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Abstract

Flow efficency

Özgur Bogazkaya

This thesis is the basis for a study on flow efficiency at 
production line 1 at the company Galderma in Uppsala in spring 
2018. The company is in great need of streamlining its production 
to satisfy the demand on the market. This makes Galderma need to 
map its production to find areas where time gains can be made, as 
well as improvement proposals that can increase the workforce's 
work situation with regard to ergonomics.

The investigation began with a survey of the process on the 
production line. This was done together with active staff. Of the 
identified improvements and improvement proposals that were then 
evaluated, some of them were considered more relevant to further 
develop. Two new improved parts were manufactured in the workshop 
to facilitate the handling of the lid and the settlement. These 
parts were one to the cover of the lid to make it possible to look 
through and keep track of the magazine's level. The second part of 
the settlement was also made in a much easier material for easier 
handling and to remove the torque when the templates were needed 
to be removed to see if the associated box was empty.

The proposed enhancement proposal would increase the current 
bottleneck's capacity by over 100%, from 12 units / min to 27 
units / min per sealing machine. The efficiency that was done on 
the bottleneck was to propose a new change to the workflow around 
the machine to reach the machine's operating speed. Unnecessary 
moments were moved to later parts of the process, and the material 
is then prepared outside of the operating hours. This becomes 
possible when two extra operators are added to the bottleneck.

Thanks to the capacity increase of the bottleneck, there is no 
intermediate storage after settlement, which means that a batch 
termination / boot up does not need to be done, this result in the 
ability to run a batch over the entire flow. There will be a 30-
minute time saving per batch, and at least one operator will be 
released from the settlement that can be moved to the required 
parts of the flow.
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Sammanfattning 
Det här examensarbetet ligger till grund för en utredning gällande flödeseffektivisering på 

produktionslina 1 hos företaget Galderma i Uppsala under våren 2018. Företaget är i stort 

behov av att effektivisera sin produktion för att möta den ökade efterfrågan som finns på 

marknaden. Det gör att Galderma behöver kartlägga delar av sin produktion för att hitta 

områden där tidsvinster kan göras, samt identifiera förbättringsförslag som kan höja 

personalens arbetssituation med avseende på ergonomi. 

 

Utredningen började med en kartläggning av processen ute på produktionslinan. Detta 

utfördes tillsammans med verksam personal. Av de identifierade förbättringarna och 

förbättringsförslagen som sedan utvärderades ansågs vissa av dem mer relevanta att utveckla 

vidare. Två nya förbättrade delar tillverkades i verkstan för att underlätta handhavandet av 

lockmärkaren samt vid avräkningen. Den första delen var till magasinet på lockmärkaren, för 

att göra det möjligt att se igenom och hålla koll på magasinets nivå. Den andra delen till 

avräkningen gjordes även i ett mycket lättare material för enklare hantering samt för att få 

bort momentet när mallarna behövdes tas bort för att se om den tillhörande lådan var tom. 

 

Det effektiviseringsförslag som föreslogs skulle öka den nuvarande flaskhalsens kapacitet 

med över 100 %, från 12 enheter/min till 27 enheter/min per förslutningsmaskin. 

Effektiviseringen gick ut på att föreslå ett ändrat arbetssätt kring maskinen för att nå ner till 

maskinens drifthastighet. Onödiga moment flyttades till senare delar i processen samt så ska 

material förberedas utanför drifttiden. Detta blir möjligt när man tillför två extra operatörer 

vid flaskhalsen.  
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Förord 
Denna rapport ligger som grund för den flödeseffektivisering gällande produktionslina 1 som 

gjorts hos företaget Galderma i Uppsala under våren 2018. 

Examensarbetet har varit en del av utbildningen på Högskoleingenjörsprogrammet i 

maskinteknik. Det blir den sista delen av den tre år långa utbildningen. 

 

Det har varit en mycket lärorik tid och jag vill härmed tacka Galderma för detta unika tillfälle 

att få jobba med något som jag anser mycket viktigt och nödvändigt när det kommer till ett 

företags produktivitet och konkurrenskraft i en ständigt föränderlig och utvecklande omvärld. 

 

Ett stort tack går till min handledare Dan Seidegård som varit ett stort stöd och hjälpt mig 

under tiden med examensarbetet. Jag vill även tacka projektingenjör Johan Säterberg och 

processingenjör Fredrik Uhrbom som har tagit sig tid att diskutera, testköra och visa saker 

relaterat till produktionslina 1, samt gruppchef Marie Berglund och alla berörda på 

avdelningen. 

 

Och för att inte glömma, ett stort tack till all verksam personal, operatörer och andra personer 

som jag varit i kontakt med under examensarbetet. Samt tack till min ämnesgranskare Matias 

Urenda Moris och min examinator Lars Degerman vid Uppsala Universitet. 

 

 

Uppsala i maj 2018.  

  

Özgur Bogazkaya. 
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Terminologi 
GMP – Good Manufacturing Practise 

L1 – Produktionslina 1. 

Fingergrepp – Moment i tillverkningen för att trä på fingergrepp på sprutan. 

NELI – Förslutningsmaskin som sluter sprutan och tillhörande tillbehör. 

Lockmärkaren – En maskin som trycker batchnummer och utgångsdatum på ett lock. 

Blister – En plastförpackning till produkten (sprutan). 

OP – Operatör. 

IPC – In-Process Control, stickprovskontroller som utförs under produktionen för att 

säkerställa jämn kvalité. 

O-zon – Produktionsområde där slutpaketeringsmaskinen är stationerad. 

Blåzon – Det övergripande namnet där examensarbetet utfördes på. 

Grönzon – Där tillverkning sker med de högsta hygienkraven. 

Stella – Slutpaketeringsmaskin som är utanför blåzon. 

Fillers – Används för att skapa volym under hud, t.ex. vid reducering av rynkor. 
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1 Introduktion 
I det här kapitlet kommer läsaren föras in i ämnet och de problem som ska behandlas, syftet 

med arbetet kommer även tas upp samt så kommer de frågeställningar och avgränsningar 

som gjorts behandlas. 

1.1 Inledning 

Krav på att ständig effektivisering av produktion har under de senaste decennierna lett till att 

allt fler svenska företag anammat lean filosofin. Kraven kommer från en allt mer 

konkurrensutsatt marknad, där pris, kvalité, leveransnoggrannhet och avkastning på kapital är 

ständiga förbättringsmål. Denna utveckling för mig sig att företag måste lyfta sin 

kunskapsnivå inom produktionsteknik och lära sig förstå lean som en verksamhetsstrategi 

(Modig & Åhlstöm, 2013). Som ett viktigt steg i detta kontinuerliga arbete är målet att nå 

högre flödeseffektivitet. Flödeseffektivitet leder i sin tur till lägre ledtider, lägre produkter i 

arbetet (PIA) och resurseffektivitet.  

När man tillverkar läkemedel sker det under stränga tillverkningskrav som ställer hårda krav 

på hygien, spårbarhet, lokalens utformning, kvalité samt att utveckla nya produkter, detta 

medför höga kostnader för företagen vilket ställer ännu högre krav på att produktionen 

effektiviseras och förbättras.  

Detta syftar på att eliminera icke värdeskapande moment inom produktionen, det kan vara allt 

ifrån långa transporter till onödiga produktionssteg som produkten behöver gå igenom innan 

den kan räknas som en färdig produkt. Dessa processer måste minimeras och fokus bör ligga 

på att hitta en automatiseringsgrad som gynnar både produktionen och människan. 

1.2 Problembeskrivning 

Galderma Uppsala är idag (våren 2018) i stort behov att effektivisera delar av sin produktion, 

där incitamentet är att sänka produktionskostnader, öka produktionstakten och förbättra 

ergonomin inom produktionen. Därför behöver Galderma hjälp med att kartlägga flödet i 

form av en flödesanalys, denna analys kommer beröra produkt/material från avsyning till dess 

att produkten lämnar blå zon. Flödesanalysen kommer innehålla flaskhalsar och 

rekommenderade åtgärder, både automatiserade och manuella. Det berörda området kallas 

Produktionslina L1, här är majoriteten av arbetsmomenten manuella vilket blir fysiskt 

krävande för de operatörer som arbetar på linan.  

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att analysera en produktionslina inom läkemedelsindustrin för 

att få möjlighet till att komma med automatiserade eller manuella förbättringsförslag. Med 

hjälp av dessa förslag så ska produktionslinan effektiviseras. 

 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att användas: 

1. Hur ser flödet i produktionen ut idag? 

2. Hur kan flödet i produktionen effektiviseras? 
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1.5 Avgränsningar 

Flödet som undersökts har avgränsats, till det att produkten avsynats tills dess att produkten 

lämnat blåzon vilket blir ända fram till förslutningsmaskinen. 

Produktionsområdet som berörs och avgränsats till är blåzon, vilket inte innefattar zon där 

bulktillverkningen görs och inte heller o-zon där slutpaketeringen sker. 
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2 Teori 
Här kommer den teoretiska referensramen att gås igenom. Den teori som har valts ut är av 

relevant karaktär för examensarbetet och en viktig del i förståelsen bakom de förbättringar 

och åtgärder som har utförts i rapporten. Perspektiven som teorin utgår ifrån presenteras 

här, dessa perspektiv är i ett syfte att ge läsaren en bakgrund i både det akademiska och 

praktiska arbetet som utförts. Här kan den teoretiska bakgrunden följas för att ge en inblick 

och förklaring till hur arbetet kommer att utvecklas. 

2.1 GMP 

Enligt läkemedelsverket (2018) står GMP för Good Manufacturing Practise och innebär 

att alla företag som går under detta regelverk följer en god tillverkningssed. Syftet med 

GMP är att säkerställa att de krav som ställs på produkten uppfylls genom det 

systematiska arbete som GMP reglerar för att förhindra sammanblandningar och 

föroreningar samt att produkterna som tillverkats ska kunna spåras i hela 

tillverkningskedjan, från ax till limpa. Eftersom produkterna som går under GMP 

regelverket kräver stora hygieniska krav så sker produktionen i särskilda lokaler med olika 

klassbeteckningar där varje klass har sina särskilda hygienkrav beroende på vilket steg i 

produktionskedjan som utförs. GMP ska även förhindra att felmärkta eller felaktiga 

produkter kommer ut på marknaden. 

2.2 Taylorismen  

Grundaren bakom (Scientific Management) Fredrik Winslow Taylor skapade denna 

metodik under 1800-talets senare del. Han var väldigt bekymrad över dåtidens slöseri och 

ineffektivitet i industrin vilket la grunden för hans gedigna arbete inom området. Han 

kände att gapet mellan ledning och produktion var så pass stora att ledningen inte hade 

någon större vetskap om hur lång tid en operation tog vilket påverkade produktionens 

slutresultat. 

