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Sammanfattning 
Volvo GTO Powertrain i Köping står inför införande av tre nya produktvarianter som ska ersätta 
befintliga produktvarianter. I dagsläget monteras produkterna som ska ersättas av de nya 
produktvarianterna i tre separata flöden. Införandet av de nya produktvarianterna medför att två 
av produktvarianterna ska tillverkas i samma monteringsflöde. Syftet med examensarbetet är 
att ta fram förslag på monteringsflöden som har flexibiliteten att producera två av de nya 
produktvarianterna i samma monteringsflöde med tillhörande provkörning. Monteringsflödet 
ska även klara av en säsongsberoende efterfrågan mellan 23 - 40 st produkter per skift, med en 
differens på ± 2,5 %. För att korrigera antalet som ska produceras beroende på säsong ska ske 
genom att korrigera antalet montörer i monteringsflödet och antalet operatörer i provkörningen. 
För att skapa en förståelse över de befintliga monteringsflödena har en nulägesanalys av 
monteringsflödena som ska slås ihop till ett flöde genomförts. Datainsamlingen i 
nulägesanalysen har genomförts genom intervjuer av produktionsteknisk personal, samt genom 
studerande av AviX analyserna på de befintliga monteringsflödena. Nulägesanalysen har varit 
till grund för att skapa en förståelse över hur monteringen fungerar i dagsläget.   
Volvo har även tagit fram ett förslag på hur dom vill att det framtida monteringsflödet ska se 
ut. Volvos förslag har varit till grund för att skapa en förståelse över det tänkta framtida 
monteringsflödet med tillhörande provkörning.  
För att uppnå syftet med arbetet har två simuleringsmodeller skapats för att testa systemet under 
olika scenarier för att klara av den varierande efterfrågan. Den ena simuleringsmodellen 
använder sig av Volvos förslag på det framtida systemet och den andra modellen har genom 
experiment korrigerat cykeltiderna i provkörningen, arbetstempon i monteringsflödet har 
ombalanserats och tillgänglighet i provkörningen har ökats.  
Resultaten från experimenten är att simuleringsmodellen med korrigerade cykeltider, 
ombalanserad och ökad tillgänglighet klarar av den varierande efterfrågan på 40 produkter per 
skift. Det krävdes dock relativt stora korrigeringar från Volvos förslag för att uppnå önskad 
efterfrågan. För att avgöra antalet montörer och operatörer som krävs beroende på antalet 
efterfrågade produkter skapades en bemanningstabell.  
  



Abstract  
Volvo GTO Powertrain is facing the introduction of three new product types of products which 
shall replace existing product types. In the current situation are the products, which shall be 
replace by new product types, assembled in three separate flows. The introduction of the new 
product types includes that two product types are being assembled in the same assembly flow. 
The purpose of this report is to make suggestions on assembly flows that have the flexibility to 
produces two of the new product types in the same assembly flow with associated trial area. 
The assembly flow shall also accomplish the customer’s demand depending on season with 23 
- 40 products per shift, with a difference of ± 2,5 %. To adjust the quantity that shall be produced 
depending on season shall be done by adjusting the quantity of fitters in the assembly flow and 
the quantity of operators in the trial area. 
To create an understanding of the existing assembly flows has an analysis of the present 
situation, of the assembly flows which shall be combined into one assembly flow, been 
completed. The data collection in the analysis of the present situation has been completed 
through interviews with production engineers staff, also by studying the AviX analysis 
concerning the existing assembly flows. The analysis of the present situation has been founded 
to create an understanding of how the assembly works today. 
Furthermore, Volvo has developed a proposal on how the future assembly flow shall look like. 
Volvo’s proposal has been founded to create an understanding of the future assembly flow with 
associated trial area. 
To achieve the purpose of this work has two simulation models been created to test the system 
under different scenarios to manage the varying demand. One of the simulation models is using 
Volvo’s proposal on the future system and the other model has adjusted cycle times in the trial 
area through experiments, the work pace in the assembly flow has been rebalanced and the OEE 
in the trial run has been increased. 
The results from the experiments are that the simulation model with adjusted cycle times, 
rebalanced and increased OEE is capable of coping with the varying demand on 23 – 40 
products per shift. However, relatively large adjustments were required from Volvo’s proposal 
to achieve the desired demand. A table of staffing was created to determine how many fitters 
and operators were required depending on the quantity of demanded products.  
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1 Inledning 
Inledningskapitlet beskriver syftet och målet med projektet samt en formulering av problemet. 
Kapitlet innehåller en kort företagspresentation, bakgrunden till projektet, information om 
hållbar utveckling och metodkapitel. Rapportens disposition presenteras i slutet av kapitlet. 

1.1 Företagspresentation 
1856 grundades Köpings mekaniska verkstad (KMV) och tillverkade verkstadsmaskiner. År 
1927 började KMW tillverka växellådor till nybildade företaget Volvo och år 1942 köpte Volvo 
upp KMW i Köping och blev en del av Volvo koncernen. Volvo GTO Powertrain är Köpings 
största arbetsgivare med ungefär 1500 anställda och tillverkar växellådor till dumprar, lastbilar, 
bussar och marina drev. (Volvo Group Trucks Operation, 2012) 

1.2 Bakgrund 
Volvo GTO Powertrain i Köping står inför införande av tre nya produktvarianter. De tre nya 
produktvarianterna som ska införas är X, Y och Z. X och Y ska ersätta befintliga produkterna 
U, respektive V och Z är en ny produktvariant som kommer finnas i två utföranden. Införande 
av de nya produktvarianterna ställer ett högre krav på renhet vid monteringen och 
monteringsmiljön än vad dom befintliga produktvarianterna kräver. Den största förändringen 
av produktvarianten är införandet av filter deluxe som ska rena oljan i produkten under drift. 
Största skillnaden mellan V och Y är införandet av en hydraulisk överväxel och innehållet av 
komponenter delas delvis med X, samt uppnå en ökad effektivitet. Gemensamt för X och Y 
projektet är att serviceintervallet och livslängden på produkterna ska öka avsevärt. För att uppnå 
dessa krav krävs det att renhetsnivån måste öka jämfört med dagens montering. Nya 
produktvarianten Z kommer i en två olika utföranden och det ställs större krav på renheten vid 
montering av produkten. 

1.3 Problemformulering 
Volvo GTO i Köping står inför nya renhetskrav på monteringsavdelningen. Renhetskravet som 
skall införas medför att de tre befintliga monteringarna måste flyttas till ett monteringsrum med 
en ren miljö. Istället för att använda sig av tre monteringsflöden i det nya monteringsrummet 
har det beslutats att monteringsflödet som producerar U i dagsläget och monteringsflödet som 
producerar V skall slås ihop till ett monteringsflöde. Det befintliga tredje monteringsflödet som 
producerar W ska flyttas till nya monteringsrummet utan ombyggnation.  Anledningarna till 



framtagandet av det nya monteringsflödet är för att klara de nya renhetskraven, införandet av 
nya produktvarianter, samt att skapa ett flexibelt monteringsflöde. 

1.4 Syfte och mål 
Examensarbetets syfte är att ta fram ett förslag på ett flexibelt monteringsflöde som ska klara 
av två olika produktfamiljer i samma monteringsflöde med tillhörande provkörning. 
Framtagande av simuleringsmodeller för att identifiera antalet operatörer som krävs för att klara 
av kundens efterfrågan beroende på årstid. För att uppnå detta, krävs det att ett antal delmål 
uppnås: 

 Ta fram förslag på simuleringsmodeller som har flexibiliteten att kunna tillverka två 
olika produktfamiljer i samma monteringsflöde. 

 Simulera olika scenarier för att skapa modeller som klarar av kundens varierande 
efterfrågan beroende på årstid. 

 Identifiera flödets flaskhalsar i simuleringsmodellerna och föreslå förbättringsförslag 
för att skapa ett utjämnat monteringsflöde.  

 Simulera monteringsflödena och provkörningen under olika scenarier för att skapa 
bemanningstabell för varierande produktionsvolymer. 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer exkludera ett antal parametrar vilka anses ligga utanför projektet. En 
av avgränsningarna är att endast U och V monteringsflödena kommer att analyseras. En annan 
avgränsning är att eventuella kostnader kopplade till inköp av ny utrustning, samt ombyggnad 
av produktionslinan inte kommer belysas. Förmonteringarna till monteringsflödet förenklas 
bort. Operatörers och montörers sociala förhållanden kommer inte tas i beaktning. 
Operatörernas och monteringspersonalens kompetens kommer inte tas i beaktning. På grund av 
att nya produktvarianter ska införas och ersätta befintliga produkter, har Volvo beslutat att 
samtliga namn på befintliga och nya produktvarianter ska vara fiktiva. Volvo har även bestämt 
att figurer på layouten av de befintliga monteringsflöden och det framtida monteringsflödet ska 
maskeras. 



1.6 Hållbar utveckling 
FN höll sitt första världsomspännande möte om miljö och utveckling i Stockholm 1972 under 
den första internationella miljökonferensen. Ett av ämnena som diskuterades under konferensen 
som skulle vara till grund för hållbar utveckling, var vikten av en fortsatt ekonomisk utveckling 
i världen med ett större ansvar för miljöpåverkan. 1987 breddes uttrycket hållbar utveckling ut 
till allmänheten av FN tillsatta Brundtlandskommissionen. Kommissionen uppkallades efter 
dess ordförande och Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland. Vår gemensamma 
framtid eller även känd som Brundtlandsrapporten beskriver hållbar utveckling som den 
utveckling som krävs för nutiden, men inte påverkar nästa generationers behov. Rapportens 
syfte var att förbereda sig inför FN: s andra internationella miljökonferens i Rio de Janeiro. 
Under konferensen bestämdes att hållbar utveckling ska vara ett gemensamt mål för hela 
världens länder. (Gröndahl & Svanström, 2011) 
Hållbar utveckling delas vanligtvis upp i minst tre delar bestående av miljö, ekonomi och social 
hållbarhet. Hållbar utveckling uppnås genom att uppnå hållbarhet i samtliga delar och att det 
finns en korrelation mellan delarna, se Figur 1. (Ammenberg, 2012) 

 
Figur 1 hållbar utveckling 

Enligt Ammenberg (2012) är det en svår uppgift att uppnå miljömässig hållbarhet, dels för att 
den biologiska mångfalden måste bevaras och för att livsviktiga resursbaser måste säkras. 
Sociala eller ekonomiska frågeställningar saknar betydelse om det inte finns ett hållbart 
miljömässigt system. Social hållbarhet behandlar främst mänskliga behov, utveckling och 
kultur. En av de viktigaste faktorerna är den mänskliga hälsan.  För att uppnå en god hälsa är 
det viktigt med vila och vård vid behov. Några andra grundläggande faktorer som är viktigt för 
välmående är utbildning, trygghet, arbete och bostad. Företags påverkan för en ökad social 
hållbarhet kan vara att se långsiktigt i stället för snabba lösningar, ta tillvara på sin personal och 



dess kompetens istället för att utnyttja personalen. Ekonomisk hållbarhet syftar till att skapa 
långsiktighet och stabilitet i samhällsekonomin. Företag ska inte se till kortsiktiga ekonomiska 
fördelar, utan till hushållningen med viktiga resurser. Vinst är en viktig del för ett företag, men 
vinster får inte ske på bekostnad av miljön. Utveckling av ekonomin är oerhört viktigt eftersom 
det bidrar till investeringar, produktion och sysselsättning. 
Examensarbetet har i olika omfattningar påverkan på hållbar utveckling och dess tre delar miljö, 
ekonomi och social hållbarhet. Examensarbetet ska bidra till framtagande av ett balanserat 
manuellt monteringsflöde. Den största påverkan på hållbar utveckling i examensarbetet är 
ekonomisk och social hållbarhet. Ett balanserat monteringsflöde medför en produktion där 
operatörer inte behöver vänta på arbetsuppgifter, samt att produkterna produceras när det finns 
ett behov från kund. Detta medför att buffertar och säkerhetslager kan minskas, vilket bidrar till 
lägre kostnader och en bättre miljö eftersom maskiner och utrustningar endast används när det 
finns ett behov. Att endast använda maskiner och utrustning när ett behov finns resulterar i en 
lägre energiförbrukning. Det nya monteringsflödet kan bidra till att det krävs färre operatörer 
för att tillverka produkten vilket bidrar till lägre kostnader, men det kan även krävas fler 
montörer för att klara av att producera det kunden vill ha. Om det krävs fler operatörer i nya 
monteringsflödet kan nyanställning krävas. Nyanställning av personal har en positiv inverkan 
på samhället eftersom fler personer får arbete och skatteintäkterna ökar. Effekten av ökade 
skatteintäkter bidrar till en fortsatt kostnadsneutral sjukvård, nödvändiga samhällsfunktioner, 
nybyggnationer av bostäder och möjlighet för alla att gå i skola. 

1.7 Metod 
Bell (2006) menar att frågeställningen vid metodval inte ska vara ”vilken metod ska jag välja” 
utan ”Vad behöver jag veta och varför behöver jag veta just det?”. Efter att frågeställningen har 
besvarats ska dom bästa tillvägagångssätten för datainsamling och bearbetning av datan 
identifieras. 
En metod är ett verktyg för att lösa problem och skapa ny kunskap. Allt som hjälper till att lösa 
problemen och bidra till kunskap är en metod. En metod är endast ett verktyg och ger inga 
direkta svar, utan är en vägvisare för att uppnå målen. (Holme & Solvang, 1997). Valet av 
metod vid datainsamling bestäms utifrån vilken typ av undersökning det är och vilken data som 
efterfrågas. (Bell, 2006) 



Vanligtvis skiljs två systematiska tillvägagångssätt för insamling av data beroende på 
informationen som undersöks är mjuk eller hårddata, med andra ord kvantitativ respektive 
kvalitativ metod (Holme & Solvang, (1997). Det som är utpräglat för kvalitativa metoder enligt 
Holme & Solvang, 1997 är att ”Kvalitativ metoder syftar till att fånga egenarten hos den 
enskilda enheten och dennes speciella livssituation”. Informationen som blir central i 
undersökningen beror till stor del på den intervjuade. Informationen som samlas in under 
samtalet med intervjupersonen skall vara under normala och vardagliga förhållanden i största 
möjliga utsträckning. Den intervjuade ska inneha möjligheten att utforma sina egna 
uppfattningar. Insamlingen av informationen blir således en avspegling av intervjupersonens 
egen situation, det medför att informationen blir trovärdig. Informationen behöver dock inte 
nödvändigtvis vara en avspegling av andras åsikter och tankar. Holme & Solvang (1997) 
genomförde en kvalitativ intervjuundersökning på 25st arbetslösa och informationen som 
samlades in under intervjuerna var väldigt detaljerade och omfattande. Även om informationen 
är väldigt detaljerad och omfattande medför inte det att det beskriver samtliga arbetslösa 
personer. (Holme & Solvang, 1997) 
Holme & Solvang, 1997 menar att ”Kvantitativ information införskaffas däremot på ett sätt 
som präglas av avstånd och urval”. Frågorna som ställs till intervjupersonerna är redan 
bestämda och tar inte hänsyn till om intervjupersonerna tycker att andra frågor är av större 
relevans. Även svaren som är möjliga att ge av intervjupersonerna är också förbestämda och 
saknar utrymme för intervjupersonernas uppfattningar om vad som är relevanta svar. Det finns 
inte heller något utrymme för intervjuaren att skaffa sig en egen uppfattning om de intervjuades 
reaktioner och uppfattningar på de frågor som ställs, eftersom i de flesta fall är någon form av 
formulär som ifylles av de intervjuade (Holme & Solvang, 1997). 
För att skapa ett flexibelt monteringsflöde som klarar av att producera två produkter med en 
varierande efterfrågan kommer metoden som Nunamaker, et al., (1990) använder sig av i 
artikeln System Development in Information Systems Research att användas. Metoden 
illustreras i Figur 2 och består av totalt fyra delar och dessa delar är: 
Teoribildning. Litteraturstudie kommer att skapas för att få en förståelse för de problem som 
ska svaras på med hjälp av simuleringen för att uppnå syftet och målen. Samtliga beslut om 
simuleringsmodellernas funktion och beteende, kommer att grundas i den teori som är 
dokumenterad i den teoretiska referensramen.  



