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Abstract 
AB Furhoffs Rostfria is a company with its base in Skövde. They are specialists in the manufacturing of 
stainless steel parts, such as plumbing products, floor wells and sinks. In addition to manufacturing their 
own products, the company also has a subcontract to manufacture other companies’ products.  

The department where this bachelor thesis will be conducted has a subcontract to manufacturing radar 
cones and treats only the production of the most frequent manufactured radar cones. The department 
consists of seven manufacturing steps and three additional steps for one of the details. 

The purpose of the bachelor thesis is to create a simulation model that shows how potential 
improvement proposals would meet the expected increase of the order intake of the radar cones by 
streamlining the current production flow. In order to achieve this, a simulation model has been created 
in which the improvement proposals have been implemented. The improvement proposals that have 
been tested are based on the data that has been collected through production engineering methods. 

The frame of references describes the theory that constitutes the foundation for the chosen methods. 
In addition, areas within discrete event simulation, lean production and improvement work have been 
studied from other works in the literature review. These areas can in some way relate to the work and 
conclusions of this project. 

The empirical study was conducted by using observations according to genchi genbutsu, conversations 
and interviews with operators, spaghetti diagrams of the operators and the product flow as well as time 
studies according to the continuous method. These methods have formed the basis for both the 
creation of the simulation model, where the current situation is reflected, and for the development of 
the future state simulation model. The future state simulation model shows the implementation of the 
improvement proposals that increases efficiency and production volume throughout the system. 

The empirical study resulted in a visual overview of the production flow, standard times, the 
identification of waste as well as improvement proposals. When all the improvement proposals were 
implemented, the hourly production was increased by 26.6% and the lead time was reduced by 21.1%. 
With these improvements, the company can increase their production and profit significantly. 
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Sammanfattning 
AB Furhoffs Rostfria är ett bolag som är baserade i Skövde. De är specialister inom tillverkning av 
produkter i rostfritt stål, såsom rörprodukter, golvbrunnar och diskbänkar. Förutom tillverkning av egna 
produkter har företaget en legotillverkning för att tillverka andra företags produkter. 

Avdelningen där detta examensarbete har genomförts är en legoproduktion av radarkonor och 
examensarbetet har endast behandlat produktionen av de mest producerad radarkonorna. Processen 
består av sju tillverkningssteg och tre ytterligare steg för en av detaljerna. 

Syftet med examensarbetet är att skapa en simuleringsmodell som visar hur potentiella 
förbättringsförslag kan möta den förväntade orderökningen av radarkonorna genom att effektivisera 
det nuvarande produktionsflödet. För att uppnå detta har en simuleringsmodell skapats där 
förbättringsförslagen har implementerats. De förbättringsförslag som har utarbetats bygger på data 
som har samlats in genom produktionstekniska metoder. 

Den teoretiska referensramen beskriver den teori som utgör grunden för de valda metoderna. 
Dessutom har områden inom diskret händelsesimulering, lean produktion och förbättringsarbete 
studerats från andra arbeten i litteraturstudien. Dessa områden kan på något sätt relatera till arbetet 
och slutsatserna i detta projekt. 

Den empiriska studien genomfördes genom att använda observationer enligt genchi genbutsu, 
konversationer och intervjuer med operatörer, spagettidiagram av operatörerna och produktflödet 
samt tidsstudier enligt den kontinuerliga metoden. Dessa metoder har utgjort grunden för både 
skapandet av simuleringsmodellen, där den nuvarande situationen återspeglas, och utvecklingen av den 
framtida simuleringsmodellen. Den framtida simuleringsmodellen visar implementeringen av 
förbättringsförslagen som ökar effektiviteten och produktionsvolymen i hela systemet. 

Den empiriska studien resulterade i en visuell översikt över produktionsflödet, standardtider, 
identifiering av slöseri samt förbättringsförslag. När samtliga förbättringsförslag implementerades i 
simuleringsmodellen ökade genomströmningen av produkter per timma med 26,6% och ledtiden 
reducerades med 21,1%. Med dessa förbättringar kan företaget öka sin produktion och vinst avsevärt. 
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1 Introduktion  

I detta kapitel kommer syfte, område och avgränsningar att redovisas. Detta för att skapa en ökad 
förståelse om examensarbetets syfte. 

1.1 Bakgrund 

AB Furhoffs Rostfria är ett företag med sin bas i Skövde. De är specialister på tillverkning av rostfria 
detaljer så som VVS-produkter, golvbrunnar och diskbänkar. De tillverkar även diverse legotillverkning 
av rostfriplåt. Företaget grundades 1899 av Carl Furhoffs för att täcka behovet av olika husgeråd i 
koppar (Furhoffs, 2018). Det som tillverkades var koppar-kannor, kittlar, skopor m.m. Efter vidare 
utveckling på 1920-talet började företaget tillverkning i det då nya materialet rostfritt stål (Furhoffs, 
2018). Sedan dess har företaget utvecklats till ett specialistföretag inom rostfria produkter.  

Den globala tillverkningsindustrin verkar idag under ständig ökande press från konkurrenter på grund 
globalisering och ökad efterfrågan från kund. För att möta marknadens efterfrågan krävs det att den 
svenska tillverkningsindustrin ständigt förbättras och hittar möjligheter till att anpassa sig till 
efterfrågan. Användning av lean och andra metoder är effektivt för att identifiera slöseri och reducera 
dem. Detta för att hjälpa Sverige förbli konkurrenskraftiga inom sina områden. 

Avdelningen där studien kommer genomföras är vid avdelningen där radarkonor tillverkas. Arbetet 
inom avdelningen omfattas i mycket stor del av handarbete vid tillverkning av detaljerna som 
produceras satsvis. Satstillverkning är idag ett måste då varken utrustning eller avdelningsutrymme 
finns tillgängligt för en linjetillverkning. Tack vare satstillverkning tillkommer en hög kvalitetsnivå för de 
tillverkade detaljerna. Avdelningen består av sju tillverkningsstationer för detaljerna B och C och tio 
tillverkningsstationer för detaljen A. Detaljerna fraktas manuellt i pall från station till station i storlek 
om 80 detaljer/pall. 

1.2 Problembeskrivning 

Vid avdelningen Radarkonor hos AB Furhoffs Rostfria där projektet kommer att genomföras tillverkas 
radarkonor i varierande storlekar. Arbetet kommer att behandla tillverkningen utav tre varianter. På 
grund av sekretess har detaljerna valts att kallas A, B och C. Orderingången förväntas öka markant 
kommande år. För att möta efterfrågan vill företaget utveckla och effektivisera produktionsflödet för 
dessa tre detaljer. Företaget har för avsikt att flytta avdelningen inom företagets väggar och vill se på 
nya möjligheter hur en framtida produktionslayout skulle kunna se ut. Därför har företaget bestämt att 
med hjälp av simulering identifiera och analysera flödet för avdelningen Radarkonor. Avdelningen 
producerar betydligt fler produkter än detaljerna A, B och C. Företaget har valt att just dessa tre ska 
analyseras efter som de tillverkas mer frekvent. Därför kommer simuleringsmodellen enbart ta hänsyn 
till dessa tre detaljer. 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att skapa en övergripande simuleringsmodell som redovisar hur 
potentiella förbättringsförslag, skulle kunna möta den önskade produktionsökningen. 
Förbättringsförslagen kommer bygga på den data som samlats in genom produktionstekniska metoder. 

Huvudmålet med projektet är att med hjälp utav flödessimulering samt med förbättringsförslag 
utveckla och förbättra produktiviteten hos avdelningen radarkonor. 

För att uppnå syfte och mål kommer delmål att sättas som ska uppnås. Dessa är listade nedanför: 

• Skapa en simuleringsmodell av befintlig produktion och layout. 

• Genomföra tidsstudier för indata till simuleringsmodellen samt underlag till en nulägesanalys. 

• Justering av tillverkningssatsens storlekar med hjälp av experiment i simuleringsmodellen. 

• Identifiera det värdeskapande och icke värdeskapande arbetet i produktionen. 

• Identifiera och minimera slöseri med hjälp av produktionstekniska metoder. 

• Verifiering samt förbättring av befintligt arbetssätt med hjälp av produktionstekniska metoder. 

• Använda AFS 2009:2 för att inte försämra de ergonomiska aspekterna vid förändring av 

arbetsstationer. 

1.4 Avgränsning och omfattning 

Arbetet innefattar att utveckla en simuleringsmodell över avdelningen radarkonor och avgränsas till att 
endast inkludera processer innanför avdelningens ramar. Alltså kommer inget inflöde av material 
analyseras. Arbetet kommer även avgränsas till att endast innefatta tre artiklar. Simuleringsmodellen 
kommer endast redovisa ett resultat i antal producerade produkter, produkter i arbete samt ledtid. 
Eventuella förändringar av arbetsplatser kommer inte gå emot arbetsmiljöverkets förordning AFS 
2009:2. Ekonomiska beräkningar för projektet kommer inte att utföras och implementering av 
förbättringsförslagen kommer inte vara möjlig för detta arbete.  
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1.5 Metod 

För att nå målen med projektet har en metodbild skapats, se Figur 1. Nedanför. Arbetet kommer 
genomföras efter nio punkter som i sin tur är indelade i tre olika faser. Fas ett (punkt 1, 2 och 3) omfattar 
planeringsstadiet där upplärning och förståelse för projektet ökar. Fas två (punkt 4, 5 och 6) omfattar 
arbetsmomenten som projektet kräver. Fas tre (punkt 7, 8, och 9) omfattar analys- och 
experimentdelen. 

1. Hitta ett företag och 
identifiera problem i produktion
• Problembeskrivning
• Syfte och mål

2. Är det möjligt att uppnå den 
kravbild?
• Tid för projektet
• Tillgänglig data
• Komplext system?

3. Område och avgränsning
• Avgränsa vid behov

4. Definiera ingångsparametrar 
till projektet
• Sammanfatta införskaffad 

information av systemet

5. Förstudie
• Skaffa all nödvändig data som 

behövs för att uppnå 
kravbilden

6. Genomförande av 
produktionstekniska 
analysmetoder (datainsamling)
• Tidsstudie
• Spagettidiagram

7. Analysera data
• Produktionstekniska verktyg
• Simulering

8. Experimentera
• Jämför olika metoder för att 

uppnå den kravbild 
(produktionskapaciteten)

9. Redovisa resultat
• Beskriva utfallet av arbetet

Metod

 

Figur 1 - Metod för arbetsgång 

  



Högskolan i Skövde  Daniel Andersson 

Institutionen för ingenjörsvetenskap  David Andersson 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 4 

1.6 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Nationalencyklopedin, 2016). I 
dagligt tal delas begreppet hållbar utveckling upp i tre dimensioner, den sociala-, den ekonomiska- och 
den ekologiska hållbarheten (Världsnaturfonden, 2008), dessa går att presentera i ett venn-diagram, se 
Figur 2. De tre ringarna representerar dimensionerna av hållbar utveckling och den gröna triangel som 
bildas i mitten där ringarna möts symboliserar den hållbara utvecklingen. Dessa dimensioner stödjer 
varandra i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kortfattat kan de olika dimensionerna 
i Figur 2 beskrivas: 

• Social hållbarhet - Arbeta långsiktigt med människors lika värde och se till att all jordens 

befolkning behandlas rättvist. 

• Ekonomisk hållbarhet – Eliminera fattigdom och skapa tillväxt för u-länder, och försöka göra 

detta utan att påverka den ekologiska- och sociala hållbarheten.  

• Ekologisk hållbarhet – Försöka hushålla med jordens resurser till kommande generationer, 

samt att minska vår negativa klimatpåverkan.  (Urban-Utveckling, 2018) 

Arbetet hos AB Furhoffs Rostfria kommer ske i ett hållbart tänkande i olika aspekter vid genomförandet. 
Arbetet kommer att använda sig av simulering och lean-metoder för förbättringsarbeten. 
Användningen av simulering tillsammans med lean metoder kommer i detta arbete användas till för att 
hjälpa produktionen att arbeta mer effektivt. Detta bidrar i sin tur till en mer hållbar produktion och 
utveckling. Minskad maskinanvändning kan ta bort onödig energiförbrukning och en effektivare 
materialanvändning gör att mindre spill tillkommer. Genom framtagna förbättringsförslag från 
simuleringen och observationer av produktion ska lönsamheten öka och AB Furhoffs Rostfria kan växa 
och fortsätta att bidra till hållbart samhälle utifrån miljö-, sociala- och ekonomiska aspekterna. 

  

Figur 2 - Venn-diagram över hållbar utveckling, tolkat från (Urban-
Utveckling, 2018) 
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2 Teoretisk referensram 

Här presenteras den referensram projektet kommer att följa. Många olika ämnen som berör projektet 
kommer att tas upp hur dessa metoder genomförs. 

2.1 Simulering 

I vissa fall är det av intresse att studera ett system för att få en överblick och förståelse för relationerna 
mellan de olika komponenterna eller för att förutse hur systemet kommer att agera vid en annorlunda 
uppbyggnad. För att lyckas studera ett system är det ibland möjligt att experimentera med systemet 
rakt av. Den möjligheten finns inte alltid, utan experimentet kan kräva dyra investeringar eller 
ombyggnationer (Banks et al., 2005). 

Simulering används i huvudsak för att undersöka och studera system hur de beter sig över en tidsperiod. 
I verkligheten finns det många påverkande faktorer som försvårar simuleringsmodellen att vara 
trovärdig (Banks et al., 2005). Därför byggs modeller utav det studerade systemet med hjälp av insamlad 
data och antaganden om det verkliga systemet. En väl utformad och validerad simuleringsmodell kan 
vara till stor hjälp vid analysering hur systemet kommer agera vid olika experiment. (Banks et al., 2005)  

2.1.1 För- och nackdelar 

Företag har över alla år alltid letat efter olika sätt att bli mer effektiva. Genom att använda sig av 
simulering blir arbetet mycket mera sparsamt, både ekonomiskt samt resursmässigt. Banks et al. (2005) 
menar att med hjälp av en bra simuleringsmodell finns möjligheten att prova olika resonemang och 
tankar utan att behöva ändra i sitt verkliga system. 

Banks et al. (2005) har listat några fördelar med simulering: 

• Möjligheter att testa olika ändringar inom produktion utan att slösa pengar och resurser. 

• Visa visuellt för ledning hur olika scenarion kommer att påverka företaget. 

• För att upptäcka flaskhalsar inom produktion i första hand. 

Det finns även nackdelar med simulering som Banks et al. (2005) tar upp och dessa är listade nedanför: 

• Skapande av simuleringsmodeller kräver särskild kunskap. Specialister inom 

simuleringsområdet kan vara både dyrt att tillhandahålla samt att de bör besitta 

spetskompetens inom specifika områden. 

• Simuleringsresultat kan vara svårtolkade eftersom de flesta simuleringsmodellerna genererar 

resultat som är slumpmässiga variabler, detta gör det svårt att säkerställa om en observation 

är resultatet av ett inbördes system eller ett slumpmässigt system. 

• Modellering och analysering av systemet kan både vara tidskrävande och kostnadskrävande.   
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2.1.2 Simulering som ett hållbart tillvägagångssätt 

Simuleringsbaserade studier över tillverkande system är något som används frekvent då det är ett 
enkelt och billigare alternativt än att studera det verkliga systemet. Enligt Banks et al. (2005) finns det 
olika områden där simulering är ett mer lämpligt verktyg. Dessa är listade nedanför: 

• Med hjälp av simulering möjliggörs analysering av de olika interna interaktionerna av ett 
komplext system eller för ett delsystem inom ett komplext system.  

• Den kunskap som inskaffas under uppbyggnaden utav simuleringsmodellen kan vara till stort 
värde i framtida frågor om förbättringsarbete. 

• Simulering kan användas för att undersöka ny design av en tillverkningsproduktion innan 
implementering. 

• Genom att ändra ingående data inom systemet ökar uppfattningen om vart de mest vitala 
delarna befinner sig inom systemet. 

Dock är det inte alltid lämpligt att använda sig utav simulering som verktyg för att skapa effektiva 
system. Banks et al. (2005) beskriver tre olika regler att följa då simulering inte är ett lämpligt verktyg. 
Uppfylls någon av dessa regler avråds simulering att användas. Den första regeln där simulering inte 
skall användas är om problemet kan lösas med enkla matematiska formler eller med sunt förnuft. Den 
andra regeln är att simulering inte skall användas om problemet kan lösas analytiskt. Den tredje regeln 
säger att simulering inte bör användas om det är effektivare att genomföra experiment direkt på plats 
(Banks et al., 2005).  

2.1.3 Appliceringsområden 

Simulering kan appliceras inom många olika områden där det kan vara ett viktigt verktyg för många 
olika anledningar. Banks et al. (2005) nämner att simulering är ett viktigt användarmedel för att 
analysera t.ex. produktionsflöden eller kundflöden i en affär. Vidare nämner Law (2014) ett antal 
områden för där simulering är ett rimligt verktyg för att analysera och studera system, samt även lösa 
problem inom det aktuella systemet.  

Simulering används inte bara för att undersöka ett befintligt system, utan kan också användas för att 
undersöka en blivande design till en produktionslina. Om en bra bild utav systemet finns tillgänglig kan 
mycket tid och pengar sparas på att skapa en simuleringsmodell tidigt i planeringsfasen. Detta för att 
inte upptäcka att ett annat alternativ är bättre försent (Law, 2014). 

2.1.4 Diskret Händelsestyd Simulering 

Enligt Law (2014) är diskret händelsestyrd simulering (DES) en modulering och en representation av ett 
system över tid där tillståndsvariablerna ändras vid separata och specifika händelser av tid. Banks et al. 
(2005) beskriver det som att modellerna är analyserade av numeriska metoder som återskapar artificiell 
historia baserad på modellens antaganden. Om kontinuerlig simulering sätts i åtanke, behövs inte den 
tiden mellan händelserna simuleras eftersom statusen på systemet förblir det samma (Banks et al., 
2005).   

En simuleringsmodell ska analyseras efter numeriska metoder hellre än analytiska metoder. Med 
analytiska metoder menas det att deduktiva resonemang används för att lösa modellen med hjälp av 
matematik. Ett exempel Banks et al. (2005) tar upp är att en differentialkalkyl kan användas för att lösa 
minimumkostnaden för diverse investeringsmodeller. En numerisk metod använder sig av 
beräkningsprocesser för att lösa matematiska modeller. När det kommer till simuleringsmodeller som 
använder numeriska metoder körs modellen istället för att bli löst (Banks et al., 2005). Med det menas 
att modellens datahistoria sparas av systemet för att generera en trovärdig modell. 
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2.1.5 Simuleringsstudier 

Banks et al. (2005) redovisar 12 viktiga steg för uppbyggnad av en trovärdig simuleringsstudie, se Figur 
3. Guiden innefattar 12 steg vilka beskriver detaljer hur en simuleringsmodell bör byggas från grunden, 
med en tydlig problembeskrivning, till slutsteget dokumentation och presentation. 

Problemformulering

Inställningar av 
objektet och en 

övergripande plan

Modellbyggning Datainsamling

Modellöversättning

Verifierad?

Validerad?

Experimentell design

Produktionskörning 
och analys

Flera körningar

Dokumentering och 
rapportering

Ja

Nej

Nej

Nej Nej

Ja Nej

Implementering

 

Figur 3 - 12 stegmodellen tolkat från guiden till simuleringsstudier (Banks et al., 2005) 
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Formulering av problem och planera studien: Först och främst bör en presentation av problemet 
redogöras för alla inblandade för att sedan kunna bena ut och säkerställa att alla vet vad som förväntas 
av studien som ska genomföras. (Banks et al., 2005) 

Inställningar av objekt och en övergripande plan: I detta skede är det viktigt att allt övergripande 
redogörs. Som bestämmandet om en simuleringsmodell är den lämpligaste metoden att använda sig 
utav. Om det så bestäms bör andra punkter som tidsram, resurskrav, antal personer inblandade och 
ekonomiska gränser bestämmas. (Banks et al., 2005) 

Konceptuell modell: En konceptuell modell byggs med hjälp av förmågan och förståelsen av att kunna 
sammansätta de väsentliga egenskaperna hos ett problem för att sedan kunna modifiera enkla 
antaganden som kategoriserar systemet. Detta för att sedan undersöka modellen tills trovärdiga 
resultat uppnås (Banks et al., 2005). Banks et al. (2005) påpekar dock att det är viktigt att börja med en 
simpel modell för att senare utveckla den, även om modellen bli mer komplicerad än nödvändigt.  

Datainsamling: Eftersom insamlingen av data är en stor och viktig del av projektet, samt tar mycket tid 
av den totala projekttiden, är det viktigt att redan i de tidigare stegen redogjort vilken data som skall 
användas. Under arbetets gång kan komplexiteten av modellen att öka, detta medför att insamlad data 
också ändras. (Banks et al., 2005) 

Modellöversättning: De flesta verklighetsbaserade modeller kräver stora mängder av data och 
information. All information och data behöver tolkas och översättas på ett lämpligt sätt där 
simuleringsspråk är ett lämpligt verktyg tack vare sina kraftfulla och flexibla egenskaper i mjukvaran. 
(Banks et al., 2005) 

Verifierad: Verifiering avser att inflödet av data skett på ett korrekt sätt. Det är näst intill omöjligt att 
tolka en komplex modell utan att rätta till de fel som förmodligen har gjorts. Verifiering avser det 
datorprogram som förberetts för simuleringen. Beter sig datorprogrammet trovärdigt gentemot 
verkligheten? (Banks et al., 2005) 

Validerad: Genomför en detaljerad systemgenomgång och jämför med den insamlade data. Säkerställ 
att behörig personal får ta del och kontrollera. Validering uppnås vanligen genom kalibrering utav 
modellen, en ständigt pågående process med jämnföring gentemot det verkliga systemets agerande 
och uppförande. (Banks et al., 2005) 

Experimentell design: För varje simulerad systemdesign måste val göras gällande hur lång 
uppstartsperioden ska vara, under hur lång tid simuleringen ska sträcka sig och val av antalet 
nödvändiga replikeringar av varje körning. (Banks et al., 2005) 

Produktionskörning och analys: Genomförande av produktionskörning för att samla lämplig 
produktionsdata. (Banks et al., 2005) 

Flera körningar: Tack vare analysen av körningar som är klar, kan analytikern bestämma om flera 
körningar är nödvändiga och vad för design ytterligare experiment ska följa för riktlinjer (Banks et al., 
2005). 

Dokumentation och rapportering: Antaganden, modellen samt resultatet från studien bör 
dokumenteras för framtida användning. Det är även viktigt att dokumentationen är lättläslig och 
förståelig även för den som inte håller på med simulering. (Banks et al., 2005) 

Implementering: För att implementeringsfasen ska bli lyckad måste de elva tidigare stegen genomförts 
korrekt. En analytiker som varit väl involverad i projektet med en stor förståelse för naturliga 
påverkande yttrefaktorer är en viktig bit för hur väl implementeringen genomförs. (Banks et al., 2005) 
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2.1.6 Verifiering och validering 

Det svåraste med simulering är att lyckas få modellen validerad och verifierad. För att lyckas bygga en 
realistisk avbildning utav ett verkligt system måste modellen vara validerad och verifierad. Detta för att 
säkerställa att modellen är trovärdig. Om modellen inte är trovärdig behövs åtgärder genomföras för 
att fortsätta arbetet (Banks et al., 2005). 