Enligt Bergman & Klefsjö (2007, 83) blev Taylors lösning att överlämna allt ansvar till 

ledningen och dessa fick enbart basera sina beslut på fakta. Rätt person skulle vara på rätt 

plats, arbete som utförs ska vara av en standardiserad karaktär. Samtliga i personalstyrkan 

ska vara utbytbara dock så ska de ha rätt utbildning för sina arbetsuppgifter. De 

arbetsuppgifter som utförs ska vara baserat på välbeprövade metoder och under ständig 

övervakning 

2.3 Lean 

Lean produktion är en återkommande term när effektivisering av produktion kommer på 

tal. Ett problem är dock att det inte finns en samstämning bild av vad lean är och hur det 

ska tillämpas (Modig och Åhlström, 2013). Lean är enligt (Modig och Åhlström, 2013) en 

verksamhetsstrategi som prioriterar flödeseffektivitet. Modig och Åhlström (2013) 

argumenterar att en del av problematiken bottnar i om fokus ligger på lean metoder och 

verktyg eller på en mer verksamhetutvecklingsperspektiv där värderingar och principer är 

av viktigare natur.  

 

Enligt Bergman & Klefsjö (2007, 625) för att summera principerna inom Lean kan man 

dela upp dessa i fyra olika grupper för en simpel och tydlig överblick av ett mycket 

djupare område. Ständigt fokus på att hitta rotorsaker till de uppkomna problemen samt att 

lära sig av misstagen. Vara fysiskt på plats där problemen dyker upp samt att fatta 

genomtänkta och faktagrundade beslut. Ständigt fokus på utveckling av personal, och ett 

ledarskap som präglas av kunskap om processerna och de människor som arbetar med 
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dessa processer. Ha tät kontakt med leverantörer och inte enbart värdera dessa efter pris 

utan sikta på långvariga relationer. Minska eller eliminera slöseri. Gör rätt från början för 

att slippa göra om. Standardisera processerna och ha en genomskinlig process där inget 

hålls undangömt. Försök att ha en så jämn arbetsbelastning som möjligt och som utförs 

med beprövade metoder.  

 

Ett långsiktigt arbetssätt med kunden i fokus där medarbetarna känner ett engagemang och 

ansvar gentemot företaget. Kortsiktiga mål med 

vinstintresse ska förbises och funktioner i företaget 

ska värderas efter sin potential att åstadkomma dessa 

mål. 

 

Figur 1 symboliserar hur de tre elementen i lean 

överlappar varandra.  vi ser hur alla de tre elementen 

går ihop, från att eliminera allt slöseri, till att ständigt 

förbättra samt att alla ska vara med på lean tåget. 

 

2.4 USA Principen 

Enligt Groover (2001, 17) så har denna metod använts i första hand inom resursplanering men 

denna metod är så pass allmän att den kan användas i nästan alla projekt som involverar 

automatisering. 

Det USA står för är: 

1. Understand the existing process (Förstå den nuvarande processen) 

2. Simplify the process (Förenkla processen) 

3. Automate the process (Automatisera processen) 

Det Groover försöker säga är att automation inte alltid behöver vara den bästa lösningen på 

problemet i första hand. Det man måste börja med att göra är att analysera in och ut utflödet 

för att förstå den existerande processen. Vad händer med produkten mellan dessa steg, är 

stegen produkten går igenom värdeskapande? Kan processer slås ihop? Det är i dessa steg 

processflödesschema och flödeslayouter kan komma väl till hands. När man har koll på den 

biten så ska man börja söka efter förenklingar i processen.  

Några frågor som kan vara till bra hjälp är:  

1. Vad är syftet med transporten? 

2. Är det här momentet nödvändigt? 

3. Kan detta moment tas bort? 

4. Finns det moment som kan tas bort utan att processen blir påverkad? 

5. Används den senaste tekniken tillgänglig av den berörda delen i processen? 

När processen har reducerats till sin enklaste form är det tid för att börja planera in 

automatisering, dock så måste även detta moment utföras i olika steg men här måste man göra 

en övervägning om det blir mer lönsamt att automatisera eller att arbeta med processen man 

skapat. Beroende på batch storlekar och hur ofta man byter produktflora så blir det olika val 

man bör göra. Groover säger att ju större variation i produkten och ju mindre batcher desto 

mindre lutar det mot automation. 

Figur 1- Illustration av Lean. 

(Bergman & Klefsjö, 2007) 
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2.5 Överlappning av operationer 

Figur 2 visar överlappning av operationer innebär att delkvantiteter av ett parti 

transporteras vidare till nästföljande operation innan hela partiet är färdigt. Överlappning 

leder till att orderns totala genomloppstid reduceras. En även större reduktion kan erhållas 

om förberedande synkronisering sker vid början på varje överlappning. Samtidigt 

elimineras kötiden framför den andra operationen genom den planerade överplaningen.  

 

Figur 2-Överlappning av processer, baserad på (Olhager, 2013). 

2.6 Flaskhals eliminering  

Olhager (2013, 480) redogör att flaskhalsen begränsar per definition genomflödet för 

produkten och oftast finns det behov av att öka dess kapacitet. En hård styrning av 

flaskhalsen syftar att öka kapacitetsutnyttjande med i princip 100 %. En god indikation på 

vart flaskhalsen befinner sig är att observera köbildningar, med hjälp av dessa köer kan 

man enkelt se vart själva flaskhalsen befinner sig.  Om flaskhalskapaciteten ökar kan 

övriga resurser utnyttjas ytterligare, detta innebär att genom att höja flaskhalsens kapacitet 

så höjs hela systemets kapacitet. 

Metodiken för att identifiera och utveckla flaskhalseliminering följer en femstegsmodell: 

1. Identifiera systemets begränsningar (flaskhalsen). 

2. Besluta hur systemets begränsningar ska utnyttjas. 

3. Underordna allt annat till detta beslut. 

4. Öka systemets begränsade kapacitet. 

5. Om en begränsning har eliminerats, börja om från punkt 1. 

Om flaskhalsen får en höjd kapacitet kan en ny resurs i systemet dyka upp som en ny 

flaskhals. I detta steg ska den nya flaskhalsen fokuseras på och elimineras. Denna princip 

fungerar oavsett var systemets begränsning eller flaskhals finns och syftar till att höja hela 

systemets genomflöde (Olhager 2013, 481). 
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2.7 Tidigare forskning/arbeten 

Enligt en studie gjord av (Frohm et al. 2008, 2) som går igenom de olika automationsstegen så 

vill författarna poängtera att en för hög automatiseringsgrad kan i vissa fall hämma processen. 

I de fall då automatiseringen är så pass hög att nästintill ingen mänsklig inverkan behövs kan 

resultera i att processen blir väldigt känslig för inverkan på systemet, vilket kan i slutändan 

göra så att maskintillgängligheten minskar i större grad än vad den hade gjort med manuell 

eller semi-automatiserad produktion.  

Frohm et al. (2008, 18) tar även upp att automatisering bör ses som samspelet mellan två 

skilda delar. Den första delen berör den fysiska delen i processen, det kan t.ex. vara att 

maskinen borrar ett hål, slipar ett föremål etc. Den andra delen är den kognitiva delen, denna 

del är den som kontrollerar och stödjer den fysiska processen, det är när dessa två funktioner 

samspelar som automatisering sker. 
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3 Metod 
Den metodik som har använts kommer beröras i stycket nedan. Metodiken togs fram med 

hjälp av Galderma Uppsala för att säkerställa att uppgiftsbeskrivningen möts samt med hjälp 

av handledaren på universitet. Fokus kommer alltid ligga på att regelverk följs och de 

förbättringar och ändringar som sker inte krockar eller förvärrar något befintligt i 

produktionen. 

3.1 Design av studien 

Rapporten är baserad utifrån kvalitativa och kvantitativa data som sammanställts och 

analyserats. Valet som gjorts är att ha en mixad studie för att styrka samt utvärdera den 

information som framkommit från data. Den andra anledningen varför en mixad studie har 

valts är för att skapa en större bredd av data och för att inte gå miste om viktig information. 

Teori och tillämpning har studerats genom litteraturstudie inom det maskintekniska området 

och som även har legat till grund inför arbetet, sedan har ny teori analyserats och inkluderats 

utifrån insamlade data. 

 

Vid projektets början gjordes en projektplan där arbetets aktiviteter beskrevs och planerades 

inom den tidsram som arbetet var begränsats till, vilket var en period på tio veckor. 

Projektplanen gicks igenom med stöd av handledaren och ämnesgranskaren. Under arbetets 

gång framkom ny information om vilka aktiviteter som skulle prioriteras utifrån 

tidsbegränsningar och justeringar i arbetsbeskrivning för att möta det förändrade 

problemområdet. Utifrån den nya arbetsbeskrivningen framkom det att enbart innehålla 

flödesanalys med manuella och automatiska förbättringsförslag i hopp om att flödet 

effektiviseras utifrån dessa. 

 

Till att börja med samlades det in data genom muntliga intervjuer, här fick verksam personal 

besvara frågor rörande förbättringsförslag som de tyckte behövdes införas. Det de även fick 

svara på var vilka delar som de tyckte var besvärliga med att jobba inom produktionen, detta 

för att få en överblick av problemen och möjliga förbättringsåtgärder. Under samma period 

genomfördes även ett processflödesschema över produktionen där man fick följa en spruta 

genom flödet. Det upprättades även flödeslayouter över produktionen för att få ett 

överskådligt perspektiv av flödet, dessa är baserade utifrån (Olhager, 2013). För att beskriva 

och analysera processen kan olika diagram och scheman användas. I flödesschemat används 

olika symboler för olika aktiviteter vilket beskrivs här nedan: 

 

= Operation                              Värdekoder 

=Transport 

=Kontroll 

=Lagring 

=Hantering 

För flödelayouten användes istället dessa symboler: 

 
Det upprättades även tidrapporter över varje del i processen, där det framgick exakt hur 

mycket tid som gick åt att förflytta, hantera, kontrollera produkten vid varje steg. Där 

1. V = Värdeskapande. 

2. I = Icke värdeskapande. 

3. S = Stödjer värdeskapande aktiviteter. 

4. ? = Okänd värdeeffekt.  
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framgick det även hur mycket manuelltid det gick åt att hantera produkten, hur mycket 

automatisktid det gick åt, vilket beskriver den tiden maskinen tar för att göra sitt steg i 

processen, samt hur lång tid det tar att transportera produkten från en station till en annan. 

Alla de tider som togs gjordes på fyra olika operatörer vid oberoende tillfällen. 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Datainsamling har gjorts genom flera intervjuer med personal som arbetar inom och utanför 

produktionen. Ett flertal intervjuer har skett med operatörer på de olika skiften för att se 

skillnaden i svaren beroende på dag- eller kvällsskift. Intervjuerna följde ingen specifik mall 

då frågorna varierade beroende på vilken del i processen operatören var stationerad på. 

Intervjuerna har valts eftersom kvalitativa data som varit tillgänglig inte är fullständigt 

pålitlig. Antaganden har behövt göras utifrån kvalitativa data och intervjuer har därför gjorts 

för att utvärdera antagandet samt för att ge en djupare förståelse av processen.  