Experiment. Systemet kommer att experimenteras under olika förutsättningar och 
konfigurationer för att möjliggöra att den önskade efterfrågan beroende på årstid kan uppnås. 
Observation. Nulägesanalys av de befintliga monteringarna ska skapas för att få en förståelse 
för de två monteringsflöden som ska slås ihop till ett flöde. Det kommer även att genomföras 
en studie på det framtida monteringsflödet med tillhörande provbänkar för att vara till underlag 
för framtagande av simuleringsmodeller. För att genomföra nulägesanalysen och analysen av 
det framtida systemet kommer kvalitativa intervjuer att genomföras. 
Systemutveckling. För att validera att indatan till simuleringsmodellen är korrekt kommer en 
enklare simuleringsmodell att skapas. När indatan till simuleringsmodellen är korrekt kommer 
ytterligare funktioner för att efterlikna det verkliga systemet att implementeras i modellen. 

 
Figur 2 metod 

  



1.8 Rapportens disposition 
Avsnittet beskriver rapportensstruktur och planeringen av projektet. Rapporten innehåller 
totalt nio stycken kapitel.  
Kapitel 1 Introduktion, presentation av Volvo GTO Powertrain, bakgrunden till projektet och 
dess problembeskrivning. Syftet och mål beskrivs i introduktionskapitlet, samt teori om hållbar 
utveckling. 
Kapitel 2 Teoretisk referensram, behandlar teori vilket är relevant inom ämnet. 
Kapitel 3 Litteraturstudie, behandlar tidigare forskning inom områdena linjebalansering, 
bemanning och simulering. 
Kapitel 4 Nulägesanalys, beskrivning av det nuvarande monteringsflödet som är till grund för 
datainsamlingen till det nya monteringsflödet. 
Kapitel 5 Framtida monteringsflöde, beskrivning av det framtida monteringsflödet och dess 
tänkta funktion. 
Kapitel 6 Simuleringsmodell, beskrivning av simuleringsmodeller och mjukvaran som har 
använts under projektet. 
Kapitel 7 Experiment och resultat, kapitlet innefattar en beskrivning av de olika scenarier som 
har testats under experimenten, samt analys och utvärdering av de resultat som har uppstått 
under experimenten. 
Kapitel 8 Diskussion, för- och nackdelar i studien diskuteras i kapitlet. 
Kapitel 9 Slutsatser & framtida arbete, utvärdering av projektet och målen jämförs med 
resultatet. Förslag på framtida arbete för att säkerställa att målen uppnås. 
  



I Figur 3 illustreras rapportstrukturen, samt kapitlens relation till varandra. I första kapitlet 
introduktion presenteras syftet och mål, bakgrund, samt problemformuleringen. När 
introduktionskapitlet är klart ska teori inom områdena som kommer att belysas i rapporten för 
att uppnå syftet och målen dokumenteras. Teoridelen består av kapitlen teoretisk bakgrund och 
litteraturstudie som ska skapas med en interaktion mellan varandra. Litteraturstudien ska belysa 
tidigare forskning inom områden som berör examensarbetet. Samtliga metoder och begrepp 
som används under projektets gång skall vara dokumenterade i den teoretiska referensramen. 
När den teoretiska grunden är färdigställd ska en nulägesanalys genomföras för att skapa en 
förståelse för de befintliga monteringsflödena. Sedan studera det framtida läget för att skapa 
tillräcklig kunskap för att kunna skapa simuleringsmodeller på det nya monteringsflödet med 
tillhörande provkörning. Experimenten med tillhörande resultat ska grundas i den information 
som har samlats in tidigare i projektet, för att uppfylla syftet och målen. Diskussionskapitlet 
ska bland annat behandla de svårigheter som har uppstått i projektet och vad som hade kunnat 
göras annorlunda. Slutsatser ska dras om hur väl syftet och målen med rapporten har uppnåtts, 
slutsatserna ska grundas i den kunskap som har samlats i projektet. Slutligen ska förslag på 
framtida arbete ges för att säkerställa att det önskade syftet och målen med rapporten uppnås. 

 
Figur 3 rapportens disponering 



2 Teoretisk referensram 
Kapitlet behandlar relevant vetenskaplig teori inom de områden som har behandlats vid 
framtagande av modeller för linjebalansering. Kapitlets inledande del behandlar manuella 
monteringsflöden, för att sedan behandla linjebalansering, Lean och slutligen simulering.  

2.1 Manuella monteringsflöden  
Produkter som säljs till konsumenter är vanligtvis ihop monterade och består av flera 
komponenter som har monterats ihop i flera monteringsprocesser menar Groover (2008). 
Vanligaste sättet att montera ihop detaljer är att använda sig av manuella monteringsflöden. 
Manuella monteringsflöden är fördelaktiga när: 

 Kundensefterfrågan är frekvent. 
 Produkterna är identiska eller likartade. 
 Arbetsinnehållet i monteringsprocesserna kan delas ner i små element. 
 Det inte finns ekonomisk fördel att automatisera monteringsflödet eller praktiskt 

omöjligt att genomföra. 

2.1.1 Manuell montering 
En monteringsstation i ett manuellt monteringsflöde är en av flera stationer längs 
monteringsflödet. I monteringsstationer utförs ett eller flera av de totala arbetsmoment som 
krävs för att montera ihop produkten. En monteringsstation består av de verktyg som krävs för 
att utföra arbetsuppgiften och minst en operatör. Monteringen kan utföras antingen sittandes 
eller ståendes. Monteringsstationer där operatören står är vanligt förekommande vid montering 
av större produkter. När en operatör kan sitta ner och arbeta är det oftast montering av små 
detaljer som elektronik eller förmonteringsstationer. (Groover, 2008) 
Operatörsträning och inlärningskurva 
Operatörer och dess kompetens är en av företagens viktigaste tillgångar. Operatörer med låg 
kompetens bidrar ofta till negativa effekter som lägre produktionstakt, sämre kvalité och den 
totala effektiviteten i produktionen blir lägre. Vid implementering av nya arbetsmetoder är det 
oerhört viktigt att en standard för arbetsutförandet implementeras samtidigt. Freivalds & Niebel 
(2013) beskriver några av de olika metoderna för att skapa standarder för arbetsutförande: 



 Inlärning genom praktiskt utförande. Ett vanligt antagande många företag gör är att det 
är kostnadsbesparande att låta nya operatörer börja arbeta i produktionen utan en 
ordentlig upplärning. Att inte ge någon utbildning till operatörer är ingen besparing, 
utan snarare en kostnad för företaget. Negativa effekter med att arbeta utan upplärning 
är att operatörer kanske inte lär sig enligt standardiserade arbetssätt, eller att det tar 
längre tid att uppnå den önskade standarden. Operatören kommer även behöva en längre 
inlärningstid för att utföra uppgiften.  

 Skriftliga instruktioner. Vid enklare arbetsoperationer eller när operatörer är kunniga 
och erfarna är skrivna instruktioner ett bra hjälpmedel. Skriftliga instruktioner kan vara 
information för vissa variationer i processen. Det är av yttersta vikt att språket som 
används i instruktionerna, är av sådan karaktär att det är enkelt för operatören att tyda. 

 Bildinstruktioner. En metod som har visat sig vara väldigt effektivt vid upplärning av 
operatörer. Operatörers utbildningsnivå och språkkunskaper är inget hinder för att lära 
sig nya arbetsmoment.  

 Videofilmer. När videofilmer används vid inlärning, tillskillnad från bildinstruktioner är 
att dynamiken i arbetsprocessen tydliggör samspelet mellan rörelser, verktyg och delar. 
Skapa videofilmer är relativt billigt att skapa och enkelt att visa för operatörer. Fördelen 
vid inlärning av arbetsuppgifter med hjälp av videofilmer är att operatören själv kan 
bestämma hur fort filmen ska gå, möjlighet att pausa och spola tillbaka.  

Lära sig nya saker är beroende av tid, både svåra eller enkla arbetsuppgifter kan vara väldigt 
tidskrävande att lära sig. Svåra arbetsuppgifter kan ta flera veckor att lära sig att bemästra utan 
att skapa fördröjningar i arbetsprocessen och enklare uppgifter kan kräva åtskilliga timmar av 
träning. Tidsåtgången för att uppnå den optimala cykeltiden illustreras med hjälp av en kurva i 
Figur 4 och kallas för inlärningskurva. (Freivalds & Niebel, 2013) 



 
Figur 4 inlärningskurva 

I Figur 4 är cykeltiden 150 sekunder i första cykeln. Desto fler cykler operatören utför desto 
kortare blir cykeltiden. När kurvan planar ut börjar operatören uppnå den önskade cykeltiden 
och efter tillräckligt många cykler kommer den önskade cykeltiden att uppnås. (Freivalds & 
Niebel, 2013) 
För att operatören ska lära sig en uppgift är det viktigt att tiden som krävs för att lära sig att 
utföra arbetsuppgiften tillgodoses av arbetsgivaren. Om en operatör inte får tillräckligt med tid 
för att lära sig en uppgift och måste istället utföra andra uppgifter kommer inlärningen stagnera. 
Det är av yttersta vikt att rotationen av operatörens arbetsuppgifter utgår ifrån enskilda 
individers förmåga att lära sig nya saker. Vid för tidig rotation av arbetsuppgifter påverkas 
operatörers inlärning enligt Figur 5.  (Nord, et al., 1997) 
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Figur 5 inlärning med rotation 

Flaskhals 
Flaskhalsen är det som stoppar upp ett företags möjlighet att tjäna pengar. En flaskhals i 
produktionen i en fabrik är den process som begränsar företagets möjlighet att tjäna pengar. 
Antalet färdigtillverkade produkter i en fabrik är densamma som antalet färdigtillverkade 
produkter i flaskhalsen. Vid produktionsplanering ska planeringen utgå från flaskhalsen, 
eftersom det är flaskhalsen som bestämmer genomflödet i fabriken. Det är av yttersta vikt att 
flaskhalsen hela tiden fungerar och inte står still på grund av haveri eller materialbrist. En metod 
för att eliminera flaskhalsar är att balansering av flödet utföras, inte kapaciteten. Med det menas 
att partistorlekar delas upp i mindre partier för att snabbare kunna flyttas framåt till 
nästkommande station. Köer framför stationer som inte är flaskhalsar skall minskas ner för att 
alltid kunna förse flaskhalsen med produkter. Det är flaskhalsen som styr lagernivån i 
produktionen och återfyllnaden av lagren bör ske i den takt som krävs för att förse flaskhalsen 
med material.  
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Takttid och Cykeltid 
Det är takten som bestämmer tillverkningshastigheten i produktionsflödet, med vilket intervall 
kunden behöver en produkt. Takt innebär en specifik produktionsvolym som ska produceras 
under ett bestämt tidsintervall (Petersson, et al., 2009). Beräkning av takttiden utförs genom att 
ta den tillgänglig arbetstid och dividera med genomsnittlig efterfråga under en specifik 
tidsperiod. Vid en säsongsberoende efterfråga är det viktigt att definiera perioden takten ska 
beräknas på. Beräkning av takttid på en lägre tidsperiod skapar en stabilare produktion, men 
nackdelen är att lager uppstår för att skapa stabilititet under svängningar i produktionsvolymen. 
Takttiden kan variera väldigt mycket beroende på vilken typ av tillverkning som utförs. För att 
klara av stora variationerna är det viktigt att operatörer är involverade och har förståelse för takt 
som koncept. Det är vanligt att cykeltid förväxlas med takttid. (Bicheno, et al., 2011) 
Cykeltiden är den tid det tar att utföra en maskincykel eller process. När cykeltiden är längre 
än takttiden uppstår en flaskhals. Vid produktionsplanering är det flaskhalsarna som avgör 
produktionsvolymen. För att uppnå en utjämnad och balanserad produktion utan flaskhalsar, 
bör fokus läggas på att försöka eliminera onödiga körer. Stationer som inte är flaskhalsar 
behöver ingen kö framför stationen och att dela upp partier i mindre kvantiteter bidrar till 
kortare köer. (Bicheno, et al., 2011) 
Det är även viktigt att inte förväxla begreppet utnyttjandegrad med beläggning. En icke-
flaskhals skall inte beläggas om det inte finns ett behov. Producera detaljer utan behov leder till 
överproduktion. Beläggning av en maskin är endast effektivt om maskinens 
produktionshastighet är balanserad och det är det som är utnyttjandegrad. Vanligtvis tas inte 
hänsyn till flaskhalsens kapacitet vid identifiering av utnyttjandegraden. (Bicheno, et al., 2011) 
I  Figur 6 illustreras ett produktionsflöde med 5 operationer. Station två och fyra har längre 
cykeltider än takttiden och det uppsår två flaskhalsar i produktionsflödet.  



 
Figur 6, cykeltid och takttid 

TAK-mätning 
Ett system som anses vara tillgängligt är inte bara ett system som fungerar, utan fungerar på 
rätt sätt. TAK-konceptet är möjligt att tillämpa i alla processer vars kapacitet påverkas av 
parametrarna T, A, och K. TAK-värdet kan följs upp på flertalet olika sätt och några av dessa 
är hela monteringsflöden, enskilda maskiner och fabriksavsnitt. 
För att beräkna variablerna T, A och K använder sig Hagberg & Henriksson (2010) av följande 
formler: 

ä ℎ  ( ) =  ä  
 ä   (Ekv1) 

ä  ( ) =  ä  ∗ ∗   (Ekv2) 

 ( ) =   (Ekv3) 

 ( ) = ∗ ∗  (Ekv4) 
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Förutbestämda tidssystem 
Ett förutbestämt tidssystem (eng. Pretermined Motion Time System) är en metod för att mäta 
arbetstidsåtgång. Det vanligaste och mest utvecklade systemet är MTM (Metod Tid Mätning 
eller Method Time Measurement på engelska). Systemets framgång beror på att det är generellt 
och har utvecklats under en lång tid. Vid användning av MTM-systemet bryts arbetsinnehållet 
ner i elementarrörelser. MTM-systemet innehåller ett antal grundrörelser och varje grundrörelse 
har ett antal olika klasser beroende på svårighetsgrad och rörelsens avstånd. Utveckling av 
MTM har lett till nya system som MTM-2 och MTM-3. Skillnaden mellan MTM och de nya 
systemen är att grundrörelser har slagits tillsammans till sekvenser. Exempel på en sekvens i 
MTM-2 är ”ta” och ”placera” som är en sammansättning av flera grundelement. I MTM-3 
kombineras sekvenser ihop och bildar nya sekvenser, ett exempel är ”ta” och ”placera” bildar 
”hämta”. MTM-2 och MTM-3 är systemen som används framförallt vid manuella 
arbetsmoment. Det finns även ett förutbestämt tidssystem som är svenskutvecklat och heter 
SAM (Sekvensbaserad aktivitets och metodanalys) och illustreras i Figur 7. SAM och MTM-2 
har ungefär lika stora element. (Olhager, 2013)  

 
Figur 7 SAM-analys 

  



 

2.1.2 Monteringsflöde med manuella monteringsstationer 
Ett manuellt monteringsflöde består av manuella monteringsstationer i en bestämd sekvens. I 
varje monteringsstation utförs en bestämd del av det totala arbetet, produkterna transporteras 
framåt i flödet när arbetsuppgifterna är utförda i respektive station. Frekvensen färdiga detaljer 
lämnar monteringsflödet bestäms av den långsammaste stationen. I de flesta fall utförs 
monteringen på en huvuddetalj och under flödets gång monteras detaljer på huvuddetaljen. 
Vanligaste tillvägagångssättet för att förflytta en detalj är att använda sig av en mekanisk 
transportlösning. (Groover, 2008) 
Produktionsflöden 
Det enklaste produktionsflödet är när bara en produktvariant produceras i flödet. När det bara 
produceras en produkt behöver inte produktionsflödet anpassas för andra produktvarianter. 
Producera fler produktvarianter än en kan kräva fler verktyg, fixturer och bidra till en större 
materialfasad. (Olhager, 2013) 
Groover (2001) delar upp produktionsflöden i tre kategorier: 

 Produktionsflöde som hanterar en typ av produktvariant och produktmix uppstår aldrig. 
Eftersom endast en produktvariant produceras uppstår inte omställningar.  

