det finns däremot en lampa vid respektive operatörs
arbetsstation. Lamporna indikerar dock inte samtliga larm. När P4 arbetar vid sin
arbetsstation står denna med ryggen mot monteringslinan. För att lättare
uppmärksamma var larmen inträffat, finns en spegel uppsatt.
När båda operatörerna är på sina respektive stationer tar det i genomsnitt 3,4
sekunder innan någon av dem har upptäckt larmet. När det inträffar ett fel som
inte indikeras av larmsystemet tar det i genomsnitt 133,9 sekunder (se tabell 1).
Larmfrekvensen var under tidsstudierna 9,4 larm per timme (totalt 36 larm/3,82h).
Tabell 1. Genomsnittliga upptäcktstider, i sekunder.

Total upptäcktstid
Antal larm
Genomsnitt
4.2.4

Indikeras
72
21
3,4

Indikeras ej
937
7
133,9

Rutiner vid larm

Att paketera en kartong tar kortare tid än de 33,4 sekunder som det tar för linan
att producera fyra produkter (se tabell 2). Detta leder generellt sett till att P4 tar
flera larm jämfört med P3, då P3 har mindre tid över. Datainsamlingen visar på att
P3 återställer larm på stationerna 20 och 30 samt några enstaka på station 10.
Dessa larm utgör ungefär en tredjedel av de totala larmen på linan. Resterande
larm återställs av P4 (se tabell 3).
Tabell 2. Genomsnittstider för paketering, i sekunder.

Tid
1
2
3
4
Genomsnitt:

P3
19,34
21,44
19,25
21,35
20,35
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P4
18,84
18,34
15,53
16,81
17,38
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Tabell 3. Fördelning av larmåterställning.

P3
12
33
36%

Åtgärdade larm
Totalt antal larm
Procentuellt
4.2.5

P4
21
33
64%

Balansering

Operationstiderna för de respektive stationerna är olika långa. En tidsstudie av
operationstiderna gav att station 10 tog 8,35 s, station 20 tog 6,63 s, station 30 tog
6,64 s, station 40 tog 7,14 s och station 50 tog 7,19 s (se tabell 4). Med hjälp av
dessa siffror beräknas det fram att balanseringsförlusten för linan är 13,9 % (se
bilaga 6, uträkning 1). Detta förutsätter dock att operatören som arbetar vid den
manuella monteringsstationen (P3) kan montera färdiga komponenter snabbare än
operationstiden för station 20.
Tabell 4. Genomsnittliga operationstider, i sekunder.

Operationstid
1
2
3
4
Genomsnitt:

St. 10
8,38
8,38
8,35
8,30
8,35

St. 20
6,62
6,75
6,59
6,55
6,63

St. 30
6,39
6,79
6,66
6,70
6,64

St. 40
7,10
7,08
7,17
7,20
7,14

St. 50
7,00
7,25
6,90
7,59
7,19

Tidsstudierna som gjorts med stoppur vid den manuella monteringsstation visar
dock att det i genomsnitt tar 8,2 sekunder att montera en komponent (se tabell 5).
SAM-analysen som gjorts på den befintliga metoden visar på att det borde ta 8,45
sekunder att montera en komponent (se bilaga 7).
En faktor motsvarar fem TMU och 27,8 TMU är ungefär en sekund:
47 faktorer =

!∗!"
!",!

= 8,45 sekunder.   

Tabell 5. Genomsnittstider för den manuella monteringen, i sekunder.

Tid
P3
1
8,5
2
8,3
3
7,5
4
7,9
Genomsnitt:
8,1
Gemensamt genomsnitt:

P4
7,8
8,6
8,7
8,3
8,4
8,2

Skulle balanseringsförlusten istället beräknas genom att station 20 tar 8,45
sekunder blir balanseringsförlusten för linan 10,6 % (se bilaga 6, uträkning 2).
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4.3 Gemensam nulägesbeskrivning för linorna
Innan operatörerna går på rast stängs linorna av och monteringen fortsätter inte
under rasten.
Vid komplicerade fel i monteringslinan får inte operatörerna själva försöka åtgärda
larmet utan de måste ringa in en reparatör. Dessa avbrott är varierande i längd och
operatörerna brukar främst städa runt omkring maskinen under tiden. De fyller
också på med komponenter för att skapa goda förutsättningar för fortsatt arbete
efter att reparatören har åtgärdat larmet.
Under observationerna framkom det att operatörerna stängde av linan när
roboten som placerar de färdiga kartongerna på pallen inte fungerade. Under detta
avbrott följde samma rutiner som under ett längre avbrott i linan.
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5 Analys
Detta kapitel inleds med två separata nulägesanalyser av respektive lina. Analysen
behandlar de områden som berör frågeställningarna. Därefter beskrivs de
förbättringsförslag som genererats av analysen.

5.1 Analys av nuläget lina X
Tidsstudierna och observationerna som genomförts visar på att både larmsystemet
och de befintliga rutiner som finns i dagsläget kan förbättras. Larmsystemet bör
bli lättare att uppfatta då tidsstudierna visar på att det tar förhållandevis lång tid
för både P1 och P2 att upptäcka larmen. Följderna av de relativt långa
upptäcktstiderna blir att monteringstakten minskar i förhållande till om
upptäckten sker samtidigt som larmet inträffat.
Arbetsfördelningen och rutinerna kring arbetet visar att operatörerna agerar olika
och det finns inga generella regler för vem som ska göra vad. Den bristande
kommunikationen mellan operatörerna är ytterligare en aspekt som inverkar på att
operatörerna inte vet arbetsfördelningen under specifika förhållanden.
De färdiga produkterna placeras vid avplockning från linan på ett transportband.
Två och två placeras de parallellt med ett mellanrum på åtta centimeter till
framförvarande. Vid slutet av transportbandet är en sensor placerad. När en färdig
produkt bryter sensorstrålen stannar hela transportbandet. Konsekvensen av att
transportbandet stannar är att avplockaren vid station 22 också stannar, vilket i sin
tur leder till att hela monteringslinan stannar. Detta fenomen kommer kallas för
fullt band.
Dessvärre antecknades inte samtliga larm under tidsstudierna. Det berodde bland
annat på samtal med operatörerna, vilket ledde till att larmsystemet inte
kontrollerades. För att få en bättre bild av verkligheten har det därför tagits fram
en multiplikationsfaktor. Faktorn är framtagen genom att det totala antalet larm
har dividerats med antalet antecknade larm. För lina X innebär detta: 203/138 =
1,47. Faktorn har sedan använts i beräkningarna för att få ett mer trovärdigt
resultat.

5.2 Analys av nuläget lina Y
Analysen av nuläget på lina Y tyder på att larmsystemet fungerar bättre än på lina
X. Upptäcktstiden är generellt kortare än på X. Det skulle till exempel kunna bero
på att de blinkande lamporna är placerade centralt i operatörernas synfält, då
operatörerna är placerade vid respektive arbetsstation. Bristerna i detta larmsystem
är istället att flertalet fel inte indikeras och upptäcktstiden blir då i genomsnitt
drygt två minuter. Tidsmässigt motsvarar dessa fel 70 % av den totala
upptäcktstiden (se tabell 6).
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Tabell 6. Procentuell fördelning av de icke indikerade larmen.