2.1.6.1 Verifiering 

Verifieringsprocessen säkerställer om modellen är uppbyggd på korrekt sätt. Banks et al, (2005) menar 
att detta steg är i huvudsak en jämförelse mellan det verkliga systemet och den framtagna modellen. 
Är modellen implementerad på ett korrekt sätt i simuleringsprogramvaran? Är all data korrekt? Enligt 
Banks et al., (2005) finns det åtta “sunda förnuft”-punkter att ta hänsyn till för att verifiera en modell: 

1) Få modellen kontrollerad av en person som är expert inom området. 2) Skapa ett flödesdiagram som 
innefattar och förklarar logiskt varje steg i processen. 3) Kontrollera de olika parametrarna och jämför 
med det verkliga systemet. 4) Dubbelkolla så att de olika parametrarna är de samma som vid 
simuleringsstart samt slut. 5) Gör simuleringsmodellen så självdokumenterande som möjligt. 6) Om 
modellen är animerad, jämför med det verkliga systemet om modellen är liknande. 7) Använd debugg-
funktionen, även de bästa gör fel. 8) Användning av grafiska gränssnitt. Detta gör det enklare att förstå 
modellen. 

2.1.6.2 Validering 

Validering är en nödvändig process för att säkerställa om simuleringsmodellen är en rimlig avbildning 
utav det verkliga systemet (Law, 2014). Enligt Banks et al. (2005) uppnås validering vanligast genom 
kalibrering av modellen. Kalibrering är en iterativ process där det riktiga systemet jämförs med 
modellen, det kan även behövas ändringar i modellen om och om igen för att skaffa sig en liknande 
modell mot det verkliga systemet. Jämförelsen mellan modellen och det verkliga systemet sker med 
hjälp utav subjektiva test och objektiva test (Banks et al., 2005). Banks et al. (2005) förklarar att det 
subjektiva testet, som innebär personer kommer med åsikter och synpunkter, oftast sker med hjälp av 
personer som har kännedom om processen är involverade i projektet. Enligt Banks et al. (2005) kräver 
det objektiva testet data om systemets prestanda, även motsvarande data från modellen. Efter 
genomförandet av dessa två test så är ett sista subjektivt test rimligt att genomföra igen för att jämföra 
de aspekter av systemets data jämfört med samma aspekter från modellen (Banks et al., 2005). Denna 
process utav iterativa tester jämför modellen mot system där omarbetning är viktig, både för 
konceptmodellen och den operativa modellen, för att anpassa och uppfatta brister tills det att modellen 
bedöms vara tillräckligt trovärdig (Banks et al., 2005). 

Law (2014) förklarar att en simuleringsmodell utav ett komplext system endast kan byggas som en 
uppfattning utav det verkliga systemet. Det spelar ingen roll hur mycket tid och kraft som läggs på 
uppbyggnaden utav modellen. Law (2014) menar att det inte finns något så som en prefekt validerad 
modell. Den mest validerade modellen är nödvändigtvis inte den mest kostnadseffektiva. Law (2014) 
beskriver ett exempel där om ökad validitet är önskad krävs det troligtvis mer data som kostar och är 
mer tidskrävande, även fast det inte ger något speciellt större värde för modellen. 

2.1.7 Stabilitetanalys 

Stabilitetsanalys är en metod som föreslår en bestämd tid då systemet når en stabil nivå. Law (2014) 
förklarar att modellen når ett stabilt läge när nivån på genomströmningen av enheter per timma (TH) 
är stabil. På detta sätt finns möjligheten att med hjälp antalet produkter i systemet bestämma en tid då 
systemet når en stabil nivå. Enligt Law (2014) når simuleringsmodellen sitt stabila läge, efter att den 
genomgått en uppvärmingsperiod. Simuleringsmodellens uppvärmingsperiod är den perioden då 
systemet inte ger en stabil genomströmning av enheter per timma (TH). På grund av att systemet inte 
är stabilt vid denna tid i simuleringen redovisas inga siffror från inkörningsperioden (Grassmann, 2011). 
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2.1.8 Replikationsanalys 

På grund av den slumpmässighet en simuleringsmodell antar kommer resultatet avvika vid olika 
replikeringar. För att erhålla validerade och trovärdiga resultat utav simuleringsmodellen måste fler 
replikeringar köras (Robinson, 2004). För att kunna bestämma hur många replikeringar behöver 
simuleringsmodellens utdata studeras. Robinson (2004) tar upp två olika metoder för att bestämma 
antalet replikeringar som är optimalt att använda, den grafiska metoden och 
konfidensintervallmetoden.  

2.1.8.1 Den grafiska metoden 

Genom att köra simuleringsmodellen skapar den grafiska metoden ett diagram över antal replikeringar 
och det kumulativa medelvärdet av den genomsnittliga simuleringstiden. Diagram 1 visar att det 
kumulativa medelvärdet varierar kraftigt vid få replikeringar (Robinson, 2004). Vid fler replikeringar 
börjar linjen plana ut eftersom det kumulativa medelvärdet antar liknande värden. Hur många 
replikeringar som ska utföras för att få trovärdig utdata ur simuleringsmodellen varierar, dock påpekar 
Robinson (2004) att minst 10 replikeringar bör utföras.  

 

Diagram 1 - Den grafiska metoder, fritt tolkat från Robinson, (2004) 

2.1.8.2 Konfidensintervallmetoden 

Antalet replikeringar nödvändiga replikeringar för simuleringsmodellen går även beräkna med 
matematiska formler. Denna ekvation är, enligt Robinson (2004), beräkningen av konfidensintervall 
som visar hur pålitligt medelvärdet är. Konfidensintervallet beräknas enligt Robinson (2004) genom 
ekvationen som beskrivs Formel 1.  

𝐾𝐼 = �̅� ± 𝑡𝑛−1,𝛼/2

𝑆

√𝑛
 

�̅� = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑢𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 

𝑆 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑢𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 

𝑛 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

𝑡𝑛−1,𝛼/2 = 𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑢𝑟 𝑡 − 𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

Formel 1 - Konfidensintervall med förklaring, tolkat från Robinson (2004) 
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Enligt Law (2014) är det vanligt inom industrin att använda ett konfidensintervall mellan 90 - 99%. För 
att räkna på hur många replikeringar som ska användas för ett trovärdigt resultat menar Robinson 
(2004) att ekvationen för konfidensintervallet går att ombilda så ekvationen nedan istället beräknar 
antalet replikeringar som ska genomföras, se Formel 2.  

𝑛 = (
100𝑆 ∗ 𝑡𝑛−1,𝛼/2

𝑑�̅�
)

2

 

𝑑 = 𝐷𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

Formel 2 - Antal replikeringar med förklaring, tolkat från Robinson (2004) 

2.1.9 Simuleringsmjukvara 

Enligt Law och Haider (1989) har simulering blivit ett viktigt analysverktyg inom industrin och 
användningen har ökat markant. Med tiden har tillverkningssystem blivit mer komplexa samt att 
marknaden för simulering har blivit större. Detta har genererat en ökning i antalet 
simuleringsmjukvaruprogram ökat. Med denna ökning av antalet mjukvaror har även tiden att hitta rätt 
mjukvara ökat, då de kontinuerligt ändras och uppdateras (Law & Haider, 1989). 

Vid utveckling av en modell finns det frågor som behöver besvaras innan själva skapandet av modellen. 
Bör ett programmeringsspråk användas, och vilket språk är bäst. Eller ska en simuleringsmjukvara 
användas och vilken mjukvara är mest lämpat för projektet (Law, 2014).  

Enligt Law (2014) är användningen av ett programmeringsspråk tidskrävande och menar att användning 
av ett simuleringsprogram förenklar modifiering av modellen samt att modellen blir lättare att 
debugga. Ett projekt som modelleras under en kortare tidsperiod av personer med begränsade 
programmeringskunskaper så är användandet av ett simuleringsprogram utan programmering det 
bästa alternativet (Law, 2014).  

Många program har smarta lösningar som ofta kräver en lång inlärningstid. Ett program som 
underlättar modelleringsarbetet är FACTS Analyzer Professional, som är enkelt att modellera i samt har 
ett bra gränssnitt (Ng, Urenda, Svensson, Skoog och Johansson, 2014). 

2.2 Lean 

Vissa av Lean-principerna började formas enligt Petersson et al. (2009) redan under 1900-talet genom 
visionärer som Benjamin Franklin, Frank Gilberth och Frederick Winslow Taylor som i sin tur inspirerade 
Henry Ford till utvecklingen av den så kallade produktionslinan. Tack vare dessa tre personer lever 
tankarna som grundade begreppet fortfarande kvar idag. Lean förklaras inte som en aktivitet eller 
metod som utförs, Petersson et al. (2009) förklarar det mer som en kultur eller strategi som genomsyrar 
organisationen för hur den ska drivas. Lean innefattar mer eller mindre företagets värderingar, 
företagskultur, metodval och ledarskap.  

Liker (2009) förklarar att för att bli en Lean tillverkare måste ett speciellt tankesätt finnas som fokuserar 
på hur produkten ska flöda jämnt genom väl utvecklade arbetsmoment (värdeadderande processer). 
Därför tycker Liker (2009) att dragande tillverkningssystem som kopplar kundbehovet till att bara fylla 
på detaljer i flödet där ständiga förbättringar eftersträvas.  

2.2.1 Genchi Genbutsu 

Genchi genbutsu är ett uttryck på japanska som tillhör TPS (Toyota Production System) och innebär att 
få en förståelse över den faktiska situationen genom att gå och se med egna ögon. Att förstå en process 
fullt ut är inte det enklaste vid arbete på ett kontor (Liker, 2009). Liker (2009) beskriver genchi genbutsu 
som smutsa ner sig själv om händerna för att skaffa sig en helhetsbild av situationen. Detta är väldigt 
viktigt vid simuleringsmodelering där analytikerna litar på den existerande data hellre än att dubbelkolla 
om det stämmer. 
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2.2.2 7+1 slöseri 

Taiichi Ohno identifierade sju olika former slöseri i tillverkningsindustrin. Under senare år har även ett 
åttonde slöseri identifierats där av kommer namnet 7+1 slöseri. Genom att eliminera slöseri menar 
Ohno (1988) att effektiviteten och produktiviteten ökar. Nedan förklaras de åtta olika formerna av 
slöseri.  

Överproduktion sker när för många produkter tillverkas än vad som är nödvändigt. Detta leder till en 
ökad ledtid vidare gör överproduktion att många onödiga buffertar för produkter i arbete (PIA) bildas. 
Överproduktion anses som det största slöseriet då det ligger som grund för många av de andra 
formerna av slöseri (Ohno, 1988; Bicheno et al., 2006). 

Väntan är ett slöseri som uppstår dels när människor väntar på material, maskiner eller verktyg och dels 
när material väntar i kö. Generellt uppstår slöseriet då materialet står still eller inte värde adderas till 
produkten (Ohno, 1988; Bicheno et al., 2006). 

Onödiga rörelser handlar om ergonomin kring arbetsstationer och tiden som försvinner tack vare dålig 
layout. Exempelvis att operatören behöver sträcka sig efter ett verktyg (Ohno, 1988; Bicheno et al., 
2006). 

Onödiga transporter som att flytta runt material ger inget värde till produkten och anses som ett slöseri, 
även om det inte helt går att eliminera då produkten måste flyttas runt. Det gäller att minska antalet 
transporter och hur långt produkten flyttas. Vidare så ökar sannolikheten att produkten skadas (Ohno, 
1988; Bicheno et al., 2006). 

Med felaktiga processer menas det att extra arbete utförs på produkten som varken kunden har betalat 
för eller som inte adderar värde till produkten (Ohno, 1988; Bicheno et al., 2006). 

Lager har en tendens till att både öka ledtiden och kapitalbindningen samt att stora lager tar upp 
användbar fabriksyta. Lager kan delas in i tre olika typer av lager, råmateriallager, PIA och 
färdigvarulager och alla bör beaktas som slöseri, även om de är nödvändiga så bör lager reduceras 
(Ohno, 1988; Bicheno et al., 2006). 

Defekter är produkter med fel eller brister och kan leda till höga kostnader både på lång och kort sikt. 
Oftast handlar det om kvalitetsbrister i tillverkningen som leder till defekter. Desto längre tid det tar att 
upptäcka felen desto högre blir kostnaderna för företaget (Ohno, 1988; Bicheno et al., 2006). 

Outnyttjad kreativitet på företaget handlar om att inte ta vara på den kunskapen som finns inom 
företaget. Den bästa kunskapen om förbättringar finns oftast hos personerna på golvet (Bicheno et al., 
2006).  

2.2.3 Spaghettidiagram  

En effektiv metod för att skapa en effektivare arbetsyta med minimalt slöseri är användandet av ett 
spaghettidiagram. Slöseriet som identifieras är kopplat till transport och rörelse. Genom att följa en 
operatör eller en produkts flöde i fabriken och samtidigt markera färdvägen på en layout-karta över 
tillverkningen. Sedan identifieras transporter för antingen operatörer eller produkt. Detta visualiserar 
tydligt onödiga rörelser och transporter (Bicheno et al, 2013). 
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2.2.4 Standardiserat arbetssätt 

Tanken med implementering av standardiserade arbetssätt är enligt Liker (2009) en grund för 
personalen att utveckla sin arbetsplats som genererar i att individen tar mer ansvar och samtidigt 
tillåter personalen att ständigt vilja utveckla sin arbetsplats. Principen, standardiserat arbetssätt, som 
Liker (2009) förklarar det, är det ett verktyg för att säkerställa kvalité och även för att stabilisera 
produktionsflödet.   

Peterson et al. (2009) förklarar att tillverkning utan ett standardiserat arbetssätt inte lyfter problem till 
ytan. Det gör det svårt att hitta rotorsaken till problemet. Peterson et al. (2009) beskriver en standard 
som den bäst kända, formaliserade och överenskomna sättet att utföra ett arbetsmoment. Genom att 
på rutin följa en standard genomsyras företaget med kunskap om den just då bästa metoden att utföra 
ett arbete på. Även avvikelser dyker enklare upp till ytan vid användning av standardiserat arbetssätt 
(Peterson et al., 2009).  

2.2.5 PICK-chart 

För att kunna utvärdera förbättringsförslag markeras de in i ett diagram som kallas PICK-chart (Peterson 
et al., 2009),se Figur 4. X-axeln visar vilken effekt förbättringsförslaget kommer att ha och y-axeln visar 
vilken insats som krävs. Axlarna bildar fyra fält, möjlig, genomför, utmana och avfärda (Petersson et al., 
2009). Enligt Petersson et al., (2009) är det förbättringsförslagen som hamnar i det översta högra fältet 
som ger störst effekt med en liten insats och bör genomföras. De som hamnar i det nedersta vänstra 
fältet bör avfärdas.  

 

Figur 4 - PICK-chart, tolkad från Petersson et al. (2009) 
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2.3 Tidsstudier 

Ett viktigt steg i att utveckla en effektivare Lean produktion är att etablera standardtider för 
arbetsuppgifterna eller för flera arbetsmoment vid en arbetsstation (Freivalds & Niebel, 2008). Detta 
för att skaffa sig möjligheten, att med hjälp av produktionstekniska metoder bryta ner flödet i mindre 
element för i sin tur kunna identifiera arbetsmoment som behöver effektiviseras. Freivalds och Niebel 
(2008) menar att en tidsstudie ger en standardtid för ett arbetsmoment. Som i sin tur ger en bättre 
helhetsbild av flödet där möjligheten ges för förbättringsarbete att minimera slöseri. För att kunna 
etablera standardtider behövs tidsstudier genomföras (Freivalds & Niebel, 2008). 

För att först förstå sig på vad är tidsstudie är och hur det går till att genomföra behöver, enligt Stephens 
och Meyers (2013), användaren förstå vad tidsstandard är för något. En tidsstandard definieras som 
“tiden det tar att producera en produkt vid en arbetsstation efter tre villkor: (1) en kvalificerad väl 
tränad operatör; (2) normalt arbetstempo; (3) genomför en specifik uppgift. Dessa tre punkter är 
nödvändiga för att förstå en tidsstudie (Stephens & Meyers, 2013). En Kvalificerad operatör är 
nödvändigt. I de flesta fall är det erfarenhet som kännetecknar en kvalificerad operatör. Arbeta i 
normalt arbetstempo innebär att en erfaren operatör utför arbetet under normala förhållanden och i 
normalt tempo (Stephens & Meyers, 2013). Detta för att inte få tider från en operatör som är ny på 
arbetet och jobbar långsammare än en erfaren operatör. Eller om den erfarne operatören stressar för 
att få jobbet gjort snabbare. För att genomföra en specifik uppgift är det nödvändigt att tydliga 
arbetsbeskrivningar finns tillgängliga för att säkerställa att alla jobbar på samma sätt (Stephens & 
Meyers, 2013).  

Stephens & Meyers (2013) förklarar betydelsen hur viktigt det är genom en tidsstudie kunna undersöka 
hur kostnadseffektiva operatörer, maskiner och tillverkade produkter per tidsenhet är värda. Enligt 
Stepens & Meyers (2013) finns det tio punkter att genomföra i en tidsstudie. Dessa är listade nedanför:  

• Välj arbete som ska utföras.  

• Samla information om arbetet.  

• Dela upp arbete i delmoment. 

• Genomför den faktiska tidsstudien. 

• Utöka tidsstudien. 

• Bestäm antalet cyklar som ska klockas. 

• Uppskatta på vilken nivå operatören presterar. 

• Lägg till extra tid för utrymme för fel. 

• Undersök logiken. 

• Redovisa standardtiden. 

Standardtiden går att bestämmas genom att uppskatta arbetsmomenten, analysera historisk data och 
genom att mäta arbetsmomentet. Freivalds och Niebel (2008) tar upp fem olika sätt att få fram 
standardtiden. Första metoden är att försöka göra en uppskattning över hur lång tid arbetsmomentet 
eller momenten tar. Den andra metoden är att genom att undersöka äldre tidsunderlag av liknande 
produktion (Freivalds & Niebel, 2008). Dessa två metoder har svagheter då ingen kan bestämma en 
konsekvent och rättvis standard. Även om de äldre tidsunderlagen kan användas för den nuvarande 
produktionen, kan tiderna avvika från de nya arbetsmomenten (Freivalds & Niebel, 2008). Tredje, fjärde 
och femte metoden är att mäta arbetsmomenten. Den tredje metoden är i befintlig produktion mäta 
tiden med hjälp av ett vanligt tidtagarur och ett formulär (Freivalds & Niebel, 2008).   

Den fjärde metoden är att återanvända standardtider som redan har beräknats för den aktuella 
produktionen för att sedan använda dessa i framtida studier (Freivalds & Niebel, 2008). Den sista och 
femte metoden är att beräkna tidsåtgången av arbetsmomentet genom ett förutbestämt tidssystem. I 
detta system har alla arbetsmomenten en bestämd tidsåtgång och adderas alla momenten resulteras 
det till en slutgiltig total arbetstid (Freivalds och Niebel, 2008). 
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2.3.1 Klockstudier 

Vid en klockstudie ska tiden mätas i den aktuella produktionen med någon form av stoppur. Den minsta 
utrustningen som krävs för att genomföra en tidsstudie är ett tidtagarur, analogt eller digitalt och ett 
formulär att anteckna den uppmätta tiden (Freivalds & Niebel, 2008). Innan studien påbörjas måste 
antalet observationer bestämmas. Mätningarna måste utföras fler gånger och med minst två olika 
stoppur för att ta hänsyn till olika avvikelser och generera ett signifikativt medelvärde. Klockstudien kan 
genomföras enligt två olika metoder, den kontinuerliga metoden eller snapback-metoden (Freivalds & 
Niebel, 2008). 

2.3.2 Snapback-metoden 

Vid användandet av snapback-metoden, eller nollställningsmetoden, stoppas tidtagaruret när 
arbetsmomentet är genomfört och antecknas ner i formuläret för att sedan starta om tidtagaruret när 
nästa arbetsmoment börjar (Freivalds & Niebel, 2008). Eftersom klockan stoppas mellan varje moment 
så krävs mindre beräkning i snapback-metoden. Denna metoden lämpar sig bäst på moment med 
längre cykeltider. (Freivalds & Niebel, 2008) Skulle något oväntat inträffa så måste klockan stannas och 
nollställas för att starta igen när arbetet återupptas. Nackdelen enligt Freivalds och Niebel (2008) med 
att använda snapback-metoden är exempelvis kan tiden försvinna om stoppuret nollställs innan tiden 
hunnit antecknats. Vidare är varje moment beroende av tiden innan så har det blivit fel kommer det 
felet hänga med under hela studien. (Freivalds & Niebel, 2008) 

2.3.3 Kontinuerliga metoden 

Under den kontinuerliga metoden stannas inte klockan mellan arbetsmomenten utan tiden läses av 
under mätningen och antecknas, vilket gör den bäst lämpar sig att använda på kortare cykler (Freivalds 
& Niebel, 2008). Vid oväntade händelser behöver inte klockan stoppas, starttid och sluttid för händelsen 
måste dock noteras. Vidare blir det mer arbete att beräkna studien. Enligt Freivalds & Niebel, 2008 ger 
denna metod ger en total överblick över mätperioden, så att andra intressenter kan se att mätningen 
blivit korrekt utförd och inget har blivit ändrat.  

2.3.4 Prestationsbedömning 

Prestationsbedömning används i tidsstudier för att justera den observerade tiden med den förväntade 
prestationen av operatören. Innan tidsstudien påbörjas är det viktigt att bedöma operatören (Freivalds 
& Niebel, 2008). Vidare menar Freivalds och Niebel (2008) att en studie med långa element bedöms de 
separat och vid korta element bedöms hela studien. Prestationsbedömning är det viktigaste steget 
under hela arbetet med tidsstudier. Det är också det steget som får mest kritik då det baseras på 
erfarenhet, träning och bestäms av den som genomför studien (Freivalds & Niebel, 2008). En studie kan 
bedömas enligt en standard. Denna definieras enligt Freivalds och Niebel (2008) som den nivån av 
prestation en kvalificerad operatör under normala förhållanden arbetar under en hel arbetsdag. 
Standardprestation bedöms med 100 %. 

Freivalds och Niebel (2008) tar upp fyra olika metoder för att bedöma prestandan hos operatörer. 

• Hastighetsbedömning. 

• Westinghouse-systemet. 

• Syntetisk bedömning. 

• Objektiv bedömning. 