 Produktionsflöde som producerar batchvis och producerar fler än en produktvariant. 
Arbetsstationerna ställs in för att producera en typ av variant i en batch, när batchen är 
klar utförs en omställning för att kunna producera en batch av en annan variant. 
Nackdelen med batch tillverkning är att det uppstår produktionsbortfall. När maskiner 
ställs om för att producera olika produktvarianter, blir maskinerna stillastående och 
produktionen stannar. Batch tillverkning används vanligtvis när efterfrågan är medelhög 
och inte ett för stort antal varianter. 

 Produktionsflöde som producerar med en produktmix innebär att produktvarianterna 
inte produceras i en specifik ordning. Alla stationer i produktionsflödet är utrustad med 
nödvändig utrustning för att klara uppgiften. Produktionsflöden med produktionsmix är 
vanligt förekommande i fordonsindustrin. 

  



Materialhantering 
Det finns två metoder för att förflytta en produkt genom en manuell montering. Antingen 
förflyttas produkten i en bestämd bana manuellt eller med hjälp av någon form av mekanisk 
lösning. (Groover, 2008) 
Vid förflyttning av produkter manuellt är det operatören med sin egen handkraft som förflyttar 
produkten. Det finns dock två problem vid användning av den här metoden. Det första 
problemet är när operatören är klar med sin arbetscykel och skickar vidare produkten till nästa 
station, är om operatören i stationen innan inte är klar får operatören vänta på arbete. Ett vanligt 
uttryck för detta problem är att operatören svälter. Det andra problemet är när operatören är 
blockerad. Det innebär att stationen framför inte har slutfört sin arbetscykel innan operatören 
bakom är klar med sin arbetscykel. Detta resulterar i att operatören inte kan skicka fram 
produkten och operatören kan inte utföra arbete på en ny produkt eftersom blockering uppstår. 
För att undvika dessa två problem används buffertar mellan arbetsstationerna. När arbetet i 
stationen är utfört skickas det framåt i flödet till bufferten. Resultatet av att använda sig av 
buffertar är att Produkter I Arbete (PIA) ökar signifikant, vilket inte är bra ur ett ekonomiskt 
perspektiv. En annan negativ effekt är att operatörerna inte är synkroniserade, vilket bidrar till 
minskad hastighet i produktionsflödet. (Groover, 2008) 
Den andra metoden för att förflytta produkter i en manuell montering är att använda sig av 
mekaniska lösningar. En av många metoder är att använda sig av conveyer system. Groover 
(2008) nämner tre vanliga transportsystem: 

 Kontinuerligt transportsystem, är uppbyggt med en conveyer som rör sig med en 
konstanthastighet. Vanligt användningsområde är vid slutmontering av bilar. 
Vanligtvis är conveyern lika lång som produktionsflödet, men vi montering av bilar 
brukar arbetet delas upp i mindre segment, med ett conveyer system för varje segment. 
Anledningen till det är på grund av det stora antalet arbetsoperationer vid slutmontering 
av bilar. Skulle inte arbetet delas in i mindre segment skulle conveyern bli alldeles för 
lång. Kontinuerliga transportsystem kan delas in i två kategorier, antingen är produkten 
fast på conveyern eller med möjlighet att ta av från conveyern.  

 Synkroniserat transportsystem, alla produkter flyttas synkroniserat framåt i 
produktionsflödet och stannar på en bestämd plats i monteringsstationerna. 
Användningen av synkroniserade transportsystem i manuella monteringsflöden är inte 



vanligt förekommande. Anledningen till det är för att stress kan upplevas eftersom 
arbetsuppgiften måste vara klar vid en specifik tidpunkt.  

 Osynkroniserat transportsystem, Produkten skickas framåt i flödet av operatören när 
arbetsuppgiften är avklarad. Eftersom produkterna skickas framåt när operatören är klar 
kan det uppstå mindre buffertar mellan arbetsstationerna. 

Materialflödesutformning 
För att produkter ska kunna produceras i den takt kunden vill ha produkter, är det viktigt att 
skapa produktionsflöden med rätt förutsättningar. Det mest fördelaktiga produktionsflödet att 
använda sig av är ett rakt flöde. Produktionsflöden som är parallella eller delvis parallella bör 
undvikas och istället skapa raka enkla produktionsflöden. Det är problematiskt att styra vad 
som ska produceras när flödet divergerar eller konvergerar i ett delvis parallellt flöde. 
(Petersson, et al., 2009) 

 
Figur 8, divergerande och konvergerande flöde, fritt tolkad från Petersson, et al., (2009) 



I produktionsflödet ska beslut om vilken produkt som ska produceras undvikas i den största 
möjliga utsträckningen. När det finns möjlighet att välja vad som ska produceras, finns det även 
en möjlighet att fel produkt produceras. För att undvika produktion av fel produkter kan 
arbetsinstruktioner användas. Den bästa lösningen för att eliminera fel är att bygga bort 
felkällan och skapa raka produktionsflöden. (Petersson, et al., 2009) 
Vanliga utformningar av produktionsflöden i automatiserade produktionsflöden är L-format, 
U-format, O-format och rektangulära produktionsflöden. (Groover, 2008) 
Styrning av produktionsflödet 
För att uppnå önskad produktionshastighet i ett manuellt monteringsflöde måste 
monteringsstationernas cykeltider överensstämma med den önskade produktionshastigheten 
(Groover, 2008). Om en monteringsstations cykeltid inte stämmer överens med den önskade 
produktionshastigheten kommer inte önskad produktionshastighet uppnås. Groover (2008) 
beskriver tre metoder för att styra monteringsflödet: 

 Fast takttid. Operatören måste utföra arbetet i en monteringsstation på en bestämd 
takttid, vilket är densamma som cykeltiden. Transportsystemet som används i 
monteringsflödet är synkroniserat transportsystem och är oftast densamma som 
takttiden. Användning av fast takttid kan vara fördelaktigt eftersom operatörerna kan 
uppleva stress och stress till en viss nivå har visat sig ha positiv effekt på människors 
prestation. En av nackdelarna med att använda sig av fast takttid är att när takttiden är 
slut, skickas arbetet framåt i monteringsflödet även om arbetet inte är färdigställt. 

 Takt med marginal. Ett monteringsflöde som använder sig av takt med marginal ska 
operatören utföra arbetscykeln inom takttiden, vilket är längre än cykeltiden. Vid 
tillverkning av flera olika produktvarianter i ett monteringsflöde kan olika långa 
cykeltider uppstå i monteringsstationerna. För att klara av varierande cykeltider är 
takttiden längre än den längsta cykeltiden.  

 Ingen taktning. Finns ingen bestämd tid arbetscykeln måste vara klara inom. 
Operatörerna utför arbetet i monteringsstationerna utifrån sitt eget arbetstempo.  



2.2 Linjebalansering 
Vid framtagande av ett nytt produktionsflöde är problematiken att skapa ett produktionsflöde 
som är balanserat. Ett balanserat produktionsflöde innehåller ett antal arbetsstationer vars syfte 
är att producera en produkt med en bestämd produktionstakt med högt resursutnyttjande. För 
att uppnå dessa krav måste samtliga cykeltider i produktionflödets arbetsstationer vara nästintill 
densamma. Vid balansering av produktionsflöden måste hänsyn tas till operationsföljd och fast 
utrustning. För att uppnå optimal balans i produktionsflödet måste samtliga arbetsstationers 
cykeltider vara densamma. Att uppnå ett perfekt balanserat produktionsflöde är en väldigt svår 
uppgift. Problemet med linjebalansering beskrivs på två sätt.  

 Med hjälp av arbetsstationers cykeltid bestäms minsta antalet arbetsstationer som krävs 
för att producera enligt kundensefterfrågan  

 Minska cykeltiderna i arbetsstationerna. 
Metoden som oftast används för att balansera produktionsflödet är den förstnämnda. Första 
steget är att identifiera efterfrågan, som är till underlag för produktionstakten. Sedan bestäms 
cykeltiden utifrån produktionstakten. (Olhager, 2013) 

2.3 Tillverkningsfilosofi 
2.3.1 Lean 
”Lean är, kortfattat uttryckt, en verksamhetsstrategi som prioriterar flödeseffektivitet framför 
resurseffektivitet” (Modig & Åhlström, 2012). Flödeseffektivitet består av två huvuddelar: 

 Genomloppstid 
 Värdeskapande aktiviteter 

Lean är endast ett ord för en verksamhetsstrategi vars syfte är att producera ett värde. För att 
arbeta flödeseffektivt inom industrin handlar det om att lägga fokus på materialet som förädlas 
till produkter. Flödeseffektiviteten mäts genom att mäta hur stor del av tiden produkten förädlas 
från det att behovet uppstod, tillsdess behovet är uppnått.  För att kunna arbeta flödeseffektivt 
måste förståelse över processerna finnas eftersom det är processerna som ger upphov till 
flödeseffektivitet. En process måste ha ett definierat start och slut. När processen ska starta och 
sluta är inte förutbestämt, utan kan definieras olika beroende på person. Vart start och 



slutpunkten i processen är definierade är av stor betydelse eftersom det underlaget till 
mätningen av genomloppstiden. Tiden det tar för produkten att ta sig från start till slutpunkten 
är genomloppstiden. (Modig & Åhlström, 2012) 
Processer är en uppsättning aktiviteter som produkter passerar. För att skapa en förståelse för 
vad flödeseffektivitet är måste begreppet värdeskapande aktivitet vara förstått. Värdeskapande 
aktiviteter är vid förädling av produkter, när produkter bearbetas tillförs värde till produkten. 
Några icke-värdeskapande aktiviteter är när produkter förvaras i lager eller väntar på att 
bearbetas. (Modig & Åhlström, 2012) 
Lean är inte ett oföränderligt läge som uppnås vid en viss nivå, utan är ett tillstånd där ständiga 
förbättringar sker. Förbättra flödeseffektiviteten och samtidigt förbättra resurseffektiviteten är 
målet med Lean. (Modig & Åhlström, 2012) 
  



2.4 Simulering 
2.4.1 Introduktion 
Simulering är en imitation av ett verkligt system eller process över en viss tid. En 
simuleringsmodell skapas för att se hur ett verkligt systems beteende förändras under en 
specifik tidsperiod. Simuleringsmodellen som skapas är antaganden om hur ett verkligt system 
fungerar. (Banks, et al., 2005) 
Det finns olika tillvägagångssätt för att illustera ett system,  metoden Law (2007) använder för 
att studera ett system illustreras i Figur 9 och textens utförligare beskrivning. 

 
Figur 9 olika sätt att studera ett system, fritt tolkat från Law, (2007) 

Om det är lönsamt och möjligt kan ett systems förändringar implementeras på ett verkligt 
system. Fördelen med att implementera förändringar på ett verkligt system är att det inte går att 
ifrågasätta om systemet är validerat. Nackdelen med att experimentera med ett verkligt system 
är att det kan bli väldigt kostsamt, eftersom produktionen kan påverkas negativt av 



experimenten. För att undvika kostsamma experiment kan en modell av ett system skapas. En 
av nackdelarna med att skapa en modell av ett system är hur väl systemet stämmer överens med 
verkligheten och huruvida det kan användas som beslutsunderlag. 
Bygga en fysisk modell i miniatyrskala kan vara ett bra verktyg för att studera ett system, men 
i de flesta fall används en matematisk modell. Matematiska eller logiska relationer uppstår med 
hjälp av antaganden och utgör en modell som används för att skapa förståelse för hur ett system 
beter sig. Modeller kan utvecklas och lösas med hjälp av matematiska metoder. Analytisk 
lösning är av enklare karaktär och kan lösas med exakthet. För det mesta är verkliga system 
alldeles för komplexa för att lösas med en analytisk lösning, och måste lösas med hjälp av 
simulering. Simulering delas in i tre olika klasser: 

 Statiska och Dynamiska modeller, en ögonblicksbild av ett system fås med en statisk 
modell, eller en modell där tid inte spelar någon roll. En dynamisk modell är ett system 
som skapas med hänsyn till tiden. Dynamiska modeller kan vara en representation av 
ett conveyer-system i en fabrik. 

 Deterministisk och stokastisk simulering, en modell som inte innehåller någon form av 
slumpmässighet är en deterministisk modell. Indata som används innehåller ingen 
slumpmässighet och modellens beteende är förutbestämd. En modell som innehåller 
slumpmässighet är en stokastisk modell. Stokastisk händelse i en simuleringsmodell kan 
vara produkter som blir försenade på grund av en operatör. Stokastiska händelser är 
vanligt förekommande i simuleringsmodeller, eftersom allt som sker i ett system inte 
kan förutses. Nackdelen med stokastisk simulering är att utdata baseras på 
slumpmässighet, vilket medför att datan bara kan ses som en uppskattning av det 
verkliga systemets beteende. 

 Kontinuerlig och Diskret Händelsestyrd simulering, i en kontinuerlig 
simuleringsmodell förändras variablerna kontinuerligt med hänsyn till tid. För att skapa 
en kontinuerlig modell definieras ekvationer för en mängd variabler Banks, (1998). Ett 
exempel på ett kontinuerligt system är när ett flygplan flyger genom luften, under 
flygturen kommer variablerna hastighet och position variera ständigt med avseende till 
tiden (Law, 2007). I ett diskret system ändras variablerna vid ett diskret antal tidpunkter. 
Ett exempel på ett diskret system är vid beräkning av antalet kunder inne på en bank. 
Antalet kunder förändras endast när kunder kommer in i banken eller lämnar. Antalet 



kunder kan endast beräknas med heltal, eftersom systemet är diskret (Banks, et al., 
2005). Det är endast ett fåtal system som i sin helhet är diskreta eller kontinuerliga. 
Vanligtvis dominerar antingen det diskreta eller det kontinuerliga, vilket underlättar vid 
klassificering av systemet. (Law, 2007) 

De flesta system behöver någon gång under sin livslängd studeras. Syftet med att studera 
systemet är för att få insikt i systemet och dess komponenter.  System behöver även studeras 
innan dess förhållanden förändras, för att skapa en förståelse över dess nya beteende. (Law, 
2007) 

2.4.2 För och nackdelar med simulering 
Utveckling av datorers hårdvara är en ständigt pågående process menar Banks (1998). Datorers 
lagringsutrymmen och grafik är några av de hårdvaror som har förbättrats avsevärt. En industri 
som har tagit fördel av datorindustrins utveckling är utvecklarna av simuleringsprogram. 
Datorers hårdvara blir ständigt bättre, likaså simuleringsmjukvaror. Användningen av 
simulering har ökat och några av fördelarna med att använda sig av simulering är: 

 Möjliggör tester av förändringar i ett system, utan att påverka det verkliga systemet. 
 Skapa förståelse för hur ett system fungerar. 
 Vid anskaffning av en maskin kan olika kapaciteter för en maskin simuleras för att 

säkerställa att rätt maskin för uppgiften anskaffas. 
 Vid framtagning av ett nytt system eller ombyggnad av ett system. Kostanden för 

simulering vid framtagande av ett nytt system eller ombyggnation av ett system, uppgår 
vanligtvis inte till mer än 1 % av den totala kostnaden. 