 Kvantitativa data har samlats in genom att närvara de två första veckorna ute i produktionen, 

observationer i processen och arbetssättet har samlats in och dokumenterats samt så har 

dagliga samtal med personal på avdelningen utförts. Observationer betyder att vi samlar in 

information från omvärlden och baserar den utifrån våra egna erfarenheter, behov och 

förväntningar (Patel & Davidson, 2011). Det avsattes även en heldag ute i produktion där 

arbete utfördes sida vid sida med verksam personal, för att skapa en bättre bild av eventuella 

svårigheter och förbättringar. Samt så avsattes även en till heldag för att observera processen 

inom bulktillverkningen för att få djupare förståelse för processen i den process som 

analyseras i arbetet. 

Kvalitativa data har samlats in genom tillverkningsloggar där alla batcher som producerats 

under senaste året loggats. Data som framgick i dessa var utbytet från ena processen till den 

andra, hur stora kvantiteter som gått vidare till nästa process och tidsåtgången från process till 

process. Avslutningsvis har även loggar för batchavslut/uppstart gåtts igenom för att få fler 

möjligheter till att effektivisera processen. 

3.3 Dataanalysmetod 

Analysprocessen har gått till på så sätt att varje del i produktionen har analyserats separat för 

att på bästa sätt få en klar bild av varje del. Analysen gick ut på att först övervaka processen 

och arbetssättet kring varje del samt även i form av tidrapporter som togs på varje utfört 

moment inom varje del. Kvalitativa data har analyserats genom att ställa liknande frågor till 

olika personer och jämföra svaren för att hitta likheter och olikheter.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Då kvalitativa data som funnits inte har varit så detaljerad och ingående så har en mer 

tillförlitlig tidsstudie utförts över de olika stegen i processflödet i just det syftet att ge en mer 

tillförlitlig tidsstudie inom den valda processen. 

 Reliabiliteten i mätningarna har säkerställts genom att utföra mätningar på flera olika 

operatörer vid samma processteg samt att ta ett medelvärde på de mätta resultaten, allt för att 

minska felfaktorerna. Observationerna av processen har skett vid olika tillfällen med olika 

skift för att få en så tillförlitlig analys av processen som möjligt. Även så observerades 

processen tidigt på morgonen samt sent på kvällen för att se om det var någon variation i 

processen. 
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3.5 Etiska ställningstaganden 

Kvalitativ datainsamling har anonymiserats på grund av att personerna inte ska känna att dem 

blir utelämnade och för att få så tillförlitliga data som möjligt. Arbetet har även lagt fokus på 

att ingen persons arbetsförhållanden ska försämras eller påverkas utifrån arbetets resultat. 

  



 

Examensarbete: Flödeseffektivisering på produktionslina 1, Galderma Uppsala. 

10 

 

4 Empiri 
Det empiriska material som har utarbetats ligger till grund för de resultat som presenteras i 

detta kapitel. De analyser och antaganden som skett har baserats på empiriska data. 

Avsnitten behandlar de frågeställningar som ställts inför arbetets början. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Galderma som är en del av Nestlé Skin Health är ett globalt företag med verksamheter på 

olika platser i världen. I Uppsala har företaget ca 500 anställda och anläggningens 

huvudansvar kretsar kring utveckling, innovation marknadsföring och tillverkning.  

Produkterna som Galderma tillverkar och säljer riktar sig mot estetik och korrigering. I 

produktsortiment finns bl.a. ett antal olika ”fillers” som tillverkas på Galderma i Uppsala och 

andra liknande produkter men med andra användningsområden besläktade med estetik och 

korrigering. Fillers används för att skapa volym under huden, t.ex. vid reducering av rynkor. 

4.2 Kartläggning av processen 

Flödet börjar med att en buffert bestående av backar fyllda produkt tillhörande en specifik 

batch tas in och manuellt läggs bredvid varje avsyningsmaskin, när produkterna i backen tar 

slut så fylls den på manuellt. Efter det så sorterar syningsoperatören de avsynade sprutorna 

antingen som underkända vilket gör att de ramlar ner i ett kärl, de godkända läggs i en vit 

plastlåda.  

 

Den vita plastlådan transporteras manuellt till en station där fingergreppet sätts på (manuellt), 

dessa sprutor förs återigen ner i en back som transporteras sedan manuellt till 

etikettering/montering. Därefter så förs sprutorna in i denna maskin med fingergreppet 

placerat i upprätt tillstånd, när sprutan sedan fått en etikett så ramlar den ner i en back återigen 

för att sedan transporteras manuellt till avräkningstationen. Vid denna station så sorterar man 

upp produkterna i mallar om 50st för att kunna säkerställa antalet.  

 

Dessa förssedan ner i en back och batchen avslutas. Vid avslut så gör man en sammanräkning 

av produkten för att se till så att de kasserade och de godkända produkterna stämmer överens 

med siffran man tog emot vid uppstart.  

 

Dessa backar transporteras sedan manuellt till ett mellanlager där de väntar på att gå igenom 

det sista steget i processen. Sista steget i processen på blåzon är maskinerna av typen NELI. 

Vid varje försegling så måste maskinen fyllas och prepareras med material innan man kan 

starta ordern, samt så måste magasinen fyllas på medan maskinen är igång. När sprutan är 

förseglad med sina tillhörande redskap så förs de återigen i backar. När man fyllt upp två 

backar med färdigpaketerade produkt så lämnar dessa området genom en sluss för att tas 

vidare till nästa del av paketeringen som är maskinen Stella. Detta processteg sker ute på o-

zon. För att visuellt redogöra detta har Figur 3 sammanställts. 
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Figur 3-Flödeslayout över lina 1. 

För att förtydliga stegen sprutan går igenom så har en tabell sammanställts (Se   
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Tabell 1-Processflödesschema.) som beskriver stegen sprutan går igenom innan den lämnar 

blåzon. De stegen sprutan behöver gå igenom uttrycks även om de momenten är: 

Värdeskapande(V), Icke värdeskapande (I), Stödjer värdeskapande process (S), Okänt värde 

(?).  
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Tabell 1-Processflödesschema. 

Processflödesschema.                              Objekt: Spruta 1ml                    Produktionsområde: L1 

                                                        Process: Befintlig Föreslagen      

Steg Beskrivning      Tid 

(sekunder) 

Avstånd 

(m) 

Värdekod 

(V/I/S/?) 
1. Transportera 

lådor. 
     7 3 I 

2. Fylla på 

magasin från 

låda. 

     168,25 2 S 

3. Lyfta i produkt 

för avsyning. 
     4,4 0 I 

4. Syna.      5,95 0 V 
5. Lyfta ner 

produkt till låda. 
     5,31 0 I 

6. Transport av 

låda till 

fingergrepp. 

     9,9 3 I 

8. Sätta på 

fingergrepp. 
     2,92 0 S 

 9. Knäppa fast 

fingergreppet. 
     1,64 0 V 

10. Föra ner 

spruta i låda. 
     1,58 0 I 

11. Transport av 

låda. 
     11,53 4 I 

12. Sortera upp 

sprutan från låda. 
     1,48 0 I 

13. Etikettering.      0,75 0 V 
14. Transport av 

låda. 
     9,29 5 I 

15. Ta upp spruta 

från låda. 
     3 0 I 

Avräkning.      1,03 0 I 
16. Dumpa spruta 

i låda. 
     0,23 1 I 

17. Transport till 

uppställningsyta. 
     46,68 10 I 

19. Avslut.      1800 0 I 
20. Uppstart 

förslutningen. 
     1200 3 I 

21. Fylla magasin 

med material. 
     129,19 10 S 

22. Fylla NELI       12,2 0 V 
23. Föra ner 

spruta i back. 
     2,23 0 I 

24. Transport 

genom sluss. 
     137,25 7 I 

Summa 6 6 2 0 9 3 561,81 48 N/A 
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4.3 Flödesanalys 

Här analyseras flödet genom att varje del i processen beskrivs i detalj samt hur mycket varje 

station har i kapacitet att producera. Detta görs för att komma fram till flaskhalsarna som 

kommer beskrivas i analysdelen. 

4.3.1 Syningsstation 

Vid den här stationen så läggs tre produkter åt gången på roterande rullar i en 

avsyningsmaskin för avsyning. Detta sker manuellt av varje operatör. 3 maskiner totalt där 

varje operatör synar i snitt 13.5 st./min(Se bilagor). 
 

Det finns även en avsyningsmaskin på ett modifierat bord, som vi ser på Figur 4. Detta bord 

är höj- och sänkbart vilket förbättrar ergonomin väsentligt samt så har den större arbetsytor på 

sidorna. Det operatören behöver göra när de ska avsyna enheterna är att sortera dessa i ett 

upprätt format för att kunna fästa dessa i avsyningsmaskinens anordning, detta behövs göras 

för varje batch vilket blir krävandet efter en tid. Det som även behövs göras på denna station 

vid avslut, så måste antalet kasserade sprutor räknas manuellt av en operatör och den siffran 

måste överensstämma med den slutsumma som tas fram vid slutet på batchen. Samt så 

sorterar operatörerna de avsynade i lådan som kan ses i Figur 5. 

 

Detta görs även manuellt och det kan vara upp till flera hundra produkter som måste manuellt 

räknas, skulle även denna siffra inte stämma så måste operatören räkna om alla de kasserade 

produkterna en gång till för att säkerställa att ingen felräkning har skett. Efter att sprutorna har 

synats så placeras dessa i en vit plastlåda i ett sorterat mönster för att tas vidare till nästa steg 

av produktionen. Dessa lådor transporteras manuellt fram och tillbaka av de operatörerna på 

den stationen.  

 

När backarna med sprutor som man ser i Figur 6 tar slut så måste operatören gå upp och fylla 

på sin låda med sprutor vilket tar tid från produktionen och även det blir ett till manuellt 

moment som måste utföras. Om man har tur så kan ena operatören fylla på alla de andra 

operatörernas magasin men då måste även de ha nästintill tömt sin back. Om inte så är fallet 

så behöver varje enskild operatör fylla på sitt egna magasin av sprutor själva, vilket även det 

tar extra mycket tid. Den sista bilden är en illustration över avsyningsstationen. Dock så är 

inte det modifierade bordet med avsyningsmaskinen med på Figur 7, för att bilden är tagen 

innan bordet togs i drift. Efter denna station så kommer fingergreppsstationen. 

 
Figur 4- Det modifierade syningsbordet. 

 
Figur 5- Låda för avsynad produkt. 
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Figur 6- Magasin med produkt. 