Hastighetsbedömningen är en metod som jämför en operatörens effektivitet mot en kvalificerad 
operatör som utför samma arbete. Sedan tilldelas en procentsats för att tydliggöra förhållande mellan 
observerad bedömning och standardbedömning (Freivalds och Niebel, 2008).  
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Westinghouse-systemet är ett av de äldsta prestationsbedömningssystem som används. Grunden för 
detta system kommer ifrån Westinghouse Electric Corporation och bedömer prestationen utifrån fyra 
faktorer: operatörens skicklighet, operatörens ansträngning, arbetsförhållanden och materialets 
konsistens (Freivalds & Niebel, 2008). När dessa fyra faktorer har bestämts adderas de ihop och sedan 
adderas med 1 för att få ut prestationsbedömningen.  

Syntetisk bedömning är en metod där bedömningen inte sätts av tidsstudieobservatören. Metoden 
beräknar istället prestationen för elementen genom att jämföra de observerade tiderna med 
elementets fundamentala förutbestämda tid, se Formel 3 (Freivalds & Niebel, 2008). 

𝑃 =
𝐹𝑡

𝑂
  

𝐹𝑡 = 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑢𝑡𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑚𝑑 𝑡𝑖𝑑 

𝑂 = 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑠 𝑖 𝐹𝑡 

Formel 3 - Beräkning av prestation genom den syntetiska metoden 

Den objektiva bedömningen eliminerar problemet att bestämma en normal takt för varje typ av arbete 
(Freivalds & Niebel, 2008). Metoden jämför takten i en arbetsuppgift med alla andra arbeten. Efter 
bedömningen av takten tillförs en till faktor som anger arbetet relativa svårighet. Denna faktor har sex 
andra faktorer som påverkar, mängden av kroppsarbete, fotpedaler, tvärmanuella moment, ögon-
handkoordination, hantering eller sensoriska krav och vikthantering eller motstånd (Freivalds & Niebel, 
2008).  

2.3.5 Fördelningstid 

Då tidsstudier genomförs under en relativt kort tid inkluderar normaltiden inte oundvikliga händelser. 
Dessa har kanske inte observerats under studien. Därför måste justeringar av normaltiden genomföras 
för att kompensera för dessa händelser (Freivalds & Niebel, 2008).  

Freivalds och Niebel (2008) delar upp fördelningstiden in i två huvudgrupper, konstant fördelning och 
särskild fördelningstid för fördelningsfaktorerna. Arbetsmiljöfaktorn klassificeras inte till någon av 
huvudgrupperna. Dessa adderas till en total fördelningstid, F i Formel 5. Uppdelningen av fördelningen 
beskrivs i Tabell 1. 

Tabell 1 - Gruppering av fördelningsfaktorer 

 

 

2.3.6 Beräkning av standardtid 

Vid beräkning efter den kontinuerliga metoden måste tiden för varje element subtraheras med det 
föregående elementet för att få ut rätt observerad tid (OT) och skrivs in i OT-Kolumnen, se Bilaga 1 – 
Tidsstudieblankett. Beräkningen av OT är kritiskt i tidsstudien. Hela studiens validitet kan förstöras om 
beräkningen av OT försummas (Freivalds & Niebel, 2008).  

Används prestationsbedömning i studien multipliceras denna med OT för att få ut normaltiden (NT) och 
skrivs in i kolumnen för NT (Freivalds & Niebel, 2008). Formel 4 visar uträkningen för normaltiden. 

Konstant fördelning Särskild fördelning

Personliga behov Oavsiktliga förseningar

Trötthet Undvikbara förseningar

Underhåll av maskiner

Nyanställda
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𝑁𝑇 = 𝑂𝑇 ∗ 𝑃 

𝑂𝑇 = 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑑 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑏𝑒𝑑ö𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 

Formel 4 - Formel för beräkning av normaltid (Freivalds & Niebel, 2008) 

Efter beräkningen av NT multipliceras den med den procentuella fördelningstiden enligt Formel 5 för 
att erhålla standardtiden (ST) av elementen i processen (Freivalds & Niebel, 2008). 

 

𝑆𝑇 = 𝑁𝑇 ∗ (1 + 𝐹) 

𝐹 = 𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 

Formel 5 - Formel för beräkning av standardtid (Freivalds & Niebel, 2008) 

2.4 Arbetslayout 

Ordet layout är ett simpelt uttryck på hur mycket arbete som verkligen ligger bakom en ny arbetslayout. 
Oftast ligger det många månader bakom av insamlad data för analysering. Dock är det viktigt att säga är 
att layouten är endast så bra som den data som stödjer den (Stepens & Meyers, 2013). Vidare 
säger Stepens och Meyers (2013) att kombinationen av pricksäkerhet och trovärdighet av data och den 
logiska analysen av informationen kan resultera i en bra layout. Ofullständig data eller dåligt omdöme 
från planerarens sida kan leda till oönskade resultat av fabrikslayouten (Stepens & Meyers, 2013).   

Enligt Groover (2015) är en viktig parameter över en anläggningslayout olika tillvägagångsätt eller 
system för att förflytta materialet. När en ny anläggning ska byggas är det viktigt att ha 
materialhanteringen i åtanke. Vid befintliga anläggningar finns flera hinder i utformningen av den mest 
optimala utformningen av materialhanteringen. Detta genom att anläggningen redan innehåller fler 
maskiner och ofta redan använder all befintlig yta (Groover, 2015). Tillverkning i en anläggning delas 
normalt in i tre olika layouter, process-, produkt- och fast positionslayout. Dessa olika layouter kräver 
oftast olika typer av materialhanteringssystem (Groover, 2015). 

Tillämpar anläggningen en processlayout så tillverkas delar och/eller produkter i små eller medelstora 
satser. För att kunna hantera de olika variationerna behöver materialhanteringssystemet vara flexibelt 
(Groover, 2015). Ett väsentligt kännetecken för satsproduktion är PIA, och detta måste systemet klara 
av att hålla på en lagom nivå för att undvika slöseri. (Groover, 2015) Handtruckar eller gaffeltruckar 
används generellt för att flytta delar i processtillverkning då delar eller produkter enklast packas i 
lastpallar. De senaste åren har användningen av AGV-system vuxit eftersom de tillgodoser fler olika sätt 
att hantera materialet i små- och medelvolym tillverkning (Groover, 2015). 

Vid en produktlayout tillverkas en standardprodukt eller en liknande produkt i en stor volym. En typisk 
produkttillverkning är slutmonteringen av bilar eller lastbilar. Transportsystemet som används vid 
denna typ av tillverkning kännetecknas med någon typ av mekaniserat system, en bestämd väg för att 
klara stora volymer och hög flödeshastighet (Groover, 2015). För att klara av produktionsstopp fungerar 
även systemet som en form av buffet mellan stationerna. (Groover, 2015) Vanligtvis används 
transportband som levererar produkten som ska monteras mellan stationerna. Komponenterna längs 
flödet levereras oftast av truckar eller liknande lastbärare (Groover, 2015).  

I en fast positionslayout tillverkas stora och tunga produkter, exempelvis en båt, och förblir stillastående 
på samma ställe under hela tillverkningen. Komponenterna måste flyttas till produkten och hållas där 
tills de är monterade. Materialhanteringssystem som ofta används till fast positionstillverkning är olika 
kranar och traverser eller truckar (Groover, 2015). 
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2.5  Ergonomi 

Enligt Dul (1993) definieras ergonomi till att sikta in sig på att designa hjälpmedel, tekniska system och 
uppgifter på ett sådant sätt att förbättra mänsklig säkerhet, hälsa, komfort och prestanda. Osäkra, 
ohälsosamma, obekväma eller ineffektiva situationer på arbetet eller i det vardagliga livet kan undvikas 
genom att ta hänsyn till de fysiska och psykologiska bristerna hos en människa (Dul, 1993). Många olika 
faktorer spelar en stor roll inom ergonomi; dessa är kroppshållning och rörelser (sitta, stå, lyfta, trycka 
och putta), miljöaspekter (oljud, vibrationer, ljussättning, klimat, kemikaliska substanser), 
informationsuppfattning (information vi får till oss visuellt eller genom andra sinnen) (Dul, 1993). Dul 
(1993) menar att dessa faktorer sammanfattar människors påverkan i arbetslivet och i vardagslivet.  

Freivalds och Niebel (2008) beskriver hur stor betydelse arbetsplatsutformningen har gällande 
manuella arbetsstationers design. Det finns principer som är nedbrutna i tre huvudområden: (1) 
användningen av människokroppen, (2) utformningen och tillståndet på arbetsplatsen, och (3) design 
på verktyg och utrustning. Dessa tre områden ska alltid, enligt Freivalds och Niebel (2008), ligga i 
grunden vid utformning av manuella arbetsstationer. 
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3 Litteraturstudie 

I detta kapitel innehåller en litteraturstudie av tidigare arbeten inom områden som kan relateras till 
detta arbete. De tre huvudområden som rapporten tar upp är DES, Lean och Förbättringsarbete. 

3.1 Intresseområden 

I arbetet omfattas många olika ämnesområden som på ett relevant sätt spelar en viktig roll i hur detta 
arbete utformas och utförs. Målet är att ge partnerföretaget ett alternativ av förbättringsförslag för hur 
layouten på avdelningen radarkoner kan effektiviseras för att möta den ökade orderingången. För att 
ge partnerföretaget den hjälp de behöver kommer produktionstekniska verktyg att behöva användas. 
Intresseområdena för detta projekt är Lean, diskret händelsesimulering och förbättringsarbeten. 
Intresseområdena beskrivs i Figur 5. Lean-principen är ett av de verktyg som är väl etablerat inom 
produktionstekniska arbetsmetoder och vid arbetsplatser generellt över hela världen. DES är ett verktyg 
som över åren har blivit mer och mer populär p.g.a. sin egenskap att assistera vid utvecklingen av design 
av och produktionssystem. Lean förknippas ofta med ett effektivt arbetssätt där slöseri är något som 
bör elimineras. För att skapa en Lean-produktion bör ett effektivt arbete med ständiga förbättringar 
alltid ligga nära till hands. Eftersom själva förbättringsarbetet är en viktig punkt i detta arbete då 
ändringar inom produktionsflödet kommer ske är det också viktigt att utforska tidigare arbeten som 
använt sig utav olika tekniker för förbättringsarbete, Lean och simulering. Även överlappande arbeten 
mellan dessa områden kommer undersökas. 

 

Figur 5 - Intresseområden för litteraturstudie 
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3.2 Studier inom simulering 

I en studie med mål att försöka öka produktiviteten och sänka produktionskostnaden genomfördes en 
analys med hjälp av diskret händelsesimulering (DES). Författarna Woo och Lee (2016) skulle undersöka 
resultaten av processdesigner och processförbättring genom att välja en typisk linjeprocess genom att 
definiera en övre gräns för processförbättringar. De skulle även analysera den effektiva väntetiden för 
anläggningen samt processens flaskhalsar. Författarnas målprocess skulle resultera i en 
tillverkningslinje som tillverkar en enda produkt, produkten kommer att färdas mellan 41 olika 
processer med ett transportband. Cellerna arrangeras till i en ”U-layout”. Användandet av simulering 
gav dem en verifikation av själva processen, samt verifikation av de processförbättringar de tog fram. 
Mål-processen skulle säkerställa en hög nivå av enheter som tillverkades per timma samt en ökning av 
processutnyttjande med två till tre gånger så mycket. Studien visar att produktionskapacitet är en 
huvudfaktor som direkt hänger ihop med en produktionsplan och försäljningsplan. Vidare så menar 
Woo och Lee (2016) att om en analys över produktionskapaciteten är fel eller att om 
processförbättringar planeras felaktigt kommer det resultera i stora problem vid nyinvesteringar eller 
förluster av kunder.  

En annan studie skulle med hjälp av simulering förbättra produktiviteten hos en diskmaskinstillverkare. 
Företaget upplevde en obalans mellan två avdelningar i systemet, genomströmningen av produkter 
från första avdelningen som tillverkade plaströr höll inte samma takt som efterfrågan i 
monteringsavdelningen. För att lösa problemet ville företaget först sätta in ett extra skift till en kostnad 
av $275,000. Harrell och Gladwin (2007) ansåg istället att något var fel i hela processen och inte i någon 
av operationerna då cykeltiderna inte översteg 10 sekunder. Tabell 2 visar den verkliga-, önskade och 
teoretiska genomströmningen som företaget hade på avdelningen innan monteringen. 

Tabell 2 - Genomströmning av produkter, (Harrell och Gladwin, 2007) 

 

Genom att skapa en simuleringsmodell försökte författarna se om de kunde identifiera 
begränsningarna i systemet. Vid skapandet gjordes kritiska antaganden, som att systemet alltid har 
material tillgängligt och att linjen aldrig är blockerad. Med dessa antagandanden tyckte Harrell och 
Gladwin (2007) att modellen var valid och gav i stort sett samma genomströmning som det verkliga 
systemet. Med en simuleringshorisont på 7,6 dagar och en uppvärmningstid på en timma, 
identifierades inga flaskhalsar i linjen. Däremot identifierades dock en störning i materialhanteringen. 
Vid linjens början begränsades utrymmet för bärare som rör sig nedströms till linjens slut för 
omlastning. Bärarens väntarområde mellan start och slut fanns inte kapacitet för att bära.  En lösning 
på detta problem var en ”loop-slinga” för bärarna vilket ökade kapaciteten från nio stycken till 18. 
Lösningen var enkel att implementera då företaget hade ”loop-slingan” utan att använda den.  

Detta resulterade i en ökning av genomströmningen på 35 % (från 1,692 till 2,280 enheter per skift). 
Med detta resultat kunde systemet möta efterfrågan till monteringsavdelningen och företaget behövde 
inte lägga ett extra skift.  

Projektet genomfördes under två veckor och resulterade i en besparing för företaget på $275,000 

  

Genomströmning Verklig Önskad Teoretisk

Per skift 1,692 2,248 2,736

Per timma 280 350 360

Procent av den teoretiska 64,80% 82,20% 100%
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3.3 Studier inom förbättringsarbeten 

I en fallstudie om hur förbättringsarbeten och ständiga förbättringar bör ses som en viktig del i lean 
tänkandet genomfördes i Norges viktigaste grenar inom fordonsindustrin. Studien utfördes genom med 
hjälp av en enkätundersökning hos fyra företag, med ca 600 deltagare. Halvor Holtskog (2013) utförde 
studien som visar att ständiga förbättringar känns som en naturlig del i det dagliga arbetet.  Vidare finns 
det tydliga skillnader mellan de olika arbetsrollerna om vad som är naturligt. Det finns också skillnader 
i vilken typ av produktion företaget har. Studien visade att, på ett av företagen som tillverkade en 
produkt med högkvalificerade operatörer var förbättringsarbetet en stor framgång då det var kopplat 
till att hålla ordning och reda. På ett annat företag som vunnit Toyota-priset för sitt arbete med ständiga 
förbättringar menade de anställda att litteraturen är en sak och verkligen en helt annan. De menar att 
arbeten med ständiga förbättringar inte går att kopiera då ingen produktionslina är den andre lik. De 
standardiserade metoder och verktyg måste anpassar för just den produktion som bedrivs. 

Dock visar studiens resultat att begreppet ständiga förbättringar inte är så enkelt som lean-kulturen 
påstår och att arbetet med lean är långsiktigt som kan stöta på kulturella konsekvenser på 
arbetsplatsen. Enligt Halvor Holtskogs (2013) studie så bör ständiga förbättringar ha en stark lokal 
integration för att lyckas och att metoder och verktyg som tillämpas inte ska kopieras direkt får lean-
litteratur utan måste anpassas och modifieras. Ständiga förbättringar bygger på att alla har förstått 
målen samt att ledare och chefer är motiverade. Vidare bygger en långsiktig lösning på att utbilda och 
få de anställda att förstå varför det är viktigt och bra med ständiga förbättringar. Där arbetet med 
förbättringar utvecklas till ett sunt förnuft och sker på rutin.  

3.4 Studier inom Lean 

En fallstudie inom Lean har utförts inom en industri där plastkomponenter tillverkas. I arbetet förklaras 
det utförligt att just-in-time, linjebalansering och flaskhalsanalyser kommer utvärderas med hjälp av 
Lean. Författarna Nee, L.S., Juin, G.W., Yan, F.J., Theng, C.Y. & Kamaruddin, S. (2012) beskriver att 
processen för förbättringsarbeten är uppdelade i olika faser där olika metoder och verktyg används i 
olika faser av projektet. De olika processerna är uppdelade i fem faser. I fas ett identifieras problemet 
och flödet identifieras och analyseras med hjälp av gemba. I fas två samlas relevant data in från 
monteringsflödet, så som takttid och transportbandets hastighet. Inom fas tre analyseras den 
insamlade data för att identifiera de förbättringar med hjälp av metoder som brainstorming och 
prioriteringsmatris. I fas fyra, efter implementering av de förbättringsförslag som tagits fram gjorts, kan 
ett helhetsarbete av förbättringsarbeten över hela flödet starta, t.ex. med hjälp av linjebalansering och 
operationsoptimering. I sista fasen genomförs en testimplementering, en pilotimplementering och 
uppföljande övervakande av processerna för att avsluta studien. Vid projektets slutskede kunde resultat 
med minskning på 7.13 % i cykeltid redovisas. Även 81,64 % i reducerad väntetid. 

I en annan fallstudie utförd av Perera (2016) inom Lean har utförts hos ett medelstort företag på Sri 
Lanka för att, med hjälp av Lean-verktyg, eliminera onödigt slöseri. Arbetet undersöker om Lean är ett 
effektivt tillvägagångssätt vid effektivisering av produktionsflöden i mindre fabriker. För att uppnå de 
önskade resultat som är satta använder sig författaren av produktionstekniska metoder inom Lean. 
Arbetet går genom tre faser där förbättringsarbete, ändring av layout och implementering av 5S 
genomförs. I första fasen upptäcker författaren att cykeltiden för hanteringen av en enhet är onödigt 
lång och ergonomiskt icke hållbar. I fas ett utvecklas ett nytt standardiserat arbetssätt för att minska 
cykeltid och den ergonomiska påfrestningen. I fas två utförs ett spaghettidiagram för att identifiera och 
analysera onödiga transporter. Detta för att sedan utforma arbetsplatslayouten på ett mer effektivare 
sätt. Sist utvecklas och installeras ett system för 5S. Vid slutskedet av studien påvisas en förbättring 
med 44,14 % tidsreducering över alla processer.  
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3.5 Överlappande studier 

I förstudien beskriver författarna Mahfouz, A., Shea, J., Arisha, A. (2011) Lean som ett effektivt 
arbetssätt för att eliminera slöseri inom produktionssammanhang. Med hjälp av Lean och simulering 
ska en mer effektiv arbetsplats utformas. I denna studie utvecklas en simuleringsbaserad 
optimeringsmodell för att optimera de parametrar som tagits fram från Lean-konceptet. Tre 
huvudområden analyseras och redovisas, cykeltid, PIA och arbetskraftsutnyttjande. Företaget är 
specialiserat inom mat- och läkemedelsindustrin. Till dem tillverkar de plastförpackningar och film för 
ett bredd utbud av kunder. Efter implementering av en ny tillverkningslina med tre olika produkter 
behöver företaget reducera cykeltiden och PIA, även arbetskraftsutnyttjandegraden kommer 
analyseras. Arbetet genomförs i fyra huvudsteg av analysering av fabrikslayout, förebyggande 
underhåll, efterfråga och modulering och simulering. De mål resultatanalysen strävar efter i studien är; 
(i) en hållbar relation mellan de identifierade Lean-faktorerna och deras motsvarande svarsvariabler 
(cykeltid, PIA och arbetskraftutnyttjande), (ii) identifiera de kritiska faktorerna som har en betydelsefull 
påverkan på svarsfunktionerna och slutligen (iii) optimering av inställningarna gällande de kritiska 
parametrarna för varje svarsfunktion. Slutresultatet medförde förslag om att maximera 
arbetskraftsutnyttjande och öka efterfrågan parallellt med att minska arbetskraftskapaciteten.   

En annan förstudie inom simulering, optimering och Lean genomfördes för att undersöka om det med 
hjälp av simulering och Lean kan bestämma den optimala nivån för PIA för att tillfredsställa 
produktionstakens krav. De påvisar i sin resultatanalys att element av Lean kan användas för att 
begränsa variationskällor och för att förbättra prestanda av systemet. I simuleringsstudien redovisas 
det hur trimning och val av de bästa kontrollelementen är fungerande verktyg. Därför känns det troligt 
att detta tillvägagångssätt kan implementeras på ett framgångsrikt sätt i liknande industrimiljöer. 
(Nucci, F. & Grieco, A. 2012)  

I studien utförd av A. Goienetxea Uriarte., A. H. C. Ng., E. Ruiz Zúñiga., M. Urenda Moris. (2017) 
kombineras applicering av processer som Lean, Simulering och optimering för att förbättra 
materialflödet inom tillverkningsproduktion. Olika Lean-verktyg, så som spaghettidiagram, 
fiskbensdiagram, 5S, en simpel värdeflödesanalys, kaizen workshop m.m., har implementerats under 
olika faser i arbetet. Dessa verktyg användes i utvecklingsfasen av nulägesanalysen av systemet samt i 
utvecklingen av simuleringsmodellen. Författarna trycker på betydelsen för projektet att använda sig 
utav både simulering och Lean tillsammans för att skapa ett effektivare gemensamt flöde. Detta 
lyckades genom tätt samarbete mellan Lean-personalen och simuleringsingenjörerna i form av 
projektgrupper. De resultat som åstadkoms genom simulering och optimering kunde säkerställa en 
Lean-anpassad lösning inom ineffektiva transporter, väntetid och höga lagernivåer. Lean-principerna, 
så som ”Gå till Gemba” och beslutsfattande genom att inkludera multifunktionella projektteam, var en 
viktig nyckel för projektet att lyckas. 
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3.6 Analys av litteratur 

Analysen av litteraturstudien samlar kunskap av liknande fallstudier eller projekt som kan tillföra 
kunskap och insikt i hur Lean, simulering och förbättringsarbete kan användas enskilt och tillsammans. 
Varje del är ingen ny revolutionerande upptäckt inom ingenjörs- eller industrivärlden. Vid 
sammankoppling av dessa ämnen skapas ett helt nytt arbetssätt som kräver ett tankesätt som ligger 
utanför boxen. Därför är det viktigt att förstå varje ämne för sig för att sedan kunna skapa sig en 
uppfattning av rapporterna i sin helhet.   

Både A. Goienetxea Uriarte., A. H. C. Ng., E. Ruiz Zúñiga., M. Urenda Moris. (2017) och Mahfouz, 
A., Shea, J., Arisha, A. (2011) argumenterar för användandet av Lean och simulering tillsammans. De 
tillsammans, ser att sammankopplingen av Lean och simulering ger mer möjligheter och fördelar än 
vad det skulle medföra nackdelar. Eftersom denna rapport strävar efter ett mer effektivt 
produktionsflöde med hjälp av simulering och Lean ger dessa arbeten bra insikt i de problem som kan 
uppkomma.   