Det finns även nackdelar med simulering och några av dessa är: 
 Skapa en simuleringsmodell är inte lätt, det krävs träning och erfarenhet.  
 Ett system kan modelleras på flera olika sätt. Om två personer modellerar samma 

system, är sannolikheten att systemen är konstruerade identiskt minimalisk. 
 Simulera och konstruera en simuleringsmodell kan vara kostsamt och tidskrävande. 



2.4.3 Banks tolvstegsmodell  
En simuleringsmodell måste följa ett antal olika steg i en viss följd. Författare använder sig av 
olika modeller, men den här rapporten kommer använda sig av Banks, et al (2010) 
tolvstegsmodell som illustreras i Figur 10. Siffrorna brevid figurens symboler hänvisar  till 
textens utförligare beskrivning.,  
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Figur 10 tolvstegen i ett simuleringsprojekt, fritt tolkat från Banks, et al. (2010) 



1. Problemformulering  
Det första som bör identifieras vid ett simuleringsprojekt är problemet. Om 
problembeskrivningen förses av en uppdragsgivare, är det viktigt att personen som skall utföra 
simuleringsprojektet får en tydlig och väldefinierad problembeskrivning. Om det är personen 
som skall utföra simuleringen som skapar en problembeskrivning är det viktigt att 
uppdragsgivaren förstår och samtycker med problembeskrivningen. Ett problem som inte är 
tydligt och väldefinierat kan leda till att under projektets gång måste en omformulering av 
problemet utföras.  

2. Projektplan och mål 
En simulering har ett antal mål som ska besvaras. I det här skedet av projektet bör en noga 
avvägning göras om simulering är det bästa verktyget för att besvara målen. Anses simulering 
vara den bästa metoden för att lösa problemet, måste även projektplanen innefatta antalet 
personer som krävs, kostnad och tidshorisonten för projektet. 

3. Förståelse av modellen 
Simuleringsmodellen behöver inte vara en exakt avspegling av det verkliga systemet, det 
viktigaste är att huvuddelarna innefattas i simuleringsmodellen. I första stadiet av en 
simuleringsmodell är det bättre att skapa en enklare modell, för att senare skapa mer 
komplexitet i modellen. Involvera användarna av modellen i modellkonstruktionen är väldigt 
fördelaktigt för att få en djupare förståelse och bidra med kunskap. 

4. Datainsamling 
Datainsamling är en väldigt viktig del av simuleringen och är en omfattande process att samla 
in. Målen med simuleringen avspeglar vilken typ av data som behöver samlas in. Insamling av 
data och skapande av modell utförs med en kontinuerlig samverkan. Förändras modellens 
komplexitet kan det resultera i att andra indata krävs. Datainsamlingen bör starta i ett tidigt 
skede av projektet, eftersom det är tidskrävande att samla in all data. 

5. Modellberskrivning 
Insamlade indata och förenklingar av det verkliga systemet bryts ner till en nivå att skapande 
av simuleringsmodell kan utföras. Simuleringsmjukvaran som används ska vara bäst lämpat för 



det resultat som vill uppnås. Valet av simuleringsmjukvara medför olika mängd av 
programmering som krävs för att uppnå önskat resultat. 

6. Verifiering 
Verifiering är en kontroll av simuleringsmodellen för att verifiera att önskade funktioner 
fungerar på ett korrekt sätt. Om modellen inte fungerar på ett korrekt sätt kan justeringar 
behövas göras för att uppnå önskat resultat. Kontrollera att önskade funktioner fungerar korrekt 
i en väldigt komplex simuleringsmodell är väldigt svårt, om inte omöjligt. För att verifiera att 
modellen fungerar på ett korrekt sätt kan sunt förnuft vara enda lösningen.  

7. Validering 
Validering är en kontroll av simuleringsmodellen för att säkerställa att modellen beter sig som 
det verkliga systemet, och att värdena är realistiska. För att uppnå en validerad 
simuleringsmodell utförs en kalibrering i iterationer, till dess att skillnaden mellan den verkliga 
modellen och simuleringsmodellen anses obetydliga. 

8. Experiment 
Vilka alternativ som ska simuleras bestäms. Även simuleringens längd och antalet replikationer 
bestäms i detta steg. 

9. Analysering och simulering 
Simulering utförs med det antalet replikationer som är bestämt. Analysering av resultatet utförs. 
Parametrar som analyseras kan var genomsnittliga ledtiden, Produkter I Arbete (PIA) och 
flaskhalsar. 

10. Fler simuleringar 
Efter antalet replikationer som har beslutats att simulera är utfört, kan det krävas fler 
replikationer för att säkerställa att önskat resultat uppnås. 

11. Dokumentera resultat 
Dokumentering delas upp i två olika typer, antingen simuleringsrapport eller projektrapport. 
Simuleringsrapporten ska vara till underlag för att förstå hur simuleringen fungerar, om en 
annan användare skall använda modellen eller att simuleringsmodellen används i framtiden. 



Projektrapporten skall uppdateras med en frekvens minst en gång i månaden för att personer 
som inte är involverade i dagliga arbetet ska kunna få en uppfattning om projektets 
fortskridande gång. Resultat som har uppnåtts under projektets ska vara väl dokumenterade för 
att ägaren av projektet ska kunna jämföra nuvarande systemet, med det föreslagna läget från 
simuleringen. 

12. Implementering 
En lyckad implementering beror på de tidigare elva stegen. Om stegen fram till 
implementeringen har utförts korrekt och utförligt, är sannolikheten för en lyckad 
implementering god. Har stegen fram till implementeringen inte utförts korrekt och utförligt, 
minskar sannolikheten för en lyckad implementering. 

2.4.4 Indata  
Simuleringsmodeller som använder sig av stokastiska indata måste en lämplig distribution 
specificeras för indatan. Exempel på stokastiska indata kan vara kundensefterfrågan eller 
cykeltider i monteringsstationer. Valet av distribution kan ha en drastisk påverkan på modellens 
resultat och det är därför viktigt att välja rätt distribution. (Law, 2007) 
 Law (2007) påvisar tre metoder för att välja rätt distribution: 

 Historisk indata, systemet använder indatan direkt i modellen och kallas vanligtvis för 
trace-driven simulation. En av nackdelarna med trace-driven simulation är att det 
endast är möjligt att återskapa vad som har hänt historiskt och modellen kan inte anta 
något annat värde än den insamlade datan. Vid validering av simuleringsmodeller kan 
användningen av historisk indata vara fördelaktig. 

 Empirisk distribution, insamlade indatan blir tilldelad en sanolikhetsfördelning. 
Nackdelen med att använda empirisk distribution är att ett värde inte kan anta ett lägre 
värde än det lägsta insamlade värdet, och inte högre än det högsta värdet. 

 Teoretisk distribution, indatan blir tilldelad en teoretisk distribution. Fördelningen är 
definierad matematiskt med t.ex. normalfördelning. Fördelen med att använda teoretisk 
distribution är att ett värde kan anta ett lägre värde än det lägsta insamlade värdet, och 
högre än det högsta värdet. 



Användning av teoretisk distribution är normalt den metod som föredras för att skapa 
stokastiska indata till en modell. När insamlade datan endast innehåller en mindre mängd data 
uppstår ofta pikar. Med teoretisk distribution slätas topparna och andra avvikelser ut. Det kan 
vara svårt eller nästintill omöjligt att hitta en teoretisk distribution som passar till indatan. (Law, 
2007) 
Den enda indata som tas i beaktning i det här examensarbetet är monteringsstationernas 
cykeltider. I kapitel  2.1.2  påvisas det att cykeltiderna kan variera beroende på val av styrning 
av produktionsflödet. Eftersom det finns en variation i cykeltiderna måste en lämplig fördelning 
på indatan användas. Metoden som  Law (2007) föredrar att använda är teoretisk distrubition. 
Vid manuell montering uppstår variationer och en metod som lämpar sig bra i manuella 
monteringsstationer är Johnson SB fördelningen (Urenda, et al., 2008). 

Johnsons distributionsfamilj skapades av N. L Johnson och publicerades 1949 i journalen 
Biometrika. Johnson distribution grundas på normalfördelning. Johnsonfamiljen består av 
Johnson SB och Johnson SU fördelning. (Kotz & Van Dorp, 2004) 

Johnson SB definieras av George & Ramachandran (2011) enligt formeln: 

=  +   ln −
+  − , <  +   

Z är en normal stokastisk standardvariabel,  och  är formparametrar (  > 0 och > 0),  är 
en skalningsparameter,  är en lägesparameter och X är en kontinuerlig stokastisk variabel vars 
fördelning är okänd och ska uppskattas (George & Ramachandran, 2011). 

2.4.5 Utdata 
2.4.5.1 Validering 
Att avgöra om en simuleringsmodell är en korrekt avspegling av ett verkligt system är en av de 
svåraste uppgifterna vid framtagande av en simuleringsmodell.  En simuleringsmodell anses 
vara valid om det är möjligt att använda simuleringsmodellen som beslutsunderlag likt de beslut 
som skulle tas om det var möjligt att experimentera med det verkliga systemet. Vid framtagande 
av en simuleringsmodell som är likt ett system som redan finns skapas en simuleringsmodell 
av det befintliga systemet. Efterfrågade utdata från simuleringsmodellen jämförs med det 
verkliga systemets utdata. När utdata från modellen och det verkliga systemet stämmer överens 



anses modellen vara validerad och simuleringsmodellen modifieras för att efterlikna det 
föreslagna systemet. En annan metod för validering är att en expert validerar att utdata stämmer 
överens med det förväntade resultatet. Metoden för validering kan användas både när det finns 
ett system och när det saknas ett verkligt system. Det som måste tas i beaktning med 
användandet av en expert är att om experten vet exakt vilken utdata som efterfrågas finns det 
ingen mening med att skapa en modell. (Law, 2007) 
2.4.5.2 Steady State analys 
Den vanligaste metoden för framtagande av en steady state analys enligt Law (2007) är Welch 
metod. En steady state analys enligt Welch metoden innefattar fem till tio replikationer med en 
förhållandevis lång simuleringstid. I varje replikation samlas utdata in vid fasta tidsintervall. I 
Figur 11 presenteras medelvärdena av utdatan throughput/hour (th) vid de fasta tidsintervallen. 
I en steady state analys räknas tiden det tar för simuleringsmodellen att stabilisera sig bort och 
benämns som uppvärmningstid. När utdatan har stabiliserat sig anses modellen vara i ett steady-
state och simuleringstiden ska vara tillräckligt lång för att samtliga händelser kan uppstå, men 
inte längre än vad som är nödvändigt. (Law, 2007) 

 
Figur 11 Steady State analys 

  



3 Litteraturstudie 
Kapitlet kommer behandla litteraturstudier inom områdena linjebalansering och bemanning. 
Litteraturstudiens syfte är att analysera vad tidigare forskning har resulterat i inom området 
linjebalansering och bemanning. Analys av de artiklar och studier som har använts i 
litteraturstudien kommer att genomföras för att identifiera gemensamma nämnare och knyta 
an till examensarbetet. 

3.1 Linjebalansering 
Nguyen, et al (2016) genomförde en Lean linjebalansering på en elektronik montering. Syftet 
med linjebalanseringen var att eliminera slöserier i monteringen. För att eliminera slöserierna 
genomfördes en analys av den befintliga monteringen. I analyseringen av det befintliga 
monteringsflödet användes enkla produktionstekniska verktyg, som att identifiera takttiden, 
cykeltiderna i monteringsstationerna identifierades, och arbetsmomenten i varje station delades 
upp i operatörs och maskinberoende arbete. Nästa steg var att identifiera flaskhalsen. För att 
uppnå takttiden och eliminera flaskhalsen ombalanserades arbetsuppgifterna i 
monteringsflödet. Resultatet av det ombalanserade flödet blev ökad effektivitet och 
eliminerande av slöserier. Tiden som operatörerna arbetade minskades med 25 %, men 
fortfarande uppnåddes önskad takttid.    
Zupan & Herakovic (2015) genomförde en fallstudie för optimering av produktionsflöden med 
hjälp av linjebalansering och Diskret Händelsestyrd Simulering (DHS). En simuleringsmodell 
skapas på de nuvarande obalanserade produktionsflödena. Resultatet av Simuleringen visar på 
att flödena inte är balanserade och takttiden måste bestämmas. När takttiden är bestämd 
beräknades antalet operationer som krävs för att klara av takttiden. De balanserade 
produktionsflöden har en mycket högre effektivitet, men flaskhalsar kvarstår. Genom att 
implementera en till truck och justera intervallet för råmaterialet eliminerades flaskhalsarna. 
Resultatet av ett balanserat flöde med eliminerade flaskhalsar bidrog till att produktionsutfallet 
ökade med nästan 400 %, inga stora buffertar, samt ökat maskinutnyttjandet. 
I en studie av Jamil & Razali, (2015) utfördes en linje balansering på ett monteringsflöde med 
mixad tillverkning. Företaget hade ett säkerhetslager för två dagars tillverkning, men ändå 
uppnåddes inte kundens efterfrågan. För att identifiera varför inte efterfrågan uppnåddes 
utfördes tidsstudier för att skapa en simuleringsmodell på monteringsflödet. För att skapa ett 
balanserat flöde togs två förslag fram. Första förslaget var att införa buffertar i monteringen, 



samt införa en ny maskin med en resurs. Andra förslaget var att införa buffertar, skaffa en 
ankomst yta och bygga upp buffert i förväg. Den aktuella produktionstakten var 118 detaljer i 
timmen. Införande av första förslaget skulle medföra en ökad produktionstakt till 129 st detaljer 
i timmen och andra förslaget skulle resultera i 131st detaljer i timmen. 
Saeheaw, et al., (2009) skapade en simuleringsmodell på en process som tillverkar hårddiskar 
till datorer för att genomföra en balansering av processen. För att identifiera eventuella 
flaskhalsar skapades en modell över den befintliga processen. Med hjälp av 
simuleringsmodellen identifierades systemets flaskhals, antalet produkter i arbete (PIA), 
tillverkade detaljer per timme och väntetiden. För att eliminera flaskhalsen och öka antalet 
tillverkade hårddiskar per timme, minska PIA och väntetiden användes en optimeringsklient. 
Parametrar som korrigerades för att balansera produktionsflödet var bland annat 
operationstiderna för samtliga stationer och batch storlekar. Resultatet av optimeringen var att 
PIA minskade med 86%, tillverkade produkter ökade med 80 % och väntetiden i systemet 
minskade med 90 %. 
Gingu, et al., (2014) använde sig av simulering för att optimera och balansera ett 
produktionsflöde. Syftet med att skapa en simuleringsmodell var för att identifiera flaskhalsen 
i produktionsflödet och ge förslag på förbättringar. Simulering av det befintliga systemet 
genomfördes och Gingu, et al., (2014) identifierade att vissa stationer hade för lågt utnyttjande 
och att produktionsflödet var obalanserat. Flaskhalsen i systemet identifierades genom att 
studera i vilken station flest produkter väntade på att bearbetas. Förslaget för att eliminera 
flaskhalsen var att skaffa en till maskin för att kunna köra två stationer parallellt. Resultatet av 
att skaffa en maskin till skulle resultera i 30,17 % i ökning av tillverkade detaljer. 