 

 

 
Figur 7- Överblick över syningsstationen 
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4.3.2 Fingergreppsstation 

Här träs fingergreppet fast på sprutan och sedan knäpps 

fast, detta sker även manuellt vilket påfrestar händerna 

och speciellt tummarna. Det finns hjälpmedel i form av 

modifierade kapsylöppnare (Se Figur 8). Denna 

kapsylöppnare används för att knäppa ihop 

fingergreppet på sprutan, dock så måste operatören hålla 

emot med samma kraft som behövs för att knäppa till 

sprutan med den andra handen. En operatör tillverkar i 

snitt 10,4 st./min (Se bilagor) färdiga sprutor. En 

överblick över stationen ses i Figur 9, det första man gör 

på denna station är att förbereda med de fingergrepp 

som man ska knäppa fast, dessa kommer i stora vita 

plastpåsar som sedan töms ut på arbetsytan. Sprutan går 

igenom tre steg i denna process: 

1. Trä på fingergreppet. 

2. Knäppa till fingergreppet. 

3. Föra ner sprutan i backen. 

4. Transportera blåback till etikettering. 

 

Här går även sprutorna från att ha en ordnad struktur i de 

vita lådorna de transporteras med till att bli oordnade 

och placerade i en låda. När den lådan som syns i bilden 

är fylld så transporteras den manuellt av en operatör som 

behöver lämna sin position för att fylla på sprutorna 

manuellt i montering/etikettering maskinen. Sprutorna 

behöver återigen ordnas upp i ett upprätt tillstånd 

4.3.3 Montering/ Etikettering 

Här blir sprutorna manuellt pålagda på ett vibrerande 

transportband (se Figur 10) för att sedan få en etikett 

och transporteras ner till en låda. Operatören får hela 

tiden försöka samla ihop sprutorna i rätt ordning för att 

kunna lägga in dessa i maskinen för matning. Det blir 

ett krävande moment och större delen av tiden går åt att 

ordna dessa sprutor så att de kan matas i rätt takt.  

Kapacitet: 80 % = 45–48 sprutor/min (Se bilagor). IPC 

sker var 500:e, även de fem första och sista sprutorna 

kontrolleras. När lådan sprutorna faller ner i (se Figur 

11) blir full måste den manuellt transporteras till nästa 

station. Innan operatören kan transportera lådan så 

måste utmatningsrännan sättas för med tejp, vilket 

skapar tidspress när det momentet utförs. 

Figur 8-Modifierad kapsylöppnare, 

hjälpmedel för att knäppa fingergreppet. 

Figur 9- Arbetsbord fingergreppsstation. 

Figur 10-Inmatning till etikettering 

(svarta formatdelen) 

Figur 11-Utmatning från etikettering 
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4.3.4 Avräkning  

Här räknas varje spruta med hjälp av en mall,(Figur 12 Figur 13) mallen kan hålla 50 sprutor 

i taget, när man har fyllt upp 10 mallar så töms dessa ytterligare i en ny låda. Detta sker tre 

gånger för att säkerställa att varje låda innehåller 1500 sprutor. Mallarna som används vid 

räkning är tunga och svåra att få ner fingrarna i vilket blir besvärligt när det är så pass 

repetitivt arbete. När de sista sprutorna är räknade så avslutas batchen och en kontrollräkning 

sker med det mottagna antalet vid batchstart och de kasserade sprutorna som har kasserats 

under batchen. 

4.3.5 Försegling 

Här paketeras sprutan och dess tillbehör i blister. 

Varje blister innehåller: 

 Ett blister. 

 Två kanyler. 

 En spruta + kolvstång som monteras. 

 Ett lock. 

 

Totalt två maskiner används vid förseglingen(se 

Figur 14), dessa paketerar 12 sprutor/min 

vardera (Se bilagor) med de nuvarande 

inställningarna. Inställningarna är  

satta på 6,5 sek förslutningstid samt 6 sek 

väntetid innan bordet sätter igång och roterar, dock så dröjer det 2 sekunder till innan 

rotationen görs då operatören på station 1 inte hinner med. Väntetiden är för att operatörerna 

ska hinna fylla formen.  

Det sitter en operatör framför varje form, dessa tre operatörer utför samma moment varje 

gång, det finns även en fjärde operatör som fyller på med kanyler, lock, samt blister så inte de 

andra operatörerna behöver avbryta sitt arbete. När två lådor har fyllts med produkt så körs 

dessa ut till en sluss för transportering till nästa del av förpackningen. Här måste även en 

operatör manuellt meddela den andra operatören på andra sidan väggen så att den blir 

medvetna om att det finns material i slussen att hämta, även detta steg blir tidsödande. 

Nedan kommer det listas i detalj vad varje operatör gör vid varje station: 

  

  
 

Figur 12-Räknemall (Den nuvarande). Figur 13- Räknemall med tillhörande 

sprutor. sprutor. 

Figur 14- NELI, vid varje station sitter en 

OP. 
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Station 1 

Denna operatör lyfter ur de tre blister som precis har blivit förslutna och synar dessa manuellt 

för att sedan lägga ner de i en låda om de är godkända. När OP har fört ner dessa så tar  

operatören upp tre tomma blister från magasinet och fyller upp maskinen, operatören fyller 

även upp med kanyler. Medeltiden för momentet blev 14,85s. (Se bilagor) 

 

Station 2 

Medan maskinen har sin väntetid och 

förslutningstid så monterar denna operatör ihop 

sprutan med tillhörande kolvstång, operatören 

försöker förbereda så många sprutor den kan innan 

det blir dags att föra ner dessa i tråget. operatören 

måste föra ner tre stycken färdigmonterade 

sprutor, om tid finns så fäster den även in en till 

två uppsättningar av kanyler i de tråg som inte har 

fått några i sig. Operatören har det även väldigt 

trångt då den låda som syns på Error! Reference 

source not found., ligger och vilar på knät under 

hela körningen. Medeltiden för momentet blev 

iläggning 5,91s + 9,26s montering. (Se bilagor) 

 

Station 3 

Denna operatör behöver endast förse blistret med lock som används för att försluta blistret. 

Om operatören på de två tidigare stationerna inte hunnit med att föra in uppsättningen av 

kanyler så får även denna operatör hjälpa till med det, dock så är det max ett blister som inte 

fått kanyler. Medeltiden för momentet blev 6,42s. (Se bilagor) 

4.3.6 Lockmärkaren 

Denna maskin används enbart när man tillverkar 

produkter till vissa specifika marknader, det den gör är 

att den trycker batchnummer och utgångsdatum på 

locken. Då denna maskin inte är i drift vid varje batch 

så blir den inte en lika viktig kugge i kedjan. 

Magasinet som syns på Figur 16, fylls med ett pack av 

lock vilket innehåller 250 st. Maskinen kan trycka 

100st/min vilket blir cirka 45 min drifttid vid en 

medelstor batch, vilket ofta brukar ligga på 4500 lock. 

Problemet med maskinen är att när locken i magasinet 

tar slut så måste man preparera maskinen och justera 

så att locket längst ned ligger korrekt för utmatning. 

Detta moment är tidsödande och man vill helst att 

maskinen körs kontinuerligt. 

  
Figur 16- Vy över lockmärkarens magasin, 

notera att mängden lock inte går att se. 

Figur 15-Med hjälp av denna låda monterar 

OP ihop sprutan med kolvstången 
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5 Analys 
Innebörden av dem uppnådda resultaten och lösningsförslagen kommer att behandlas i detta 

kapitel. Analysen kommer ge svar på de ställda frågeställningarna samt även behandla och 

tillämpa den teori som togs fram genom litteraturstudien. 

5.1 Flaskhalsidentifiering 

Med hjälp av denna identifiering kommer det kunna fastställas vilken del av processen som är 

den nuvarande flaskhalsen samt effektiviseringsförslagen för att eliminera dessa. 

Total kapacitet över hela flödet: 
1. 2x NELI: 24 st./min (upptar 8 OP). 

2. 3x Avsyning: 40,5 st./min (upptar 3 OP). 

3. Fingergrepp: 41,6 st./min (Upptar 4 OP). 

4. Avräkning: 48,3 st./min (upptar 1 OP). 

5. Montering/Etikettering (80 % maskinhastighet): 45–48 st./min (Upptar 1 OP). 

 
 

Flaskhalsar per del och per OP: 
1. NELI= 3st/min per OP. 

2. Fingergrepp = 10,4 st./min per OP. 

3. Avsyning = 13,5 st./min per OP. 

4. Avräkning = 48,3 st./min per OP. 

5. Montering/Etikettering (80 %) = 45–48 st./min per OP. 

 

 

Flaskhalsar i storleksordning 

1. NELI. 

2. Avsyning. 

3. Fingergrepp. 

4. Avräkning. 

5. Montering/Etikettering. 

 

 

Målet 
4000 sprutor per skift, 2 skift som arbetar. 

Teoretisk maxkapacitet per skift: 1440[24x60] x 7[aktiva arbetstimmar] = 10 080 

För att nå den teoretiska maxkapaciteten på blåzon behöver det vara 14 operatörer närvarande 

vid varje skift med hjälp av den kartläggning som gjorts. 

För att omvandla detta till sekunder så får vi att två skift som jobbar 7h vardera blir det totalt 

14h arbetstimmar, som sedan omvandlas till sekunder och blir 50400s.  

 

Detta ger en takttid per dag på:  
54000𝑠[7𝑥2𝑥60𝑥60]

8000 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
= 𝟔, 𝟑𝒔/𝒆𝒏𝒉𝒆𝒕 vilket betyder att en enhet 

måste lämna produktionslinan var 6.3s för att det dagliga målet ska uppfyllas. Neli får ut en 

enhet var 2.5s vilket är ett bevis på att det finns tillräckligt med kapacitet att uppfylla målet.  

 

Om hela produktionslinan kör i sin maximala kapacitet så byggs det ett mellanlager från 

(avsyning-avräkning) fram till NELI med 990 enheter i timmen vilket betyder att det är 
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teoretiskt möjligt att få en batch i mellanlager var 4,5h. Detta är för stor överkapacitet och det 

kommer gås in mer på hur det är tänkt att jämna ut flödet så att mellanlagret elimineras. 

 

Annan relevant information 
Mellanlager byggs från avräkning till förslutningen för att ibland körs det steriltflöde, dock så 

sker denna körning max 4 gånger om året. När det är steriltflöde så kan man inte använda 

avsyning-avräkning och då passar man på att enbart köra NELI. Detta kan dock planeras 

bättre så man minimerar mellanlagret, det man kan göra är att bygga lager två veckor innan 

dessa körningar så att lagret hålls på jämna nivåer utöver hela produktionstiden. 

5.2 Förbättringsförslag 

I det här avsnittet kommer dem förbättringsförslag som tagits fram att presenteras och 

utvärderas. Detta avsnitt är till för att ge en mängd förbättringsförslag som kan 

implementeras för att underlätta och effektivisera processen. 

5.2.1 Avsyningen 

Magasin: 

Tanken med den första förbättringen är att de synande operatörerna slipper springa fram och 

tillbaka för att fylla på sina backar när de tar slut, den modifierade avsyningsmaskinen som 

kan ses i Figur 4 kan flyttas och sättas i mitten av de tre avsyningsmaskinerna och befästas 

med magasin som kan nås av alla synande operatörer, då slipper man hålla på att fylla upp när 

den nuvarande lådan tar slut, så istället fyller man alla sprutor i magasinet och slipper springa 

fram och tillbaka. Den modifierade avsyningsmaskinen har bredare ytor på sidorna vilket 

passar bäst för ändamålet. Magasinen ska fyllas på uppifrån och ha öppningar åt varje sida så 

att alla operatörer kan komma åt sprutorna. Dimensionerna på magasinet ska anpassas utifrån 

dimensionerna av den modifierade avsyningsmaskinen. 