I sin helhet uppfattats att Lean och simulering är något som bör användas tillsammans vid utformning 
och effektivisering av arbetsmoment och fabrikslayout. Något att ta hänsyn till är att det blir komplexa 
arbetsförhållanden med många olika variabler som kan påverka projektet. Därför är det viktigt att de 
som arbetar med projektet känner sig bekväma med sina specialistområden och är samarbetsvilliga. 
Användandet av enbart Lean har visat sig vara effektivt för många industrier gällande onödigt slöseri, 
och diskret händelsesimulering ger möjligheten att på ett effektivt sätt testa olika 
utvecklingsmöjligheter inom produktion. Tillsammans är de komplexa där många variabler måste tas 
till hänsyn. Dock vid användande på rätt sätt ger det en effektivare produktion där alla steg kan förklaras 
med Lean som utgångspunkt. Projekt som innefattar både simulering och Lean kan, med tanke på alla 
variabler som spelar roll, påverka resursanvändandet i fabriken (personal, pengar, tid och utrustning).   
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4 Empiri 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångsätt. Först beskrivs avdelningen därefter beskrivs de valda 
metoderna. Sist redovisas resultatet från de valda metoderna. 

4.1 Område 

Rapporten bygger på det arbete som utförts på AB Furhoffs Rostfria, avdelning koner som visas i Figur 
6. Området av projektet omfattar tillverkningsprocesserna av detaljerna A, B och C. Detaljerna kommer 
in till avdelningen som platta metallstycken för bearbetning. Detaljerna bearbetas enligt samma 
tillvägagångsätt hos de fyra första momenten. Efter dessa moment har detalj A tre extra moment som 
sker på annan avdelning.   

Flödet börjar med att operatören plockar metallstycken från en hylla och transporteras till rullmaskinen 
där stycket formas till en kona. Efter rullningen transporteras konorna vidare till svetsplats 1 för att 
fästa kanterna vid varandra genom att svetsa fyra punkter så detaljen bevara den runda formen. 
Därifrån transporteras detaljerna till svetsplats 2 där detaljerna svetsas ytterligare. Kanterna svetsats 
ihop helt och onödigt material på detaljen klipps bort och detaljens kanter slipas. Efter det transporteras 
detaljerna tillbaka till rullmaskinen för att en sista gång finjustera den runda formen.  

Efter svetsplats 2 transporteras detalj A vidare till en annan avdelning där konan ska få en annan 
struktur. Först pressas detaljen med en hydralpress. När alla detaljer är pressade transporteras de till 
en svarv där kanten svarvas. För att få bort olja tvättas alla detaljer av innan de transporteras tillbaka 
till avdelningen. 

Detaljerna läggs i en buffert i väntan på att bultarna ska lasermärkas. Operatören plockar till sig bultar 
och märker dem med QR-koder och certifieringsnummer. När bultarna är färdigbehandlade 
transporteras dessa vidare till svetsplats 3 tillsammans med produktvarianter från tillhörande order. 
Vid svetsplats 3 pressas först bult och kona samman för att sedan svetsas ihop. När bulten är fastsvetsad 
är detaljen helt klar och ska kontrolleras enligt de specifikationer och toleranser som satts, detta sker 
på mätstationen. 

 

Figur 6 - Ritning av avdelningen som omfattas i projektet, ej skalenlig 
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4.2 Metoder 

Arbetet med projektet kommer att bedrivas utifrån de beskrivna metoderna i den teoretiska 
referensramen i kapitel 2. För att bestämma den värdeadderande- och icke värdeadderande tiden samt 
att erhålla ett tidsunderlag för simuleringsmodellen genomfördes en tidsstudie. Tidsstudien kommer 
tillsammans med spaghettidiagram och observationer, enligt genchi genbutsu, identifiera olika typer av 
slöseri inom avdelningen. De slöseri som identifieras kommer i sin tur att generera olika 
förbättringsförslag som sedan implementeras i simuleringsmodellen. 

4.2.1 Observationer och intervjuer 

För att förstå hur systemet är utformat och hur momenten inom avdelningen fungerar är det viktigt att 
skapa sig en egen uppfattning av avdelningen. Detta genom att besöka avdelningen och enligt genchi 
genbutsu observera flödet för detaljerna. Under observationerna kommer även intervjuer och samtal 
med operatörerna att genomföras, detta för att förstå systemet ur deras synvinkel. Den data som 
samlas in från observationerna och intervjuerna kommer att användas som underlag till skapandet av 
nulägesmodellen samt de framtagna förbättringsförslag som presenteras i kapitel 5. 

4.2.2 Tidsstudie 

För att uppnå målet att identifiera den värdeadderande- och icke värdeadderandetiden för arbetet i 
produktionen kommer en tidsstudie använts. Den värdeadderande- och icke värdeadderande tiden 
bestäms utifrån den framtagna standardtiden, som i sin tur lyfter slöseri till ytan. De framtagna 
standardtiderna kommer att ligga som underlag vid framtagandet av förbättringsförslagen. I nuläget 
finns inga tidigare dokumenterade tider för de olika operationerna i flödet vilket betyder att en 
tidsstudie är nödvändig. Tidsunderlaget kommer även ligga till grund för fortsatt arbete att införa ett 
standardiserat arbetssätt. 

Tidsstudier genomförs genom att först bryta ner momenten till element, när dessa identifierats 
bestäms en operatör att observera. Därefter börjar tidmätningar av dessa element för att få fram en 
genomsnittlig normaltid för varje element som standardtiden beräknas av. Den metod som kommer att 
användas vid genomförandet av tidsstudien är den kontinuerliga metoden då det vid observationer och 
information ifrån handledaren framkom att momenten har korta cykeltider. Enligt teorin i kapitel 2.3.3 
lämpar sig den kontinuerliga metoden bättre för operationer med korta cykeltider. Tidsstudien 
kommer att genomföras med två observatörer. Antalet observationer valdes utifrån Freivalds och 
Niebels (2014) rekommenderade antal observationer.  

Tiderna från tidsstudien ligger till grund vid skapandet av nulägesmodellen och kommer att användas 
för att ställa in varje operations processtid. 

4.2.3 Spaghettidiagram 

Spaghettidiagrammen kommer att ge dokumentation över transporter och rörelser inom avdelningen. 
Vid analyser identifieras slöseri i form av onödiga transporter och onödiga rörelser. Med hjälp av 
tidsunderlag från tidsstudien kommer transporter och rörelser brytas ner ytterligare till 
värdeadderande- och icke värdeadderande tid. Tillsammans med observationer och intervjuer kommer 
spaghettidiagram ligga som underlag för förbättringsförslag. 
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4.2.4 Förbättringsarbete – Slöseri, ledtid, ergonomi och kvalitet 

Dokumentation och analys från observationer, intervjuer, tidsstudie och spaghettidiagram kommer att 
ligga som underlag vid framtagande av förbättringsförslag som fokuserar på att eliminera eller 
förminska slöseri.  

För att säkerställa operatörens delaktighet i processen vid utvecklingen av arbetsplatsen kommer stor 
vikt läggas vid deras idéer och åsikter. Utifrån teorin i kapitel 2.7.4 skapar delaktighet i 
förbättringsarbetet att individen tar mer ansvar i att ständigt vilja utveckla arbetsplatsen.  

Ergonomi är en viktig fråga för projektet och tanken med förbättringsförslagen är att förbättra det 
ergonomiska arbetet inom momenten för att undvika förslitningsskador på muskler och leder. De icke 
ergonomiska momenten förankras vid intervjuer och samtal med operatörerna. 

4.2.5 Simulering 

För att kunna effektivisera och förbättra produktionen på avdelningen kommer förbättringsförslag 
experimenterats i simuleringsmodellen. Arbetet påbörjas först med att modellera upp flödet i en 
nulägesmodell. Den kommer att modelleras utifrån data från observationer, samtal med 
operatörer/handledare samt tidsunderlag från tidsstudien. Nulägesmodellen kommer verifieras med 
hjälp av äldre dokumentation. Verifiering och validering av nulägesmodellen kommer ske i samråd med 
handledare från företaget som har kännedom om det verkliga systemet.  

Efter verifiering och validering bestäms simuleringsmodellens uppvärmningstid samt hur många 
replikeringar som ska genomföras. Antal replikeringar kommer att ske genom beräkning enligt 
konfidensintervallmetoden i kapitel 2.1.8.2 i ett Excel-dokument. 

Eftersom arbetet kräver en simuleringsmodell behövs en mjukvara för att utföra detta moment inom 
projektet. Vid projektstart valdes programmet FACTS Analyzer Professional. Denna mjukvara valdes på 
önskan från partnerföretaget samt att mjukvaran, enligt teorin i kapitel 2.1.9, lämpar sig till kortare 
projekt. Projektarbetet kräver ingen komplicerad programmeringslösning, därför valdes mjukvaran 
Plant Simulation bort. Vidare har FACTS Analyzer Professional ett bra gränssnitt som är lättförståeligt 
att arbeta i. Alla variabler matas in direkt i färdiga kolumner vilket underlättar tidsmässigt istället för att 
skriva kod för varje process i flödet. 
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4.3 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av de genomförda metoderna  

4.3.1 Observationer och intervjuer 

För att skaffa sig en helhetsbild av arbetsprocesserna har de olika arbetselementen observerats enligt 
genchi genbutsu. De arbetsstationer som observerades är rullningsmaskinen, svetsplats1, svetsplats2, 
mätstation, lasermaskin, svarv och hydralpressen. Detaljerna A, B och C flödar genom produktion 
genom satstillverkning med 80 detaljer åt gången. Viktigt att observera i detta arbete är att arbetet är 
avgränsat till just dessa tre detaljer. 

Idag finns det ingen trovärdig standardtid för hur lång tid arbetsmomenten tar. Det finns heller inget 
standardiserat arbetssätt för att säkerställa att operatörerna arbetar på samma sätt. Nu finns 
möjligheten för operatören att arbeta på valbart sätt. Eftersom alla arbetsstationer är nästintill 
manuella värderas ”känslan” och erfarenhet för arbetet. Detta gäller samtliga operationer. 

4.3.1.1 Rullningsmaskin 

Arbetsstationen består av två rullningsmaskiner där varje detalj bearbetas för sig. Arbetet börjar när 
operatören får order från datorsystemet att detaljer finns att tillverka. Operatören hämtar 
metallstycken från lagerhyllan vidare till rullmaskin 1 för att bearbeta detaljerna en och en. Maskinen 
är semi-automatisk och operatören behandlar detaljen samtidigt som detaljen bearbetas aktivt i 
maskinen. En hammare används för att finjustera detaljens position i maskin. När en detalj är 
färdigbehandlad placeras den i pall. 

Detaljerna tenderar till att agera olika i vid bearbetning då ingen detalj är identisk. Operatören behöver 
arbeta aktivt med detaljen hela tiden då maskinen är aktiv för att säkerställa att kvalitetsnivån 
upprätthålls. 

4.3.1.2 Efterrullning 

Efterrullning är en kort process där detaljerna bearbetas i rullmaskinerna en sista gång efter svetsplats 
2. Detta för att få en bättre form på konan. Efterrullningen sker i samma maskin som momentet för 
rullningen. Arbetsprocessen börjar när operatören greppar detaljen och placerar den i maskin. Därefter 
bearbetas detaljen för att få en bättre form på konan. Cykeln slutar när detaljen placeras i pall. 

Operatören står still på ett betonggolv hela tiden vid aktiv bearbetning vilket inte är ett ergonomisk 

hållbart arbetssätt. 

4.3.1.3 Svetsplats 1 

Arbetets cykel börjar när pallen med 80 detaljer fraktats från rullmaskinen till punktsvetsen och 
stationen är färdigriggad. Operatören använder sig utav ett operationsbord där hjälpmedel finns 
tillgängligt för att underlätta bearbetningen. En detalj bearbetas åt gången där operatören först svetsar 
ihop konan för att sedan jämna detaljen med en plasthammare, alla detaljer kräver en extra 
svetsomgång. När detaljen är klar placeras den i pall i väntan på transport till nästa station. 
Arbetsstationen är helt manuell och kräver ett stort fokus från operatören för att inte detaljen ska 
behandlas på ett felaktigt sätt. Det manuella arbetet kräver att operatören har ”känsla” för arbetet. 

Vid denna station observerades en svagt utformad arbetsplats ur ett ergonomiskt perspektiv som i sin 
tur skapar risk för skador på lång sikt. Operatören sitter ner i en stol med nacken lutandes kraftigt 
framåt. Även vid utjämningen sker det stor påfrestning, denna gång i handleden. Genom observationer 
uppskattades antal hammarslag ligga mellan ca 670–770/sats. 
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4.3.1.4 Svetsplats 2   

Längdsvetsen består av sex element varav fyra är värdeadderande: längdsvetsa, jämna detalj, klippa 
och slipa. Arbetscykeln startar när detaljen svetsas ihop för att sedan flyttas till en ställning där detaljen 
placeras och riktas med en plasthammare. Efter riktning klipps de kvarvarande slaggbitarna bort. Sist 
slipas detaljen, detta för att ta bort ojämnheter och snygga till kanten. Längsvetsen är semi-automatisk 
och operatören kan välja att placera detaljen och låta längsvetsen svetsa själv. Den observerade 
operatören valde bort detta arbetssätt på grund av kvalitetsmässiga skäl. Inga observationer gjordes 
om operatören skulle placerat detaljen och låtit långsvetsen gå för sig själv. När alla moment är klara 
läggs detaljen tillbaka direkt i pall.    

4.3.1.5 Bultflöde   

Denna station observerades som den mest automatiska eftersom bultarna placeras i en fixtur och körs 
i en automatisk lasermaskin som märker detaljerna med en QR-kod och certifikatbeteckningar. 
Operatören påbörjar arbetet vid denna station när variant A, B eller C har kommit till bufferten för 
press- och svetsstationen. Sedan fraktas 80 bultar från lagerhyllan till laserstationen (i pall) för att 
placeras i två fixturer om 12 detaljer i varje, endast en fixtur bearbetas åt gången. Inställning av 
lasermaskinen sker av operatören som sedan laddar lasermaskinen med första fixturen. Medan denna 
körs riggas nästa fixtur med 12 detaljer. Och växlar på detta vis till 80 detaljer är färdiga. När bultarna 
är färdiga placeras de på vagnen. 

4.3.1.6 Svetsplats 3   

Arbetsprocessen börjar när bultarna från lasermärkningen är placerade inom stationen och att antingen 
80 varianter av modell A, B eller C finns tillgängliga att monteras ihop. En detalj pressas ihop med en 
bult för att sedan svetsas ihop. Detta moment börjar med att detaljen placeras i en rigg för att sedan 
placera bulten manuellt på konan och pressas. Sedan förflyttas detaljerna vidare till svetsen för att 
svetsa ihop de två komponenterna till en sammanhållande detalj. När detta är klart kontrolleras 
detaljen av kvalitetsskäl. Därefter placeras detaljen i pall.  

Operatör och ledning har två olika tankesätt om hur tillverkningen inom detta arbetsmoment ska ske. 
Operatören vill, i första steget, pressa ihop en detalj med en bult för att sedan när det är klart flytta 
över alla 80 färdiga detaljer till svetsmomentet. Detta ger operatören en mer statisk arbetsplats där han 
i första momentet står hela tiden för att sedan kunna sitta ned hela tiden vid andra momentet. Idag 
svetsas en detalj ihop med en bult tills alla 80 är klara. Vilket medför en mer rörlig arbetsstation då 
operatören tvingas att stå och sen sitta ned mellan varje tillverkad detalj.    

4.3.1.7 Mätstation  

Mätstationen är den mest varierande stationen gällande tid då justeringar ofta krävs för att godkänna 
detaljer. Arbetsmomentet börjar när detaljerna kommer från svetsplats 3 och mätstationen är 
färdigriggad. Operatören flyttar de 80 detaljerna i pall till mätstationen för att sedan, en och en, mäta 
rundheten på konan. Om det behövs, markeras konan med hjälp av en penna på det ojämna stället. 
Inte först när alla 80 detaljer blivit kontrollerade justeras detaljerna manuellt genom att pressa ihop 
detaljen med händerna. Efter detta kontrolleras detaljen för kast. När alla 80 detaljer blivit godkända 
placeras de i pall.  

Det varierar vart på avdelningen operatören mäter detaljerna då det finns möjlighet för att flytta 
mätstationen till valfritt ställe om det är dålig med utrymme runt mätstationen. Detta påverkar onödig 
transport som operatören helst skulle vilja undgå. Det ergonomiska problemet med denna station är 
vid justeringen när detaljen pressas ihop med händerna.  
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4.3.2 Avdelning för hydralpress, svarv och tvätt 

I kapitel 4.1 förklaras att detalj A bearbetas i tre ytterligare moment. Momenten befinner sig på en 
annan avdelning som kräver att operatören transporterar detaljerna dit och sedan tillbaka efter 
bearbetningen. Processen sker för att detaljen ska få en annan form genom att pressa detaljen genom 
en fixtur. Efter det momentet svarvas detaljen för att få en jämn kant, därefter tvättas överbliven olja 
av detaljen. 

4.3.2.1 Hydralpress 

Hydralpressen är en semiautomatisk process där operatören startar arbetscykeln genom att ta en detalj 
från pall för att placera i hydralpressen. För att starta hydralpressen behövs två knappar tryckas ner, 
detta på grund av säkerhetsskäl. När detaljen är pressad åker hydralpressen upp automatiskt efter ett 
knapptryck. När detaljen är färdigpressad kontrolleras formen, är formen godkänd placeras den åter i 
pall. 

Vid varannan cykel observerades att hydralpressen behövde smörjas med olja på ytorna där konan 
pressas igenom. För att smörja fixturen med olja behöver operatören sträcka sig efter en kanna med 
olja för att sedan pumpa olja på fixturen. Var tionde gång torkar operatören av hydralpressen och 
fixturen för att olja in på nytt. 

4.3.2.2 Svarv 

Cykeln för arbetsprocessen börjar när en detalj tas från pall för att placeras i svarven. Svarven är en 
handmanövrerad maskin som kräver ”känsla” för att arbetet ska bli godkänt. Detta moment svarvar 
enbart bort ojämnheter i botten på konan för att skapa ett mer estetiskt uttryck från detaljen. När 
detaljen är färdigsvarvad kontrollmäts konan och kanten skärs med en gradkniv för att sedan placeras 
i pall.    

Arbetsstation observeras som en tidskrävande operation då operatören måste frakta detaljerna från 
avdelningen Radarkonor till hydralpress/svarv. En hel sats (80 detaljer) räknas ta 1 timme och 18 
minuter.  

4.3.2.3 Tvätt 

Tvättmaskinen är en semiautomatisk process där operatören startar arbetscykeln med att placera alla 
detaljer i en palett. När paletten är redo laddas denna i tvättmaskinen och maskinen startas för att 
sedan köras i 15 minuter. När maskinen är aktiv väntar operatören vid tvätten tills detaljerna är klara. 
Arbetsprocessen avslutas när detaljerna plockats ut från tvätten för att sedan placeras i pall igen för 
transport tillbaka till avdelningen. 
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4.3.3 Tidsstudie 

Tidsstudien delades in i 10 olika moment där varje moment är en arbetsplats som bearbetar detaljen 
på något sätt. Tabell 3 visar vilka moment de olika detaljerna genomgår. I de moment där alla detaljer 
bearbetas har tidsstudien följt en av detaljerna. Det som inte räknas med i tidsstudien är transporten 
mellan momenten, detta mättes separat för att kunna räknas in i simuleringsmodellen. 

Tabell 3 - Operationer för de olika detaljerna 

 

 

Tidsstudien genomfördes enligt den kontinuerliga metoden där klockan varken stannar eller nollställs 
mellan varje arbetsmoment. Studien genomfördes med hjälp av två separata klockor och tiden 
dokumenterades ner på en förberedd blankett, se Bilaga 1 – Tidsstudieblankett. Operatören som 
observerades under studien klassificerades som erfaren då denna varit anställd hos företaget i 10 år. 
Operatören arbetade under normala arbetsförhållanden och prestationen bedömdes med 100 %. För 
att kompensera normaltiden användes 25 % fördelningstid på de manuella momenten efter önskemål 
från företagets sida. Maskinernas tillgänglighet bedöms enligt företaget ligga på 85 %. Utifrån 
tillgängligheten togs en tillgänglighetsfaktor fram, 15 %, för att kompensera upp maskinernas 
normaltider. Fördelningstiden ska kompensera för bland annat pauser, störningar och skillnader mellan 
varianterna. Efter studien sammanställdes tiden i ett Excell-dokument och standardtiden för varje 
moment beräknades, se Bilaga 2 – Beräkning av tidsstudie. Tabell 4 visar den uträknade standardtiden 
för att bearbeta en detalj hos olika momenten. De som är automatiska är lasermaskinen och 
tvättmaskinen, tiderna för deras cykler är fasta. Rullningen, hydralpressen, svarven och tvätten sker 
med hjälp av maskiner och övriga moment manuella.   

Moment Detalj A Detalj B Detalj C

Rullning x x x

Svetsplats 1 x x x

Svetsplats 2 x x x

Efterrullning x x x

Svetsplats 3 x x x

Kontroll - Mät x x x

Hydralpress x

Svarvning x

Tvätt x

Lasermärkning x x x
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Tabell 4 - Uträknad standardtid per cykel för de olika momenten  

 

 

Innan genomförandet av tidsstudien identifierades de element som skulle analyseras. Efter 
beräkningen av studien klassificerades elementen som värdeadderande (VA), icke värdeadderande 
(IVA) och nödvändig icke värdeadderande (NIVA) beroende hur vida arbetet ger värde åt kund. Figur 7 
visar att den värdeadderande tiden hos detaljerna har en hög andel av VA utifrån den totala tiden. 
Förklaringen är att elementen som klassificeras som VA har en längre processtid än de andra 
elementen, se Tabell 5. Detalj A har elva värdeadderande element och 28 element som inte är 
värdeadderande. Detaljerna B och C har nio värdeadderande element och 18 element som inte är 
värdeadderande. Fördelningen för alla moment i flödet går att finna i Bilaga 3 – Fördelningsdiagram 
(VA, IVA & NNVA). 

 

Figur 7 - Fördelning mellan VA, NVA och NIVA för A flödet och B & C flödet, beräknat för en detalj 

  

Moment Standardtid

Rullning 00:00:27

Svetsplats 1 00:01:46

Svetsplats 2 00:01:26

Efterrullning 00:00:07

Svetsplats 3 00:01:39

Kontroll - Mät 00:01:11

Hydralpress 00:01:16

Svarvning 00:01:05

Tvätt 00:22:49

Lasermärkning 00:22:20
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Tabell 5 – Standardtiden för elementen inom svetsplats 3, alla detaljer 

 

Tabell 6 - Standardtiden för elementen inom tvätten, detalj A 

 

 

Tabell 6 visar uppdelningen av elementen hos tvätten där detalj A genomgår för att få bort olja efter 
hydralpressen. Tvättprocessen har klassats som NIVA eftersom det inte ger något extra värde åt 
kunden. Processen måste dock genomföras för att få bort oljan från detaljerna då rök bildas i 
efterkommande moment vid svetsning. Uppdelningen för aktiviteterna har skett på samma sätt för alla 
moment. Övriga standartidsdata för resterande moment går att finna i Bilaga 4 – Standardtiden för 
aktiviteterna och moment. 