3.2 Bemanning 
I Hodo & Nackfors (2015) examensarbete var syftet med arbetet att utveckla ett operatörsobjekt 
i plant simulation för att kunna bemanna produktionen med rätt antal operatörer. Objektet ska 
skapa förutsättning för att kunna bestämma operatörernas arbetsområde, kompetens och 
beläggningsgrad. Objektet som skapades var en vidareutveckling av ett befintligt 
operatörsobjekt. För att testa om operatörsobjektet uppfyllde kraven genomfördes en fallstudie 
på ett verkligt system, och två fallstudier på fiktiva system med hjälp av simulering. Syftet med 
fallstudierna var att öka takt per timme och minska antalet operatörer genom att utföra 
optimeringar. Resultatet av fallstudien på det verkliga systemet var att antalet operatörer som 
används i dagsläget inte skulle inte behövas i systemet, men ändå uppnå takttiden.  



Hodo & Nackfors (2015) påpekar dock att operatörer ofta simplifieras bort för att de är svåra 
att modellera och att deras funktion i simuleringen oftast inte rättfärdigar tiden det tar att 
implementera operatörerna. 
Holm, et al., (2014) menar att det är svårt att utnyttja både automatiska och manuella 
produktionsflödet till sin spets. Varierande cykeltider, maskiner som går sönder, kvalitén på 
materialet varierar och olika typer av larm ställer operatören inför ett antal val. Prioriteringen 
av operatörens arbetsuppgifter kan ge betydande effekt på produktionsutfallet. För att skapa rätt 
förutsättningar för operatörerna skapades en simuleringsmodell med operatörer för att testa ett 
nytt system som ska ge bättre support till operatörerna vid prioritering av arbetsuppgifterna. 
Experimentet använde algoritmen Competence matrix och algoritmen tar i beaktning 
tillgängliga operatörer och operatören med högst kompetens blir tilldelad arbetsuppgiften. Om 
en operatör avböjer arbetsuppgiften skickas förfrågan till nästa operatör i 
kompetensrangordning. Resultatet som uppnådde med hjälp av simuleringsmodellen och 
algoritmen Competence matrix var en ökad throughput per timme med 5 %.  
Baines, et al., (2004) påstår att maskiner beskrivs väldigt utförligt i simuleringsmodeller, 
medans operatörer oftast ses som en enkel resurs. Det är ett problem vid skapande av system 
med en hög nivå av manuellt arbete. För att förbättra noggrannheten vid modellerande av 
mänskliga resurser i simuleringsmodeller har studien genomförts. Två stycken 
simuleringsmodeller har skapats och den ena modellen tar hänsyn till operatörernas ålder och 
den andra till tid. Resultatet som uppnåddes med första modellen var att från åldern 30 till 65 
minskade produktiviteten med 35 % och i den andra modellen var antal producerade ungefär 
densamma oberoende av tiden. Baines, et al., (2004) menar att ytterligare studier bör 
genomföras för att identifiera varför det knappt var någon skillnad beroende på tiden på dygnet. 
Kuo & Yang, (2007) menar att en av de viktigaste besluten som kan tas i ett arbetsintensivt 
tillverkningssystem är fördelningen av operatörernas arbetsuppgifter. Syftet med studien är att 
lösa problemet med att identifiera den bästa bemanningen med en blandad kompetens. En 
fallstudie genomfördes och beroende på operatörernas kompetens har antalet operatörer som 
krävs i systemet beräknats. 
Mura & Dini, (2016) genomför en studie med syftet att utföra en optimering för att lösa 
balanseringen av ett monteirngsflöde. Förutom att identifiera antalet arbetsstationer som krävs 
ska även antalet erfarna operatörer minimeras med hjälp av optimeringen, anledningen till att 



minska antalet erfarna operatörer är för att det är en väldigt stor kostnad för företagen. Samtliga 
arbetsuppgifter delades in i mindre arbetstempon. Vissa arbetstempon är beroende av varandra 
och måste utföras i en specifik ordning. Resultatet av optimeringarna är att antalet 
arbetsstationer har minskats och reducering av antalet erfarna operatörer. 

3.3 Analys litteraturstudie 
Litteraturstudie har genomförts för att skaffa en större förståelse och skaffa kunskap inom de 
metoder som kommer att uppstå vid framtagandet av monteringsflödet med tillhörande 
provkörning och säsongsberoende efterfrågan. Det som identifierades som en gemensam 
nämnare för nästan samtliga studier inom linjebalansering var att takttiden måste identifieras 
för att skapa ett balanserat monteringsflöde. Majoriteten av studierna använde även simulering 
för att identifiera flaskhalsen i systemet. 
I bemanningsdelen av litteraturstudien påtalade flertalet av författarna svårigheten med att 
använda operatörer i simulering. Faktorer som försvårar simulering med operatör är ålder, 
kompetens och prioritering av arbetsuppgifter. Hodo & Nackfors (2015) påtalar svårigheten 
med att implementera operatörer och att oftast förenklas operatörerna bort eftersom det är 
väldigt tidskrävande att implementera. 
För att besvara syfte och målen med examensarbetet var tanken att använda simulering som ett 
av verktygen. Det litteraturstudien svarar på är att simulering är ett kraftfullt verktyg för att 
testa systemet under olika förhållanden för att identifiera flaskhalsar i ett system. För att skapa 
realistiska simuleringsmodeller av det framtida monteringsflöde ska antalet montörer som krävs 
i monteringsflödet och operatörer i provkörningen implementeras med enklare varianter av 
operatörer. Anledningen är för att det är ett tidskrävande och svårt moment att införa operatörer. 
  



4 Nulägesanalys 
Kapitlet innefattar en beskrivning av de verkliga systemen och är tillgrund för framtagandet av 
koncepten för framtida systemet, samt för att skapa en förståelse för produktionen och 
produkterna. Innan nulägeskartläggningen identifierades problemen och målen med projektet 
i introduktionskapitlet. Teori inom området samlades in och dokumenterades i teoretiska 
referensramen och litteraturstudien för att skapa förståelse för problemen som skall lösas. 

4.1 Introduktion till monteringsflödena 
Innan skapande av ett nytt system är det viktigt att förstå hur det verkliga systemet fungerar.  
Informationen som har samlats in på de befintliga systemen har genomförts genom besök på 
företaget och intervjuer med personer som har ett övergripande ansvar för tekniska frågor på 
berörda monteringsflöden. I dagsläget sker produktionen av produkterna U och V parallellt i 
två separata monteringsflöden.  
Monteringsflödet för produktvariant V betecknas som monteringsflöde A. Monteringsflödet för 
produktvariant U betecknas som monteringsflöde B. En utförlig presentation av 
monteringsflödena återfinns i kapitel 4.2 för V och kapitel 4.3 för U. 
Gemensamt för båda monteringsflödena är den tillgängliga arbetstiden per dag. Båda 
monteringarna tillämpar endast dagtidsskift och den totala arbetstiden per dag presenteras i 
Tabell 1 tillgänglig arbetstid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillgängligtid 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dagtidsskift 492 min 492 min 492 min 492 min 438 min 

Paus 45 min 45 min 45 min 45 min 34,8 min 

Uppstart 12 min 12 min 12 min  min 12 min 

Städning 0 min 0 min 0 min 30 min 0 min 

Aktivitet 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 

Tillg.tid 435 min 435 min 435 min 405 min 391,2 min 

Tabell 1 tillgänglig arbetstid 



Kundens efterfrågan varierar beroende på vilken årstid det är på året. Anledningen till 
variationerna i efterfrågan beroende på årstiden beror generellt sett på att produkterna beställs 
under högsäsong. Fördelningen av kundensbehov för respektive säsong och produkt presenteras 
i Tabell 2 takttid beroende på årstid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga operationers cykeltider är framtagna med hjälp av mjukvaran AviX och beskrivs i 
kapitel 4.4. 

4.2 V monteringsflöde 
Monteringsflödet för produktvarianten V illustreras i Figur 12 med hjälp av layout över 
samtliga arbetsområden tillhörande V. Ett arbetsområde vars första bokstav börjar med ett A, 
t.ex. A0010 innebär att det är en monteringsstation i monteringsflöde A och 0010 innebär vilken 
station i monteringsordningen. Monteringsordningen är i kronologiskföljd och i V 
monteringsflödet är första stationen A0010 och sista A0050. Ett arbetsområde som betecknas 
FA är en förmonteringsstation och efterföljande siffror betecknar till vilken station 
förmonteringen tillhör, ett exempel är FA010 som är en förmonteringsstation till 
monteringsstationen A0010.   

U takttid beroende på årstid 
  Högsäsong     Lågsäsong 

Takttid 2 st/h 0,83 st/h 

Antal per skift 14 st 5,83 st 

V takttid beroende på årstid 
Takttid 3,33 st/h 0,425 st/h 

Antal per skift 23,33 st 2,97 st 
Tabell 2 takttid beroende på årstid 



 
Figur 12 V monteringsflöde 

Samtliga operationer i V monteringsflödet har en teoretisk cykeltid, verklig cykeltid och TAK-
värde. Teoretisk cykeltid är den tid det tar att utföra en arbetscykel utan någon form av TAK-
förluster. Verkliga cykeltiden är tiden det tar att utföra arbetet med TAK-förluster. Förlusterna 
som uppstår i monteringsflödena är det genomsnittliga TAK-värdet under året (borträknat juli 
och augusti). Samtliga cykeltider och TAK-värden återfinnes i Tabell 3. Den styrande stationen 
i V monteringsflödet är A0020 och det är den stationen som är monteringsflödets flaskhals.  

V cykeltider och TAK-värde 
Operation Teoretisk cykeltid Genomsnittlig TAK-

värde 2016 
Verklig cykeltid 

FA010 9,84 min 69 % 14,26 min 

FA020 15,28 min 69 % 22,14 min 

A0010 6,48 min 69 % 9,39 min 

A0020 14,60 min 69 % 21,16 min 

A0030 5,93 min 69 % 8,59 min 

A0040 6,33 min 69 % 9,17 min 

A0050 10,79 min 69 % 15,64 min 

Tabell 3 V cykeltider och TAK-värde 



I kapitel Teoretisk referensram2 behandlades ett antal områden som är av yttersta vikt för att 
skapa och förstå ett manuellt monteringsflöde. Några av dessa områden som har tillämpats för 
att skapa en förståelse för det befintliga V monteringsflödet är: 

 Produktionsflöden, Groover (2001) kategoriserade produktionsflöden till tre olika typer 
av flöden. V monteringsflödet producerar endast en produktvariant och det uppstår 
ingen produktmix eller batchtillverkning.  

 Materialhantering, Groover (2008) menar att det finns två metoder för att förflytta en 
produkt genom ett flöde. Metoden som V monteringsflödet använder sig av för att 
förflytta produkten framåt i flödet är osynkroniserat produktionsflöde. Produkten flyttas 
framåt i monteringsflödet endast när montören är klar med sin arbetscykel och 
förflyttningen sker med handkraft. Monteringspositionen är på ett bestämt läge i 
monteringsflödet. 

 Materialflödesutformning, flödesutformningen som används i V monteringsflödet är ett 
O-format monteringsflöde. Första monteringsstationen i flödet är A0020 och sista i 
A0050. För att visuellt utläsa stationerna som finns i monteringsflödet hänvisas till Figur 
12. 

 Styrning av produktionsflödet, V monteringsflödet använder sig av metoden ingen 
taktning. När operatören är klar med arbetscykeln transporteras produkten framåt till 
nästkommande monteringsstation.   



4.3 U monteringsflöde 
Monteringsflödet för produktvarianten U illustreras i Figur 13 och använder sig av samma 
metod för indelning av arbetsområden som monteringsflöde V. Skillnaden mellan U och V är 
att U även har förmonteringsstationer till förmonteringarna. Dessa stationer betecknas med FM 
med en efterföljande förkortning vars betydelse beskrivs i Tabell 4.  

 
Figur 13 U monteringsflöde 

I kapitlet 4.2 påvisades att förmonteringarna och monteringsstationerna till produktvariant V 
hade en teoretisk cykeltid, verklig cykeltid och TAK-värde. U använder sig av samma princip 
för framtagning av cykeltider och TAK-värde. Samtliga teoretiska cykeltider, verkliga 
cykeltider och TAK-förluster återfinnes i Tabell 4. Den styrande stationen i U monteringsflödet 
är B0050-1 och det är den stationen som är monteringsflödets flaskhals.  
  



U cykeltider och TAK-värde 
Operation Teoretisk cykeltid Genomsnittlig TAK-

värde 2016 
Verklig Cykeltid 

FM 5,31 min 77 % 6,90 min 

FM 3,46 min 77 % 4,49 min 

FM 2,4 min 77 % 3,12 min 

FM 1,01 min 77 % 1,31 min 

FM 0,84 min 77 % 1,09 min 

FM 0,95 min 77 % 1,23 min 

FM 1,45 min 77 % 1,88 min 

FM 0,52 min 77 % 0,67 min 

FM 5,07 min 77 % 6,58 min 

FB010 5,18 min 77 % 6,73 min 

FB030 12,79 min 77 % 16,61 min 

FB040 14,69 min 77 % 19,08 min 

B0010 6,3 min 77 % 8,18 min 

B0020 15,21 min 77 % 19,75 min 

B0030-1 11,12 min 77 % 14,44 min 

B0030-2 3,42 min 77 % 4,44 min 

B0040 13,74 min 77 % 17,84 min 

B0050-1 18,34 min 77 % 23,82 min 

B0050-2 0 min 0 % 0 min 

Tabell 4 U cykeltider och TAK-värde 



I kapitel Teoretisk referensram2 behandlades ett antal områden som är av yttersta vikt för att 
skapa och förstå ett manuellt monteringsflöde. Några av dessa områden som har tillämpats för 
att skapa en förståelse för det befintliga U monteringsflödet är: 

 Produktionsflöden, U monteringsflödet producerar endast en produktvariant och det 
uppstår ingen produktmix eller batchtillverkning.  

 Materialhantering, metoden som U monteringsflödet använder sig av för att förflytta 
produkten framåt i flödet är osynkroniserat produktionsflöde. Produkten flyttas framåt 
i monteringsflödet endast när montören är klar med sin arbetscykel och förflyttningen 
sker med handkraft. Monteringspositionen är på ett bestämt läge i monteringsflödet. 

 Materialflödesutformning, flödesutformningen som används i U monteringsflödet är ett 
O-format monteringsflöde. Första monteringsstationen i flödet är B0020 och sista är 
B0050-1 & B0050-2. För att visuellt utläsa stationerna som finns i monteringsflödet 
hänvisas till Figur 13. 

 Styrning av produktionsflödet, U monteringsflödet använder sig av metoden ingen 
taktning. När operatören är klar med arbetscykeln transporteras produkten framåt till 
nästkommande monteringsstation. 