 

Automatiska räknare: 

Vid varje batchavslut så måste kassationen räknas, det är den mängd sprutor operatörerna har 

synat ut som underkända. Vid vissa fall kan det antalet ligga mellan några dussin sprutor till 

upp emot flera hundra. Detta moment är väldigt krävande och tidsförödande, därför så bör det 

finnas räknare som automatiskt noterar antalet sprutor som kasseras.  

 

 
Figur 17- Nedkast för utsynade sprutor. 

 
Figur 18 – Här faller de utsynade sprutorna ner i ett 

kärl (kärlet är inte med på bilden) 

 

Det kommer att behövas sex olika räknare vid varje nedkast (Se Figur 17 och Figur 18) så att 

man visuellt kan se antalet utsorterade sprutor, detta komma förenkla räkningen avsevärt då 

det bara blir att ta summan av räknarna istället för att behöva manuellt räkna en spruta i taget. 
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För få ner antalet räknare till enbart en så kan man montera en givare som lyser rakt igenom 

alla rör genom ett borrat hål som läser avståndet mellan spruta och givare för att se från vilket 

rör den utsynade sprutan kom ifrån, eller så kan man ha sex olika separata givare om man vill 

slippa att programmera in avståndsigenkänningen. 

5.2.2 Fingergreppsstation 

Automatiserad fingergreppmaskin: 
Det har tagits fram en automatiserad lösning på fingergreppet i 

typ av en maskin som pressar fingergreppet automatiskt (Se 

Figur 19, 20, 21), nu så behövs den testas och förbättras för att 

fungera i produktionen, dock så är den inte i det stadie att den 

kan tas in i produktionen då den inte fungerar helt optimalt. Ett 

test gjordes där 25 sprutor fördes in i maskinen för att se hur 

många som blev helt knäppta, då vart det 20 stycken som blev 

helt godkända vilket resulterar i en felmarginal på 20 %. 

 

Här kommer den lösning som har framställts i verkstaden för att 

eliminera det manuella momentet vid påförande av 

fingergreppet. Det man gör är att man för ner sprutan med 

fingergreppet löst åtsittande i rännan av maskinen. Sedan åker 

den ner och blir nedtryckta med hjälp av det svarta hjulet, om 

inte sprutan åker ner till hjulet så får den en liten knuff av en 

pistong som trycker på fingergreppet för att positionerna sprutan 

rätt. 

Maskinen kan pressa ihop fingergreppet i den hastighet det 

kommer sprutor till utmatningen, för att göra det enklare att 

mata in sprutor i maskinen så skulle de blåbackar operatörerna 

använder sig av modifieras så att de består av två skiljeväggar i 

varje låda där sprutorna kan läggas tre på bredden med 

fingergreppet positionerad åt samma håll. detta gör att varje 

blåback kan fyllas med ytterligare fler sprutor vilket gör att 

operatören som lastar dessa vid monteringen har mer tid för 

annat än att bara sortera sprutorna samt så minskar även 

transporten från fingergrepp bordet till etiketteringen för att 

man då får plats med mer sprutor i varje back 

Maskinen skulle helst behöva sitta ihop med 

montering/etikettering stationen, problemet med det är att då 

måste nödstopp och annan kringutrustning synkas med själva 

maskinen vilket kräver större åtgärder än om den sitter fritt, 

men detta är det mest optimala. Då kan arbetssättet kring 

maskinen utformas på så sätt att två operatörer trär på 

fingergreppet på sprutan och för ner dessa i blåbacken i ett 

ordnat system som beskrivs i stycket ovanför, sedan kan en 

tredje operatör mata maskinen i ett betydligt snabbare tempo än 

det var möjligt innan, i detta läge skulle det även gå att höja 

montering/etikettering stationen från sina 80 % -> 100 %. 

 

Figur 19- Överblick av maskinen. 

Figur 20-Inmatning av produkt. 

Figur 21-Utmatning av produkt. 
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Hållare för den modifierade kapsylöppnaren: 

Som det tidigare beskrevs i rapporten så kräver det att operatören håller emot med samma 

kraft det tar att knäppa fingergreppet med. Därför så skulle det vara till fördel att ha en hållare 

som kan flyttas och spännas fast vid arbetsbordet för att slippa hålla emot med den andra 

handen. Dimensionerna av hållaren bör efterlikna dimensionerna av kapsylöppnaren för att 

kunna föra ner öppnaren i hållaren. Dock så blir detta förbättringsförslag irrelevant om den 

automatiska lösningen implementera. 

5.2.3 Montering/Etikettering 

Räknare:  

På utmatningen av maskinen bör det sitta en givare som tittar på luminiscens på etiketten eller 

en vanlig givare som reagerar på om något åker förbi. Dock så är en luminiscensgivare att 

föredra för att minska risken med dubbelräkning. Varför denna förbättring bör implementeras 

är för att då slipper man ha nästa station i flödet vilket är avräkningen. En viktig detalj är att 

ingen avräknad spruta får föras tillbaka in i maskinen igen, detta för även att slippa 

dubbelräkning. Givaren bör sitta på den svarta formatdelen bara för att öka säkerheten med att 

en godkänd spruta faller ner, om räknare är i ett tidigare skede kan det hända att stjärnhjulet 

som sprutorna transporteras med kanske klämmer sönder en spruta efter att den har räknats av 

vilket även det kan ställa till det, detta kommer att elimineras om givaren sitter så långt bort 

från den delen som möjligt. 

5.2.4 Avräkning 

Helst så ska denna station tas bort helt, antingen med hjälp av räknarna som ersätter den 

manuella räkningen eller helt hoppa över denna process för att direkt transportera de 

etiketterade sprutorna till förslutningen, dessa förändringar hade även tillfört att 

uppstart/avslut tiderna och momenten hade minskat med 50 %. Det kommer då krävas att det 

körs en och samma batch på blåzon vilket i nuläget inte görs. Det körs två olika batcher 

parallellt för att cirka fyra gånger om året körs det steril in och ut sida vilket betyder att den 

vanliga produktionen inte kan köras när denna körning är igång. Det är anledningen till att de 

bygger mellanlager från avräkningen till NELI på grund av att NELI inte påverkas av det. 

 

Ny räknemall: 

Till dess att beslut har tagits om huruvida man ska gå tillväga 

med denna station så har det tagits fram en förbättring på hur 

den nya räknemallen kan se ut (Se Figur 22), det som har gjort 

är att de har gjorts i genomskinligt plats dels för att lättare kunna 

se om sprutans Safety-Cap har lossnat och ligger kvar i lådan 

och dels för att mallarna blir betydligt lättare att hantera, samt så 

har hålet för fingrarna breddats då den förra mallen hade väldigt 

små hål vilket gjorde det problematiskt för vissa operatörer att få 

ner sina fingrar i. Nu slipper även avlägsna mallarna från den 

vita lådan för att säkerställa att inget ligger kvar i den nu när 

mallen är genomskinlig. 

 

 

 

 

 

 

Figur 22-Ny räknemall 
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5.2.5 Lockmärkaren 

Ny magasinvägg: 

För att minimera att maskinen körs tom och tid behövs läggas 

på att preparera maskinen vid varje tomkörning så har en 

magasinvägg gjorts om (Se Figur 23) så att det blir lättare för 

operatörerna att se när det börjar ta slut på lock. När 

magasinväggen får tas in i produktion kommer den även att 

markeras med ett grönt streck och ett rött streck, det gröna 

sträcket är max och det röda kommer då stå för minimum så 

operatörerna vet när det behöver fylla på magasinet.  

 

Givare för magasinnivå 

Det skulle även gå att ha en givare några centimeter ifrån botten 

på magasinet som drar igång en lampa vilket även synliggör att 

påfyllning av lock måste ske. Detta för att en operatör inte ska 

behöva stå och övervaka maskinen vid drift vilket ökar 

flexibilitet för operatörerna. 

 

5.2.6 Förbättringar över hela flödet 

 Flytta avsyningsmaskinerna och fingergrepp stationen för att skapa ett mer 

strömliknande flöde hela vägen till etiketteringen (Se Figur 24-Ny flödeslayout för 

bättre genomflöde.). 

 Transportband mellan fingergrepp och etiketteringen.  

 Ett gemensamt flöde från Avsyning NELI  

 Minska de repetitiva manuella transporterna med backar. 

Figur 23-Ny magasinvägg 
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5.3 Flödeseffektivisering 

I detta avsnitt kommer flödeseffektivisering av produktionslina 1 att behandlas, här kommer 

olika koncept viktas mot varandra för att ge en tydlig jämförelse över för och nackdelar med 

dem tänka koncepten. Vikt kommer läggas på förändringar/förbättringar som ger en ökning i 

maskinhastighet samt en förminskning i manuella transporter. 

5.3.1 Ny flödeslayout 

Med den nya flödeslayouten så minimeras de manuella transportvägarna, layouten har även 

ingen avräkningsstation på grund av att ritningen utgår ifrån att sprutorna färdas direkt från 

etiketteringen till Neli för att slippa batch avslut/uppstart mellan varje körning. Räknat på att 

ett batchavslut med uppstart tar 30 min så tjänar man cirka 30 min per dag med ett ha ett 

kontinuerligt flöde vilket motsvarar 720 sprutor extra per dag genom att enbart ändra den 

nuvarande metoden som används vid tillverkningen. Den nuvarande metoden kan gynnas om 

man inte är tillräckligt med personal över flödet, då är det fördelaktigt att köra maskinparken i 

separata segment, dock så är inte detta ett bekymmer nuförtiden vilket visar på att 

arbetsmetoderna behöver uppdateras. 

 

Figur 24-Ny flödeslayout för bättre genomflöde. 

 Det som är nytt med denna layout är att avsyningsmaskinerna har flyttats så att de ligger som 

ett flöde längsmed fingergreppsstationen, detta för att komma närmre fingergreppsstationen 

som även den har flyttats i syfte att även den komma närmre etiketteringen vilket gör att man 

slipper de manuella transporterna, detta illustreras med bilder i stycket nedan. Då kan 

operatören som behöver förflytta backen med sprutor i bara vända sig om och börja lasta på 

etiketteraren utan att behöva ställa sig upp för att gå till maskinen som det är i nuläget. 
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5.3.2 Spaghettidiagram nuvarande vs nya layouten 

Med den nuvarande layouten (se Figur 25) skapas det fler manuella transporter än 

nödvändigt. Därför så har det tagits fram en ny layout (Se Figur 26) med tillhörande 

spaghettidiagram. Problemet med den nuvarande är att Avsyningen Avräkningen är en 

separatdel och Neli är en separat del, i den nya layouten har detta tagits bort och gjorts om till 

ett sammanhängande flöde vilket kortar ned ledtider vilket även illustreras med ett 

spaghettidiagram. 