Antal larm
Upptäcktstid

Ej indikerade
7
937

Totalt
33
1341

Procent
21%
70%

Operatörerna på lina Y har flertalet gånger lämnat sin arbetsstation utan att
kommunicera detta med sin medoperatör. Detta har vid majoriteten av tillfällena
lett till att det blivit fullt band i slutet av monteringen eller att det bildats en kö av
paletter vid station 20. Kön har bildats på grund av att det inte monterats
tillräckligt med komponenter av P3 i det manuella monteringsmomentet.
Lina Y har enligt tidsstudier och beräkning av linjebalansering en
balanseringsförlust på 10,6 %. I dagsläget är det två stationer som sticker ut i
jämförelse med de övriga tre. Dels är det station 10 som har en operationstid på
8,35 sekunder och dels den manuella stationen som enligt SAM-analysen tar 8,45
sekunder. Om dessa kritiska stationer kan reduceras skulle balanseringsförlusten
minska och Thules monteringstakt öka.
Station 20:s inmatningssystem, tidigare benämnt buffertbanan är konstruerad så
att det tar 48 sekunder för en komponent att transporteras fram till stationen.
Varje gång operatören således lämnar den manuella monteringen mer än 48
sekunder blir det alltså ett glapp som tar minst 48 sekunder att ta igen. Med ett
annat inmatningssystem skulle eventuellt denna tid reduceras. Även mindre glapp
som till exempel 20 sekunder innebär att monteringslinan förlorar 20 sekunder då
komponenterna inte kan komma ifatt framförvarande.
På samma sätt som för lina X har det tagits fram en multiplikationsfaktor för Y.
Faktorn blir med totalt 36 larm varav 33 nedtecknade 36/33 = 1,09.

5.3 Förslag till förbättringar lina X
Efter att nulägesbeskrivningen analyserats har följande förbättringsförslag lagts
fram. Samtliga förbättringsförslag är framtagna för att uppfylla projektets syfte och
ge svar på frågeställningarna.
5.3.1

Upptäcktstiden

Upptäcktstiden är i dagsläget 17,8 sekunder för P1 och 23,2 sekunder för P2. För
varje sekund som går innan operatörerna upptäcker larmet, förlorar Thule tid
genom att monteringslinorna står stilla. Detta är tid som aldrig går att återfå,
följaktligen är det från Thules sida viktigt att värna om varje sekund. Står
monteringslinan stilla blir konsekvenserna att kapaciteten minskar. Hade
operatörerna istället upptäckt larmen efter till exempel 0, 5, 10, 15 eller 30
sekunder skulle monteringstakten öka (se tabell 7). Larmen som uppstår när
avplockningsbandet är fullt, ingår inte i tabellen nedan.
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Tabell 7. Resultat av olika upptäcktstider, i sekunder.

Upptäcktstid
0
5
10
15
30

Insparad
tid/timme
278
212
164
133
85

Antal extra
kartonger/timme
9,9
7,6
5,9
4,7
3

För att minska upptäcktstiden behöver Thule vidareutveckla larmsystemet så att
operatörerna uppmärksammar larmen tidigare. Detta kan till exempel göras
genom att efterlikna lina Y när det gäller placering av de blinkade lamporna som i
dagsläget är placerade i operatörernas synfält. I dagsläget är P1 vänd med huvudet
mot inmatningsbanden och P2 står med ryggen mot monteringslinan vilket leder
till att de måste vända sig mot lamporna för att upptäcka larmen. Ett alternativ till
detta kan vara att istället investera i nya lampor som placeras någonstans i
operatörernas synfält. Alternativt att det sätts upp en spegel vid packstationen (likt
lina Y).
Ett annat förslag till minskade upptäcktstider är att investera i ytterligare en skärm
som indikerar larm. Det finns redan en befintlig skärm i närheten av P1, för att P2
ska kunna ta del av samma information kan en skärm placeras i närheten av
dennes arbetsstation. Detta i syfte att minska upptäcktstiden för P2. Skillnaden
mellan lamporna (de ovanpå cellerna) och skärmen är att lamporna bara indikerar i
vilken cell larmet uppstod i, medan skärmen påvisar i vilken station larmet
uppkom.
Ett annat förslag till minskade upptäcktstider är att investera i hörselkåpor med
inbyggd kommunikation (walkie-talkie). Detta kan bidra till ökad kommunikation
mellan operatörerna. Detta skulle i sin tur kunna leda till minskade upptäcktstider
då den ena operatöreren kan kommunicera med den andra om denne inte
uppmärksammat larmet.
Det sista förslaget till minskade upptäckstider är att inför ett signalhorn som tjuter
(en eller ett par gånger) när ett larm inte återställts inom 30 sekunder. Förutsatt att
alla larm som upptäckts efter minst 30 sekunder istället upptäckts efter 30
sekunder kan monteringstakten öka med 3 kartonger i timmen (se tabell 7).
5.3.2

Rutiner

Kommunikation mellan operatörerna är a och o. När en operatör av någon
anledning lämnar sin arbetsstation är det angeläget att berätta detta för den andre
operatören så det inte inträffar stopp som annars kan undvikas. Går till exempel
P2 på ett toalettbesök bör denne berätta detta för P1 så den kan ta över
packstationen tillsvidare. Det är viktigt att paketera de färdiga produkterna så att
maskinen inte stannar på grund av att avplockningsbandet är fullt.
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I dagsläget finns det inga tydliga rutiner kring vem av operatörerna som skall
återställa vilka larm. Det finns inte heller några rutiner kring vem som skall fylla på
med komponenter på de olika stationerna.
När det uppkommer ett larm i någon av stationerna 1,2,3,4,5 och 22 har
operatörerna maximalt 30 sekunder på sig att åtgärda larmet innan det blir stopp
vid avplockaren (se bilaga 4). För att P1 skall kunna återställa dessa larm måste
operatören gå högervarv runt linan till cell 1 eller 2 (se figur 3). Detta tar cirka tio
sekunder mer än vad det tar för P2 att ta sig till samma plats. För att
återställningstiden ska bli kortast möjligt är det lämpligt att P2 ansvarar för dessa
larm och P1 ansvarar för alla andra larm. Operatörerna skall också ansvara för att
fylla på med komponenter i de stationer som de återställer larm i.
När operatörerna går på rast (två gånger per dag) stänger de av monteringslinan.
Om operatörerna istället för att stänga av linan, plockar av alla färdiga produkter
från avplockningsbandet (läggs på en vagn) och fyller på med komponenter kan
monteringslinan gå utan att den är bemannad. Med ett justerat band som tar 15
rader (läs avsnitt 5.3.3) skulle detta maximalt motsvara 15*2 = 30 rader vilket i sin
tur motsvarar 15 kartonger per dag och skift. Uttryckt i kartonger per timme är
detta knappt två kartonger per timme.
Under den avslutande städningen stängs maskinen av och de produkter som står
på avplockningsbandet får stå där tills nästa skift börjar. Hade operatörerna istället
paketerat dessa under städningen hade förmiddagsskiftet både fått en högre
monteringstakt samt förebyggt tidiga problem för eftermiddagsskiftet. Detta och
påfyllning av komponenter är grundstenar för att ge varandra förutsättningar till
ökad monteringstakt (se bilaga 8).
För att underlätta P2:s arbetsuppgifter och samtidigt minimera risken för fullt
band kan avplockningsbandet justeras. Detta kommer bland annat medföra att tid
frigörs för P2.
5.3.3

Avplockningsbandet

Avplockningsbandet på lina X är i dagsläget 267 centimeter mellan bakkant på
bandet och fram till sensorn i framkant. En färdig produkt är 16 centimeter lång
och mellan varje rad är det ett mellanrum på åtta centimeter. Detta betyder således
att det får plast elva hela rader på bandet (se bilaga 9, uträkning 1 och figur 6). För
att få plats med flera rader på bandet kan Thule justera avståndet mellan raderna.
Om avståndet mellan två rader skulle reduceras från åtta centimeter till knappt två
kan det få plats med ytterligare fyra rader (se bilaga 9, uträkning 2 och figur 7). För
att verkställa detta måste Thule justera antigen hastigheten på bandet eller tiden
som bandet drivs framåt.
Färdig produkt

Sensor

Figur 6. Avplockningsbandet i dagsläget, mått i millimeter.
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Figur 7. Avplockningsbandet vid förändring, mått i millimeter.