  



4.4 AviX indata 
Analyssystemet AviX används vid mätning av tider och produktivitet i manuellt arbete eller vid 
manuellt arbete som innefattar maskinellt arbete. För att analysera en arbetsoperation med AviX 
krävs det finns att en förståelse över det system som ska analyseras. AviX använder sig av 
standardtider, videoteknik och aktiviteter för att för att mäta produktiviteten i processer.  
Standardtiden kan anta något av värdena produktiv, semiproduktiv, väntan eller förlust. Vid 
analysering av ett manuellt monteringsflöde analyseras arbetsstationerna var för sig. Vid 
tillverkning av flera produktvarianter i ett monteringsflöde skapas tempon i samtliga 
monteringsstationer som är unika för en specifik produktvariant. Standardtid är en fördefinierad 
tid och det är tidsåtgången för att utföra ett specifikt arbetsmoment. Standardtiderna i AviX är 
baserat på tiderna för rörelser som återfinnes i förutbestämda tidssystem. Standardtiderna i 
AviX baseras på en arbetstakt på 100 % och är en internationell standard. Faktorer som påverkar 
standardtidssättningen är avståndet på förflyttningen av objektet, samt dess svårighet. 
Svårigheter som kan uppstå är till exempel att ta ett visst antal skruvar eller att det krävs 
precision för att utföra rörelsen, till exempel fixera en skruv eller att det krävs en 
kraftansträngning för att utföra rörelsen. En operatör som utför en arbetscykel snabbare än 
standardtiden arbetar snabbare än 100 % och en operatör som arbetar långsammare har en 
arbetstakt som är lägre än 100 %. För att få en långsiktig hållbarhet för operatörerna är det 
viktigt att arbetstakten inte överstiger 100 %.  I AviX skapas ett tempo och ett tempo innehåller 
ett antal operationer. Ett exempel på ett tempo kan vara att montera ett framlyse och för att 
utföra monteringen måste ett antal operationer utföras. Operationer som kan krävas för att 
montera framlyset kan vara att: 

1. Ta lampan 2. Ta skruvdragare 3. Ta skruv 4. Montera framljuset 5. Fixera skruvar 6. Dra skruvar 7. Lämna tillbaka skruvdragare      
 
Det är möjligt att bestämma takttiden som måste klaras av för att tillgodose kundens efterfrågan. 
Det är även möjligt att bestämma operatörernas arbetstempo. En visuell presentation av 
konfigurering av takttid och operatörernas arbetstempo återfinnes i Figur 14. (Solme, 2016) 



 
Figur 14 takttid och arbetstakt 

AviX har en inbyggd funktion som möjliggör uppbyggnad av ett helt monteringsflöde med all 
dess information som krävs för att skapa ett balanserat flöde. Balanseringen utförs genom ”Drag 
and Drop” av tempon mellan monteringsstationerna i flödet och illustreras i Figur 15. Det är 
även möjligt att införa regler mellan tempon som ser till att ett tempo inte kan utföras innan ett 
annat tempo, med anledningen att vissa arbetsmoment måste utföras innan ett annat 
arbetsmoment är möjligt att utföras. (Solme, 2016) 



 
Figur 15 balansering av monteringsflöde 

  



5 Framtida manuella monteringsflöde 
Kapitlet inrymmer en beskrivning av det framtida manuella monteringsflödet och dess tänkta 
funktion. Innan framtagande av ett förslag på ett monteringsflöde är det av yttersta vikt att 
förstå produkterna som ska tillverkas i flödet och önskad funktion.   

5.1 X och Y monteringsflöde 
Volvo GTO Powertrain har tagit fram ett förslag på ett monteringsflöde som skall ersätta 
monteringsflödena för produktvarianterna U och V. En av anledningarna till framtagande av ett 
nytt monteringsflöde är för att det ska införas två stycken nya produktvarianter, X och Y som 
ska ersätta befintliga produktvarianterna U och V. De nya produktvarianterna skiljer sig till viss 
del från U och V och istället för att försöka balansera in de nya produkterna i U och V 
monteringsflödena lämpar det sig bättre att konstruera ett nytt monteringsflöde som klarar av 
samtliga produktvarianter. Flexibilitet i monteringen är även en av anledningarna till 
framtagandet av förslaget på det nya monteringsflödet som ska klara av produktvarianterna X 
och Y. Med en flexibel montering menas att startsekvensen av produkterna i första 
monteringsstationen ska kunna vara helt slumpmässig och monteringsflödet ska inte vara 
konstruerat för särskilda produktmixar. Anledningen till att kunna producera med en 
slumpmässig produktmix är för att snabbt kunna ställa om produktionen vid eventuella 
volymförändringar, materialbrister eller kvalitetsproblem på någon av produktvarianterna. 
Tillgängliga arbetstiden i det nya monteringsflödet och provkörningen är totalt sju timmar per 
skift borträknat raster och andra avbrott. 
Efterfrågan av produkterna kommer även i fortsättningen att variera beroende på säsong. Det 
som är konstant gällande efterfrågan av produkterna är fördelningen mellan det nya 
monteringsflödet och monteringsflödet som producerar W. För att klara av variationen i 
efterfrågan ska takttiden i monteringsflödet och provkörningen styras genom att korrigera 
antalet montörer i monteringsflödet, samt antalet operatörer i provkörningen. Det finns två 
stycken takttider som ska uppnås i det nya systemet med en differens på ± 2,5 % och takttiderna 
presenteras i Tabell 5 takttid X och Y monteringsflödet.  



 
 
 
 
 
I det nya monteringsflödet kommer komplett montering av produkterna att utföras och 
huvudkomponenten i monteringen är underdelen av produkten. Komponenter skall monteras 
på underdelen av produkten, för att slutligen levereras till en packningsstation innan leverans 
till kund.  
Monteringsflödet kommer bestå av fyra stycken monteringsstationer i ett rakt flöde. Y kommer 
endast att monteras i de två första monteringsstationerna. I den andra monteringsstationen 
kommer Y att provtryckas efter monteringen för att kontrollera att eventuella läckage inte finns. 
Efter att Y är provtryckt körs produkten av från monteringsflödet för att transporteras till 
bufferten för produkter som är klara för provkörning. X varianterna monteras i samtliga fyra 
monteringsstationer och läcktestkontroll utförs i sista monteringsstationen. Efter att 
provtryckningen är utförd transporteras produkten till bufferten för produkter som är klara för 
provkörning som är sista stationen i monteringsflödet. 
Provkörningen av produkterna kommer att vara belagd i ett ljudisolerat provkörningsrum inne 
i monteringsrummet. Anledningen till att rummet behöver vara ljudisolerat är för att det 
kommer vara en väldigt hög ljudnivå på grund av att produkterna provkörs under högt 
varvantal. Provkörningsrummet består av totalt fem stycken provkörningsbänkar som utför 
sköljning, oljefyllning och provkörning av produkterna. I varje provkörningsbänk kommer 
operatören/operatörerna dressa respektive produktvariant för att provkörningen ska kunna 
utföras och sedan är det en maskintid som inte kräver någon operatör. Efter maskintiden i 
provkörningen måste operatören/operatörerna utföra en avdressning av produkterna innan 
operatören transporterar produkterna vidare till packningen. X kommer att provköras i en av 
provbänkarna, tre provbänkar kommer vara ämnade till Y och den femte provbänken är avsedd 
för W som produceras i det andra monteringsflödet. Anledningen till att dessa produkter har sin 
provbänk i det nya monteringsflödet är för att samla alla provkörningar på ett område, för att 
endast behöva ett provkörningsrum. Provbänkarna till Y har långa cykeltider och större delen 

Takttid beroende på årstid 
 Högsäsong Lågsäsong 

Takttid ± 2,5 % 5,71 st/h 3,29 st/h 

Antal per skift 40 st 23 st 

Tabell 5 takttid X och Y monteringsflödet 



av tiden är maskintid som inte kräver att operatören arbetar med produkten, medans X och W 
har kortare cykeltider i provbänkarna. Efter provkörning skickas produkterna vidare till en 
packningsstation innan leverans till kund, men packningsstationen ligger utanför projektets 
omfång.  Det nya monteringsflödet presenteras i Figur 16 och pilarna illustrerar färdriktningen 
för respektive monteringsflöde. 

 
Figur 16 samtliga monteringsflöden och provkörningsstationer 



I Figur 16 illustreras grafiskt det nya monteringsområdet och provkörningsrummet i 
renrummet. För att enkelt illustrera de olika områdena i renrummet används en markering i 
vänstra hörnet med en siffra för respektive område. Monteringsflödet för produktvariant W är 
inom område 1. Nya monteringsflödet för produktvarianterna X och Y är inom område 2. 
Förmonteringen av en av delkomponenterna till X och Y utförs i område 3. Samtliga 
produktvarianter som är klara för provkörning placeras i bufferten i område 5 och fördelas 
därifrån beroende på produktvariant till någon av provbänkarna i område 4. 
Vid framtagandet av X och Y monteringsflödet är det några parametrar som har varit tillgrund 
för framtagandet av monteringsflödet: 

 Produktionsflöde, X och Y monteringsflödet producerar två produktvarianter och det 
uppstår en produktmix i flödet.  

 Materialhantering, metoden som X och Y monteringsflödet använder sig av för att 
förflytta produkten framåt i flödet är osynkroniserat produktionsflöde. Produkten flyttas 
framåt i monteringsflödet endast när montören är klar med sin arbetscykel och 
förflyttningen sker med handkraft. Monteringspositionerna är på ett bestämt läge i 
monteringsflödet. 

 Materialflödesutformning, flödesutformningen som används i X och Y 
monteringsflödet är ett rakt monteringsflöde, efter bufferten för färdiga produkter 
divergerar flödet till fem stycken provbänkar, för att sedan levereras till packningen. 
Första monteringsstationen i flödet är UV010 och sista är UV040.  

 Styrning av produktionsflödet, X och Y monteringsflödet använder sig av metoden 
ingen taktning. När operatören är klar med arbetscykeln transporteras produkten framåt 
till nästkommande monteringsstation. 

Vid framtagande av cykeltiderna för samtliga produktvarianter i respektive monteringsstation i 
X och Y monteringsflödet och provbänkarna har Volvo använt sig av mjukvaran AviX som 
presenterades i kapitel 4.4. Problemet vid tidssättningen av X och Y är att arbetsmomenten i de 
nya produktvarianterna skiljer sig till viss del från de befintliga produktvarianterna. Vissa 
arbetsmoment har tidsatt utifrån sprängskisser av produkterna och rörelserna som krävs för att 
utföra arbetsmomenten har uppskattats. Samtliga monteringsstationer och provbänkars 
cykeltider presenteras i Fel! Hittar inte referenskälla.. 



 
Figur 17 cykeltider 

För att kontrollera att det nya manuella monteringsflödet kan uppnå önskade takttider, samt att 
det inte krävs stora buffertar för att uppnå takttiderna kommer en simuleringsmodell att skapas. 
Syftet med simuleringsmodellen är att identifiera eventuella flaskhalsar i det nya systemet, samt 
att testa systemet vid olika bemanningsnivåer och de olika takttiderna som uppstår beroende på 
säsong.  
  



6 Simuleringsmodell 
När konceptet för det framtida monteringsflödet är framtaget är det dags att skapa 
simuleringsmodeller för att verifiera att önskade funktioner uppnås. Kapitlet kommer ge en 
beskrivning av simuleringsmodellen och dess funktion. 

6.1 Mjukvara 
Simuleringsmodellen är uppbyggd med mjukvaran Plant simulation och är en del av Siemens 
PLM (Product Lifecycle Management). Plant Simulation är ett simuleringsverktyg som 
använder sig av DHS. Innan systemet skapades i Plant Simulation behövdes en genomgång av 
mjukvaran för att förstå dess funktioner och uppbyggnad. Programmet har ett bibliotek som 
består av olika objekt och några av objekten som finns i biblioteket är transportsystem, 
maskiner, analysverktyg och monteringsstationer. Objekten har parametrar som kan korrigeras 
för att uppnå önskad funktion. Genom att kombinera flera objekt är det möjligt att skapa 
komplexa produktionssystem. För att få ett system att efterlikna ett verkligt system är det 
möjligt att programmera objekten och monteringsflödets beteende för att uppnå önskad 
funktion. Möjligheten att programmera önskat beteende är en stor fördel när de inbyggda 
funktionerna inte kan uppfylla önskad funktionalitet. Programmeringsspråket som används i 
Plant Simulation är SimTalk och koden skrivs i en Method som triggas när en specifik händelse 
uppstår.  

6.2 Indata 
Indatan som har använts vid framtagandet av simuleringsmodellen är cykeltiderna i nya 
monteringsflödet och provbänkarna som är framtagna av Volvo i mjukvaran AviX och 
presenterades i Fel! Hittar inte referenskälla.. Samtliga manuella arbetsmomentens tider 
framtagna i AviX anses som en medeltid. Anledningen till att det anses som en medeltid är för 
att vid manuellt arbete förekommer det variationer i tiden det tar för montören att utföra en 
arbetscykel. För att skapa en realistisk fördelningstid på arbetsuppgifterna har Johnson SB 
fördelningen används och beskrivs i kapitel 2.4.4. För att skapa en processtid med Johnson SB 
fördelning i Plant Simulation har metoden JohnsonSB använts och presenteras i Figur 18. 



 
Figur 18 Johnson SB fördelning 

JohnsonSB metoden kallas av en annan metod varje gång en produkt kommer in i en 
monteringsstation, samt vid dressning eller avdressning i provbänkarna. JohnsonSB metoden 
tilldelas en medeltid och det metoden gör är att den skapar en slumpmässig tid som skickas 
tillbaka till metoden som kallade på Johnson SB metoden. Den slumpmässiga tiden som skickas 
tillbaka till metoden som kallade på JohnsonSB metoden blir processtiden för den monterings, 
dressning eller avdressningsstation.  

6.3 Simuleringsmodellen 
6.3.1 Förenklingar och antaganden 
Simuleringsmodellen som är framtagen med hjälp av mjukvaran Plant Simulation innehåller ett 
antal förenklingar och antaganden och dessa är:  
Operatörer monteringsflödet: Operatörerna i monteringsflödet är inte standard operatören 
som återfinnes i Plant Simulations bibliotek. Istället är operatören ett Transport objekt och 
anledningen till det är för att det krävdes mindre programmering att använda sig av en 
transporter istället för en standard operatör, men ändå uppnå samma resultat.  
Gångtid monteringsflödet: Eftersom Operatörerna i monteringsflödet är en transporter har ett 
conveyer system skapats för att transportera operatören i flödet. Samtliga tider för transporter 
mellan monteringsstationerna är konstanta och densamma som vid gångtid mellan 
monteringsstationerna. 
Förmonteringsstationer: Förmonteringsstationerna till monteringsstationerna UV10-40 har 
förenklats bort eftersom förmonteringen sker parallellt med monteringsflödet.  



Buffert: Buffer_X _Varianter, Buffer_Y_Varianter och Buffer_W_Varianter är egentligen en 
buffert men är uppdelade i tre buffertar för att kunna identifiera buffertnivåer av samtliga 
produktvarianter. 
Dismantle station: Efter UV40 monteringsstationen finns det en Dismantle station och syftet 
med stationen är att produkterna skickas till Buffer_X_Varianter vid en X och till 
Buffer_Y_Varianter vid en Y variant. Operatören ”går” tillbaka till första stationen för att 
påbörja monteringen av en ny produkt. Utföra momentet i Dismantle stationen tar ingen tid, 
utan är endast till för att skicka produkterna till rätt buffert. 
Skiftkalender/skift: Simuleringstiden är konstant och det finns ingen skiftkalender. 
Simuleringstiden anses endast som arbetstid och raster/helger har förenklats bort. Även om det 
inte finns någon skiftkalender i simuleringsmodellen kommer ett skift att beräknas som sju 
timmars simuleringstid.  

6.3.2 Modellerna 
För att testa det framtida X och Y monteringsflödet under olika scenarier har två stycken 
simuleringsmodeller skapats. Båda modellerna har samma visuella struktur och uppbyggnad 
men skiljer sig till viss del gällande cykeltider och tillgängligheten vid maskintiden i 
provbänkarna. En grafisk presentation av simuleringsmodellerna återfinnes i Figur 19. 