Nuvarande layout: 

 

Figur 25-Spaghettidiagram med nuvarande layout. 



 

Examensarbete: Flödeseffektivisering på produktionslina 1, Galderma Uppsala. 

26 

 

Föreslagen layout: 

 

Figur 26-Spaghettidiagram med ny layout. 

5.3.3 Slussen till Stella 

Här kommer några olika koncept att presenteras för att optimera flödet kring hantering av 

produkt genom slussen. Som det kan ses i bilagorna går det åt 150s varje gång material ska 

transporteras från Neli till Stella genom slussen. Tiden är uppdelade i två kategorier, första 

tiden är 137.25s vilket är den tid det tar för en operatör att transportera backen från blåzon till 

slussen, den andra tiden på 11.6s är den tid det tar för samma operatör att meddela personalen 

på andra sidan att slussen är fylld med material. 

Koncept 1 

Det första konceptet är för att reducera nuvarande tillverkningstid med 11.6s som det tar för 

operatören att meddela personalen på andra sidan väggen. Konceptet går ut på att installera en 

lampknapp som man slår på när man lämnat material i slussen som resulterar i att en lampa 

tänds på andra sidan som lyser i färgen t, på detta sätt behöver inte operatören ödsla någon 

manuell tid på att uppmärksamma personalen på andra sidan. Dock så behövs inte detta 

koncept om man beslutar att gå vidare med koncept 2 som presenteras i stycket nedan. 

  



 

Examensarbete: Flödeseffektivisering på produktionslina 1, Galderma Uppsala. 

27 

 

Koncept 2

 

Figur 27-Koncept 2: Layout utan sluss. 

Som Figur 27 illustrerar så är slussen helt borttagen, istället för slussen så har man öppnat hål 

i väggen i anslutning till förslutningsmaskinen för att spara en totaltid på 150s per 

transporttillfälle, slussen används i snitt 10 gånger per batch vilket resulterar i 25 min 

besparing av en operatörs tid per batch. 

Med det nya konceptet så förs de förslutna sprutorna med hjälp av ett transportband från Neli 

ända fram till hålet i väggen. Ett transportband hade varit det mest fördelaktiga, då man 

slipper att manuellt föra igenom alla de förslutna sprutorna genom väggen vilket kommer då 

göra så att en operatör blir bunden på heltid med att bara föra in dessa en åt gången genom 

väggen. Att bygga om en sluss, vägg mot vägg med Stella hade bara varit betydligt mer 

omfattande än att enbart ha ett transportband. 

5.3.4 Kapacitetsförbättrad förslutningsmaskin (NELI) 

Förslutningen har en möjlighet att kapacitetförbättras med över 100 % gentemot den 

nuvarande maskinhastigheten. De nuvarande inställningarna är satta på 6.5s förslutningstid, 

denna tid kan man inte tumma på då det är den tiden som krävs för att försluta locket med 

blistret. Den andra tiden ”väntetiden” är den tid man kan justera nedåt för att öka kapaciteten 

med. Den är förtillfället inställd på 6s dock så dröjer det två extra sekunder utöver den tiden 

innan en ny rotation av bordet görs för att operatören vid station 1 inte hinner med de satta 

inställningarna då det tar i snitt 14,85s (Se bilagor) för operatör på station 1 att utföra alla sina 

moment, detta resulterar i att takttiden blir 12 enheter per minut per maskin. 

Dock går det att få ner tiden det tar för operatörerna att utföra dessa moment till 

förslutningstiden 6.5s genom att tillsätta två operatörer extra per maskin och med nya rutiner 

kring handhavandet av maskinen och förändrade arbetsrutiner. Detta kommer öka 
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produktionen från 24 enheter/min  55 enheter/min.  Här nedan kommer det presenteras vad 

varje station bör utföra för att nå ner till 6.5s.  

Station 1 (1 OP) 

1. Fylla på med blister. 

2. Föra in 1 set kanyler. 

Total tid: 4,46s  

Assistans 1 (1 OP) 

1. Syna de förslutna blistret. 

2. Föra ner i låda. 

Total tid: 10,09s 

Station 2 (1 OP) 

1. Föra ner de färdigmonterade sprutorna i blistret 

2. 1–2 set kanyler beroende på tid 

Total tid: 6,06s  

Assistans 2 (1 OP) 

1. Förbereda och montera kolvstång på spruta 3x. 

Total tid: 9,26s 

Station 3 (1 OP) 

1. Tillföra lock på blistret 

2. 1 set kanyler om de övriga stationerna inte hunnit med. 

Total tid: 6,43s 
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Som det kan avläsas i stycket ovan är vissa av tiderna markerade i olika färger, de gröna 

tiderna visar att man når ner till förslutningstiden på 6.5s och de röda visar när man inte gör 

det. Dock ser man att bägge de röda tiderna är moment som utförs utan att påverka maskinens 

vanliga drift då dessa moment utförs av assistans utanför maskinens rotation.  

Det måste även tilläggas att av 10.09s vid assistans 1 går 6,71s att bara föra ner de förslutna 

sprutorna i en back, denna tid kan halveras om det skulle utföras i det syfte korta ner tiden. 

Tiden för assistans 2 går att motverka på de sätt att den personen börjar förbereda monterade 

sprutor med kolvstång innan maskinen tas i drift, ju fler sprutor som förbereds ju längre skjuts 

den återstående tiden fram så att personen som förbereder dessa hinner förse operatören som 

för ner dessa i blistret. Produktionen ökar markant för varje sekund maskinens väntetid dras 

ned med (Se Figur 28), detta illustreras med figuren nedanför. Det ska även tilläggas att 

kapacitetsökningen ska multipliceras med faktorn två då det finns två typer av denna maskin. 

Samt för att veta hur mycket man sparar per timme ska dessa siffror multipliceras med 60. 

 

Figur 28-Hur väntetiden påverkar en förslutningsmaskin per minut. 
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5.4 Sammanfattning av resultaten 

Här kommer resultaten att sammanfattas, för att förtydliga och överskådliggöra de resultat 

som har utarbetats genom rapporten. 

Förbättringsförslagen som uppkommit efter flödesanalysen sammanställs i tabellen här nedan: 

Tabell 2-Sammanfattning av resultat. 

# Namn Åtgärd Kommentar 

1. Ett magasin vid modifierade bordet 

(Avsyningen). 

Föreslagen Minskar manuella 

transporter. 

2. Räknare för kassation (Avsyning). Föreslagen Minskar tiden det tar 

att räkna 

kassationen. 

3. Hållare för modifierade 

kapsylöppnaren (Fingergreppsstation). 

Föreslagen Minskar 

påfrestningen för 

handen. 

4. Förslag om placering av den 

automatiska fingergreppsmaskinen. 

Föreslagen För och nackdelar 

med placeringen. 

5. Transportband mellan fingergrepp och 

etikettering. 

Föreslagen Minskar manuella 

transporter. 

6. Räknare för att slippa räkna manuellt 

(Etiketteringen). 

Föreslagen Möjliggör att ta bort 

avräkningstationen. 

7. Ny räknemall (Avräkningen). Åtgärdat Tagit fram en ny 

mall i ett lättare 

material. 

8. Magasinvägg i genomskinlig 

plast(Lockmärkaren). 

Åtgärdat Tagit fram en ny 

magasinvägg i 

genomskinlig plast 

för att synliggöra 

nivån i magasinet. 

9. Givare för att observera nivån i 

magasinet(Lockmärkaren) 

Föreslagen Möjliggör flexibilitet 

när maskinen är i 

drift. 

10. Flaskhals eliminering med hjälp av nytt 

arbetssätt (NELI). 

Föreslagen Med hjälp av nya 

arbetsrutiner ökar 

kapaciteten från 12 

till 27 enheter/min. 

Möjliggör att ta bort 

avsyningsstationen. 

11. Köra en batch över hela flödet. Föreslagen 30 min besparing per 

batch. 

12. Framtagit nya layouter för hur 

produktionen kan se ut 

Föreslagen Minskar de manuella 

transporterna. 
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6 Analys av resultat 
I det här avsnittet kommer frågeställningarna som ställts att analyseras och de resultat som 

framkommit för att besvara dessa frågeställningar. 

6.1 Hur ser flödet i produktionen ut idag? 

I dagsläget är produktionen väldigt manuell, de flesta momenten sker manuellt genom hela 

produktionsflödet. Det kan avläsas i tidrapporterna som ligger i bilagorna att den största 

tidsåtgången är manuelltid och den automatiska tiden är nästan obefintlig. Eftersom 

produktionen har många manuella moment blir det operatörerna som sätter produktionstakten 

som varierar mycket från dag till dag. Detta leder till en osäker prognos av den dagliga 

produktionsvolymen. Flödet har även problem med överlappningen av operationer, där det 

inte finns någon rutin på när nästa steg i processen ska tar vid och påbörjas, vilket även skapar 

små mellanlager mellan stationerna. Detta kan elimineras med hjälp av överlappning av 

operationer som går ut på att starta en operation innan nästa operation är helt slutförd. Det gör 

att genomloppstiden för en enhet minskar avsevärt (Olhager, 2013). 

Produktionslinan är i stort behov av automatisering, både för att öka tillförlitligheten av 

planerad produktionstakt samt för att underlätta de repetitiva och monotona manuella 

momenten operatörerna behöver utföra. Dock får denna automatisering ske i en allt för snabb 

takt då det kan hämma produktionen (Frohm et al. 2008, 2). När automation ska 

implementeras bör det ske i sekventiella steg. Det första steget är att koppla ihop en station 

med nästa, osv. innan man kopplar ihop hela flödet. Detta ger möjligheten att utvärdera 

resultatet av sammankopplingen och införa nya arbetsrutiner och standard.  

För att minska de repetitiva manuella transporterna mellan stationerna kan de lådor produkten 

fraktas i anpassas till att rymma fler produkter. 

6.2 Hur kan flödet i produktionen förbättras, med målet att effektivisera flödet? 

Som det kan avläsas i tabellen ovan (Tabell 2-Sammanfattning av resultat.) har det tagits fram 

tolv förbättringsförslag. Flaskhalsar har upptäckts (Se Tabell 3,Tabell 4) vid flödet och förslag 

på hur de ska elimineras har skett genom ändrade arbetsmetoder kring maskinen.  

 
Tabell 3- Flaskhalsar innan effektiviserings förslag. 

Storleksordning Flaskhalsar innan effektivisering 

1. NELI 

2. Avsyning 

3. Fingergrepp 

4. Avräkning 

5. Montering/Etikettering 
 

Tabell 4- Flaskhalsar efter effektiviseringsförslag. 

Storleksordning Flaskhalsar efter effektivisering 

1. Avsyning 

2. Fingergrepp 

3. Avräkning 

4. Montering/Etikettering 

5. NELI 

 
Den nya flaskhalsen blir nu avsyningen som har en maximal kapacitet på 40,5 enheter/min. 

(Se bilagor). Problemet med denna station är att även den är till stor del manuell och att et 
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därigenom är operatörerna som sätter takttiden. De momenten som tar längst tid är avsyning 

med ett genomsnitt på 40,5 enheter/min.  