Fyra rader med färdiga produkter motsvarar 56 (fyra rader med färdiga produkter
= 4*7*2 sekunder)sekunder som frigörs. Under observationerna inträffade fullt
band tolv gånger. Alla stopp varade inte i mer än 56 sekunder, men totalt hade
Thule kunnat minska stoppen med 496 sekunder. 496*1,47(faktorn)= 729,12
sekunder. 729,12 sekunder motsvarar 71 sekunder per timme vilket i sin tur kan
översättas till 2,5 kartonger per timme. Dessutom kommer gångavståndet mellan
de färdiga produkterna och P2:s arbetsstation minska vilket på så sätt kommer
frigöra tid till annat.
För att ytterligare minska uppkomsten av fullt band kan Thule införskaffa en vagn
i närheten av avplockningsbandet. Vagnen skall användas som lagringsplats när P2
måste lämna sin arbetsstation och det samtidigt börjar bli fullt på bandet. Varje
gång P2 lämnar arbetsstationen och misstänks vara borta så pass länge att fullt
band kan inträffa, kan operatören innan den lämnar arbetsstationen, plocka av ett
x antal produkter från avplockningsbandet och placera på vagnen. Detta görs för
att undvika stopp i hela linan vilket är en följd av fullt band. De avplockade
produkter kan sedan paketeras antigen under städningen som bedrivs under de
avslutande 30 minuterna eller när monteringen står stilla på grund av reparation av
maskin eller liknande.

5.4 Förslag till förbättringar lina Y
Lina Y har analyserats utifrån nuläget. Förbättringsförslag gällande upptäcktstiden,
den manuella monteringsstationen, station 10 och rutiner har tagits fram i syfte att
ge svar på frågeställningarna.
5.4.1

Upptäcktstiden

Lina Y har i förhållande till lina X en relativt låg larmfrekvens (9,4 respektive 19,8
larm per timme). Upptäcktstiden när det inträffar larm är relativt låg når båda
operatörerna är vid sina respektive arbetsstationer. Problematiken med lina Y är
att det under tidsstudierna under flertalet gånger inträffade fel i monteringslinan
som inte indikerades av de lamporna. Totalt motsvarade upptäcktstiden av icke
indikerade larm för 70 % av den totala upptäcktstiden.
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De larm som inte indikerades av larmsystemet hade en indirekt påverkan på
monteringstakten med 172 sekunder i timmen. Det vill säga nästan tre minuter av
en timme förloras genom att vissa fel inte indikeras i larmsystemet. Genom att
programera in så att även dessa fel indikeras kan monteringstakten öka med 5,1
kartonger per timme (33,4 sekunder tar det för linan att producera en kartong).
Beräkningarna förutsätter att upptäcktstiden är noll sekunder (se tabell 8).
Tabell 8. Resultatpåverkan av ej indikerade larm.

Summa tid =

602s

602*1,09(faktor) =

5.4.2

656,2s

656,2/3,8h =

171,9s/h

171,9/33,4 =

5,1

Manuella monteringsstationen

Innan P3 kan mata in komponenter till station 20 måste operatören pressa ihop
två detaljer. Thules metod för att genomföra detta monteringsmoment kan
förklaras genom följande bild (figur 8) och text:

Figur 8. Thules monteringsmetod.

1. Cykeln startar med att två detaljer pressas ihop i pressen. Detta moment tar
2,4 sekunder och under tiden plockar operatören en plastdetalj med
högerhanden.
2. När pressmomentet är avklarat tas den färdiga komponenten bort och
placeras på buffertbanan med vänsterhanden.
3. Därefter tar operatören en gummidetalj med vänster hand och placerar den
i pressmaskinen.
4. Sedan placeras plastdetaljen i pressmaskinen (på gummidetaljen).
5. Avslutningsvis tar operatören ut både händerna ur pressmaskinen och
trycker på pressknappen med höger hand.
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Detta har analyserats och tar enligt SAM-analys 47 faktorer att genomföra (se
bilaga 7). 47 faktorer motsvarar 8,45 sekunder.
47 faktorer =

!∗!"
!",!

= 8,45 sekunder.

Då den manuella monteringsstationen i dagsläget är en flaskhals har ett alternativt
förslag till monteringsmetod tagits fram. Till denna metod har plast- och
gummidetaljerna skiftat plats (se figur 9).

Figur 9. Alternativa monteringsmetod.

1. Precis som föregående metod startar cykeln med att två detaljer pressas
ihop. Under tiden tar operatören en gummidetalj med högerhanden.
2. Efter att pressmomentet är klart tas den färdiga komponenten bort och
placeras på buffertbanan med vänsterhanden. Samtidigt som detta sker
placeras gummidetaljen i pressmaskinen med höger hand. Efter detta steg
tas högerhanden ut ur pressen.
3. Därpå tas en plastdetalj med vänster hand för att sedan placeras på
gummidetaljen i pressmaskinen.
4. Slutligen tas vänsterhanden ut ur pressmaskinen och högerhanden trycker
in pressknappen.
Denna alternativa metod tar enligt SAM-analysens regler 41 faktorer (se bilaga 10).
Detta motsvarar 7,37 sekunder. Skillnaden mellan metoderna är således 1,08
sekunder.
41 faktorer =

!∗!"
!",!

= 7,37 sekunder.

Om Thule implementerar den nya metoden kommer balanseringsförlusten öka till
12,1 %. För att minska balanseringsförlusten behöver operationstiden i station 10
reduceras. Implementering av den alternativa metoden skulle påverka antal färdiga
kartonger positivt med 1,3 i timmen (se bilaga 6, jämför uträkning 2 och 3).
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Den manuella stationens inmatningssystem med en buffertbana gör att det blir
konstanta glapp mellan komponenterna. Dessa glapp gör att station 20 inte kan
utnyttja sin fulla kapacitet då den monterar ihop komponenterna snabbare om det
inte är något avstånd mellan de ihopsatta detaljerna på buffertbanan. Ytterligare
ett problem med buffertbanan är att det blir, i förhållande till operationstiden,
långa avstånd mellan två ihopsatta detaljer om P3 bara för en kort stund lämnar
sin arbetsstation.
För att få bukt med inmatningsproblematiken kan en alternativ lösning på detta
vara att byta ut buffertbanan mot en hjulbana (se figur 10). Hjulbanan kan antigen
transportera fram komponenter genom att den lutar och på så vis får
komponenterna att rulla fram till stationen. Ett annat alternativ är att använda sig
av drivande hjul som transporterar fram komponenterna till stationen.