  

Moment: Svetsplats 3

VA - IVA - NIVA Element Standardtid

IVA Ta detalj och bult - placera i press 00:00:03

VA Pressa ihop 00:00:17

IVA Placera detalj i fixtur 00:00:13

VA Starta cirkulation och svetsa 00:01:02

IVA Kontrollera och placera i vagn 00:00:04

Total standardtid 00:01:39

Moment: Tvätt

VA - IVA - NIVA Element Standardtid

IVA Placera detaljer i tvättbinge 00:00:16

IVA Placera binge i tvätt 00:00:28

NIVA Kör maskin 00:19:05

IVA Skölj av och placera i vagn 00:03:00

Total standardtid 00:22:49
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4.3.4 Spaghettidiagram 

För att få en bättre överblick av hur operatören och detalj förflyttar sig inom avdelningen skapades ett 
spaghettidiagram. Genom spaghettidiagrammet identifierades slöseri i form av transporter som kan 
vara svåra att upptäcka genom att bara observera. Med hjälp av spaghettidiagrammen identifierades 
stora variationer av förflyttningar inom de olika momenten. Diagrammen för momenten delades in i 
”Sittande arbete”, ”Stående arbete” och ”Sittande-Stående arbete”, se Tabell 7.  

Tabell 7 - Typ av arbete hos momenten 

 

 

De moment som har mest rörelse och förflyttning är Svetsplats 2 och Svetsplats 3, se Figur 8, där både 
svetsplats 2 och 3 är ett sittande-stående moment. Vid de övriga aktiviteterna måste operatören stå 
för att inte riskera att skada sig samt att arbetet blir svårare sittandes.  

Många av momenten innehar stå eller sitta då operatören på en och samma plats eller rör på sig ytterst 
lite. Därför skulle inte ett spaghettidiagram ge en rättvis bedömning av de observerade momenten. De 
slöseri inom de momenten handlar inte om onödig förflyttning utan beror på andra faktorer. 

 

  

Figur 8 - Spaghettidiagram över svetsplats 2 & 3 

Ett spaghettidiagram för hela flödet genomfördes för att visualisera detaljernas flöde genom flödet. 
Figur 9 visar flödet för de olika detaljerna där det som skiljer sig mellan de olika flödena är att detalj A 
bearbetas på en annan avdelning som ligger på andra sidan fabriken. De blåa linjerna är flödet för detalj 
A och de röda är för detalj B och C. 

 

Moment Sittande Stående Sittande-Stående

Rullning x

Svetsplats 1 x

Svetsplats 2 x

Efterrullning x

Svetsplats 3 x

Kontroll - Mät x

Hydralpress x

Svarvning x

Tvätt x

Lasermärkning x
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Figur 9 - Spaghettidiagram för detalj A (blå), detalj B och C (röd) 

4.3.5 Förbättringsarbete – Slöseri, ledtid, ergonomi och kvalitet 

Utifrån resultaten från metoderna i ovanstående kapitel togs ett antal förbättringsförslag fram genom 
brainstorming inom projektgruppen. De framtagna förbättringsförslagen testades sedan i 
simuleringsmodellen för att kontrollera om de skulle generera en positiv förändring inom avdelningen. 
De förbättringsförslag som genererades och testades i simuleringsmodellen listas enligt: 

• Automatisk svets hos momentet svetsplats 2. 

• Ny layout för avdelningen. 

• Placera hydralpress och svarv närmre avdelningen. 

• Ny tvättmaskin. 

• Förbättra det ergonomiska arbetet inom momenten. 

• Införa ett standardiserat arbetssätt. 

• Semi-automatisera svetsen hos momentet svetsplats 3.  

Förbättringsförslagen är kopplade till att förminska slöseri inom avdelningen samt att minska ledtiden. 
Även att förbättra arbetsplatserna ur ett ergonomiskt perspektiv. Vid eliminering av slöseri hos 
arbetsmomenten skulle det generera en kortare tillverkningstid som i sin tur ger en reducerad ledtid. 
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4.3.6 Simulering 

För att utveckla och öka möjligheten till en bättre analys av tillverkningsflödet skapades en 
simuleringsmodell. Flödet som analyserats har modellerats i en nulägesmodell i programmet 
FACTS Analyzer Professional. Simuleringsmodellen har som uppgift att säkerställa att de 
förbättringsförslag och potentiella ändringar som planeras implementeras faktiskt fungerar. Därför, på 
önskan från partnerföretaget, byggs en simuleringsmodell utifrån den insamlade data från 
tidsstudien, genchi genbutsu, observationer och intervjuer. För att säkerställa att simuleringsmodellen 
efterliknar verkligheten så gott som möjligt, i den mån projektspecifikationen tillåter, träffades 
studenterna och partnerföretaget kontinuerligt för att se till att båda parter är nöjda med 
konstruktionen. 

4.3.6.1 Uppbyggnad nulägesmodell 

Vid projektstart är det nödvändigt att veta vilken data som krävs för att bygga en valid 
simuleringsmodell. Under konstruktionen av konceptmodellen följdes arbetet upp regelbundet med 
partnerföretaget för att se till att båda parterna förstår processen samt för att säkerställa att båda 
parter är nöjda med modellen. Viktigt att förklara är att datainsamlingen för projektet har avgränsats 
med hänsyn till projektspecifikationen. 

Eftersom arbetet är avgränsat att endast analysera detaljerna A, B och C är det är inte möjligt att skapa 
en simuleringsmodell som stämmer överens med det verkliga systemet. För att efterlikna systemet så 
mycket som möjligt och skapa en valid simuleringsmodell gjordes förenklingar och antaganden under 
uppbyggnaden av konceptmodellen. Nedan listas de antaganden och förenklingar som togs vid 
konstruktionen av nulägesmodellen. 

• Obegränsat med material. 

• Obegränsat med pallar. 

• Inga defekta detaljer, ingen kassation eller ombearbetning. 

• Inflödet av råmaterial simuleras inte. 

• Ingen orderpåverkan. 

• Efterfrågan modelleras enligt fördelning från historisk tillverkningsdata. 

• Pallarna bestämmer vilken detalj som ska tillverkas. 

• Ingen hänsyn till andra produkter. 

• Inga omställningar mellan andra produktfamiljer. 

• Inga skift. 

• Produktionen går dygnet runt. 

• Assembly-objekt för att simulera lastning på pall. 

• Disassembly-objekt för att simulera avlastning från pall. 

• Tid för lastning och avlastning inräknade i processtiden. 

• Processerna använder sig av normaltiden för att kunna ha en övergripande tillgänglighet och 

MTTR. 

• Tillgängligheten och MTTR modelleras utifrån företagets uppskattade data. 

• MTTR i modellen är tiden operatören lämnar bearbetningen. 

• MaxWip-objekt för att enbart en sats ska vara i flödet. 

• Buffert-objekt för att simulera gångavstånd. 

• Två sinkar för att få ut rätt data från produkterna. 
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Modellen simulerar enbart satsvis om 80 detaljer/order och använder sig utav en fördelning om vilka 
detaljer som ska produceras. Fördelningen har beräknats från data över den totala tillverkningen av 
detaljerna år 2018. Genom att dela varje detaljs totala produktion med summan av alla tillverkade 
detaljer blev fördelningen av detaljerna enligt,  

• Detalj A – 21 %.  

• Detalj B – 31 %. 

• Detalj C – 48 %.  

På så vis kan modellen utläsa ledtid, genomströmning per timma och antal producerade detaljer 
relaterat till årets produktionssiffror. Först när de 80 detaljerna i systemet har lämnat börjar 80 nya 
detaljer produceras. 

 

Figur 10 - Konceptmodell 

Modellen i Figur 10 är uppbyggd med hjälp av verktygen listade nedan: 

Source: Förser flödet med varianter. Modellen använder sig utav tre stycken olika Source. 

• MaterialA. 

• MaterialB. 

• MaterialC. 

• Pall_Detalj. 

• Material_Bult.  
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Source förser huvudflödet med produktvarianter till ett förutbestämt flöde i modellen som detaljerna 
följer. Det finns fem olika source, en för varje detalj. Detaljerna skickas ut efter en fördelning av hur 
många ska tillverkas och lastas på en pall. Pall_Detalj skickar ut en pall i flödet där 80 detaljer lastas 
utifrån en fördelning av hur många detaljer som ska tillverkas. Pallen bestämmer vilken detalj som ska 
bearbetas.  

När 80 detaljer finns placerade i pallen går pallen vidare till nästkommande operation som en enda 
detalj. För att generera ett trovärdigt händelseförlopp behöver pallen och detaljerna sedan splittras 
inför varje operation. Detta görs med hjälp av en Disassembly. Pallens flöde går då vid sidan om 
operationen för att sedan plocka upp färdiga produkter efter operationen, detta sker genom 
en Assembly. Som nämnt tidigare är systemet tryckande, med begränsningar från PIA, skickas 80 
detaljer när det finns utrymme i systemet. 

Material_Bult förser sidoflödet Bultar med 80 detaljer för att sedan sammanstråla med huvudflödet. 
Även här skickas 80 detaljer ut i ett tryckande flöde. Bultflödet är låst genom ett PIA-objekt som 
begränsar antalet till max 80 detaljer i flödet/sats.  

Assembly: Syftet med assembly-objekten är att placera detaljvarianterna i pallen samt att 
placera detaljerna på pallen igen efter operationerna. Vid varje operation runt om i flödet illustreras 
det att pallen och detaljerna följs åt genom hela flödet för att sedan transportera vidare pallen till 
nästkommande operation. 

Operation: Används för att bearbeta detaljerna i flödet och alla operationer är inställda utifrån 
data från tidsstudien. Operation används för alla moment förutom press_svets som är ett assembly 
objekt eftersom bulten och detaljen pressas ihop till en detalj. 

Disassembly: Disassembly-objekten plockar av detaljer från pall. Vid dessa objekt plockas 
detaljerna av från pall en och en för att bearbetas i nästkommande operation. När detaljerna är 
färdigbearbetade placeras de på pall igen med ett assembly-objekt. 

Buffer: Fungerar som en lagerplats och blev lösningen till hur modellen skulle behandla 
transportsträckor mellan operationerna med pall plus detaljer. Väl inne vid operationsbehandlingen 
fungerar buffer som ett sidoflöde för att pallen inte ska bearbetas i operationen tillsammans med 
varianterna. 

PIA: Begränsar antalet produkter inom vissa delar av systemet. För att säkerställa att 
produktionen endast behandlar 80 detaljer åt gången med en operatör, har en maxgräns placerats från 
början av modellen till slutet av modellen. På detta sätt får inte 80 nya detaljer äntra systemet innan 
80 detaljer har lämnat systemet. Vid bultflödet fungerar PIA-funktionen på samma sätt. Bultflödet får 
inte börja arbeta förrän operatören har lämnat av sin pall vid svetsplats 3. 
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Sink: Sink-objektet behandlar alla färdiga varianter och skickar ut dem från systemet (vidare till 
nästa moment). Modellen använder sig utav två sinkar där den ena är för detaljerna och den andra för 
pallarna. Syftet med att använda två olika sinkar är att få ut rätt data över genomströmningen, ledtiden 
och antal producerade detaljer.  

4.3.6.2 Verifiering och validering av nulägemodellen 

När nulägesmodellen var färdigställd hölls ett möte med handledaren från partnerföretaget. Vid mötet 
verifierade handledaren att nulägesmodellen efterliknade det verkliga systemet. När 
simuleringsmodellen var verifierad genomfördes körningar för att få data att jämföra mot det verkliga 
systemet. Resultatet analyserades och jämfördes med det verkliga systemet. Resultaten stämde 
överens med en från partnerföretaget godtagbar felmarginal och simuleringsmodellen ansågs därför 
vara tillräckligt valid för att kunna visa ett representativt nuläge och kunna visa trovärdiga resultat av 
kommande implementationer av förbättringsförslag. 

4.3.6.3 Data 

Simuleringsmodellen är inställd på att simulera en hel årsproduktion. Partnerföretaget uppskattar den 
aktiva produktionstiden över ett år att vara 47 veckor och att en operatör arbetar 7,5 timmar/dygn 
vilket motsvarar 72 dagar och 12 timmar aktiv produktionstid i simuleringsmodellen. Eftersom 
stabilitetsanalysen uppskattar att systemet är stabilt efter 48 timmar, plussas dessa på i 
simuleringshorisonten vid experimentering. 

Då partnerföretaget räknar med en övergripande tillgänglighet på alla moment i flödet innefattar 
simuleringsmodellen endast den framtagna normaltiden från tidsstudien. Användningen av 
normaltiden i simuleringsmodellen kommer ifrån att partnerföretaget vill använda sig utan en 
säkerhetstid på 15 %. För att kunna översätta det i simuleringsmodellen på ett korrekt sätt vänds 
siffrorna och tillgängligheten på momenten är satta till 85 % med en medeltid för störningsmoment 
(MTTR) som uppskattas av företaget att vara två minuter. Dessa två minuter är en uppskattad tid som 
innefattar moment som stör den aktiva produktionen (toalettbesök, avhjälpande moment från 
utomstående faktorer m.m.). Tabell 8 redovisar operationernas normaltider för att tillverka en detalj, 
dock är svetsplats 3 inställd för att bearbeta alla 80 detaljer. 

Tabell 8 - Inställning för moment i simuleringsmodellen 

 

  

Moment NT för simuleringsmodell

Rullning 00:00:23

Svetsplats 1 00:01:25

Svetsplats 2 00:01:11

Efterrullning 00:00:40

Svetsplats 3 01:46:04

Kontroll - Mät 00:00:57

Hydralpress 00:01:04

Svarvning 00:00:53

Tvätt 00:00:15

Lasermärkning 00:00:14
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4.3.6.4 Stabilitet- och replikationsanalys 

Simuleringsmodellen fungerar inte som något direkt tryckande system genom att hela tiden trycka i nya 
produkter. Utan modellen behandlar endast 80 detaljer/sats inom systemet åt gången. Detta skapar en 
förvirring i hur vida uppvärmningstiden ska bestämmas eftersom systemet varierar ytterst lite, och 
uppskattas vara stabilt efter en väldigt kort period, se Figur 11. Det på grund av få variationstider inom 
de olika processerna och att flödet endast behandlar 80 detaljer åt gången. Systemet uppskattas vara 
stabilt efter 48 timmar. 

 

Figur 11 - Stabilitetstid 

Replikeringsanalysen genomfördes med beräkningar enligt konfidensintervallmetoden med hjälp av ett 
Excel-dokument. Konfidensintervallet sattes till 95 % utifrån teorin i kapitel 2.1.8.2. Analysen började 
med att tio replikeringar simulerades där medelvärdet och standardavvikelsen för TH, ledtiden och PIA 
erhölls. Medelvärdena och standardavvikelsen matades in under rätt kolumner för att kunna beräkna 
hur många replikeringar som är mest optimalt.  Resultatet av beräkningen i Tabell 9 visar att minst nio 
replikeringar krävs. Det bestämdes att simuleringsmodellen ska köras med tio replikeringar utifrån 
resultatet i Tabell 9. 

Tabell 9 - Replikationsanalys 

 

  

Utdata

Konfiden

sinterval l

Antal 

replikeringar Medelvärde STDAV

Konfidens

interval l  

(Standard 

fel)

Relativ  

prec ision

Absolut 

prec ision

Antal 

simuleringar 

som behövs

TH 0,95 10 7,6137931034 0,10212004 0,07 0,01 0,076 9,2

LT 0,95 10 37889,182365 474,069911 339,13 0,01 378,892 8,0

PIA 0,95 10 66,438113606 0,07188314 0,05 0,01 0,664 0,1
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5 Förbättringsarbete: Problem och Åtgärd 

I detta kapitel presenteras problem som har identifierats utifrån de metoder som genomförts i kapitel 
4.2 samt möjliga åtgärder för dessa problem. Till problemen redovisas resultat som är framtagna ur 
simuleringsmodellen. 

5.1 Problem: Lång processtid vid svetsplats 2  

Vid svetsplats 2 bearbetas alla detaljer genom en längdsvets. I dagsläget sitter operatören och 
bearbetar med detaljen aktivt under hela längdsvetsprocessen. Längdsvetsprocessen har en 
standardtid på 34 sekunder, se Bilaga 4 – Standardtiden för aktiviteterna och moment, för att sedan 
jämnas, slipas och sist klippas. Problemet är att detta genererar långa ledtider som skulle gå att 
reducera genom att göra längsvetsen automatisk. Efter samtal med operatörer skulle det i teorin hinna 
jämna, slipa och klippa detaljen under tiden nästa detalj bearbetas i längsvetsen. 

5.1.1 Åtgärd 

Genom att bygga om längdsvetsen till en automatisk process som endast kräver att operatören laddar 
maskinen med en detalj, för att sedan, låta längdpressen bearbeta detaljen medan operatören jämnar, 
slipar och klipper detaljen. På detta sätt minskas processtiden för hela arbetsmomentet med 38 minuter 
och 11 sekunder. 

5.1.2 Resultat och analys från simuleringsexperiment 

Genom utförandet av ett simuleringsexperiment med implementering av en kortare processtid, som 
motsvarar att den manuella svetsen är semi-automatisk, skapas möjligheten för operatören att 
bearbeta en detalj samtidigt som en annan detalj svetsas. Teoretiskt kan alltså ledtiden förbättras med 
5,6 % för detalj A och ungefär 8 % för detalj B & C. Denna förbättring förväntas även förbättra 
arbetsplatsen ur en mer ergonomisk synvinkel då operatören inte behöver sitta i en stol vid 
längdsvetsen med böjd nacke och ständigt koncentrerade händer och blick. Resultat från 
simuleringsexperimentet redovisas i Tabell 10 nedanför. Tabellen visar siffror på en förbättring av 
genomströmning av detaljer per timma med 7,6 %. Denna siffra redovisar den totala 
genomströmningen av detaljer per timma. Alltså en tydlig förbättring vid ökning av genomströmning av 
detaljer per timma och en minskad ledtid i snitt över alla detaljer. 

Tabell 10 – Simuleringsresultat från problem vid svetsplats 2. 

 

 

 

  

Utdata Nulägesmodell Simulering med förbättring Procentuell förbättring

Var_A: Genomströmning/timma 1,64 1,78 8,4%

Var_A: Ledtid 47770,71 45087,25 5,6%

Var_A: Antal producerade produkter 2856 3096 8,4%

Var_B: Genomströmning/timma 2,23 2,55 14,4%

Var_B: Ledtid 35163,14 32417,88 7,8%

Var_B: Antal producerade produkter 3880 4440 14,4%

Var_C: Genomströmning/timma 3,74 3,86 3,2%

Var_C: Ledtid 35159,68 32334,66 8,0%

Var_C: Antal producerade produkter 6512 6720 3,2%

Utdata

Beten: Genomströmning/timma 7,61 8,19 7,6%

Beten: Ledtid 37889,18 35128,57 7,3%
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5.2 Problem: Ineffektiv avdelnings layout 

Produktionen genomsyras med onödiga transporter av detaljerna då operatören måste förflytta sig 
mellan varje station med detaljerna i en pall. Dessa transporter sker inte i ett jämt flöde då operatören 
går mycket fram och tillbaka med detaljerna. Onödiga transporter räknas som slöseri och bör elimineras 
eller förminska så långt det i den mån är möjligt. Vid analys av spaghettidiagrammet i Figur 9 i kapitel 
4.3.4 identifierades att momentens nuvarande placering inte är optimal då operatören får gå fram och 
tillbaka mellan momenten. Detaljerna B och C förflyttas sju gånger mellan momenten och den totala 
transporttiden beräknas till 5 minuter och 3 sekunder.  

5.2.1 Åtgärd 

För att minska tidsåtgången för transporter genom hela processen bör alla arbetsstationer omplaceras 
till ett mer jämt flöde där operatören inte behöver transportera detaljerna fram och tillbaka lika mycket.   

5.2.2 Resultat och analys från simuleringsexperiment av potentiell layout 

En ny layout där momenten är sammankopplade bredvid varandra kommer skapa ett bättre flöde. 
Detta skulle medföra att transportsträckorna förkortas och därmed minska ledtiden för detaljerna. 
Resultatet för ny produktionslayout redovisas nedan i Figur 12. 

 

Figur 12- Förslag över ny layout för avdelningen, ej skalenlig 

Då möjligheten inte fanns att utföra några experiment i verkligheten kunde endast uppskattade tider 
och antaganden användas vid beräkningen om reducerad transporttid. Antaganden tog genom att gå 
de uppskattade sträckorna. Detta för att skaffa sig förståelse hur lång tid det möjligtvis skulle ta att 
transportera detaljerna mellan arbetsstationerna. På den framtagna tiden plussades sedan en 
säkerhetstid på för att säkerställa att de uppskattade tiderna inte skulle vara för korta. Resultat från 
den reducerade transporttiderna redovisas i Tabell 11. Genom att jämföra Figur 6 och Figur 12 går det 
se en förändring av flödet där detaljerna flödar mer jämt mellan arbetsstationerna. Genom ny placering 
av momenten, sätta materialet på rätt plats enligt den framtagna layouten i Figur 12 skulle teoretiskt 
sätt slöseri i form av onödiga transporter elimineras. Detta medför att ledtiden även minskas för 
samtliga detaljer. 
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Tabell 11 – Den uppskattade tidsminskningen med ny layout för detalj B och C 

 

I samband med detta layoutförslag beräknas transporttiderna förkortas enligt de uppskattade tiderna i 
Tabell 11. Simuleringsexperimentet i Tabell 12 redovisar resultatet av den totala 
transporttidsförbättringen för alla detaljer. Experimentet visade att denna förbättring kunde minska 
ledtiden med ungefär 12,6 %. Denna siffra innefattar alla detaljers totala ledtid i snitt.  