 
Figur 19 simuleringsmodell 

Modellens funktion och dess samtliga objekt beskrivs enligt följande: Vid initieringen av 
simuleringsmodellen inläses samtliga operationstider och maskintider i en tabellfil. Vid 
initiering väljs även antalet montörer som ska arbeta i monteringsflödet och skapas i objektet 
Fikarum, maximala antalet montörer är tre och minsta antalet är en montör. Även antalet 
produkter som ska produceras under varje tidsperiod på sju timmar, vilket motsvarar ett skift 



bestäms vid initieringen. Högsta antalet produkter som kan produceras under ett skift i 
monteringsflödet är 40 st och minsta antalet är 21 produkter. För att fylla upp systemet vid start 
av simuleringsmodellen skapas tio stycken X och tio stycken Y i objektet Produkter. Produkten 
monteras i monteringsflödet innan den skickas vidare till Buffer_X_Varianter respektive 
Buffer_Y_Varianter.  
Med ett intervall på sju timmar triggas en generator som är namnsatt till driftledare och 
driftledaren kallar på en metod var sjunde timme, det vill vid varje skiftstart. Generatorns namn 
driftledare beror på att det är metoden som triggas av driftledaren som bestämmer antalet 
produkter som ska produceras under ett skift. Produkterna som skapas med hjälp av metoden 
skapas i objektet Produkter. Procentuella fördelningen tillverkning av X och Y bestäms av en 
global variabel och presenteras i Figur 20. 

 
Figur 20 procentuell fördelning tillverkning av produkter 

Fördelningen som används i simuleringsmodellerna kommer vara 37 % X, 63 % Y i 
monteringsflödet och 12 % utöver den totala tillverkningen av X och Y kommer bestå av W 
som endast provkörs. Koden som används för att skapa en slumpmässig tillverkning av 
produkterna presenteras i Figur 21. 



 
Figur 21 kod för slumpmässig tillverkning 

Antalet produkter av modellerna X, Y och W som inte hinner levereras inom varje skift adderas 
till globala variabler för samtliga produktvarianter. Globala variablerna för loggning av 
försenade produkter är genomsnittliga antalet per skift och presenteras i Figur 22. 



 
Figur 22 genomsnittliga antalet försenade produkter per skift 

Operatören/operatörerna som arbetar i provkörningen förses med produkter till respektive 
buffert och presenteras i Tabell 6 . Endast en produkt i taget kommer att förses till 
destinationerna från buffertarna. Anledningen är för att det inte ska uppstå logistiska 
missuppfattningar mellan operatörerna som arbetar i provkörningen. 

Buffert Destination 
Buffer_X_Varianter Buffer_X 
Buffer_Y_Varianter Buffer_Y_1 
Buffer_Y_Varianter Buffer_Y_2 
Buffer_Y_Varianter Buffer_Y_3 
Buffer_W_Varianter Buffer_W 

Tabell 6 fördelningsbuffer 

Operatören/operatörerna som arbetar i provkörningen hämtar en produkt i någon av de fem 
diagonala buffertarna. Produkterna i buffertarna har en förutbestämd destination och 
presenteras i Tabell 7 destinationer operatören. 
  



Buffert Destination 
Buffer_X DA_X 

Buffer_Y_1 DA_Y_1 
Buffer_Y_2 DA_Y_2 
Buffer_Y_3 DA_Y_3 
Buffer_W DA_W 

Tabell 7 destinationer operatören 

Från buffertarna transporterar operatören/operatörerna produkterna till en av de förutbestämda 
destinationerna som presenterades i Tabell 7 destinationer operatören. När operatören har 
transporterat produkten till destinationen utförs en dressningstid som presenterades i Fel! 
Hittar inte referenskälla. för respektive produktvariant innan maskintiden startar. När 
maskintiden är slut transporterar operatören produkterna till slutdestinationen 
WP_Fardiga_Detaljer vilket är bufferplatserna innan packningsstationen.  

6.3.3 Replikationsanalys 
För att identifiera antalet replikationer som krävs har en excelfil som har tillhandahållits av 
högskolan i tidigare kurs används och presenteras i Figur 23. Konfidensintervallet som har valt 
är 95 %, antalet replikationer är 10 och relativa felet är 0.2. Resultatet från replikations analysen 
är att det endast krävs endast en replikation.  
Replikationsanalysen baseras på Welch teori och Welch påvisar att antalet replikationer bör 
vara minst 3–5 replikeringar Law, (2007). Varje simulering kommer använda sig av tio 
replikationer eftersom tiden det tar att utföra en simulering är väldigt kort.Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

 
Figur 23 replikationsanalys 



6.3.4 Steady State 
Simuleringens uppvärmningstid och simuleringstiden är framtagen med hjälp av Welch metod 
och presenterades i Kapitel 2.4.5.2. Steady State analysen som utfördes på simuleringsmodellen 
illustreras i Figur 24. Simuleringens uppvärmningstid är 70 timmar det vill säga tio skift. 
Simuleringstiden är 700 timmar, vilket motsvarar totalt 100 skift eller 20 arbetsveckor. 
Simuleringstiden skulle kunna vara kortare eftersom utdatan är väldigt stabil under 
simuleringen, men Volvos önskemål var en simuleringstid på 20 arbetsveckor. 

 
Figur 24 Steady State 

6.3.5 Validering 
Metoden som har använts för att validera simuleringsmodellerna är att en expert utför 
valideringen av utdatan throughput/hour (th). Metoden för valideringen presenterades i kapitel 
2.4.5.1. Anledningen till att modellerna valideras av en expert är för att det inte finns ett 
befintligt system att validera utdatan mot. Experten som har validerat indatan är personen på 
Volvo som är ansvarig för projekt för framtagandet av nya monteringsflödet och 
provkörningen. I kapitel 5.1 påvisades det att produkterna som ska tillverkas i det nya 
monteringsflödet inte är densamma som befintliga produktvarianter. Nya produktvarianter 
bidrog till att arbetsmomentens tider i det nya monteringsflödet har till stor del uppskattats. För 
att validera utdatan krävdes det ett expertutlåtande för att säkerställa att datan överensstämde 
med förväntad th. Resultatet av th var bättre än förväntat, men skillnaden mellan resultatet och 



det förväntade värdet anses ändå vara korrekt. Anledningen till att modellen ändå anses vara 
validerad är för att systemet inte finns i dagsläget och viss osäkerhet finns angående förväntad 
th. 
  



7 Experiment & resultat 
För att identifiera antalet montörer som krävs i monteringsflödet och operatörer i 
provbänkarna beroende på efterfrågan har sex experiment utförts. Parametrar som kar 
korrigerats för att identifiera antalet montörer och operatörer som krävs i systemet är 
maskintiderna i provbänkarna, tillgängligheten i provbänkarna, antalet montörer i 
monteringsflödet och ombalansering av arbetstempo.  

7.1 Experiment 1 
Första experimentet som utfördes var simuleringsmodellen med maskintiderna och 
tillgängligheten i provkörningsbänkarna enligt Volvos förslag. Tiderna och tillgängligheten 
som används i simuleringsmodellen återfinnes i Fel! Hittar inte referenskälla.. För att 
identifiera eventuella flaskhalsar i systemet har buffertarna mellan monteringsflödet och 
provkörningen ingen begränsning, utan det kan lagras oändligt många produkter i bufferten. 
Takttiden som systemet balanseras mot är 5,71 st/h, vilket motsvarar efterfrågan vid högsäsong. 
Antalet montörer i monteringsflödet är tre och en operatör i provkörningen. 

7.1.1 Resultat Experiment 1 
Syftet med experimentet var att identifiera eventuella flaskhalsar i systemet. Takten som önskas 
uppnå i systemet är totalt 40 st produkter per skift eller 5,71 st/h med en differens på ± 2,5 %. 
I Figur 25 presenteras antalet producerade produkter per timme och antalet försenade produkter 
per skift under experimentets tio replikationer.  

 
Figur 25 produktionsdata experiment 1 

Genomsnittliga antalet producerade produkter per timme under experimentet blev endast 4,591 
st/h och det uppstod försenade produkter av både X och Y. För att identifiera varför inte den 
önskade takttiden på 5,71 st/h har uppnåtts undersöktes vart flaskhalsen/flaskhalsarna i 
systemet har uppstått. För att identifiera flaskhalsen/flaskhalsarna identifierades 
beläggningsnivån i monteringsflödet och provkörningsbänkarna. I Figur 26 presenteras 
maskintiden för samtliga monteringsstationer och provbänkar.  



 
Figur 26 beläggning monteringsstationer och provbänkar experiment 1 

I Figur 27 illustreras tiden som en montörerna arbetar i monteringsstationerna och andelen av 
tiden som montörerna väntar på arbete. 

 
Figur 27 beläggning montörer i monteringsflödet experiment 1 



I Figur 28 illustreras operatörens beläggning i provbänkarna. Ca 30 % av tiden är operatörens 
arbete att förflytta produkterna, ca 2 % av tiden är operatören på väg till jobb, ungefär 66 % av 
tiden väntar operatören på att förflytta produkterna från provkörningen till packningen och sista 
2 % av tiden väntar operatören på att det ska komma arbete till bufferten mellan monteringen 
och provkörningen.  

 
Figur 28 beläggning operatör provkörning experiment 1 

7.1.2 Analys av resultatet experiment 1 
För att identifiera flaskhalsen/flaskhalsarna i monteringsflödet och provkörningen studeras 
Figur 26. UV10 och UV 20 har den högsta arbetade tiden, men Y provbänkarna har knappt 
någon tid där maskinerna väntar på arbete, vilket bidrar till att det blir systemets flaskhalsar 
eftersom provbänkarna är belagda 95 % av tiden och det resulterar i försenade Y produkter. 
Antalet Y produkter i snitt efter varje replikation i bufferten mellan monteringsflödet och 
provkörningen är 668,1 st, 4,4 st X produkter och 0 st W produkter. Slutsatsen som kan dras är 
att det produceras fler Y produkter än vad provbänkarna klarar av att provköra. För att skapa 
ett monteringsflöde som är flexibelt, balanserat och klarar av önskad efterfrågan måste antingen 
minst en till provbänk för Y införskaffas eller minska maskincykeltiderna och öka 
tillgängligheten i Y provbänkarna.  



Operatören i provbänkarna har en väldigt lågt utnyttjande och väntar till stor del på att 
maskincyklerna ska vara klara. Använda fler än en operatör i provkörningen anses icke 
nödvändig, på grund av operatörens låga utnyttjande.   

7.2 Experiment 2 
Resultatet av första experimentet med första simuleringsmodellen resulterade i att y 
provbänkarna inte klarade av önskad takttid. Problemet lyftes upp till projektledaren för 
framtagandet av nya x och y monteringsflödet. Lösningen för att försöka uppnå ett balanserat 
flöde blev att skapa en simuleringsmodell med sänkta maskincykeltider och öka 
tillgängligheten i y provkörningen. I vanliga fall kan det vara problematiskt att sänka 
cykeltiderna i en process, men eftersom systemet inte finns i dagsläget och provbänkarna inte 
är inköpta än, finns det möjlighet att utföra en korrigering av maskincykeltiden. Cykeltiderna 
för provbänkarna som presenterades i Fel! Hittar inte referenskälla. har korrigerats till en 
kortare cykeltid. Tillgängligheten har korrigerats till 95 % i stället för tidigare 85 % i samtliga 
provbänkar.  

7.2.1 Resultat experiment 2 
Genomsnittliga antalet tillverkade produkter per skift, samt försenade produkter i experimentet 
2 illustreras i Figur 29. 

 
Figur 29 produktionsdata experiment 2 

I Figur 30 illustreras totala maskintiden i monteringsflödet och provbänkarna. 



 
Figur 30 beläggning monteringsstationer och provbänkar experiment 2 

Genomsnittliga antalet produkter i bufferten mellan monteringsflödet och provbänkarna 
illustreras i Figur 31. 

 
Figur 31 antal i buffert experiment 2 

7.2.2 Analys av resultatet experiment 2 
I experiment 1 identifierades UV10, UV20 och Y provbänkarna som systemets flaskhalsar. För 
att försöka eliminera flaskhalsarna skapades en ny modell med korrigerade maskincykeltider i 
Y provbänkarna. Maskincykeltiden minskades ner och tillgängligheten ökades till 95 % i 
samtliga provbänkar. Effekten av att skapa en ny simuleringsmodell med ovanstående 
korrigeringarna, resulterade i att maskintiden i Y provbänkarna ökade med ca 8 %. 
Genomsnittliga antalet i bufferten mellan monteringsflödet och provbänkarna minskade 
avsevärt tack vare korrigeringen av maskincykeltiden och en ökad tillgänglighet. Fast än 
buffertnivån minskade avsevärt är Y provbänkarna fortfarande flaskhalsarna i systemet och 



ytterligare korrigering av maskincykeltiden behöver genomföras för att skapa mer tillgängligtid 
i Y provbänkarna. 

7.3 Experiment 3 
Maskincykeltiden i Y provbänkarna korrigeras ner ytterligare för att möjligen kunna uppnå 
önskad takttid. Tillgängligheten i samtliga provbänkar kommer att vara oförändrad, det vill säga 
en tillgänglighet på 95 %. 

7.3.1 Resultat experiment 3 
Antalet genomsnittligt tillverkade och försenade produkter i det tredje experimentet presenteras 
i Figur 32. 

 
Figur 32 produktionsdata experiment 3 

 
Genomsnittliga arbetstid i samtliga monteringsstationer och maskintiden i provbänkarna 
illustreras i Figur 33.  



 
Figur 33 beläggning monteringsstationer och provbänkar experiment 3 

Genomsnittliga antalet i bufferten av respektive produktvariant mellan provkörningen och 
monteringsflödet per replikation presenteras i Figur 34. 

 
Figur 34 antal i buffert experiment 3 

Maximala antalet produkter av respektive produktvariant per replikation i experimentet 
illustreras i Figur 35. 

 
Figur 35 maximala antalet produkter i buffert experiment 3 

X saknas i bufferten mellan monteringen och provkörningen ca 29 % av simuleringstiden i 
genomsnitt och Y saknas i bufferten ca 6,4 %. 



7.3.2 Analys av resultatet experiment 3 
Fortfarande är takttiden lägre än kapaciteten i systemet och det är produkter som inte hinner 
levereras till packningen i tid. Beläggningsnivån i provbänkarna är fortfarande väldigt hög, men 
nu är flaskhalsen i systemet UV10, med en väldigt liten marginal mellan UV10 och UV20. 
Tiden som operatören väntar på att det ska komma in en produkt för provkörning har minskats 
från ca 2 % i experiment 1, till knappt 1 %. Att operatören i provkörningen väntar i mindre 
utsträckning på produkter innebär att operatören kan förse provbänkarna med produkter i en 
högre utsträckning, vilket bidrar till att provbänkarna används i en högre utsträckning och 
minskar risken till försenade produkter. Ytterligare sänkning av maskincykeltiderna i Y 
provbänkarna är inte ett alternativ på grund av de högt ställda kraven på renligheten och för 
kort sköljtid kan bidra till att produkten inte uppfyller de strikta renhetskraven.  

7.4 Experiment 4 
Korrigeringen som har utförts i experimentet är att X cykeltiden i UV10 har korrigerats. I 
Volvos förslag är cykeltiden för X 655 sekunder. Efter diskussioner med personen som är 
ansvarig för framtagandet av balansen till nya X och Y monteringsflödet, har en av 
arbetsuppgifterna som utförs i UV10 flyttats till en förmontering för att jämna ut cykeltiderna i 
monteringsflödet. Genom att flytta en av arbetsuppgifterna till förmonteringen är den nya 
cykeltiden för Y i monteringsstation UV10 620 sekunder, istället för ursprungliga 655 
sekunder. 