Figur 10. Exempel på hjulbana.

I och med att den manuella stationen i dagsläget är flaskhalsen i monteringsflödet
betyder det att varje gång som P3 lämnar sin arbetsstation och inte monterar ihop
detaljer, påverkar detta monteringstakten. Under tidsstudierna lämnade P3 sin
arbetsstation tolv gånger och totalt skulle detta motsvara minst 3,2 kartonger per
timme. Dessa beräkningar förutser att det tar 8 sekunder (hjulbanans
inmatningstid) istället för 48 sekunder (buffertbanans inmatningstid) för att få
fram en komponent till station 20 (se bilaga 11).
5.4.3

Station 10

Om Thule implementerar den alternativa metoden kring den manuella
monteringen kommer en ny flaskhals bildas vid station 10. Station 10 har i
dagsläget en operationstid på 8,35 sekunder och är med det den station som både
avgör monteringstakten samt höjer balanseringsförlusten i linan. Thule både tror
och hoppas att denna tid kan reduceras och målet måste vara att komma ner till en
tid som inte överstiger 7,37 sekunder. För att reducera denna tid måste Thule
påskynda operationstiden. Om de lyckas få ner operationstiden till 7,37 kommer
de kunna montera ytterligare 14,3 kartonger per timme (jämfört med en cykeltid
på 8,35). Dessutom hade balanseringsförlusten i linan minskat till 3,1 % (se bilaga
6, jämför uträkning 3 och 4).
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5.4.4

Rutiner

Operatörerna vid lina Y upptäcker relativt snabbt när det uppkommer larm vid
monteringslinan. Det tar dock, i förhållande till upptäcktstiden, lång tid innan
operatörerna lämnar sina arbetsstationer för att återställa larmen. Detta medför i
sin tur att även om det inträffar få larm och upptäcktstiden är låg minskas
monteringstakten i linan på grund av att operatörerna prioriterar andra saker före
återställning av larm. För att öka monteringstakten måste operatörerna återställa
larmen så fort de upptäckts.
Vidare existerar liknande kommunikationsproblem som vid lina X. När
operatörerna lämnar sina arbetsstationer sker detta utan information till
medoperatören. Konsekvenserna av att lämna arbetsstationerna utan att säga till
kommer antingen resultera i fullt band eller att inmatningen av komponenter
stannar av.
Vid implementering av den alternativa monteringsmetoden samtidigt som det inte
sker någon förändring av station 10 kommer det frigöras tid åt P3. Det tar 33,4
sekunder för linan att producera fyra färdiga produkter vid normalt flöde.
Samtidigt tar det endast 19,7 sekunder för P4 att paketera dem. Detta betyder i
långa loppet att P4 har mer tid över och bör därför ansvara för samtliga larm samt
påfyllning av komponenter. Är P4 och byter pall eller något liknande kan givetvis
kommunikation mellan operatörerna leda till att även P3 återställer några enstaka
larm. Under tidsstudien uppstod fullt band fyra gånger och samtliga gånger
berodde detta på att P4 var iväg och gjorde annat. Hade P4 istället plockat av de
färdiga produkter från avplockningsbandet och lagt dessa på en vagn, likt förslaget
för lina X, hade det tagit längre tid innan fullt band inträffat. Vid ett scenario där
P3 måste lämna sin arbetsstation kan istället P4 först plocka av ett antal färdiga
produkter från avplockningsbandet och sedan ta över P3:s arbetsuppgift.
Till skillnad från lina X där linan bör arbeta under rasterna, blir detta resultatlöst
för lina Y då denna lina är i behov av manuell inmatning vid station 20.
När roboten (som placerar kartongerna på pall) står stilla på grund av tekniskt fel
och behöver repareras av en reparatör, kan operatörerna fortsätta köra linorna
som vanligt. I dagsläget stängs linorna av när detta sker, men det är fullt möjligt att
låta linorna vara i gång. Skillnaden vid packstationen blir att istället för att låta
roboten placera kartongerna på pallen, får operatören göra detta. Operatörens
paketeringstakt kommer minska men samtidigt kan linorna gå för fullt. Blir
avplockningsbandet fullt får operatören för en kort stund prioritera att plocka av
de färdiga produkterna och lägga dem på vagnen (se bilaga 12).

5.5 Resultatpåverkan
Genom att Thule investerar i ett nytt larmsystem där upptäcktstiderna kan strävas
efter en nollnivå kan deras monteringstakt öka med 9,9/h. Justeras dessutom
avplockningsbandet kommer takten öka till 12,4/h. Införs därtill också nya rutiner
så som att avplockningsbandet plockas av kan linan gå under rasterna och takten
kan öka med ytterligare maximalt 1,9 till totalt 14,3/h. Detta kan jämföras med
monteringsmålet för lina X som är 90 kartonger per timme.
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För lina Y är förutsättningarna lite annorlunda. Där förutsätts det att
upptäcktstiden för de larm som indikeras inte går att reduceras. Operatörerna
behöver istället bättre förståelse för följderna av att inte åtgärda larmen på
direkten.
Lina Y innehåller flertalet fel som inte indikeras av larmsystemet, genom att
programera om detta kan monteringstakten öka med 5,1/h. Genom att byta ut
buffertbanan mot en hjulbana eller dylikt kan takten öka med ytterligare 2,7 (att
det inte blir 3,2 som det står tidigare, beror på att några av mätningarna är
gemensamma med de icke indikerade felen). Med implementering av den
alternativa monteringsmetoden kan monteringstakten öka med 1,3/h. Lyckas
Thule dessutom justera inställningarna vid station 10 kan takten istället öka med
15,6 kartonger per timme (se bilaga 6, jämför uträkning 2 och 4). Totalt kan lina Y
öka monteringstakten med 9,1-23,4 kartonger per timme beroende på om det går
att åtgärda station 10 eller inte. Dessa siffror kan jämföras med de 100 som är
operatörernas monteringsmål för lina Y.
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6 Diskussion och slutsatser
Det avslutande kapitel presenterar egna tankar och åsikter angående projektet.
Inledningsvis presenteras en metod- och resultatdiskussion. Det avslutas sedan
med kortare slutsatser och rekommendationer till fortsatt arbete kring projektet.