Tabell 12 - Simuleringsresultat från ny layout, minskade transporter alla detaljer 

 

 

  

Transporter för Var_B & Var_C Tid (sekunder) Tid (Sekunder)

Huvudflöde Nulägesmodell Ny layout

hylla_vals 21 17

vals_svets1 30 25

svets1_lång 25 19

lång_Evals 14 10

lång_press 30 25

press_mätstation 50 42

mät_bet 75 75

Total tid 245 213

Bultflöde

Hylla_laser 35 30

Laser_svets 22 18

Total tid (Huvudflöde + Bultflöde) 302 261

Total uppskattad tidsminskning 41

Utdata Nulägesmodell Simulering med förbättring Procentuell förbättring

Var_A: Genomströmning/timma 1,64 1,85 12,6%

Var_A: Ledtid 47770,71 43100,73 9,8%

Var_A: Antal producerade produkter 2856 3216 12,6%

Var_B: Genomströmning/timma 2,23 2,71 21,6%

Var_B: Ledtid 35163,14 30446,19 13,4%

Var_B: Antal producerade produkter 3880 4720 21,6%

Var_C: Genomströmning/timma 3,74 4,13 10,4%

Var_C: Ledtid 35159,68 30414,42 13,5%

Var_C: Antal producerade produkter 6512 7192 10,4%

Utdata

Beten: Genomströmning/timma 7,61 8,69 14,2%

Beten: Ledtid 37889,18 33124,92 12,6%
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5.3 Problem: Långa transporter med detalj A 

Vid ett tidigt skede av projektarbetet observerades rörelser inom avdelningen som ansågs tidskrävande. 
Speciellt för detalj A som går genom ett speciellt flöde som lämnar huvudavdelningen för bearbetning 
på en annan avdelning. Transporten till denna avdelning anses vara en stor faktor till en hög ledtid för 
detalj A. Transporttiden från efterrullningen till hydralpressen, som ligger vid en annan avdelning tar ca 
1 minut och 26 sekunder. Transporten från hydralpressen till svarven beräknas till 53 sekunder. Och 
från svaren till tvätten beräknas transporttiden upp till 1 minut och 32 sekunder. Sista transportsträckan 
är från tvätten tillbaka till huvudavdelningen, denna transporttid beräknas till 1 minut och 15 sekunder 
Det är sammanlagt 13 olika transportsträckor inom flödet som har analyserats för detalj A. Totaltiden 
av transporter för detalj A beräknas till 9 minuter och 38 sekunder. 

5.3.1 Åtgärd 

Genom en flytta hydralpressen och svarven inom huvudavdelningens gränser tillsammans med den 
framtagna layouten i Figur 12, skulle detta generera att transporten fram och tillbaka mellan tvätten är 
det enda problemet med transporter. Eftersom tvätten är en låst station till sin avdelning går det inte 
flytta denna process till annan avdelning.  

Utanför projektets gränser finns en möjlighet till förminskning av ledtiden. Detta är att låta avdelningen 
hydralpressen & svarven ansvara för bearbetningen av detalj A. I dag är samma operatör ansvarig för 
detaljerna genom hela flödet. Om operatören skulle överlämna detaljerna till avdelningen 
hydralpressen, svarven och tvätt, för att låta dem ta över ansvaret, skulle operatören få möjlighet till 
att gå tillbaka till huvudavdelningen och påbörja en ny order. När detaljerna är färdigbearbetade i 
hydralpressen, svarven och tvätten lämnas detaljerna tillbaka till operatören för fortsatt bearbetning. 
Kritik till detta är att efter som projektarbetet endast tar hänsyn till en produktfamilj och ingen data 
finns tillgänglig hur vida andra faktorer påverkar flödet om en ny order startas innan den första är 
färdigställd. Maskincellerna kan mycket väl vara upptagna med annan produktion från utomstående 
produktfamiljer. Inte heller tillgängligheten av operatörer som tar över orden under hydralpressen, 
svarven och tvättningen finns tillgänglig. 

5.3.2 Resultat och analys av simuleringsexperiment 

Detta förbättringsförslag är inte implementerbart i den aktiva produktionen därför kan endast en 
uppskattning användas vid experiment av den förbättring som presenteras i Tabell 13. Resultatet vid 
förflyttning av hydralpressen och svarven inom huvudavdelningens gränser redovisas i Tabell 12 som 
går att se i kapitel 5.2.2.  

Tydligt visualiserat i Tabell 13 är de långa transporttiderna för detalj A att ta sig till andra avdelningen. 
Hydralpressen och svarven placerade närmre avdelningen med ny layout enligt Figur 12 skulle bidra till 
att transporttiden uppskattningsvis skulle minska med 2 minuter och 37 sekunder. Vid vidare arbete 
inom detta förbättringsförslag måste en avdelningsyta bestämmas för var avdelningen ska placeras, 
vilken kapacitetflödet bör klara och hur arbetsstationerna bör placeras för att eliminera onödiga 
transporter.  

För att möjliggöra ett övertagande av detaljerna mellan de två olika avdelningarna måste en 
överläggning genomföras om vilka resurser som krävs. Avdelningen som tar över detaljerna måste vara 
tillgängliga när detaljerna anländer. Detta för att inte skapa väntan eller krockar längre fram i flödet och 
produktionen. Vidare är det svårt att implementera detta förslag då det är många variabler som måste 
falla på plats. De viktigaste punkterna med störst vikt på för att lyckas med detta förbättringsförslag är 
listade nedanför: 

• Omfattande arbete att sammanställa data om tillgänglighet för alla processer. 

• Medför risk att produkter blockeras/pausas vid påverkan från andra produktfamiljer. 

• Svårt att utveckla ett flöde med fler inblandade variabler. 
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Tabell 13 - Den uppskattade tidsminskningen med ny layout för detalj A 

 

5.4 Problem: Lång processtid i tvättmaskin 

I dag finns det två tvättmaskiner tillgängliga på företaget dock är den ena tvättmaskinen inte är fullt 
utvecklad vilket medför att detalj A måste behandlas i den andra tvättmaskinen, benämnd tvättmaskin 
nr 2. Tvättmaskin nr.2 har 13 minuter längre processtid än tvättmaskin nr.1. Detta medför ett stort 
slöseri då ledtiden behöver pressas ned. Denna process räknas som icke värdeadderande då den inte 
genererar något värde för kunden. 

5.4.1 Åtgärd 

Tvätten som inte används beräknas kunna tvätta alla detaljer på 2 minuter enligt intervjuer. Genom att 
byta tvätt och tvätta genom tvättmaskin nr.1 förväntas ledtiden minska för detalj A. För att genomföra 
detta förbättringsförslag bör ansvariga diskutera möjligheten till att utveckla tvättmaskin nr.1. 

5.4.2 Resultat och analys från simuleringsexperiment 

Nedanför i Tabell 14 redovisas resultatet för den totala ledtidsförbättringen för detalj A. Vid en 
förnyelse av tvättmaskin förväntas ledtiden för detalj A förbättras med 2,2 %. Den minskade ledtiden 
innefattar enbart en förbättring för detalj A då denna variant är den enda som flödar genom tvätten. 
Frågan ligger hos ledning om hur vida det är rimligt att lägga resurser på att få igång tvättmaskin nr.1 
endast för detalj A. För att eliminera tvättmomentet måste en lösning redovisas hur detalj A kan pressas 
i hydralpressen utan olja, då det är oljan som tvättas bort. Oljan genererar en störande lukt samt gnistor 
vid svetsning i nästkommande moment. 

Tabell 14 - Simuleringsresultat från ny tvättmaskin 

 

  

Transporter för Var_A Tid (sekunder) Tid (Sekunder)

Huvudflöde Nulägesmodell Ny layout

hylla_vals 21 17

vals_svets1 30 25

svets1_lång 25 19

lång_Evals 14 10

lång_hydral 86 20

hydral_svarv 53 20

svarv_tvätt 92 70

tvätt_press 75 75

press_mätstation 50 42

mät_bet 75 75

Total tid 521 373

Bultflöde

Hylla_laser 35 30

Laser_svets 22 18

Total tid (Huvudflöde + Bultflöde) 578 421

Total uppskattad tidsminskning 157

Utdata Nulägesmodell Simulering med förbättring Procentuell förbättring

Var_A: Ledtid 47770,71 46706,01 2,2%
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5.5 Problem: Ergonomiska brister inom arbetsmomenten 

Vid rullmaskinen och bearbetningen av detaljerna A och B sluts detaljerna inte helt vilket resulterar i att 
operatören måste, i nästkommande arbetsmoment, pressa ihop detaljen antingen för hand eller med 
hjälp av en polygrip. Klämma ihop 80 detaljer/order är varken skönt för handen eller tidsmässigt 
positivt. Ur ett ergonomiskt perspektiv är inte detta hållbart då det sliter på handleden att klämma på 
detta sätt. Även tidsmässigt är det krävande på ledtiden då operatören, vid nästan varje detalj, tar hjälp 
av polygripen för att pressa ihop detaljen.  

Pressen & svetsen (press_svets) ligger inom samma arbetsprocess där operatören i nuläget skiftar från 
att stå upp när detaljerna pressas ihop, till att sätta sig ned när detaljerna svetsas ihop. Då denna 
process sker i just denna ordning ställer och sätter sig operatören 80 gånger. När bulten pressas på 
konan står operatören upp och pressar med hjälp utav en hävstång som är kopplad till fixturen som 
pressar detalj och bult. Denna hävstång sitter högt upp och fixturen står på ett avlastningsbord med 
hjul. Den höga positionen av hävstången genererar en stor påfrestning på axeln. Operatören måste ta 
hänsyn till att avlastningsbordet är ostabilt och rangligt vid pressningen. 

Vid svetsplats 1 sitter operatören vid ett långt arbetsbord som orsakar en dålig hållning för operatören 
vid aktiv bearbetning av detalj. Operatören sitter framåtlutad över detaljen med en skyddsmask som 
genererar extra påfrestning för nacke och rygg. 

5.5.1 Åtgärd 

Rullmaskin: Ett byte av valsen till en mindre modell skulle generera en större möjlighet för operatören 
att klämma ihop detaljen vid bearbetning vid nästkommande operation.  

Pressen & svets: Vid pressen & svetsstationen skulle ett fast bord för pressdonet resultera i att 
operatören inte behöver fokusera kraften på samma sätt som i dagsläget för att inte rubba bordets 
position. Även ett lägre bord är av intresse för att få ner hävarmen till pressen i en mer rimlig nivå. För 
att eliminera stå och sitta-momentet behöver arbetsgången ändras från att en detalj tillverkas från 
början till slut. Till att operatören först pressar 80 detaljer för att sedan svetsa ihop de 80 detaljerna. 

Svetsplats 1: Även vid svetsplats 1 skulle ett högre arbetsbord vara av intresse att implementera då, i 
dagsläget, bordet är för lågt enligt ergonomiska synpunkter. 

5.5.2 Resultat och analys av implementerat ergonomiskt tänk 

Tidsåtgången för arbetsmomentet det tar för operatören att klämma ihop en detalj för hand förkortas 
då en polygrip inte längre skulle vara nödvändig vid detta moment. Detta skulle även generera i ett 
mindre krävande moment ur ett ergonomiskt perspektiv. Inga uppskattade reduceringstider redovisas 
för detta förbättringsförslag då ingen insamlad data finns gällande hur många sekunder som potentiellt 
elimineras. 

Införskaffande av ett nytt bord alternativt ändra på det nuvarande för pressdonet skulle generera i att 
de fysiska påfrestningarna minskar på operatörens axel då en stor kraft behöver uträttas för att pressa 
ihop detaljerna. Vid implementering av ett standardiserat arbetssätt om att först bearbeta 80 detaljer 
i pressen och sedan 80 detaljer i svetsen skulle medföra en eliminering av stå-sitta momentet. 

Implementering av ergonomi som ett standardiserat verktyg vid arbetsstationerna förväntas bidra till 
den sociala-, ekonomiska- samt den ekologiska hållbarheten. Att jobba effektivare är inte samma sak 
som att jobba hårdare. Ergonomiskt utvecklade arbetsstationer genererar en ökad effektiv 
produktionstid då operatörerna inte är i behov att ta pauser vid högt belastade arbetsmoment. En 
ergonomisk hållbar produktion skapar värde för företaget över längre dit då anställda på företaget inte 
längre behöver anstränga sina kroppar lika mycket som innan.   
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5.6 Problem: Bristande standard i produktion 

Vid varje arbetsstation observerades att inga givna arbetsinstruktioner fanns tillgängliga. Detta ger i sin 
tur operatören möjlighet att utföra arbetet genom valfri metod så länge slutresultatet uppnås. Utifrån 
intervjuer med operatörer från avdelningen, framkom information att ledning och operatörer har olika 
åsikter om hur ett arbete bör utföras. Då inget standardiserat arbetssätt finns för arbetsstationerna kan 
operatörerna arbeta på det sätt som passar bäst. 

I samband med observationer identifierades onödigt material på avdelningen. Materialet tar upp plats 
som skulle kunna användas på ett bättre sätt. Under genomförandet av tidsstudien identifierades att 
operatören fick leta efter verktyg. Detta bidrar till att flödet stannar och detaljerna få vänta på att bli 
bearbetade. 

5.6.1 Åtgärd 

Den bristfälliga standardiseringen av arbetsmoment och arbetsplatsutformning bör åtgärdas för att 
skapa ett jämnare flöde med säkrare processtider. Finns ingen standard är det omöjligt att införa en 
förbättring. Utformningen av standarden ska ske i samråd mellan operatörer och ansvariga för 
avdelningen. Viktigt att påpeka är vid utformningen av dessa standarder måste dessa ske i samråd med 
operatörer och ansvariga på avdelningen. Detta på grund av känslan för arbetet som krävs för att 
producera en färdig produkt. 

5.6.2 Resultat och analys av implementerad standard 

En implementerad arbetsstandard skulle bidra till en kvalitetssäkring samt stabilare processtider i 
flödet. Detta bidrar till att enklare kunna jämföra processer innan och efter en potentiell 
implementerad förbättring. Detta inkluderar även operatören till att vilja utveckla arbetsmoment och 
på så sätt skapa en gemenskap där alla känner sig delaktiga i förbättringsarbetet.  

De standarder som utvecklas vid varje arbetsstation ska ha tydligt definierade arbetsmoment som följer 
samma tillvägagångssätt oavsett vilken produktvariant som ska produceras eller vilken operatör som 
ska utföra arbetet. En arbetsstandard ska innehålla vilken tid det krävs att bearbeta detaljen för just det 
momentet och vilken ordning arbetsmomenten ligger i. 

De verktyg och material som krävs för att producera detaljen ska finnas tillgängliga inom 
arbetsstationens gränser. Vid tydligt uppsatta standarder för vilka verktyg och vilket material som krävs 
för att producera inom den specifika avdelningen elimineras hämtning av material, onödiga 
förflyttningar samt att onödiga verktyg ligger vid arbetsstationen.  

5.7 Problem: Lång processtid vid svetsplats 3 

Svetsplats 3 består i dagsläget enbart av manuella element som är tidskrävande då operatören går fram 
och tillbaka mellan pressbordet och svetsen. Endast processtiden för svetsen beräknas upp till 50 
sekunder och anses som ett problem då ledtiden för denna process är lång och är i behov att reduceras. 

5.7.1 Åtgärd 

Genom att utveckla svetsplats 3 till en semi-automatisk process, där operatören enbart behöver placera 
detaljen i fixturen för att låta maskinen bearbeta på detaljen. Under tiden kan operatören förbereda 
nästa detalj. Detta kan resultera att ledtiden pressas ned för samtliga detaljer. Optimalt vore, om den 
tid det tar att press och placera detaljen i fixtur, är lika lång som processtiden för svetsen. 
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5.7.2 Resultat och analys från simuleringsexperiment 

Genom utförandet av ett simuleringsexperiment med implementering av en kortare processtid för 
svetsplats 3, som motsvarar att den manuella svetsen är semi-automatisk, skapar möjligheten för 
operatören att bearbeta på en detalj samtidigt som en annan detalj svetsas. Resultat från 
simuleringsexperimentet redovisas i Tabell 15 där ledtiden förväntas förbättras med 12,6% och 
genomströmningen förväntas öka med 14,2 %. 

Tabell 15 - Simuleringsresultat från förbättring av svetsplats 3 

 

5.8 Experiment med satsstorlekar i nulägesmodell, resultat och analys 

Ytterligare experiment genomfördes på nulägesmodellen för att undersöka satsstorlekarna. Vid detta 
experiment justerades satserna enligt partnerföretagets leveranskvantiteter. Partnerföretagets 
minimikvantitet är 16 detaljer. Innan experimentet genomfördes konstaterades att ju lägre satser ju 
större negativ förändring och tvärt om. Därför genomfördes experimentet på 64-satser och 96-satser. 
Tabell 16 visar resultatet och förändringen utifrån simuleringsexperiment med de olika satserna. Vid en 
förminskning av satserna skulle den totala genomströmningen per timma minska med 4,8 % medan 
ledtiden reduceras med 16 % utifrån nuvarande tillverkning med 80 detaljer/sats. Skulle däremot satsen 
höjas skulle genomströmningen per timma öka med 3,8 % samtidigt som ledtiden ökar med 15 %. Detta 
innebär att flödet behandlar fler detaljer per sats och fler produkter lämnar systemet per timma. Viktigt 
att påpeka är att ledtiden för satsen ökar. Då data, från utomstående produktfamiljer som påverkar 
flödet, inte finns tillgänglig är det omöjligt att säga om detta är ett förbättringsförslag då det redovisade 
resultatet i Tabell 16 är missvisade. Det är missvisande i den frågan att utomstående produktfamiljer 
kan komma och påverka flödet i den verkliga produktionen som i sin tur medför att genomströmningen 
per timma inte alls ökar. Vidare analyseras det att storlek 80 på satserna är det mest rimliga inom 
dagens produktion då ledtiden håller sig lägre än 96-satsen. Anledningen till varför denna slutsats dras 
är på grund av att andra produkter som flödar genom avdelningen kan påverka resultatet av 
genomströmningen per timma. Även fast ledtiden minskar vid en 64 sats anses denna sats vara för låg 
för att säkerställa leverans till kund då i dagslägen 80 detaljer paketeras åt gången. 

Utdata Nulägesmodell Simulering med förbättring Procentuell förbättring

Var_A: Genomströmning/timma 1,64 1,85 12,6%

Var_A: Ledtid 47770,71 43100,73 9,8%

Var_A: Antal producerade produkter 2856 3216 12,6%

Var_B: Genomströmning/timma 2,23 2,71 21,6%

Var_B: Ledtid 35163,14 30446,19 13,4%

Var_B: Antal producerade produkter 3880 4720 21,6%

Var_C: Genomströmning/timma 3,74 4,13 10,4%

Var_C: Ledtid 35159,68 30414,42 13,5%

Var_C: Antal producerade produkter 6512 7192 10,4%

Utdata

Beten: Genomströmning/timma 7,61 8,69 14,2%

Beten: Ledtid 37889,18 33124,92 12,6%
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Tabell 16 – Simuleringsresultat med ändrade satser, förbättringar ej implementerade 

 

 

5.9 Experiment med alla förbättringsförslag, resultat och analys 

För att redovisa ett slutresultat från simuleringsmodellen med bästa möjliga utgång implementerades 
alla förbättringsförslag in i samma simuleringsmodell. De implementerade förbättringsförslagen var: 

• Kortare transporter för detaljerna med en ny layout enligt Figur 12. 

• Byte av tvättmaskin. 

• Automatiserad längdsvets. 

• Automatiserad svets vid svetsplats 3 (sammansvetsningen av bult och kona). 

Resultatet från simuleringsmodell med implementerade förbättringsförslag redovisas i Tabell 17.  

Tabell 17 – Simuleringsresultat med alla förbättring implementerade 

 

De förbättringsförslag som väger tyngst, och anses vara mest nödvändiga en implementering för att 
möta orderingångsökningen, är den automatiserade längdsvetsen samt en automatiserad svets vid 
svetsplats 3. Alla detaljvarianter flödar genom dessa två stationer och förväntas påverka ledtiden mest, 
detta för att i sin tur generera en högre genomströmning av detaljer genom hela avdelningen. Viktigt 
att påpeka är att simuleringsmodellen inte tar hänsyn till data från utomstående produktfamiljer som 
också produceras inom avdelningen. Detta medför att det redovisade resultatet blir missvisande i den 
meningen att flödet anses vara ledigt hela tiden, inga utomstående faktorer påverkar 
simuleringsmodellen. Det framtagna resultatet från alla implementerade förbättringsförslag förväntas 
minska den genomsnittliga ledtiden med 21,1 % och den genomsnittliga genomströmningen av detaljer 

Utdata 80 sats 64 Sats Förändring 96 sats Förändring

Var_A: Genomströmning/timma 1,64 1,48 -10% 1,64 -0,2%

Var_A: Ledtid 47770,71 399934,58 -16% 55783,34 17%

Var_A: Antal producerade produkter 2856 2573 -10% 2851 -0,2%

Var_B: Genomströmning/timma 2,23 2,19 -1,9% 2,54 14%

Var_B: Ledtid 35163,14 29708,75 -16% 40539,36 15%

Var_B: Antal producerade produkter 3880 3808 -1,9% 4416 14%

Var_C: Genomströmning/timma 3,74 3,58 -4,3% 3,72 -0,5%

Var_C: Ledtid 35159,68 29665,40 -16% 40597,31 15%

Var_C: Antal producerade produkter 6512 6234 -4,3% 6480 -0,5%

Utdata

Beten: Genomströmning/timma 7,61 7,25 -4,8% 7,9 3,8%

Beten: Ledtid 37889,18 31775,80 -16% 43733,37 15%

Utdata Nulägesmodell Simulering med förbättring Procentuell förbättring

Var_A: Genomströmning/timma 1,64 1,94 18,2%

Var_A: Ledtid 47770,71 39104,63 18,1%

Var_A: Antal producerade produkter 2856 3376 18,2%

Var_B: Genomströmning/timma 2,23 3,05 36,9%

Var_B: Ledtid 35163,14 27549,64 21,7%

Var_B: Antal producerade produkter 3880 5312 36,9%

Var_C: Genomströmning/timma 3,74 4,64 24,1%

Var_C: Ledtid 35159,68 27562,24 21,6%

Var_C: Antal producerade produkter 6512 8080 24,1%

Utdata

Beten: Genomströmning/timma 7,61 9,64 26,6%

Beten: Ledtid 37889,18 29884,98 21,1%



Högskolan i Skövde  Daniel Andersson 

Institutionen för ingenjörsvetenskap  David Andersson 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 49 

förväntas öka med 26,6 %. Dessa siffror ger partnerföretaget möjlighet till att utvärdera möjligheterna 
i framtida utvecklingsmöjligheter.  

5.10 Prioritering av förbättringsförslag 

Förbättringsförslagen från kapitel 4.3.5 har prickats in i en PICK-chart, se Figur 13, för att avgöra vilket 
förslag som skulle ge störst inverkan och bör genomföras först. Förbättringsförslagen i fältet 
”genomför” är de som anses skulle vara enklast att implementera och ge stor effekt i produktionen. 
Förslagen i fältet ”utmana” är de förslag som anses ge stor effekt. Dock kräver dessa förslag 
investeringar som kan vara dyra. 