7.4.1 Resultat experiment 4 
I Figur 36 presenteras genomsnittliga antalet producerade produkter under experimentet. 

 
Figur 36 produktionsdata experiment 4 

Genomsnittliga antalet produkter i bufferten mellan monteringsflödet och provkörningen i 
experimentet illustreras i Figur 37. 



 
Figur 37 antal i buffert experiment 4 

Genomsnittliga maximala antalet produkter av respektive produktvariant i varje replikation 
presenteras i Figur 38. 

 
Figur 38 maximala antalet produkter i buffert experiment 4 

Genomsnittliga tiden X inte finns i bufferten mellan monteringsflödet och provbänkarna är ca 
19 % av tiden och Y saknas ca 1,7 % av tiden i bufferten. 
Genomsnittliga arbetstid i samtliga monteringsstationer och maskintiden provbänkar illustreras 
i Figur 39. 

 
Figur 39 beläggning monteringsstationer och provbänkar experiment 4 



7.4.2 Analys av resultatet experiment 4 
Antalet produkter per skift som levereras till packningen i experimentet är 39,063 st, vilket är 
en differens på 0,937 produkter per skift. Differensen på 0,937 produkter per skift innebär att 
antalet produkter per skift som är levererade till packningen i tid är 97,657 %, vilket är inom 
den önskade efterfrågan vid högsäsong. UV10 och UV20 är relativt jämna i beläggningsnivå, 
men med en liten marginal är nya flaskhalsen i systemet UV20. Korrigera cykeltiderna för X 
och Y i UV10 och UV20 är inte möjligt mer än den korrigering som gjordes i experimentet på 
grund av monteringsordningen av X och Y. Genomsnittliga buffertnivåerna av respektive 
produktvariant är på en stabilnivå och det finns tillräckligt med produkter för att försörja 
provkörningsbänkarna.  Enligt projektledaren för nya monteringen är resultatet på 39,063 
produkter per skift bättre än förväntan med tre montörer i monteringsflödet och en operatör i 
provbänkarna. Monteringsflödet anses varar balanserat och ytterligare experiment för att öka 
antalet producerade produkter per dag kommer inte att utföras eftersom den önskade takttiden 
under högsäsong är uppnådd.  

7.5 Experiment 5 
Syftet med experimentet är att identifiera antalet montörer som krävs i monteringsflödet för att 
klara efterfrågan på 23 produkter per skift vid lågsäsong, med en tillåten differens på ± 2,5 %. 
Parametern som har korrigerats i experiment är att antalet montörer i monteringsflödet är två 
istället för tre.  

7.5.1 Resultat experiment 5 
Genomsnittligt tillverkade och försenade produkter per skift i experimentet presenteras i Figur 
40. 

 
Figur 40 produktionsdata experiment 5 

I Figur 41Fel! Hittar inte referenskälla. illustreras genomsnittliga antalet produkter i bufferten 
mellan monteringsflödet och provbänkarna under varje replikation. 



 
Figur 41 antal i buffert experiment 5 

7.5.2 Analys av resultatet experiment 5 
Målet med simuleringen var att identifiera antalet operatörer som krävs för att uppnå efterfrågan 
på 23 produkter per skift under lågsäsong. Antalet produkter som är levererade i tid till 
packningen i experimentet uppgår till 99,213 %, vilket är inom den önskade efterfrågan för 
lågsäsong. Antalet produkter av Y produktvarianter i bufferten mellan monteringsflödet och 
provkörningen i experimentet uppgick till 28,1 st i snitt per replikation. Förseningar i Y 
provkörningsbänken medför att bufferten mellan monteringsflödet och provkörningsbänkarna 
ökar. För att undvika ökade buffertnivåer behöver provkörning av ett Y produkt var femte skift 
utföras utöver ordinarie arbetstid.  

7.6 Experiment 6 
För att identifiera maximala antalet produkter som kan produceras per skift med två montörer 
har efterfrågan bestämts till 40 st produkter per skift. Anledningen till att efterfrågan är bestämd 
till 40 st per skift är för att det är den högsta efterfrågan, och det finns ingen mening med att 
producera fler än vad kunden efterfrågar. 

7.6.1 Resultat experiment 6 
I Figur 42 presenteras antalet producerade produkter i snitt per skift. 

 
Figur 42 produktionsdata experiment 6 

7.6.2 Analys av resultatet experiment 6 
Antalet levererade produkter per skift i experimentet blev endast 31,607 i snitt och efterfrågan 
på 40 produkter per skift uppnåddes inte. Det maximala antalet produkter per skift som kan 
tillverkas med två stycken operatörer i monteringsflödet är avrundat till 31 st. 



7.7 Sammanfattning av resultaten 
Totalt genomfördes sex stycken experiment för att identifiera vid vilken bemanningsnivå i 
monteringsflödet och provkörningen som krävdes för att uppnå kundens varierande efterfrågan 
beroende på årstid. För att uppnå önskad efterfrågan behövdes cykeltiderna i provbänkarna för 
produktvariant Y reduceras, tillgängligheten öka och ett arbetsmoment i monteringsstationen 
UV010 flyttades ut till en förmontering för att uppnå önskad efterfrågan under högsäsong. För 
att hitta den balans som krävdes för att uppnå den önskade efterfrågan studerades systemets 
flaskhals. Anledningen till att flaskhalsen studerades var för att kunna eliminera flaskhalsen 
och öka antalet producerade produkter per skift. Det som identifierades redan i experiment 1 
var att öka antalet operatörer i provbänkarna inte skulle resultera i fler producerade produkter 
per skift, eftersom operatören tillstörstadel väntade på att provkörningen skulle bli klar. I 
experiment 4 identifierades den balans i systemet som krävdes för att uppnå kundensefterfrågan 
på 40 stycken produkter per skift under högsäsong, med en tillåten differens på antalet 
producerade per skift med ± 2,5 %. I experiment 5 identifierades det att den önskade efterfrågan 
vid lågsäsong uppnåddes med två montörer istället för tre. I det sista experimentet identifierades 
vid vilken efterfråga det krävs fler än två montörer för att uppnå kundensefterfrågan på 
maximalt 40 stycken per skift, med en tillåten differens på ± 2,5 %. Antalet producerade 
produkter per skift från samtliga sex experiment återfinnes i Figur 43 och experiment 1 är gul 
markerat för att det är första simuleringsmodellen med Volvos förslag. 

 
Figur 43 sammanställning experiment 



7.8 Bemanningstabell  
I experimenten har antalet montörer och operatörer som krävs beroende på efterfrågan 
identifierats. Bemanningsnivån i monteringsflödet och provkörningen beroende på årstid 
presenteras i Tabell 8. 

Bemanningstabell 
Efterfrågan Antal montörer Antal operatörer 
23–31 st/skift 2 st 1 st 
31–40 st/skift 3 st 1 st 

Tabell 8 bemanningstabell 

  



8 Diskussion 
Kapitlet innefattar diskussioner om arbetet. Svårigheter som har uppstått i arbetet med de 
metoder som har använts och vad som hade kunnat göras annorlunda diskuteras i kapitlet. 

8.1 Insamling av indata 
Att validera att indatan till simuleringsmodellerna är korrekt har varit ett problem i projektet. 
Anledningen till att det har varit svårt och validera indatan är för införandet av nya 
produktvarianten X som ersätter U och Y som ersätter V. Skillnaden mellan dagens 
produktvarianter och framtida produktvarianterna skiljer till viss del från varandra. Effekten av 
att skillnaden mellan dagens och framtida produktvarianterna har bidragit till att många av 
arbetstempona från Volvos förslag är estimerade. Nackdelen med att arbetstempon har 
uppskattats är att simuleringsmodellernas trovärdighet minskas.  
När det nya systemet är implementerat och i drift finns det en risk att det verkliga systemet inte 
har samma cykeltider som det förväntades, vilket kan bidra till att kundens efterfrågan inte 
uppnås. Även om det finns osäkerhet i indatan till modellen har den största fördelen varit att 
identifiera provkörningsbänkarnas cykeltider och tillgänglighet som krävs för att uppnå den 
önskade efterfrågan vid högsäsong.  
Volvos förslag på cykeltiderna i Y provbänkarna mot utfallet av experimenten med den andra 
simuleringsmodellen skiljde sig till stor del från varandra. Fördelen med att systemet inte finns 
i dagsläget är att provbänkarna inte finns än. Det finns fortfarande möjlighet att köpa 
provbänkar med den cykeltid och tillgänglighet som krävs för att uppnå kundens efterfrågan 
och klarar av de nya striktare kraven på renhet. 

8.2 Simuleringsmodeller 
För att skapa två stycken simuleringsmodeller har flertalet simuleringsmodeller skapats. En av 
de första simuleringsmodellerna som skapades var en väldigt enkel modell som användes för 
att validera att Johnson SB metoden inlästes på ett korrekt sätt. Även att logiken för hur 
produkterna hanterades i provkörningen validerades. Syftet med en enkel modell var att snabbt 
kunna korrigera modellen om vissa funktioner inte fungerade korrekt.  
Nästa utmaning var att identifiera hur de slutgiltiga modellerna skulle konstrueras. En av de 
största utmaningarna med simuleringsmodellerna var att bestämma hur kundförfrågan och den 
slumpmässiga tillverkningen skulle tillämpas i modellen. En av de funktioner som kunde gjorts 



annorlunda i simuleringsmodellerna är att ta hänsyn till montörernas och operatörernas 
kompetens för att inkludera produktionsbortfall på grund av bristande kompetens.  
I det nya monteringsflödet och provkörningen är det ingen montör eller operatör som kan 
monteringen och för att få en trovärdig uppskattning av throughput/hour (th) bör operatörernas 
kompetens tas i beaktning. I Figur 4 illustrerades inlärningskurvan. Teorin bakom 
inlärningskurvan är att desto fler gånger ett arbete utförs desto snabbare utförs en arbetscykel, 
för att tillslut uppnå den önskade cykeltiden. Ett annat problem som möjligtvis kan uppstå och 
bör tas i beaktning är att för snabb rotation av arbetsuppgifter bör inte ske vid inlärningen av 
monteringsflödet och effekten av att för snabbt rotera arbetsuppgifter illustreras i Figur 5. 

8.3 Genomförandet av projektet 
Nu när examensarbetet är färdigt är det möjligt att påstå att arbetet har fungerat bra under vissa 
tidsperioder och mindre bra under vissa perioder. Examensarbetet har dock uppnått syftet och 
de uppsatta delmålen. Tidsdisponeringen under examensarbetets gång har varit en utmaning. 
Svårigheten med att klara uppsatta mål inom önskat tidsintervall har varit för att det har uppstått 
förändringar i början av examensarbetet i layouten och monteringsstationerna i 
monteringsflödet. Volvo är fortfarande i ett ganska tidigt skede i projektet med införandet av 
de nya produktvarianterna, vilket har märkts av i examensarbetet.  Tack vare hjälpsam personal 
på Volvo har det varit möjligt att klara av dessa förändringar utan allt för stor påverkan på 
tidsplanen för projektet. För att inte behöva utföra all dokumentation i slutet av examensarbetet 
har rapportskrivningen utförts kontinuerligt under projektet. Avslutningsvis har det varit väldigt 
lärorik och otroligt stressande att genomföra examensarbetet själv och det är en erfarenhet som 
kommer bäras med i framtiden.  
  



9 Slutsatser & framtida arbete 
Kapitlet innefattar en summering av de resultat som har uppnåtts i experimenten för att svara 
på det uppsatta syftet och målen med arbetet.   

9.1 Slutsatser 
Syftet med examensarbetet var att ta fram förslag på ett flexibelt och balanserat monteringsflöde 
som klarar av två produktfamiljer i samma monteringsflöde med tillhörande provkörning. För 
att identifiera antalet operatörer som krävdes i monteringsflödet och provkörningen för att klara 
av kundens efterfrågan beroende på årstid, skapades två simuleringsmodeller. 
För att uppnå syftet med examensarbetet har ett antal delmål behövts uppfyllas: 

 Ta fram förslag på simuleringsmodeller som har flexibiliteten att kunna tillverka två 
olika produktfamiljer i samma monteringsflöde. 

Simuleringsmodellerna som skapades har flexibiliteten att kunna tillverka helt slumpmässigt 
och tar ingen hänsyn till produktmixar. Syftet med det är att kunna tillverka enligt den 
ordningen som kundorderna kommer in till produktionsplaneringen. Ett system som inte har en 
inbyggd känslighet för produktmixar har varit ett av målen med examensarbetet.  

 Simulera olika scenarier för att skapa modeller som klarar av kundens varierande 
efterfråga beroende på årstid. 

För att skapa simuleringsmodeller som klarar av kundens varierande efterfrågan skapades först 
en simuleringsmodell med cykeltider som är framtagna av Volvo. Modellen med cykeltiderna 
från Volvo uppnådde inte önskad takttid, varvid en ny modell skapades. Den andra modellen 
som skapades experimenterades med sänkta cykeltider, ombalansering och ökade 
tillgängligheter för att uppnå önskad efterfråga. Samtliga experiment som utfördes på 
simuleringsmodellerna återfinnes i Kapitel 7. 

 Identifiera flödets flaskhalsar i simuleringsmodellerna och föreslå förbättringsförslag 
för att skapa ett utjämnat monteringsflöde.  

Flaskhalsarna som identifierades i simuleringsmodellerna var Y provbänkarna. För att 
eliminera flaskhalsarna utfördes totalt fyra experiment i kapitel 7 med att höja tillgängligheten, 
flytta arbetstempon till förmonteringarna och sänka cykeltider.  



 Simulera monteringsflödena under olika scenarier för att skapa bemanningstabell för 
varierande produktionsvolymer. 

Antalet experiment som utfördes var totalt sex stycken och samtliga experiment återfinnes i 
kapitel 7. Bemanningstabellen som skapades utifrån resultaten av experimenten presenteras i 
Tabell 8. Bemanningsnivån som bör användas i nya monteringsflödet och provbänken är bättre 
än vad Volvo förväntade sig. Volvo hade förväntat sig att det skulle krävas två stycken 
operatörer i provbänkarna för att förse provbänkarna med produkter. I Experiment 1 
identifierades det att operatören i provkörningen till största del väntar på att maskintiden i 
provkörningsbänkarna ska bli klar och att fler än en operatör inte är nödvändigt. 

9.2 Framtida arbete 
För att säkerställa att den önskade efterfrågan vid högsäsong och lågsäsong kan uppnås borde 
simuleringsmodellerna byggas på med förmonteringarna till monteringsflödet. Anledningen till 
att simuleringsmodellen bör innefatta förmonteringarna är för att säkerställa att komponenter i 
förmonteringarna hinner produceras i den takt som efterfrågas i monteringsflödet. Operatören 
i provbänkarna har i dagsläget ingen prioritering av vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. 
Operatören borde alltid fokusera på att förse Y provbänkarna med produkter framför dom andra 
provbänkarna, och anledningen är för att minimera antalet produkter som inte hinner levereras 
i tid till packningen.  
Utifrån de resultat som har uppnåtts med examensarbetet bör även fokusområdena för framtida 
arbete vara att säkerställa att cykeltiderna i monteringsstationerna och provkörningen kan 
uppnås, samt att tillgängligheten i provbänkarna är möjlig att uppnå innan det verkliga systemet 
skapas. Om cykeltiden i någon av monteringsstationerna är längre än önskad takttid för någon 
av de nya produktvarianterna, kommer det uppstå försenade leveranser till packningsstationen. 
För att säkerställa att cykeltiderna inte blir längre än vad de är estimerade i det framtida systemet 
och att det inte kommer uppstå försenade leveranser är det av yttersta vikt att arbetstempona 
för samtliga produktvarianter är korrekta.  
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