6.1 Metoddiskussion
Fallstudierna som ligger till grund för datainsamlingen och det vidare arbetet anser
vi har varit lyckat. Frågeställningarna i projektet har blivit besvarade och vi har fått
fram ett resultat.
6.1.1

Datainsamling

Tidsstudierna som genomförts tyckte vi var den mest lämpliga metoden för att få
en bra beskrivning av nuläget. Tidsstudier är tidskrävande, men i förhållande till
vilken påverkan det hade på projektets fortsättning bedömdes det acceptabelt. Vi
fick in information som sedan kunde bearbetas. Tidsstudierna ansågs både innan
och efter projektet som ett bra tillvägagångssätt, men det är svårt att genomföra en
prickfri tidsstudie och fastän vi var två som gjorde den hände det att vi missade
larm. Problematiken med tidsstudier är också den så kallade Hawthorne-effekten.
Det innebär kortfattat att operatörerna agerar annorlunda när de observeras. I
detta projektet skulle detta kunna innebära att operatörerna är på sin vakt och på
så sätt gör mätningarna missvisande. Syftet och frågeställningarna har blivit
besvarade, men med ännu noggrannare tidstudier hade resultatet troligtvis blivit
bättre.
Samtalen som genomfördes med operatörerna var givande och ett måste för att vi
skulle få den information vi behövde. Det bör dock nämnas att operatörerna såg
sin chans till förbättringar och det inträffade att några samtal fick en riktning med
enbart fokus på att deras arbetsplats skulle bli så bra som möjligt. Då detta inte
ligger innanför avgränsningarna bedrevs ingen vidare utveckling.
Observationerna under projektet var också givande och det var detta som
mynnade ut i arbetet kring flaskhalsar och balanseringsförlust. Även SAManalysen är en effekt av observationerna.
6.1.2

Analysmetoderna

Observationerna gav upphov till tidsstudien som gällde operationstiderna i lina Y.
Vi valde att analysera operationstiderna och balanseringsförlusten i linan i hopp
om att en minskad cykeltid skulle bidra till en reducerad balanseringsförlust.
Utfallet blev dock inte detta utan vi har istället fått insikt i att det krävs reduktion
av operationstiderna i både station 10 och 20 för att minska balanseringsförlusten.
Detta har i sin tur lett till att vi fått lägga fram vårt förslag med den aspekten att
balanseringsförlusten faktiskt ökar vid en implementering av den alternativa
monteringsmetoden.
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SAM-analysen är den metod som vi tycker varit den mest givande i projektet. Vi
insåg att det fanns brister i deras monteringsmetod och med hjälp av SAManalysen lyckades vi komma fram till förbättringar.
Jämförelserna mellan linorna anser vi vara av stor vikt och det var med hjälp av
detta redskap som vi kunde hitta likheter och skillnader mellan dem. Linorna är
olika, men samtidigt behöver detta inte betyda att rutiner och annat för den ena
linan inte kan testas på den andra.
6.1.3

Validitet och Reliabilitet

Validiteten på projektet anser vi är genomgående hög. Vi tycker datainsamlingen i
form av tidsstudierna gett oss en god inblick av nuläget samt förståelse för
problematiken kring nuläget. SAM-analysen tycker vi lever upp till samma
standard som datainsamlingen.
Litteraturerna som ligger till grund för arbete är dels framtagna genom sökningar
på skolans bibliotek, men också genom att litteraturen använts i tidigare kurser.
Stor del av den teoretiska bakgrunden kommer från Olhagers Produktionsekonomi,
detta höjer validiteten då denna källa även används som kurslitteratur.
Reliabiliteten tycker vi också är genomgående hög. Vi har nästan alltid varit två
under insamlingen av material och på så vis har vi kunnat jämföra våra resultat
med varandra. För lina X har det sammanlagts noterats 138 utfall efter
tidsstudierna och reliabilitet på det arbetet anser vi vara hög. För lina Y noterades
bara 33 fall, men skillnaden i larmfrekvens gör att även denna datainsamling är
trovärdig. Vi är inga SAM-anlysexperter, men då vi har gjort liknande beräkningar
med exakt samma avståndsbedömningar i de båda fallen bör den ha en
förhållandevis hög reliabilitet. Det som sänker reliabiliteten på rapporten är att vi
medvetet plockat bort vissa aspekter på grund av sekretess. Vi kunde även gjort en
ännu bättre analys av buffertbanan för att verkligen påvisa att just denna är ett
stort problemområde.

6.2 Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen besvarar frågeställningarna och diskussioner kring resultatet
presenteras. Syftet med projektet var att försöka öka monteringstakten i
monteringslinorna under förutsättning att personalstyrkan inte förändrades.
6.2.1 Hur kan monteringstakten öka genom kortare upptäcktstider vid
larm?

Larmen upptäcks överlag efter ungefär 20 sekunder för lina X och vi tror att
denna tid kan reduceras om larmsystemet antingen utvecklas med nya lampor som
är placerade i operatörernas synfält. Alternativt att investera i ytterligare skärmar
eller ljudsignaler som avges efter längre stillestånd.
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Med tanke på att vi inte har försökt koppla ihop upptäcktstiderna med de
eventuellt nya larmsystem är det svårt att ge en korrekt uppfattning för hur mycket
denna tid kan reduceras med. Lina Y har i dagsläget upptäcktstider på cirka tre
sekunder och detta är absolut något som lina X också borde få om larmsystemet
förändras.
Tidsstudierna som genomförts för lina X är sammanställda och tabell 7 ger en god
överblick av sambandet mellan upptäcktstiderna och antalet extra kartonger per
timme. Förutsatt att upptäcktstiden vid lina X reduceras till samma tid som vid
lina Y blir utfallet extra kartonger per timme mellan 7,6 och 9,9.
När vi gjorde tidsstudierna togs inte de långa avbrotten i utrustningen med,
däremot togs de med som observationer. Ett långt avbrott innebär att det krävs
hjälp av en reparatör för att åtgärda felet. Det vill säga larm som är utanför
operatörernas ansvarsområde. Eftersom det var operatörernas arbete vi skulle
analysera, togs dessa tider bort för att ge ett mer rättvisande resultat. Ett exempel
på ett avbrott som inträffade men inte noterades var ett avbrott som tog två
timmar för reparatören att åtgärda, detta hade påverkat våra resultat avsevärt då
vår totala tid för tidsstudien var ungefär tio timmar. I verkligheten inträffar det
långa avbrott, det egentliga resultat är därför något lägre än de vi presenterade i till
exempel tabell 7.
Av de totalt 33 larmen på lina Y var det sju som inte indikerades i larmsystemet.
Detta mynnar ut i en total monteringsförlust på nästan tre minuter i timmen. 5,1
kartonger per timme kan monteringstakten öka med om en programmerare eller
liknande fixar till detta problem. Självfallet är detta en investeringsfråga, men det
bör poängteras att detta problem innebär att fem procent av monteringtiden går
förlorad i onödan.
6.2.2 Vilka rutiner kan implementeras för att skapa förutsättningar till
ökad monteringstakt?

Bilagorna 8 och 12 presenterar förslag till rutiner. Rutinerna är skapade i syfte att
ge förutsättningar till ökad monteringstakt. De mest väsentliga rutiner som kan
implementeras är bland annat att operatörerna inte lämnar packstationen när
avplockningsbandet är eller är på väg att bli fullt. Måste ändock operatören lämna
packstationen måste detta kommuniceras till medoperatören. Genom att justera
lina X:s avplockningsband kan tid frigöras åt operatörerna, detta skulle i sin tur
kunna leda till att rutinerna blir enklare att arbeta efter. Ytterligare rutiner som kan
införas är att låta lina X arbeta under operatörernas raster.
Vi upplever att många problem underlättas med hjälp av ökad kommunikation. I
och med att monteringslinan har en relativt hög ljudnivå är det ett krav med
hörselskydd. Vår tanke är då att investera i hörselskydd med inbyggt
kommunikationssystem.
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Genom att justera inställningarna på avplockningsbandet kan vi garanterat frigöra
tid och i dagsläget kan vi påstå att detta genererar minst 2,5 extra kartonger per
timme. Detta förutsatt att avplockningsbandet justeras så avståndet blir 1,93
centimeter mellan de färdiga produkterna. Att vi valde just 1,93 beror på att det får
plats exakt 15 rader på avplockningsbandet. Det maximala antalet rader som får
plats på avplockningsbandet är 16. Detta medför dock att avståndet mellan
produkterna bara blir 0,73 centimeter. Med ett avstånd på enbart 0,73 centimeter
tror vi att det blir svårt och komplicerat att få ner handen och fingrarna mellan
produkterna när de plockas av från bandet (se bilaga 9, uträkning 3).
För att öka monteringstakten ytterligare föreslår vi också att operatörerna i
framtiden tömmer avplockningsbandet och låter lina X vara igång under rasterna.
Detta hade resulterat i att takten ökat maximalt med ytterligare 1,9 kartonger per
timme.
6.2.3

Finns det möjlighet till ytterligare ökad monteringstakt?