1. Automatisk svets hos momentet svetsplats 2. 

2. Ny layout för avdelningen. 

3. Placera hydralpress och svarv närmre avdelningen. 

4. Ny tvättmaskin. 

5. Förbättra det ergonomiska arbetet inom momenten. 

6. Införa ett standardiserat arbetssätt. 

7. Semi-automatisera svetsen hos momentet svetsplats 3. 

 

Figur 13 - PICK-chart med förbättringar 

De förbättringsförslag som bör prioriteras är att implementera en automatiserad längdsvets, en 
automatiserad svets vid svetsplats 3 och en ombyggnation av avdelningen för att eliminera onödiga 
transporter mellan de olika arbetsstationerna. Varför dessa tre förslag bör prioriteras är för att alla 
detaljer flödar genom dessa arbetsstationer och genererar därför en större total minskning av ledtiden. 
Ombyggnationen av avdelningen måste genomföras, dels för att eliminera onödiga transporter, även 
för att effektivisera anläggningens utnyttjande av yta. Förbättringsförslagen har resulterat i en 
procentuell minskning gällande ledtid och anses vara huvudpunkten att ta hänsyn till i detta projekt då 
en minskad ledtid ger mer plats för övriga produkter att tillverkas. Vid implementeringen av alla de 
framtagna förbättringsförslagen i simuleringsmodellen påvisas en ledtidsförminskning på 21,1 % och 
en ökning av genomströmningen av detaljer per timma på 26,6 %. Då partnerföretaget är i behov av en 
reducering i ledtiden inom avdelningen bör förbättringsförslagen ligga som grund och mål vid utveckling 
av avdelningen för radarkonor. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras den utförda studien. Diskussioner om hinder som under projektets gång 
påverkat arbetsgången med de valda metoderna. 

6.1 Projektgång 

Under projektets gång har många olika hinder dykt upp som krävt ändringar i utformningen av 
projektarbetet. Det största hindret uppkom i inledningen av projektet då projektspecifikationen från 
partnerföretaget omfattade ett stort område som projektgruppen inte skulle ha möjlighet att slutföra. 
Efter många turer kom båda parter överens om en projektspecifikation som tillfredsställde båda parter. 
Då projektet var väldigt omfattande till en början bröts det ned till mindre segment det innehöll 
fortfarande lika många ämnen. Detta skapade en möjlighet i att få arbeta med många olika områden 
dock eliminerades möjligheten att inte kunna fördjupa sig inom ett specifikt område på grund av 
tidsbrist. Detta medgav att projektgruppen endast hade möjlighet att skrapa på ytan av de områden 
som valts (simulering, ergonomi och tidsstudie t.ex.). Även fast slutsatser kan dras från rapporten är de 
presenterade lösningarna väldigt vaga och går inte användas rakt av då projektet inte tillät för 
noggrannare analyser. 

6.2 Tidsstudie 

Vid projektstart fanns inga tider för de specifika arbetsmomenten utan en övergripande tid för den 
totala tillverkningen. För att erhålla tider som kan användas i skapandet av simuleringsmodellen och vid 
förbättringsförslag genomfördes en tidsstudie.  

För att resultatet från en tidsstudie ska bli så tillförlitliga som möjligt krävs det att observatörerna är 
erfarna och att utförandet sker korrekt. Vidare måste observatörerna förstå och känna till processen 
som ska mätas. Innan genomförandet lades mycket tid till observationer för att förstå hur tillverkningen 
gick till i de olika momenten. Samtidigt identifierades de olika elementen inom momenten. Vissa 
element som var korta slogs ihop till ett element. Detta skapade sedan problem vid uppdelningen av 
värdeadderande-, icke värdeadderande- och nödvändig icke värdeadderande tid då element som slogs 
ihop både klassades som värdeadderande och icke värdeadderande. Vid beräkning av standardtiden 
måste tiderna dokumenteras i ett formulär under studiens gång. Under genomförandet antecknades 
tiden manuellt i ett förberett formulär för hand och sedan skrevs in i ett Excel-dokument, vilket var 
tidskrävande. Formulären blev dessutom kladdiga och svårlästa då rutorna där tiderna antecknades var 
små. Tidtagningen genomfördes med tidtagningsfunktionen i smartphones. Denna funktion kan 
hantera att kontinuerligt mäta tiden över hela momentet och ändå mäta tiderna för separata element.  

Vid utförandet visade det att vissa element hade korta processtider, några få sekunder. Det skapade 
problem för projektgruppen då det var svårt att hålla koll på när ett element började eller slutade och 
samtidigt dokumentera tiden i formulär. Detta gjorde att tidsstudien fick göras om. Vid första 
tidsstudien observeras endast 14 cykler, på grund av att företaget endast hade 14 detaljer tillgängliga 
för produktion. Vid det andra genomförandet observerades det förbestämda antalet cykler som gav ett 
mer validerat resultat.  
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6.3 Val av produktfamilj 

Inför projektstart hade partnerföretaget klart för sig vilken produktfamilj och flöde som var av intresse 
att analysera. Detta gav projektgruppen både för- och nackdelar, det genererade till att projektgruppen 
var tvungna att göra stora antaganden samt en del stora egna slutsatser om hur projektet bör utformas 
och styras med hjälp utav simuleringen samt förbättringsarbetet till exempel.  

Då företaget tillverkar upp mot 200 olika varianter inom avdelningen, plus specialbeställningar, fanns 
varken tid eller resurser för att lyckas analysera all data som flödar genom avdelningen. Då endast dessa 
tre detaljer, de mest frekventa detaljerna, valdes att analyseras togs ingen hänsyn till utomstående 
faktorer som påverkar flödet för de valda detaljerna, vilket medför att resultatet i sin helhet blir 
missvisande gällande genomströmningen av produkter per timma. Efter möten med partnerföretaget 
bestämdes det att projektet måste avgränsa sig från utomstående faktorer som påverkar flödet för 
detaljerna. Detta på grund av att inte tillräckligt med tid fanns för att analysera de utomstående 
faktorerna utanför avgränsningarna. Avgränsningarna gav projektgruppen möjlighet till att skapa en 
valid och verifierad simuleringsmodell utifrån de antaganden som ansågs vara nödvändiga att 
genomföra. 

6.4 Simulering 

Användning av en simuleringsmodell gav möjlighet att analysera hur de framtagna 
förbättringsförslagen skulle påverka tillverkningen utan att behöva implementeras i verkligheten. Det 
mest utmanande under arbetets gång var att konstruera en nulägesmodell som speglade avdelningens 
tillverkning. 

För att kunna skapa en valid modell sattes en mängd olika antaganden och förenklingar, vilket blir gör 
att simuleringsmodellen inte blir en exakt avbildning mot det verkliga systemet. De antaganden och 
förenklingar som gjordes var nödvändiga för att modellen skulle fungera. Simuleringsmjukvaran 
begränsade modelleringen med bristande funktioner som skulle kunnat lösas med enklare koder i en 
annan mjukvara. För att lösa dessa problem gjordes så kallade ”ful-lösningar” som var väldigt 
tidskrävande. Dessa medförde även att simuleringsmodellen inte modellerades i enlighet med 
avdelningens layout och kan anses något missvisande rent visuellt.  

Vid diskussioner mellan projektgruppen och partnerföretaget gällande validiteten och verifieringen av 
simuleringsmodellen uppkom frågor gällande de antaganden och förenklingar som gjorts. Efter vidare 
möten och förklarningar tyckte partnerföretaget dessa var rimliga antaganden utifrån det verkliga 
systemet och från projektets avgränsningar då simuleringsmodellen behandlar operationstiderna olika 
för manuella processer. Projektgruppen fann svårigheter vid användandet av simuleringsmjukvaran till 
manuelltillverkning då tidsbristen medförde att tillräcklig data inte kunde samlas in och analyseras på 
korrekt sätt. 

6.5 Implementering av förbättringsförslag 

Resultaten från simuleringsexperimenten är inte lika slagkraftiga som önskat eftersom resultaten 
kommer ifrån en simuleringsmodell som inte speglar det verkliga systemet exakt. Skulle en mer komplex 
och omfattande studie genomföras, där fler produktfamiljer behandlas skulle det generera mer 
verklighetstrogna resultat. 

 De framtagna förbättringsförslagen är något som bör implementeras i produktionen då 
partnerföretaget är i behov av att effektivisera avdelningen. De förbättringsförslagen som bör införas 
är de som prioriterats i kapitel 5.10.  

Möjligheten finns att komplettera den framtagna data från detta arbete till att utvidga resultatet med 
data från utomstående produktfamiljer. Detta skulle ge möjlighet till en mer omfattande analys av 
flödet. Projektgruppen har förhoppningar om att detta projekt kan ligga till grund för fortsatta 
undersökningar av en effektivare, säkrare och mer hållbar produktion. 
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7 Slutsats  

I detta kapitel diskuteras de slutsatser som rapporten redovisat i tidigare kapitel. Resultaten återkopplas 
till projektets mål.  

7.1 Projektmål 

Genom att följa rapportmetoden och utförandet av studier kopplade till litteraturstudien visar 
resultaten att de angivna målen för examensarbetet uppnås. Huvudmålet med projektet är att redovisa 
förbättringsförslag för att öka produktionskapaciteten för specifik avdelning. Nedanför redovisas alla 
mål och delmål kopplade till projektets resultat. 

Målet med projektet är att med hjälp av flödessimulering, samt framtagning av förbättringsförslag 
utveckla och för bättra den specifika avdelningen.  

❖ Skapa en simuleringsmodell av befintlig produktion och layout. 

Uppbyggnad av simuleringsmodellen är huvudsakligen presenterat i kapitel 4.2.5 och 4.3.6, tillsammans 
med utförandet och resultatet. 

❖ Genomföra tidsstudier för indata till simuleringsmodellen samt underlag till nulägesanlys. 

Metod för utförandet av tidsstudien beskrivs i kapitel 4.2.2 och 4.3.3. Data för tidsstudien redovisas i 
bilagor.  

❖ Justering av satsstorlekar med hjälp av experiment i simuleringsmodellen. 

Genom experiment analyserades satsstorlekarnas betydelse. Dessa är redovisade i kapitel 5.8. 

❖ Identifiering och minimering slöseri med hjälp av produktionstekniska metoder. 

Detta redovisas i kapitel 4 samt delvis i kapitel 5. 

❖ Identifiera det värdeadderande och icke värdeskapande arbetet i produktionen. 

De värdeadderande, icke värdeadderande och nödvändiga icke värdeadderande arbetsmomenten 
redovisas i bilagor i Bilaga 3 – Fördelningsdiagram (VA, IVA & NNVA) och Bilaga 4 – Standardtiden för 
aktiviteterna och moment. 

❖ Verifiering samt förbättring av befintligt arbetssätt med hjälp av produktionstekniska metoder. 

De framtagna förbättringsförslagen redovisas i kapitel 5 tillsammans med resultat och analys. 

❖ Använda AFS2009:2 för att inte försämra de ergonomiska aspekterna vid förändring av 

arbetsstationer. 

De ergonomiska förbättringsförslagen redovisas i kapitel 5.5. 
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7.2 Framtida arbete 

De utförda tidsstudierna har resulterat i ett underlag för partnerföretaget där en bra grund finns för att 
i framtiden utveckla och förbättra de arbetsmoment som innefattar bearbetning av de analyserade 
detaljerna. De uppmätta tiderna har räknats om till standardtider och används för att räkna ut 
produkternas cykeltider samt till dataanvändning i simuleringsmodellen. Detta underlag bör användas 
till att säkerställa en arbetsstandard för de arbetsstationer som arbetet innefattat.  Då företaget har för 
avsikt att i framtiden flytta avdelningen till en annan plats bör den framtagna tidsstudien, tillsammans 
med resultat från simuleringsexperiment, ligga som grund till hur utformandet av den nya 
produktionslayouten kommer se ut. Dock behövs mer data från andra produktfamiljer som flödar inom 
avdelningen analyseras för att säkerställa att den föreslagna layouten inte försämrar produktionsflödet 
för dessa produktfamiljer. 

Slöserier har identifierats och analyserats utifrån data från tidsstudien. Detta har medfört en 
framtagning av olika förbättringsförslag inom olika områden. Dessa områden är ergonomiska 
förbättringar inom arbetsstationerna samt förslag för att minska ledtiden och öka genomströmningen 
av produkter. De redovisade och framtagna förbättringsförslagen att automatisera svetsmomenten 
inom svetsplats 2 och 3 samt att ändra avdelningens layout är något som bör prioriteras då dessa anses 
ge störst förändring vid implementering.  

Att implementera lean-baserade förbättringsförslag i en simuleringsmodell genererar en mycket bättre 
förståelse för hur den verkliga produktionen fungerar och kommer bete sig med implementerade 
förändringar. Dock kräver detta en mer omfattande datainsamling om den verkliga produktionen då 
simuleringsmodellen behöver vara snarlik verkligheten. Det skapar en bättre helhetsbild för hur 
effekten av förbättringsförslagen är, både i det verkliga flödet och i simuleringsflödet.  

För att möta den drastiskt ökande orderingången måste partnerföretaget ställa sig frågan om möjliga 
investeringsalternativ. Detta på grund av att avdelningen i dagsläget inte har den kapacitet som krävs 
för att möta kommande års orderingångsökning. Vid implementering av alla framtagna 
förbättringsförslag som redovisas förväntas ledtiden att minska med 21,1 % och öka detaljernas 
genomströmning per timma med 26,6 %. Om dessa förbättringsförslag implementeras i det verkliga 
produktionssystemet har företaget en god möjlighet att möta framtida orderingångsökning och därmed 
uppnå ökad lönsamhet.  
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Bilaga 1 – Tidsstudieblankett 

Här presenteras blanketten som användes vid tidsstudien 

 

  

Moment: 

Aktivitet

Cykel W OT W OT W OT W OT W OT W OT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Bilaga 2 – Beräkning av tidsstudie 

Här presenteras beräkningen av standardtiden från tidsstudien, med alla observerade tider från 
momenten 

 

  

Moment: Rullning

Aktivitet Plocka - Placera Rulla Kontrollera - Placera

Cykel W OT W OT W OT

1 00:00:05 00:00:05 00:00:20 00:00:15 00:00:21 00:00:01

2 00:00:27 00:00:06 00:00:39 00:00:12 00:00:41 00:00:02

3 00:00:48 00:00:07 00:01:01 00:00:13 00:01:04 00:00:03

4 00:01:10 00:00:06 00:01:21 00:00:11 00:01:25 00:00:04

5 00:01:31 00:00:06 00:01:43 00:00:12 00:01:46 00:00:03

6 00:01:55 00:00:09 00:02:08 00:00:13 00:02:11 00:00:03

7 00:02:17 00:00:06 00:02:30 00:00:13 00:02:33 00:00:03

8 00:02:41 00:00:08 00:02:54 00:00:13 00:02:57 00:00:03

9 00:03:04 00:00:07 00:03:16 00:00:12 00:03:19 00:00:03

10 00:03:24 00:00:05 00:03:38 00:00:14 00:03:41 00:00:03

11 00:03:50 00:00:09 00:04:01 00:00:11 00:04:05 00:00:04

12 00:04:15 00:00:10 00:04:28 00:00:13 00:04:31 00:00:03

13 00:04:38 00:00:07 00:04:52 00:00:14 00:04:56 00:00:04

14 00:05:03 00:00:07 00:05:16 00:00:13 00:05:19 00:00:03

15 00:05:27 00:00:08 00:05:40 00:00:13 00:05:42 00:00:02

16 00:05:49 00:00:07 00:06:01 00:00:12 00:06:04 00:00:03

17 00:06:12 00:00:08 00:06:25 00:00:13 00:06:28 00:00:03

18 00:06:34 00:00:06 00:06:48 00:00:14 00:06:51 00:00:03

19 00:06:56 00:00:05 00:07:09 00:00:13 00:07:11 00:00:02

20 00:07:21 00:00:10 00:07:34 00:00:13 00:07:37 00:00:03

21 00:07:44 00:00:07 00:07:58 00:00:14 00:08:00 00:00:02

22 00:08:05 00:00:05 00:08:17 00:00:12 00:08:19 00:00:02

23 00:08:27 00:00:08 00:08:40 00:00:13 00:08:43 00:00:03

24 00:08:50 00:00:07 00:09:04 00:00:14 00:09:07 00:00:03

25 00:09:14 00:00:07 00:09:26 00:00:12 00:09:29 00:00:03

26 00:09:37 00:00:08 00:09:48 00:00:11 00:09:52 00:00:04

27 00:10:00 00:00:08 00:10:10 00:00:10 00:10:14 00:00:04

28 00:10:22 00:00:08 00:10:35 00:00:13 00:10:38 00:00:03

29 00:10:47 00:00:09 00:11:00 00:00:13 00:11:02 00:00:02

30 00:11:09 00:00:07 00:11:21 00:00:12 00:11:25 00:00:04

Summa

Total OT 00:03:36 00:06:21 00:01:28

Prestation 100% 100% 100%

Total NT 00:03:36 00:06:21 00:01:28

Observationer 30 30 30

Genomsnittligt NT 00:00:07 00:00:13 00:00:03

% Fördelningstid Arbetare 25% 25%

Tillgänglighetsfaktor 15%

Standard tid 00:00:09 00:00:15 00:00:04

Total Standardtid 00:00:27
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Moment: Svetsplats 1

Aktivitet Ta - Placera Svetsa Jämna Svetsa Rikta placera

Cykel W OT W OT W OT W OT W OT

1 00:00:05 00:00:05 00:00:32 00:00:27 00:00:47 00:00:20 00:00:59 00:00:12 00:01:15 00:00:16

2 00:01:19 00:00:04 00:01:47 00:00:28 00:02:00 00:00:13 00:02:15 00:00:15 00:02:27 00:00:12

3 00:02:33 00:00:06 00:02:57 00:00:24 00:03:10 00:00:13 00:03:25 00:00:15 00:03:38 00:00:13

4 00:03:46 00:00:08 00:04:10 00:00:24 00:04:25 00:00:15 00:04:41 00:00:16 00:04:54 00:00:13

5 00:06:57 00:02:03 00:07:18 00:00:21 00:07:30 00:00:12 00:07:45 00:00:15 00:07:58 00:00:13

6 00:08:06 00:00:08 00:08:28 00:00:22 00:08:40 00:00:12 00:08:54 00:00:14 00:09:08 00:00:14

7 00:09:13 00:00:05 00:09:38 00:00:25 00:09:49 00:00:11 00:10:04 00:00:15 00:10:20 00:00:16

8 00:10:28 00:00:08 00:10:48 00:00:20 00:11:04 00:00:16 00:11:16 00:00:12 00:11:31 00:00:15

9 00:11:36 00:00:05 00:12:01 00:00:25 00:12:14 00:00:13 00:12:27 00:00:13 00:12:39 00:00:12

10 00:12:46 00:00:07 00:13:16 00:00:30 00:13:29 00:00:13 00:13:44 00:00:15 00:13:57 00:00:13

11 00:14:03 00:00:06 00:14:24 00:00:21 00:14:37 00:00:13 00:14:49 00:00:12 00:15:02 00:00:13

12 00:15:07 00:00:05 00:15:30 00:00:23 00:15:44 00:00:14 00:15:55 00:00:11 00:16:10 00:00:15

13 00:16:17 00:00:07 00:16:25 00:00:08 00:16:50 00:00:25 00:17:05 00:00:15 00:17:19 00:00:14

14 00:17:25 00:00:06 00:17:56 00:00:31 00:18:11 00:00:15 00:18:30 00:00:19 00:18:40 00:00:10

15 00:18:47 00:00:07 00:19:25 00:00:38 00:19:36 00:00:11 00:19:51 00:00:15 00:20:09 00:00:18

16 00:20:14 00:00:05 00:20:29 00:00:15 00:20:54 00:00:25 00:21:04 00:00:10 00:21:22 00:00:18

17 00:21:26 00:00:04 00:21:57 00:00:31 00:22:15 00:00:18 00:22:26 00:00:11 00:22:41 00:00:15

18 00:22:46 00:00:05 00:23:10 00:00:24 00:23:23 00:00:13 00:23:36 00:00:13 00:23:54 00:00:18

19 00:23:58 00:00:04 00:24:30 00:00:32 00:24:43 00:00:13 00:29:03 00:04:20 00:29:15 00:00:12

20 00:29:19 00:00:04 00:29:43 00:00:24 00:29:53 00:00:10 00:30:04 00:00:11 00:30:19 00:00:15

21 00:30:24 00:00:05 00:30:50 00:00:26 00:31:03 00:00:13 00:31:15 00:00:12 00:31:30 00:00:15

22 00:31:36 00:00:06 00:32:02 00:00:26 00:32:17 00:00:15 00:32:30 00:00:13 00:32:44 00:00:14

23 00:32:49 00:00:05 00:33:19 00:00:30 00:33:33 00:00:14 00:33:45 00:00:12 00:34:02 00:00:17

24 00:34:08 00:00:06 00:34:28 00:00:20 00:34:41 00:00:13 00:34:54 00:00:13 00:35:06 00:00:12

25 00:35:12 00:00:06 00:35:34 00:00:22 00:35:46 00:00:12 00:35:58 00:00:12 00:36:14 00:00:16

26 00:36:18 00:00:04 00:36:44 00:00:26 00:36:57 00:00:13 00:37:09 00:00:12 00:37:23 00:00:14

27 00:37:29 00:00:06 00:37:58 00:00:29 00:38:15 00:00:17 00:38:26 00:00:11 00:38:49 00:00:23

28 00:38:54 00:00:05 00:39:09 00:00:15 00:39:23 00:00:14 00:39:34 00:00:11 00:39:50 00:00:16

29 00:39:56 00:00:06 00:40:23 00:00:27 00:40:38 00:00:15 00:40:52 00:00:14 00:41:08 00:00:16

30 00:41:13 00:00:05 00:41:34 00:00:21 00:41:48 00:00:14 00:41:58 00:00:10 00:42:11 00:00:13

Summa

Total OT 00:04:46 00:12:15 00:07:15 00:10:39 00:07:21

Prestation 100% 100% 100% 100% 100%

Total NT 00:04:46 00:12:15 00:07:15 00:10:39 00:07:21

Observationer 30 30 30 30 30

Genomsnittligt NT 00:00:10 00:00:25 00:00:14 00:00:21 00:00:15

% Fördelningstid Arbetare 25% 25% 25% 25% 25%

Tillgänglighetsfaktor

Standard tid 00:00:12 00:00:31 00:00:18 00:00:27 00:00:18

Total Standardtid 00:01:46
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Moment: Svetsplats 2

Aktivitet Placera i fixtur Svetsa Flytta- Hammra Klipp Slipa Vagn

Cykel W OT W OT W OT W OT W OT W OT

1 00:00:08 00:00:08 00:00:39 00:00:31 00:00:54 00:00:15 00:01:01 00:00:07 00:01:08 00:00:07 00:01:13 00:00:05

2 00:01:23 00:00:10 00:01:50 00:00:27 00:01:59 00:00:09 00:02:01 00:00:02 00:02:19 00:00:18 00:02:24 00:00:05

3 00:02:27 00:00:03 00:02:58 00:00:31 00:03:08 00:00:10 00:03:19 00:00:11 00:03:29 00:00:10 00:03:31 00:00:02