Det betyder att NELI inte behöver gå snabbare än den takten. Det resulterar i att enbart en 

effektiviserad NELI behövs med fem operatörer som kör och den andra behövs det enbart tre 

operatörer, det resulterar i att NELI kan gå i en takt på minst 39 enheter/min vilket gör att det 

kan produceras 2340 enheter/h från nuvarande 1440 enheter/h som är en ökning på 900 

enheter/h. Det går att de operatörer som kör NELI på tre man kan dra ner väntetiden med 

någon sekund för att öka takten och utflödet, det skulle räcka med att dra ner väntetiden med 

1 sekund för att nå samma takt som avsyningen (Se Figur 28-Hur väntetiden påverkar en 

förslutningsmaskin per minut.) Det skulle resultera i att det genomsnittliga utflödet av 

produkter skulle bli 2430 enheter/min.  

Tack vare elimineringen av flaskhalsen och utjämningen av utflödet kommer inte 

avräkningstationen att behövas då inget avslut behöver göras mitt i batchen. Detta är på grund 

av det mellanlager som skapades och av den överkapacitet resterande delar hade gentemot 

förslutningen. Det gör att man kan halvera hela produktionsårets tidsåtgång vid batch byten 

vilket resulterar i en besparing på flera veckor omräknad i produktionstid. 

Det som bör tas i beaktning är att produktionen med dagens lösningsförslag inte kan klara en 

snabbare takt än 54 enheter/min då både NELI och etiketteringen sätter max takten. 

Resterande delar kan arbeta i en snabbare takt men det påverkar inte totala produktionen i 

systemet pga. av ovannämnda begräsningar. Det finns ingen begränsning vid 

fingergreppsstationen samt vid avräkningen då det enda som spelar roll är hur många 

operatörer som behövs tillsättas för att hålla en jämn produktionsnivå. Det enda området där 

det är en verklig flaskhals blir då syningen då det fortfarande krävs att operatörerna avsynar 

produkten samt att maskinparken är begränsad till tre fysiska avsyningsmaskiner. 

För att köra produktionslinan med den tilltänkta takten på 40,5 enheter/min kommer det att 

behövas 17 operatörer på blåzon per skift, detta inkluderar att avräkningstationen är borttagen, 

annars blir det 18 operatörer per skift. Här nedan kommer en lista på hur det kan se ut: 

 Avsyningen – Tre synare som enbart synar. 

 Fingergreppstation – Fyra som enbart trär och knäpper fingergrepp. 

 Etikettering – En operatör som enbart transporterar och fyller upp maskinen, samt 

transporterar produkten till NELI. 

 NELI – Nio operatörer totalt, åtta kör NELI, en fyller på material. 

Det ska även tilläggas att om man automatiserar NELI så att den enbart kräver tre operatörer 

för att hållas vid drift skulle det bara behövas 11 operatörer på blåzon för att kunna tillverka 

efter den tilltänkta takten. Räknat på att sex operatörer kostar i genomsnitt 35 100 kr med lön 

och sociala avgifter skulle det bli en besparing på 210 600 kr i månaden på att automatisera 

NELI. En eventuell investering i form av en automatiserad NELI skulle betalas av relativt 

snabbt med tanke på vad som skulle krävs att hålla samma produktionsnivå i dagsläget. Samt 

om man sammankopplar de olika transportvägarna med transportband skulle det frigöra en 

operatör till vilket skulle resultera i att det enbart krävs 10 operatörer för att producera 2430 

enheter/h.  
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7 Diskussion 
I det här avsnittet kommer det analyserade resultatet att diskuteras och för och nackdelar 

kommer tas upp. Det kommer även ges en reflektion över det utförda arbetets resultat., samt 

kommer även rekommendationer på hur man ska gå vidare med det framkomna resultaten. 

7.1 Diskussion av arbetet 

Det är mycket viktigt att involvera verksam personal på alla nivåer som berörs av en 

förändring, positiv som negativ. Dels för att få andra ögon på förbättringarna och dels för att 

involvera personalen i de tänkta förslagen och för att få deras åsikter och funderingar kring 

det tilltänkta förslaget då deras detaljkunskap är den bästa källan till idéer om hur 

produktiviteten kan säkerställas genom förbättringar av utnyttjandegrad (Helmrich 2001, 40).  

Förändringar i arbetssättet måste inarbetas och prövas innan de kan nå sin fulla potential, det 

kan komma upp problem under implementeringen när en förbättring som har i syfte att 

förändra något mindre positivt istället krockar och öppnar upp andra problem. Då ska även 

det uppkomna problemet elimineras eller reduceras, sen ska en övervägning tas där man 

viktar förändringen mot det uppkomna problemet. 

Vissa av förbättringarna kan bli mindre relevanta nu när flaskhalsen är eliminerad och ett 

flöde per batch kan tillverkas. Dessa har att göra med de förbättringar som har med 

avräkningen att göra. Den nya mallen som tagits fram kanske inte blir lika relevant om ett 

beslut tas om att ta bort a. Dock så är den till bra användning fram till dess att det beslutet är 

taget. Förbättringen med automatiska räknare är ett väldigt behövligt hjälpmedel som bör 

implementeras så fort som möjligt och kan ge stora tidsbesparingar, dock kan det vara 

besvärligt att få denna metodändring godkänd och kalibrerad. Kassaktionsantalet kan variera 

mellan några dussin till flera hundra, och om man räknar på att det tar minst en sekund att 

räkna en kasserad spruta kan man få insyn i hur mycket tid det går åt. 

Den nya magasinväggen till lockmärkaren synliggör nivån i magasinet mycket bättre än 

innan. Det som behövs göras är att markera ut högsta och lägsta nivån på magasinet för att ge 

en uppfattning om hur mycket som behövs fyllas på. 

Även förbättringen med att sätta en räknare vid utmatningen av etiketteringen för att slippa 

avräkningstationen kan behöva övervägas om den ska implementeras, men 

kapacitetsförbättringen av flaskhalsen så behövs inte batchen avslutas innan den når 

flaskhalsen vilket gör att en räknare inte blir aktuell på samma sätt. 

För att tydliggöra hur tillverkningsmetoden kan se ut när det körs steriltflöde är att börja 

bygga lager innan dessa körningar. Det kan ske två veckor innan planerad körning för att 

möjliggöra att ett mellanlager byggs, dock ska man ha i åtanke att med den förbättrade 

kapaciteten på flaskhalsen kan det behövas mer än två veckor att bygga mellanlager för nu 

kommer lagret att tömmas dubbelt så snabbt som innan.  

Dessa förbättringar och förslag kommer ha en mer positiv effekt än vad som framgår i 

sammanfattningen i början på rapporten. Det som inte framgår är exakt hur mycket specifikt 

varje operatör tjänar i tid på dessa förbättringar då det är svårt att svara på. Men om man tar 

exemplet med operatören som måste transportera lådor genom slussen så ser man att personen 

sparar i snitt 25 min per batch. Detta kan summeras med den tid det tar för en operatör att 

räkna de cirka 4500 enheterna per batch med hjälp av räknemallarna. Samt tiden det tog för en 

operatör att alltid preparera det tomkörda lockmagasinet med lock. 
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När man adderar alla dessa små specifika tider så är det då man verkligen ser den effekt de 

ändringar och förbättringsförslag som presenterats resulterar i. Det måste även tilläggas att 

dessa ändringar måste implementeras för att ge svar på det totalt uppnådda värdet. 

7.2 Reflektion 

I arbetet har flödet undersökts för att kunna komma med förbättringsförslag, både förslag av 

manuell eller av automatisk karaktär. Resultaten som har bidragits med kommer ha en 

betydande inverkan på produktionen efter implementering, dessa resultat involverar 

elimineringen av flaskhalsen, förbättringarna av delarna till lockmärkaren, avräkningen och 

de flertal av förbättringsförslag som presenterats. 

Resultatet efter den flödesanalys och de uppkomna förbättringarna som presenterats har 

grundat sig kring forskning och beprövade metoder från litteraturstudien. Resultaten från 

arbetet hänger ihop med teorin på så sätt att genom elimineringen av flaskhalsen tydliggjort 

att de metoder som framgick i litteraturen är av en relevant karaktär inom området. 

Frågeställningarna lyfter fram produktionstekniska lösningsförslag som har stöd i litteraturen 

på området. Problemen har behandlat fysiska maskiner, material, arbetsmetoder som har ställt 

höga krav på analytisk förmåga inom ett brett område. 
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8 Slutsats 
I det här avsnittet har det dragits slutsatser utifrån syftet och frågeställningen som ställts i 

början av rapporten. Här kommer huvuddelen att avslutas och redovisas. Det kommer även 

innehålla förslag på fortsatt arbete kring effektiviseringar inom flödet. 

8.1 Slutsatser 

Det här examensarbetet har legat till grund för en utredning gällande flödeseffektivisering på 

produktionslina 1 hos företaget Galderma i Uppsala under våren 2018. Företaget är i stort 

behov av att effektivisera sin produktion för att möta en ökad efterfrågan. Det gör att 

Galderma behöver kartlägga delar av sin produktion för att hitta områden där tidsvinster kan 

göras, samt även identifiera förbättringsförslag som kan höja personalens arbetssituation med 

avseende på ergonomi. 

 

Med hjälp av den kartläggning som gjordes ute i produktionen kunde tolv förbättringsförslag 

observeras. Om alla av de tolv förbättringsförslagen skulle införas (Se Tabell 2-

Sammanfattning av resultat.) skulle de manuella transporterna minska avsevärt. Om man 

jämför med det nuvarande spaghettidiagrammet (Se Figur 25-Spaghettidiagram med 

nuvarande layout.) mot hur det skulle kunna se ut (Se Figur 27-Koncept 2: Layout utan 

sluss.) så ser man att de manuella transporterna minskar. Flera av de förbättringsförslagen 

som har nämnts har inte en direkt påverkan på utflödet av produkt utan har en positiv 

påverkan på ergonomin hos personalen. En av dessa är hållaren för kapsylöppnaren, den gör 

så att operatörerna slipper att belasta båda armarna. En annan förbättring som påverkar 

ergonomin för operatörerna är den nya räknemallen som togs fram. Den gör så att det blir 

betydligt lättare att få ner fingrarna i mallen för att lyfta upp den, samt så är den genomskinlig 

vilket gör att de inte behöver lyftas upp för att säkerställa att lådan är tom (Se Figur 22-Ny 

räknemall).   

Slutsatsen som kan dras med flödeseffektiviseringen är att flaskhalsen kan elimineras med 

hjälp av ändrade arbetssätt och metoder, dock uppkommer det nya flaskhalsar med varje 

eliminerad flaskhals, det som ska fokuseras på är att hitta ett jämt utflöde över hela 

produktionen vilket kan nu göras men den nya förslaget som skulle kapacitetsförbättra 

förslutningsmaskinen.  