Observationerna visade att möjlighet finns till ökad monteringstakt. Vi uppfattade
att reducering av operationstider i de kritiska stationerna för lina Y skulle kunna
leda till en ökad monteringstakt. Vi valde därför att ändra frågeställningen till Hur
mycket kan lina Y:s monteringstakt öka genom att reducera operationstiderna i kritiska
stationer?
Den mest kritiska stationen och tillika flaskhalsen är i dagsläget den manuella
monteringen vid station 20. Genom att byta monteringsmetod kan denna
operationstid reduceras med 1,08 sekunder. Om detta implementeras kommer
station 10 bli ny flaskhals. Vid implementering av den alternativa
monteringsmetoden kan monteringslinans cykeltid minska med tio hundradelar
och Thule kan till följd av detta montera ytterligare 1,3 kartonger per timme.
Fortsätter sedan arbetet med att reducera operationstiden i station 10 till en tid
under 7,37 sekunder kommer cykeltiden för linan att minska med 98 hundradelar
till. Detta skulle resultera i att monteringstakten kan öka med ytterligare 14,3
kartonger per timme (totalt 15,6). Införandet av en ny monteringsmetod kräver
inga investeringar i form utav pengar, men Thules egna metod sitter troligtvis i
ryggraden hos operatörerna och det krävs en tids inskolning av den nya
monteringmetoden innan resultaten kommer att framgå.
För att ytterligare öka monteringstakten har vi upptäckt att inmatningssystemet för
station 20 bör ses över. Vi har lagt fram ett förslag i en hjulbana eller liknade som
kan motverka uppkomsten av glapp mellan två ihopsatta komponenter.
Beräkningarna visade att Thule kan höja monteringstakten med 3,2 kartonger om
detta implementeras, detta bör dock vara i underkant då analysen av detta
inmatningssystem enbart behandlar glapp som uppstår då operatören lämnar sin
operatörsplats. Mindre glapp uppstår hela tiden och dessa har ej tagits med i
beräkningarna. En mer omfattande analys hade alltså troligtvis visat på att Thule
kan öka monteringstakten med mer än 3,2 kartonger per timme.
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6.3 Slutsatser och rekommendationer
Slutsatser och rekommendationer till fortsatt arbete kring projektet avslutar
rapporten. Slutsatser till frågeställningarna presenteras inledande, avslutningsvis
följer rekommendationer till Thule för fortsatt arbete kring projektet.
6.3.1

Slutsatser av projektet

Syftet med projektet var att öka monteringstakten i de båda linorna. Detta har
uppnåtts då våra förbättringsförslag påvisar att monteringstakten kan öka genom
både förändringar i larmsystemet, rutiner och monteringsmetoden. Maximalt kan
förbättringsförslagen leda till en ökning av monteringstaken med 14,3 i lina X och
9,1-23,4 i lina Y. Differensen mellan 9,1 och 23,4 är 14,3 och kommer från en
eventuell reducering av operationstiden i station 10.
Frågeställningen gällande upptäcktstiden har besvarats och sammanställning av
tidsstudierna visar att monteringstaken kan öka för lina X om upptäcktstiden
reduceras. Lina Y har i genomsnitt inte samma upptäcktstider som lina X. Detta
betyder att det finns andra problem som har större påverkan på monteringstakten
än upptäcktstiden. Till exempel bör produktionstekniker på Thule försöka
programera om larmsystemet så att alla fel i utrustningen indikeras.
För att skapa förutsättningar till ökad monteringstakt kan Thule införa rutiner för
operatörerna. I dagsläget finns inga givna rutiner eller riktlinjer men genom att
införa detta skapas förutsättningar att öka monteringstakten. Monteringstakten
kan öka med maximala 1,9 kartonger per timme genom att implementera rutiner
som tillåter att lina X arbetar under operatörernas raster. Det borde också vara
fullt möjligt att öka monteringstakten genom att ge operatörerna kunskap om
linan och dess svagheter. Operatörerna kan då förhoppningsvis förstå
konsekvenserna av deras handlande och på detta sätt avgöra hur de ska gå tillväga
när ett larm uppstår. Detta är en förutsättning för att rutinerna skall fungera och
att operatörerna prioriterar rätt.
Frågeställningen Finns det möjlighet till ytterligare ökad monteringstakt? Besvarades tidigt
i projektet och arbete fortsatte sedan med reducering av operationstider. En av två
kritiska stationer kan reduceras genom att implementera ett nytt monteringssätt
vid station 20. Station 10 som är den andra kritiska stationen är tekniskt avancerad
och utanför avgränsningarna. Thule bör därför fortsätta arbetet genom att se över
möjligheten att reducera operationstiden för denna station. Reduceras station 10
till samma tid det tar att manuellt montera vid station 20 kommer
monteringstakten öka med 14,3 kartonger per timme. Dessutom hade
balanseringsförlusten i linan minskat från 12,1 % till 3,1 %.
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Diskussion och slutsatser
6.3.2

Rekommendationer

Vår främsta rekommendation till Thule är att implementera det alternativa sättet
att montera vid den manuella monteringsstationen. Om de implementerar detta
bör de sedan undersöka vidare om det är möjligt att reducera operationstiden i
station 10 på lina Y. Förutsatt att Thule kan reducera ner denna operationstid till
7,37 sekunder (tiden det tar att montera ihop komponenter vid station 20) kan
monteringstakten öka med 14,3 kartonger per timme. Om operationstiden kan
reduceras till en tid under 7,37 sekunder skall Thule analysera och utvärdera
möjligheterna att reducera presstiden i pressmaskinen. I dagsläget tar den ungefär
2,4 sekunder och det anses möjligt att minska denna tid.
För att öka monteringstakten ytterligare tror vi att det krävs investeringar i form
av ett kommunikationssystem mellan operatörerna och/eller investeringar i
larmsystemet så att operatörerna upptäcker larmen snabbare än vad de gör idag.
Vi har inte lagt fram några kostnadsförslag för investeringarna, då detta inte ingick
i vårat projekt utan detta är en uppgift som Thule får bygga vidare på. De bör
alltså ta fram kostnader för de olika investeringarna och sedan vikta dem mot
varandra för att se vilken eller vilka idéer som anses mest lönsamma.
Vidare måste operatörernas chef/chefer börja förklara för operatörerna vilka
konsekvenser till exempel fullt band får. Operatörerna måste få tillräckligt med
kunskap och förståelse för monteringlinorna så att deras agerande skapar
förutsättningar till ökad monteringtakt.
Avslutningsvis vill vi poängtera vikten av kontinuerlig uppföljning. För att avgöra
om den eventuellt nya monteringsmetoden och de nya rutinerna har lett till en
ökad monteringstakt gäller det för Thule att ha uppföljning. Vilken takt hade
linorna innan införande och vilken takt har de efteråt? Har det blivit bättre? Eller
har det blivit sämre? Oavsett om det har blivit bättre eller sämre bör de utvärdera
resultatet och hitta orsakerna till det nya resultatet.

41

Referenser

7 Referenser
Publicerade källor:
Andersson, J. m fl, 1992, Produktion, Strategier och metoder för effektivare tillverkning.
Stockholm: Norstedts Juridik AB, ISBN 91-38-50120-1
Bell, J., 2006, Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB, ISBN
91-44-04645-6
Bergman, B. & Klefsjö, B., 2007, Kvalitet, från behov till användning. Lund:
Studentlitteratur AB, ISBN 978-91-44-04416-3
Dahmström, K., 2005, Från datainsamling till rapport, att göra en statistisk undersöknig.
Lund: Studentlitteratur, ISBN 91-44-04352-X
Helmrich, K., 2001, Produktivitets processer, erfarenheter och metoder kring att mäta och
förbättra. Stockholm: Informgruppens Förlag, ISBN 91-89566-00-9
Kylén, J-A,. 2004, Att få svar, intervju, enkät, observation. Bonnier Utbildning, ISBN
91-622-6577-6
Mattssson, S-A. & Jonsson, P., 2003, Produktionslogistik. Lund: Studentlitteratur
AB, ISBN 91-44-02899-7
Mattsson, S-A,. 2012, Logistik, i försörjningskedjor. Lund: Studentlitteratur AB, ISBN
978-91-44-07965-3
Merriam, S., 1994, Fallstudien, som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, ISBN 9144-39071-8
Modig, N. & Åhlström, P., 2011, Vad är lean? En guide till kundfokus och
flödeseffektivitet. Stockholm: Stockholm School of Economics Institute for Research,
ISBN 978-91-86797-01-0
Olhager, J., 2000, Produktionsekonomi. Lund: Studentlitteratur AB, ISBN 978-91-4400674-1
Internetkällor:
Chalmers tekniska högskola www.chalmers.se (Acc. 2013-06-02)
Dagens ledare www.dagensledare.se (Acc. 2013-04-19).
Karlstads Universitet www.kau.se (Acc. 2013-04-17).
Kvalitativ metod www.kvalitativmetod.webs.com (Acc. 2013-04-17)
Lunds Universitet www.lth.se (Acc. 2013-06-02 )
Microsoft Excel www.excel.se (Acc. 2013-04-17).
Thule AB www.thule.com (Acc. 2013-04-02).	
  
	
  

42

Sökord

8 Sökord
A

M

arbetsfördelningen, 26
automatiserad, 19
avbrott, 38

monteringsflödet, 18
multiplikationsfaktor, 26, 27
O

B

operationstiderna, 24

buffertbana, 22

P

E

palett, 20
produktivitet, 8

effektivitet, 8
elementartidssystem, 9

R

F

reparatör, 25

fallstudier, 13

S

H

SAM-analys, 18, 32
signalhorn, 28

hjulbanan, 33
K

T

kommunikation, 28

tidsstudier, 9
L

larmfrekvensen, 21

43

Bilagor

9 Bilagor
Bilaga 1. SAM-blankett.
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Bilaga 2. Datainsamlingsblad, lina X

45

Bilagor

Bilaga 3. Datainsamlingsblad, lina Y
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Bilagor

Bilaga 4. Datasammanställning lina X (1-35)
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Datasammanställning lina X (36-70)
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Datasammanställning lina X (71-104)
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Datasammanställning lina X (105-138)
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Bilaga 5. Datasammanställning lina Y (1-33)
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Bilaga 6
Balanseringsförlusterna	
  har	
  beräknats	
  med	
  nedanstående	
  formeln:	
  
d	
  =	
  

!"! !   !!
	
  	
  	
  	
  
!"

d	
  =	
  balanseringsförlust	
  
n	
  =	
  antal	
  arbetsstationer	
  
c	
  =	
  cykeltiden	
  
ti	
  =	
  operationstid	
  för	
  operation	
  i	
  
	
  
Balanseringsförlust,	
  Uträkning	
  1	
  	
  	
  	
  	
  
𝑛   =   5  
𝑐   =   8,35  
!   𝑡𝑖 	
  =	
  (8,35

+ 6,63 + 6,64 + 7,14 + 7,19)    =   35,95  

𝑛𝑐   =    (5 ∗ 8,35)    =   41,75  
41,75 − 35,95
=   13,9  %	
  
41,75
3600
= 107,8  𝑡𝑎𝑘𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒  
8,35 ∗ 4
	
  
Balanseringsförlust,	
  Uträkning	
  2	
  	
  
𝑛   =   5  
𝑐   =   8,45  
!   𝑡𝑖 	
  =   

8,35 + 8,45 + 6,64 + 7,14 + 7,19 =   37,77  

𝑛𝑐   =    5 ∗ 8,45 =   42,25  
42,25 − 37,77
=   10,6  %  
42,25
3600
=   106,5  𝑡𝑎𝑘𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒    
8,45 ∗ 4
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

52

Bilagor

Balanseringsförlust,	
  Uträkning	
  3	
  	
  
𝑛   =   5  
𝑐   =   8,35  
!   𝑡𝑖 	
  =   

8,35 + 7,37 + 6,64 + 7,14 + 7,19 =   36,69  

𝑛𝑐   =    5 ∗ 8,35 =   41,75  
41,75 − 36,69
=   12,1  %  
41,75
3600
=   107,8  𝑡𝑎𝑘𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒    
8,35 ∗ 4
	
  
Balanseringsförlust,	
  Uträkning	
  4	
  	
  
𝑛   =   5  
𝑐   =   7,37  
!   𝑡𝑖 	
  =   

7,37 + 7,37 + 6,64 + 7,14 + 7,19 =   35,71  

𝑛𝑐   =    5 ∗ 7,37 =   36,85  
36,85 − 35,71
=   3,1  %  
36,85
3600
=   122,1  𝑡𝑎𝑘𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒    
7,37 ∗ 4
	
  
Balanseringsförlust,	
  Uträkning	
  5	
  	
  
𝑛   =   5  
𝑐   =   𝑋  
!   𝑡𝑖 	
  =   

𝑋 + 7,37 + 6,64 + 7,14 + 7,19 =    𝑋 + 28,34   

𝑛𝑐   =   5 ∗ 𝑋  
5 ∗ 𝑋 –   28,34 + 𝑋
= 0,106  
5∗𝑋
28,34
𝑋   =
=   8,17  𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟  
3,47
3600
=   110,2  𝑡𝑎𝑘𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒  
8,17 ∗ 4
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Bilaga 7. SAM-analys på Thules monteringsmetod. 	
  