Produktionen som sker på produktionslina 1 är av en manuell karaktär, automatiseringsgraden 

är väldigt låg och de flesta momenten som utförs görs manuellt vilket ställer höga krav på 

operatörerna då det blir dem som sätter produktionstakten och inte tvärtom som det brukar 

vara på en mer automatiserad produktionslina. En allt för snabb och hög automatiseringsgrad 

på en lina som har varit så manuell som PL 1 måste ske stegvis. Förändringarna måste göras i 

segment och synkroniserat för att uppnå bästa möjliga resultat då en allt för snabb förändring 

och automatisering kan få motsatt effekt. Det flertalet förbättringar som presenterats bör 

implementeras stegvis och utvärderas en åt gången innan nästa implementering sker.  

För att tydliggöra vad de besvarade frågeställningarna har resulterat i: 

 Flaskhalsarna i flödet har upptäckts.  

 Förebyggande åtgärder för att eliminera flaskhalsarna har presenterats. 

 Två nya delar som förenklar operatörernas arbete har tillverkats. 

 Flödet har kartlagts och nya förbättrade flödeslayouter har presenterats. 

 Tolv förbättringsförslag spritt över hela flödet 

 Förslag på vilken del av flödet som bör automatiseras i förstahand för störst effekt. 
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8.2 Förslag på fortsatt arbete 

Utöver det arbete som har lagts på att ta fram dessa förbättringar och metoder måste det nu 

läggas arbete på att implementera det framtagna. Det kan även vara till hjälp att se över 

produktionslina 3 om det finns något positivt som kan tas till PL 1.  

Det andra är att arbetet begränsades till blåzon, det kan vara fördelaktigt att nu titta på en 

större del av flödet, att även behöva inkludera O-zon där slutförpackningsmaskinen står, samt 

zon där produkten fylls. Detta för att se hur kapacitetsökningen på blåzon påverkar resterande 

delar av tillverkningsflödet, detta för att kunna få ett jämt utflöde genom hela 

tillverkningslinan.  

Överlappningen av flödet som sker i nuläget bör ses över och justeras in så att ingen del av 

processen behöver vänta på den andra, detta är för att skapa ett sug genom flödet och inte 

överproducera produkter mer än nödvändigt på stationerna. 
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Examensarbete: Flödeseffektivisering på produktionslina 1, Galderma Uppsala. 

 

Bilaga 1: Tidrapport: Avsyning. 

 

Avsyning Tidrapport 

Moment * Tid [s] 

Fylla på magasin 

från back 

 Gå Manuellt Automatiskt Totalt för hela 

momentet 

 1 13,13 192 0 205,13 

 2 10,79 161 0 171,79 

 3 12,62 148 0 160,62 

 4 9,37 172 0 181,37 

Medelvärde  11,47 168,25 0 179,72 

Avsyning av 

enheter (3st) 

 

 5 0 7,36 4,63 11,99 

 6 0 8,16 8,63 16,79 

 7 0 9,22  4,47 22,97 

 8 0 4,82 6,10 10,92 

Medelvärde  0 7,39 5,95 15,66 

Sammanlagda 

tidsåtgången per 

del [s] 

 11,47 175,64 5,95 193,06 

 



 

Examensarbete: Flödeseffektivisering på produktionslina 1, Galderma Uppsala. 

 

Bilaga 2: Tidrapport: Fingergreppsstation. 

 

 

Fingergreppsstation Tidrapport 

Moment * Tid [s] 

Hämta sprutor från 

avsyningen 

 Gå Manuellt Automatiskt Totalt för 

hela 

momentet 

 1 4,53 2,45 0 6,98 

 2 8,32 3,1 0 11,42 

 3 10,47 2,2 0 12,67 

 4 4,78 3,8 0 8,58 

Medelvärde  7,02 2,88 0 9,9 

Trä på fingergreppet  

 5 0 3,09 0 3,09 

 6 0 2,91 0 2,91 

 7 0 3,28 0 3,28 

 8 0 2,43 0 2,42 

 Medelvärde  0 2,92 0 2,92 

Knäppa till 

fingergreppet 

 

 9 0 1,47 0 1,47 

 10 0 0,84 0 0,84 

 11 0 1,88 0 1,88 

 12 0 2,4 0 2,4 

 Medelvärde  0 1,64 0 1,64 

Iläggning back  

 13 0 1,21 0 1,21 

 14 0 0,84 0 0,84 

 15 0 1,88 0 1,88 

 16 0 2,4 0 2,4 

 Medelvärde  0 1,58 0 1,58 

Transport till 

etikettering 

 

 17 10,37 0 0 10,37 

 18 12,4 0 0 12,4 

 19 9,47 0 0 9,47 

 20 13,9 0 0 13,9 

 Medelvärde  11,53 0 0 11,53 

Sammanlagda 

tidsåtgången per del [s] 

 18,55 9,02 0 27,57 



 

Examensarbete: Flödeseffektivisering på produktionslina 1, Galderma Uppsala. 

 

Bilaga 3: Tidrapport: Avräkning. 

 

 

Avräkning Tidrapport 

Moment * Tid [s] 

Sortera enheter i 

mallar 

(per mall, 50st)  

 Gå Manuellt Automatiskt Totalt för 

hela 

momentet 

 1 0 72,22 0 72,22 

 2 0 60,16 0 60,16 

 3 0 54,41 0 54,41 

 4 0 61,82 0 61,82 

Medelvärde  0 62,15 0 62,15 

Dumpa mall med 

enheter i back 

 

 5 0 11,31 0 11,31 

 6 4 8,42 0 12,42 

 7 2 17,39 0 19,39 

 8 0 9,71 0 9,71 

 Medelvärde  1,5 11,70 0 13,2 

Dokumentation av 

färdiga backar 

 

 9 0 9,34 0 9,34 

 10 0 11,2 0 11,2 

 11 0 19,2 0 19,2 

 12 0 10,3 0 10,3 

 Medelvärde  0 12,51 0 12,51 

Transport av back 

till NELI 

 

 13 34,35 14,2 0 48,55 

 14 24,4 19,34 0 43,74 

 15 31 22,15 0 53,15 

 16 21,9 19,4 0 41,3 

 Medelvärde  27,91 18,77 0 46,68 

Sammanlagda 

tidsåtgången per 

del [s] 

 29,41 105,13 0 134,54 



 

Examensarbete: Flödeseffektivisering på produktionslina 1, Galderma Uppsala. 

 

Bilaga 4: Tidrapport: Etikettering/Montering. 

 

 

Etikettering/Montering Tidrapport 

Moment * Tid [s] 

Sortera produkt för 

matning  

 Gå Manuellt Automatiskt Totalt för 

hela 

momentet 

 1 0 7,59 0 7,59 

 2 0 7,78 0 7,78 

 3 0 7,47 0 7,47 

 4 0 6,91 0 6,91 

Medelvärde  0 7,43 0 7,43 

Matning av produkt  

 5 0 4,22 0 4,22 

 6 0 2,72 0 2,72 

 7 0 2,47 0 2,47 

 8 0 2,75 0 2,75 

Medelvärde  0 3,04 0 3,04 

IPC  

 9 10,24 52,14 0 62,38 

 10 7,34 67,31 0 74,65 

 11 9,97 78,21 0 88,18 

 12 7,61 57,41 0 65,02 

Medelvärde  8,79 63,76 0 72,55 

Transport av back 

till avräkning 

 

 13 3,31 5,11 0 8,42 

 14 5,4 3,19 0 8,59 

 15 3,7 7,22 0 10,92 

 16 6,12 3,12 0 9,24 

Medelvärde  4,63 4,66 0 9,29 

Sammanlagda 

tidsåtgången per del 

[s] 

 13,42 78,89 0 92,91 



 

Examensarbete: Flödeseffektivisering på produktionslina 1, Galderma Uppsala. 

 

Bilaga 5: Tidrapport: NELI 

 

 

NELI Tidrapport 

Moment * Tid [s] 

Påfyllning av 

material vid drift  

 Gå Manuellt Automatiskt Totalt för 

hela 

momentet 

 1 6 125,19 0 131,19 

 2 8 140,65 0 148,65 

 3 10 95,39 0 105,39 

 4 14 117,55 0 131,55 

Medelvärde  9,5 119,69 0 129,19 

Transport av back 

genom slussen 

 

 5 106,78 15,17 0 121,95 

 6 113,33 24,13 0 137,46 

 7 118,35 34,15 0 152,5 

 8 108,71 28,39 0 137,1 

Medelvärde  111,79 25,46 0 137,25 

Meddela OP på 

andra sidan om 

back i slussen. 

 

 9  5,5 5.41 0 10,91 

 10 8,74 4,68 0 13,42 

 11 3,45 4,87 0 8,32 

 12 5,6 8,15 0 13,75 

Medelvärde  5,82 5,77 0 11,6 

Sammanlagda 

tidsåtgången per del 

[s] 

 127,11 150,92 0 278,03 



 

Examensarbete: Flödeseffektivisering på produktionslina 1, Galderma Uppsala. 

 

Bilaga 6: Tidrapport: NELI Station 1–3. 

 

NELI Station 1–3 Tidrapport 

Moment * Tid [s] 

Station 1 (total 

tidsåtgång Syna) 

 Gå Manuellt Automatiskt Totalt för 

hela 

momentet 

 1 0 4,2 0 4,2 

 2 0 2,41 0 2,41 

 3 0 3,51 0 3,51 

 4 0 3,43 0 3,43 

Medelvärde  0 3,38 0 3,38 

 Station 1 (iläggning 

av blister + 1 set 

kanyler) 

     

 5 0 4,83 0 4,83 

 6 0 4,3 0 4,3 

 7 0 5,4 0 5,4 

 8 0 4,51 0 4,51 

Medelvärde  0 4,76 0 4,76 

Station 1 (Iläggning 

av försluten spruta 

till back) 

 

 9 0 6,5 0 6,5 

 10 0 6,78 0 6,78 

 11 0 6,24 0 6,24 

 12 0 7,35 0 7,35 

Medelvärde  0 6,71 0 6,71 

Station 2 iläggning 

(monterad spruta+ 1 

set kanyler) 

 

 13 0 6,72 0 6,72 

 14 0 7,34 0 7,34 

 15 0 5,24 0 5,24 

 16 0 4,93 0 4,93 

Medelvärde  0 6,06 0 6,06 

Station 2 

(Montering av 

kolvstång 3x) 

 

 17 0 6,35 0 6,35 

 18 0 11,47 0 11,47 

 19 0 10,91 0 10,91 

 20 0 8,34 0 8,34 

Medelvärde  0 9,26 0 9,26 

Station 3 total 

tidsåtgång (Lägga 

lock+ 1 set kanyler) 

     



 

Examensarbete: Flödeseffektivisering på produktionslina 1, Galderma Uppsala. 

 

 

 21 0 6,43 0 6,43 

 22 0 6,82 0 6,82 

 23 0 6,43 0 6,43 

 24 0 6,06 0 6,06 

Medelvärde  0 6,43 0 6,43 

Sammanlagda 

tidsåtgången per del 

[s] 

 0 36,6 0 36,6 