Presstiden på 2,4 sekunder har omvandlats till faktorer genom att ta 2,4*27,8/5 =
13,334 à Avrundat till 13.
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Bilaga 8. Förslag till arbetsrutiner lina X
P2 ansvarar för larmåterställning och påfyllning av komponenter i stationerna
1,2,3,4,5 och 22. P1 ansvarar för resterande stationer. Vid extremfall när antingen
P1 eller P2 inte kan återställa sina larm, ta då hjälp av den andra operatören.
Rutiner för att förhindra ”fullt band”:
1. Lämna aldrig bandet om det är fullt.
2. Om P2 måste lämna arbetsstationen, lägg de färdiga produkterna på
vagnen vid sidan av bandet.
3. Behöver P2 lämna arbetsstationen en längre stund, meddela P1 så att
denna kan överta arbete så länge.
4. Placera inte fötterna på bandet på ett sådant vis att det orsakar fullt band.
Rutiner vid långa avbrott, när reparatör krävs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paketera färdiga produkter från avplockningsbandet och vagnen.
Fyll på med komponenter.
Städa och plocka i ordning runtomkring maskinen.
Fyll i uppföljningsdokument.
Hjälp lina Y om behov finns.
Fråga arbetsledaren om hjälp behövs på annan avdelning i fabriken.

Rutiner innan rast:
1. Bandet skall vara tomt. Antingen genom att paketera de färdiga
produkterna eller lägga dem på vagnen.
2. P1 skall mata på så de tre inmatningsbanden är fulla.
3. Fylla på med komponenter där det behövs.
Rutiner vid skiftbyte och städning:
1.
2.
3.
4.

Bandet skall vara tomt. Genom att de färdiga produkterna är paketerade.
Om det ligger färdiga produkter på vagnen, paketera dessa.
Fyll på med komponenter i stationerna.
Städa i och runtomkring maskinen.

Rutiner när roboten inte fungerar:
Fortsätt köra maskinen som vanligt och lägg istället de färdiga kartongerna på en
pall vid sidan av. När roboten är reparerad lägg då upp kartongerna på rullbanan
så roboten kan packa dem på pall.
Kommunikation:
Meddela alltid medarbetaren om denne inte upptäcker larmet.
Meddela alltid om man ska vara borta en längre stund.
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Bilaga 9. Beräkningar kring avplockningsbandet.
I dagsläget, uträkning 1:
Bandets längd: 267 centimeter.
Produktens längd: 16 centimeter.
Avstånd mellan två produkter: 8 centimeter.
Avstånd mellan framkanten på två produkter: 24 centimeter.
När en produkt bryter sensorn i framkant på bandet får det maximalt plats med:
267 − 16
+   1   =   10,45   +   1   =   11,45    
24
Det får maximalt plats 11 rader.

Alternativt sätt, uträkning 2:
Bandets längd: 267 centimeter.
Produktens längd: 16 centimeter.
Avstånd mellan framkanten på två produkter: 24 centimeter.
Om det eftersträvas att få plats med 15 rader blir ekvationen:
267 − 16
+   1    
𝑋
251
𝑋   =
=   17,93  𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟.  
14
Detta betyder att det maximalt får vara 17,93 centimeter mellan framkanterna av
två produktrader.
15   =

Avståndet mellan två produkter blir således 17,93 − 16   =   1,93  𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟.

Maximalt utnyttjande av avplockningsbandet, uträkning 3:
267 − 16
+ 1   =   16,7  à  16  𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟
16
  
267 − 16
= 0,73  𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟  
15
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Bilaga 10. SAM-analys på den alternativa monteringsmetoden.
Presstiden på 2,4 sekunder har omvandlats till faktorer genom att ta 2,4*27,8/5 =
13,334 à Avrundat till 13
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Bilaga 11. Uträkningar för hjulbanan.

Nr	
  

P3	
  

+	
  10	
  sekunder	
  för	
  
gång	
  tillbaka	
  (max	
  
Station	
   Handling	
   Åtgärdat	
  	
   Tid	
  att	
  spara	
   40)	
  

4	
  

1	
  

30	
  

0	
  

15	
  

15	
  

25	
  

8	
  

1	
  

30	
  

40	
  

55	
  

15	
  

25	
  

9	
  

1	
  

30	
  

55	
  

78	
  

23	
  

33	
  

10	
  

1	
  

30	
  

10	
  

25	
  

15	
  

25	
  

11	
  

1	
  

10	
  

225	
  

240	
  

15	
  

25	
  

12	
  

1	
  

30	
  

23	
  

83	
  

40	
  

40	
  

13	
  

1	
  

10	
  

162	
  

218	
  

40	
  

40	
  

16	
  

1	
  

20	
  

10	
  

187	
  

40	
  

40	
  

17	
  

1	
  

30	
  

10	
  

52	
  

40	
  

40	
  

28	
  

1	
  

15	
  

50	
  

62	
  

12	
  

22	
  

31	
  

1	
  

30	
  

10	
  

22	
  

12	
  

22	
  

33	
  

1	
  

20	
  

72	
  

158	
  

40	
  

40	
  

307	
  

377	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Totalt inträffade tolv larm och detta motsvarar 377 sekunder förlorad tid.
Multipliceras detta sedan med faktorn 1,09 blir den totala förlusten 377 ∗ 1,09   =
  410,93  𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟.  
410,93 sekunder / observerad tid =

!"#,!"
!,!"

=   107,7

!"#$%&"'
!"##$

Då det tar 33,4 sekunder att tillverka en kartong motsvarar

.

!"#,!
!!,!

=   3,2

!"#$%&'(#
!"##$

Samtliga beräkningar är gjorda under förutsättning att det tar 8 sekunder istället
för 48 för att mata in en helt ny komponent.
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Bilaga 12. Förslag till arbetsrutiner lina Y
P4 ansvarar för samtliga larmåterställningar och påfyllningar av komponenter i
samtliga stationer. P3 ansvarar endast för att återställa larm när P4 är iväg.
Rutiner för ”fullt band”:
1. Lämna aldrig bandet om det är fullt.
2. Om P4 måste lämna arbetsstationen, lägg de färdiga produkterna på
vagnen vid sidan av bandet.
3. Behöver P3 lämna arbetsstationen en längre stund, meddela P4 så att
denna kan överta arbete så länge. Manuella monteringsstationen skall
prioriteras före paketeringsstationen.
4. Placera inte fötterna på bandet på ett sådant vis att det orsakar fullt band.
Rutiner vid långa avbrott, när reparatör krävs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paketera färdiga produkter från avplockningsbandet och vagnen.
P3 skall fortsätta montera detaljer.
Fyll på med komponenter.
Städa och plocka i ordning runtomkring maskinen.
Fyll i uppföljningsdokument.
Hjälp lina X om behov finns.
Fråga arbetsledaren om hjälp behövs på annan avdelning i fabriken.

Rutiner vid skiftbyte och städning:
1.
2.
3.
4.

Bandet skall vara tomt. Genom att de färdiga produkterna är paketerade.
Om det ligger färdiga produkter på vagnen, paketera dessa.
Fyll på med komponenter i stationerna.
Städa i och runtomkring maskinen.

Rutiner när roboten inte fungerar:
Fortsätt köra maskinen som vanligt och lägg istället de färdiga kartongerna på en
pall vid sidan av. När roboten är reparerad lägg då upp kartongerna på rullbanan
så roboten kan packa dem på pall.
Kommunikation:
Meddela alltid medarbetaren om denne inte upptäcker larmet.
Meddela alltid om man ska vara borta en längre stund.
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