4 00:03:44 00:00:13 00:04:11 00:00:27 00:04:22 00:00:11 00:04:30 00:00:08 00:04:43 00:00:13 00:04:44 00:00:01

5 00:04:55 00:00:11 00:05:26 00:00:31 00:05:32 00:00:06 00:05:43 00:00:11 00:05:53 00:00:10 00:05:56 00:00:03

6 00:06:08 00:00:12 00:06:38 00:00:30 00:06:48 00:00:10 00:06:58 00:00:10 00:07:08 00:00:10 00:07:12 00:00:04

7 00:07:22 00:00:10 00:07:51 00:00:29 00:08:00 00:00:09 00:08:11 00:00:11 00:08:22 00:00:11 00:08:25 00:00:03

8 00:08:33 00:00:08 00:09:03 00:00:30 00:09:12 00:00:09 00:09:20 00:00:08 00:09:33 00:00:13 00:09:35 00:00:02

9 00:09:44 00:00:09 00:10:12 00:00:28 00:10:21 00:00:09 00:10:30 00:00:09 00:10:40 00:00:10 00:10:44 00:00:04

10 00:10:50 00:00:06 00:11:20 00:00:30 00:11:20 00:00:00 00:11:38 00:00:18 00:11:49 00:00:11 00:11:52 00:00:03

11 00:11:59 00:00:07 00:12:27 00:00:28 00:12:38 00:00:11 00:12:45 00:00:07 00:12:59 00:00:14 00:13:03 00:00:04

12 00:13:09 00:00:06 00:13:39 00:00:30 00:13:49 00:00:10 00:13:58 00:00:09 00:14:09 00:00:11 00:14:12 00:00:03

13 00:14:21 00:00:09 00:14:50 00:00:29 00:15:00 00:00:10 00:15:09 00:00:09 00:15:19 00:00:10 00:15:22 00:00:03

14 00:15:33 00:00:11 00:15:59 00:00:26 00:16:12 00:00:13 00:16:21 00:00:09 00:16:32 00:00:11 00:16:35 00:00:03

15 00:16:42 00:00:07 00:17:12 00:00:30 00:17:22 00:00:10 00:17:30 00:00:08 00:17:41 00:00:11 00:17:44 00:00:03

16 00:17:54 00:00:10 00:18:24 00:00:30 00:18:32 00:00:08 00:18:41 00:00:09 00:18:52 00:00:11 00:18:56 00:00:04

17 00:19:04 00:00:08 00:19:33 00:00:29 00:19:43 00:00:10 00:19:52 00:00:09 00:20:06 00:00:14 00:20:09 00:00:03

18 00:20:17 00:00:08 00:20:47 00:00:30 00:20:57 00:00:10 00:21:05 00:00:08 00:21:16 00:00:11 00:21:20 00:00:04

19 00:21:27 00:00:07 00:21:59 00:00:32 00:22:08 00:00:09 00:22:16 00:00:08 00:22:27 00:00:11 00:22:30 00:00:03

20 00:22:38 00:00:08 00:23:09 00:00:31 00:23:18 00:00:09 00:23:26 00:00:08 00:23:37 00:00:11 00:23:40 00:00:03

21 00:23:50 00:00:10 00:24:20 00:00:30 00:24:29 00:00:09 00:24:39 00:00:10 00:24:50 00:00:11 00:24:53 00:00:03

22 00:25:00 00:00:07 00:25:30 00:00:30 00:25:38 00:00:08 00:25:47 00:00:09 00:25:58 00:00:11 00:26:03 00:00:05

23 00:26:10 00:00:07 00:26:39 00:00:29 00:26:48 00:00:09 00:26:56 00:00:08 00:27:08 00:00:12 00:27:11 00:00:03

24 00:27:19 00:00:08 00:27:48 00:00:29 00:27:58 00:00:10 00:28:06 00:00:08 00:28:17 00:00:11 00:28:21 00:00:04

25 00:28:28 00:00:07 00:28:57 00:00:29 00:29:08 00:00:11 00:29:17 00:00:09 00:29:28 00:00:11 00:29:31 00:00:03

26 00:29:40 00:00:09 00:30:08 00:00:28 00:30:19 00:00:11 00:30:28 00:00:09 00:30:39 00:00:11 00:30:43 00:00:04

27 00:30:53 00:00:10 00:31:23 00:00:30 00:31:32 00:00:09 00:31:39 00:00:07 00:31:52 00:00:13 00:31:54 00:00:02

28 00:32:04 00:00:10 00:32:33 00:00:29 00:32:42 00:00:09 00:32:51 00:00:09 00:33:04 00:00:13 00:33:08 00:00:04

29 00:33:16 00:00:08 00:33:46 00:00:30 00:33:54 00:00:08 00:34:03 00:00:09 00:34:13 00:00:10 00:34:17 00:00:04

30 00:34:23 00:00:06 00:34:53 00:00:30 00:35:00 00:00:07 00:35:10 00:00:10 00:35:21 00:00:11 00:35:24 00:00:03

Summa

Total OT 00:04:13 00:14:43 00:04:39 00:04:27 00:05:42 00:01:40

Prestation 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total NT 00:04:13 00:14:43 00:04:39 00:04:27 00:05:42 00:01:40

Observationer 30 30 30 30 30 30

Genomsnittligt NT 00:00:08 00:00:29 00:00:09 00:00:09 00:00:11 00:00:03

% Fördelningstid Arbetare 25% 25% 25% 25% 25%

Tillgänglighetsfaktor 15%

Standard tid 00:00:11 00:00:34 00:00:12 00:00:11 00:00:14 00:00:04

Total Standardtid 00:01:26



Högskolan i Skövde  Daniel Andersson 

Institutionen för ingenjörsvetenskap  David Andersson 

 

 __________________________________________________________________________________ 
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Moment: Efterrullning

Aktivitet Placera i maskin Rulla Kontrollera - Vagn

Cykel W OT W OT W OT

1 00:00:02 00:00:02 00:00:36 00:00:34 00:00:37 00:00:01

2 00:00:39 00:00:02 00:01:16 00:00:37 00:01:18 00:00:02

3 00:01:21 00:00:03 00:01:56 00:00:35 00:01:58 00:00:02

4 00:02:03 00:00:05 00:02:36 00:00:33 00:02:38 00:00:02

5 00:02:41 00:00:03 00:03:16 00:00:35 00:03:18 00:00:02

6 00:03:21 00:00:03 00:04:00 00:00:39 00:04:02 00:00:02

7 00:04:04 00:00:02 00:04:40 00:00:36 00:04:42 00:00:02

8 00:04:46 00:00:04 00:05:21 00:00:35 00:05:22 00:00:01

9 00:05:27 00:00:05 00:06:03 00:00:36 00:06:06 00:00:03

10 00:06:10 00:00:04 00:06:42 00:00:32 00:06:44 00:00:02

11 00:06:46 00:00:02 00:07:21 00:00:35 00:07:27 00:00:06

12 00:07:30 00:00:03 00:08:04 00:00:34 00:08:07 00:00:03

13 00:08:10 00:00:03 00:08:43 00:00:33 00:08:46 00:00:03

14 00:08:50 00:00:04 00:09:22 00:00:32 00:09:23 00:00:01

15 00:09:27 00:00:04 00:10:01 00:00:34 00:10:04 00:00:03

16 00:10:07 00:00:03 00:10:43 00:00:36 00:10:46 00:00:03

17 00:10:49 00:00:03 00:11:22 00:00:33 00:11:24 00:00:02

18 00:11:28 00:00:04 00:12:01 00:00:33 00:12:04 00:00:03

19 00:12:07 00:00:03 00:12:41 00:00:34 00:12:44 00:00:03

20 00:12:46 00:00:02 00:13:17 00:00:31 00:13:19 00:00:02

21 00:13:21 00:00:02 00:13:55 00:00:34 00:13:57 00:00:02

22 00:14:00 00:00:03 00:14:35 00:00:35 00:14:38 00:00:03

23 00:14:41 00:00:03 00:15:14 00:00:33 00:15:17 00:00:03

24 00:15:20 00:00:03 00:15:53 00:00:33 00:15:56 00:00:03

25 00:15:59 00:00:03 00:16:35 00:00:36 00:16:38 00:00:03

26 00:16:40 00:00:02 00:17:13 00:00:33 00:17:16 00:00:03

27 00:17:19 00:00:03 00:17:54 00:00:35 00:17:56 00:00:02

28 00:18:00 00:00:04 00:18:33 00:00:33 00:18:36 00:00:03

29 00:18:39 00:00:03 00:19:15 00:00:36 00:19:18 00:00:03

30 00:19:20 00:00:02 00:19:58 00:00:38 00:20:00 00:00:02

Summa

Total OT 00:01:32 00:17:13 00:01:15

Prestation 100% 100% 100%

Total NT 00:01:32 00:17:13 00:01:15

Observationer 30 30 30

Genomsnittligt NT 00:00:03 00:00:34 00:00:03

% Fördelningstid Arbetare 25% 25%

Tillgänglighetsfaktor 15%

Standard tid 00:00:04 00:00:40 00:00:03

Total Standardtid 00:00:47



Högskolan i Skövde  Daniel Andersson 

Institutionen för ingenjörsvetenskap  David Andersson 

 

 __________________________________________________________________________________ 
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Moment: Svetsplats 3

Aktivitet Placera Pressa Placera i Fixtur Svetsa Kontrollera - Vagn

Cykel W OT W OT W OT W OT W OT

1 00:00:02 00:00:02 00:00:05 00:00:03 00:00:15 00:00:12 00:01:29 00:01:14 00:01:33 00:00:04

2 00:01:35 00:00:02 00:01:41 00:00:06 00:01:48 00:00:07 00:02:41 00:00:53 00:02:45 00:00:04

3 00:02:47 00:00:02 00:04:54 00:02:07 00:05:07 00:00:13 00:05:57 00:00:50 00:06:01 00:00:04

4 00:06:02 00:00:01 00:06:06 00:00:04 00:06:26 00:00:20 00:07:25 00:00:59 00:07:30 00:00:05

5 00:07:33 00:00:03 00:07:37 00:00:04 00:07:49 00:00:12 00:08:41 00:00:52 00:08:43 00:00:02

6 00:08:45 00:00:02 00:08:53 00:00:08 00:09:00 00:00:07 00:09:50 00:00:50 00:09:52 00:00:02

7 00:09:54 00:00:02 00:10:02 00:00:08 00:10:10 00:00:08 00:11:00 00:00:50 00:11:02 00:00:02

8 00:11:05 00:00:03 00:11:09 00:00:04 00:11:18 00:00:09 00:12:10 00:00:52 00:12:12 00:00:02

9 00:12:13 00:00:01 00:12:19 00:00:06 00:12:30 00:00:11 00:13:17 00:00:47 00:13:20 00:00:03

10 00:13:22 00:00:02 00:13:28 00:00:06 00:13:38 00:00:10 00:14:25 00:00:47 00:14:28 00:00:03

11 00:14:30 00:00:02 00:14:37 00:00:07 00:14:49 00:00:12 00:15:37 00:00:48 00:15:39 00:00:02

12 00:15:42 00:00:03 00:15:47 00:00:05 00:15:59 00:00:12 00:16:47 00:00:48 00:16:50 00:00:03

13 00:16:52 00:00:02 00:16:59 00:00:07 00:17:09 00:00:10 00:17:55 00:00:46 00:18:00 00:00:05

14 00:18:04 00:00:04 00:18:28 00:00:24 00:18:38 00:00:10 00:19:26 00:00:48 00:19:30 00:00:04

15 00:19:33 00:00:03 00:19:40 00:00:07 00:19:57 00:00:17 00:20:39 00:00:42 00:20:40 00:00:01

16 00:20:42 00:00:02 00:20:50 00:00:08 00:20:59 00:00:09 00:21:47 00:00:48 00:21:50 00:00:03

17 00:21:54 00:00:04 00:21:59 00:00:05 00:22:09 00:00:10 00:22:55 00:00:46 00:22:58 00:00:03

18 00:23:02 00:00:04 00:23:09 00:00:07 00:23:18 00:00:09 00:24:00 00:00:42 00:24:08 00:00:08

19 00:24:11 00:00:03 00:24:20 00:00:09 00:24:28 00:00:08 00:25:16 00:00:48 00:25:18 00:00:02

20 00:25:20 00:00:02 00:25:30 00:00:10 00:25:38 00:00:08 00:26:25 00:00:47 00:26:29 00:00:04

Summa

Total OT 00:00:49 00:04:25 00:03:34 00:16:37 00:01:06

Prestation 100% 100% 100% 100% 100%

Total NT 00:00:49 00:04:25 00:03:34 00:16:37 00:01:06

Observationer 20 20 20 20 20

Genomsnittligt NT 00:00:02 00:00:13 00:00:11 00:00:50 00:00:03

% Fördelningstid Arbetare 25% 25% 25% 25% 25%

Tillgänglighetsfaktor

Standard tid 00:00:03 00:00:17 00:00:13 00:01:02 00:00:04

Total Standardtid 00:01:39



Högskolan i Skövde  Daniel Andersson 

Institutionen för ingenjörsvetenskap  David Andersson 

 

 __________________________________________________________________________________ 
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Moment: Kontroll - mät

Aktivitet Kontroll oval Kontroll Kast Efterkontroll - Vagn

Cykel W OT W OT W OT

1 00:00:08 00:00:08 00:00:20 00:00:12 00:00:24 00:00:04

2 00:00:28 00:00:04 00:00:59 00:00:31 00:02:10 00:01:11

3 00:02:21 00:00:11 00:02:44 00:00:23 00:02:48 00:00:04

4 00:03:00 00:00:12 00:03:25 00:00:25 00:03:28 00:00:03

5 00:03:34 00:00:06 00:04:16 00:00:42 00:04:18 00:00:02

6 00:04:50 00:00:32 00:05:06 00:00:16 00:05:09 00:00:03

7 00:05:20 00:00:11 00:05:52 00:00:32 00:05:55 00:00:03

8 00:06:05 00:00:10 00:06:34 00:00:29 00:07:14 00:00:40

9 00:07:21 00:00:07 00:08:20 00:00:59 00:08:30 00:00:10

10 00:08:37 00:00:07 00:09:05 00:00:28 00:09:07 00:00:02

11 00:09:18 00:00:11 00:09:45 00:00:27 00:09:47 00:00:02

12 00:10:00 00:00:13 00:10:51 00:00:51 00:11:33 00:00:42

13 00:11:46 00:00:13 00:12:10 00:00:24 00:13:00 00:00:50

14 00:13:09 00:00:09 00:13:42 00:00:33 00:13:46 00:00:04

15 00:13:54 00:00:08 00:14:07 00:00:13 00:14:10 00:00:03

16 00:14:23 00:00:13 00:15:04 00:00:41 00:15:51 00:00:47

17 00:16:02 00:00:11 00:16:12 00:00:10 00:16:15 00:00:03

18 00:16:26 00:00:11 00:17:04 00:00:38 00:17:06 00:00:02

19 00:17:18 00:00:12 00:17:47 00:00:29 00:17:51 00:00:04

20 00:18:01 00:00:10 00:18:32 00:00:31 00:18:50 00:00:18

Summa

Total OT 00:03:39 00:09:54 00:05:17

Prestation 100% 100% 100%

Total NT 00:03:39 00:09:54 00:05:17

Observationer 20 20 20

Genomsnittligt NT 00:00:11 00:00:30 00:00:16

% Fördelningstid Arbetare 25% 25% 25%

Tillgänglighetsfaktor

Standard tid 00:00:14 00:00:37 00:00:20

Total Standardtid 00:01:11



Högskolan i Skövde  Daniel Andersson 

Institutionen för ingenjörsvetenskap  David Andersson 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 63 

 
  

Moment: Hydralpress

Aktivitet Placera i fixtur Pressa Kontroll - Vagn

Cykel W OT W OT W OT

1 00:00:30 00:00:30 00:01:12 00:00:42 00:01:23 00:00:11

2 00:01:30 00:00:07 00:02:02 00:00:32 00:02:20 00:00:18

3 00:02:40 00:00:20 00:03:23 00:00:43 00:03:34 00:00:11

4 00:03:40 00:00:06 00:04:20 00:00:40 00:04:29 00:00:09

5 00:04:49 00:00:20 00:05:30 00:00:41 00:05:37 00:00:07

6 00:05:43 00:00:06 00:06:23 00:00:40 00:06:23 00:00:00

7 00:06:54 00:00:31 00:07:33 00:00:39 00:07:40 00:00:07

8 00:07:46 00:00:06 00:08:26 00:00:40 00:08:33 00:00:07

9 00:08:56 00:00:23 00:09:36 00:00:40 00:09:44 00:00:08

10 00:09:49 00:00:05 00:10:28 00:00:39 00:10:37 00:00:09

11 00:11:20 00:00:43 00:12:00 00:00:40 00:12:07 00:00:07

12 00:12:11 00:00:04 00:12:52 00:00:41 00:13:00 00:00:08

13 00:13:18 00:00:18 00:14:00 00:00:42 00:14:09 00:00:09

14 00:14:16 00:00:07 00:14:54 00:00:38 00:15:00 00:00:06

15 00:15:26 00:00:26 00:15:59 00:00:33 00:16:05 00:00:06

16 00:16:13 00:00:08 00:16:52 00:00:39 00:16:59 00:00:07

17 00:17:20 00:00:21 00:17:59 00:00:39 00:18:08 00:00:09

18 00:18:15 00:00:07 00:18:54 00:00:39 00:19:03 00:00:09

19 00:19:27 00:00:24 00:20:06 00:00:39 00:20:13 00:00:07

20 00:20:20 00:00:07 00:21:00 00:00:40 00:21:06 00:00:06

21 00:22:02 00:00:56 00:22:41 00:00:39 00:22:50 00:00:09

22 00:22:57 00:00:07 00:23:35 00:00:38 00:23:41 00:00:06

23 00:24:01 00:00:20 00:24:40 00:00:39 00:24:47 00:00:07

24 00:24:53 00:00:06 00:25:32 00:00:39 00:25:40 00:00:08

25 00:26:05 00:00:25 00:26:44 00:00:39 00:26:52 00:00:08

26 00:27:00 00:00:08 00:27:39 00:00:39 00:27:46 00:00:07

27 00:28:09 00:00:23 00:28:48 00:00:39 00:28:54 00:00:06

28 00:29:02 00:00:08 00:29:40 00:00:38 00:29:47 00:00:07

29 00:30:10 00:00:23 00:30:50 00:00:40 00:31:00 00:00:10

30 00:31:07 00:00:07 00:31:46 00:00:39 00:31:52 00:00:06

Summa

Total OT 00:08:22 00:19:35 00:03:55

Prestation 100% 100% 100%

Total NT 00:08:22 00:19:35 00:03:55

Observationer 30 30 30

Genomsnittligt NT 00:00:17 00:00:39 00:00:08

% Fördelningstid Arbetare 25% 25%

Tillgänglighetsfaktor 15%

Standard tid 00:00:21 00:00:45 00:00:10

Total Standardtid 00:01:16



Högskolan i Skövde  Daniel Andersson 

Institutionen för ingenjörsvetenskap  David Andersson 

 

 __________________________________________________________________________________ 
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Moment: Svarvning

Aktivitet Placera Fixtur Svarva Kontroll Gradkniv Vagn

Cykel W OT W OT W OT W OT W OT

1 00:00:14 00:00:14 00:00:54 00:00:40 00:01:06 00:00:12 00:01:13 00:01:01 00:01:14 00:00:01

2 00:01:23 00:00:09 00:01:57 00:00:34 00:02:05 00:00:08 00:02:11 00:00:06 00:02:14 00:00:03

3 00:02:24 00:00:10 00:02:53 00:00:29 00:03:00 00:00:07 00:03:06 00:00:06 00:03:07 00:00:01

4 00:03:16 00:00:09 00:03:41 00:00:25 00:03:49 00:00:08 00:03:54 00:00:05 00:03:55 00:00:01

5 00:04:05 00:00:10 00:04:36 00:00:31 00:04:50 00:00:14 00:04:55 00:00:05 00:04:56 00:00:01

6 00:05:06 00:00:10 00:05:33 00:00:27 00:05:41 00:00:08 00:05:45 00:00:04 00:05:47 00:00:02

7 00:06:11 00:00:24 00:06:39 00:00:28 00:06:49 00:00:10 00:06:54 00:00:05 00:07:06 00:00:12

8 00:07:09 00:00:03 00:07:40 00:00:31 00:07:48 00:00:08 00:07:52 00:00:04 00:07:54 00:00:02

9 00:08:06 00:00:12 00:08:31 00:00:25 00:08:38 00:00:07 00:08:43 00:00:05 00:08:44 00:00:01

10 00:08:54 00:00:10 00:09:28 00:00:34 00:09:36 00:00:08 00:09:40 00:00:04 00:09:42 00:00:02

11 00:09:52 00:00:10 00:10:14 00:00:22 00:10:22 00:00:08 00:10:27 00:00:05 00:10:28 00:00:01

12 00:10:38 00:00:10 00:11:04 00:00:26 00:11:14 00:00:10 00:11:18 00:00:04 00:11:20 00:00:02

13 00:11:29 00:00:09 00:11:54 00:00:25 00:12:00 00:00:06 00:12:04 00:00:04 00:12:06 00:00:02

14 00:12:15 00:00:09 00:12:44 00:00:29 00:12:51 00:00:07 00:12:54 00:00:03 00:12:56 00:00:02

15 00:13:06 00:00:10 00:13:30 00:00:24 00:13:37 00:00:07 00:13:41 00:00:04 00:13:43 00:00:02

16 00:13:53 00:00:10 00:14:14 00:00:21 00:14:23 00:00:09 00:14:26 00:00:03 00:14:28 00:00:02

17 00:14:37 00:00:09 00:15:01 00:00:24 00:15:07 00:00:06 00:15:11 00:00:04 00:15:14 00:00:03

18 00:15:24 00:00:10 00:15:48 00:00:24 00:15:57 00:00:09 00:16:35 00:00:38 00:16:37 00:00:02

19 00:16:45 00:00:08 00:17:10 00:00:25 00:17:16 00:00:06 00:17:20 00:00:04 00:17:22 00:00:02

20 00:17:31 00:00:09 00:17:58 00:00:27 00:18:06 00:00:08 00:18:08 00:00:02 00:18:09 00:00:01

21 00:18:20 00:00:11 00:18:48 00:00:28 00:18:55 00:00:07 00:19:00 00:00:05 00:19:01 00:00:01

22 00:19:10 00:00:09 00:19:36 00:00:26 00:19:41 00:00:05 00:19:46 00:00:05 00:19:49 00:00:03

23 00:19:59 00:00:10 00:20:25 00:00:26 00:20:30 00:00:05 00:20:36 00:00:06 00:20:38 00:00:02

24 00:20:45 00:00:07 00:21:12 00:00:27 00:21:19 00:00:07 00:21:23 00:00:04 00:21:24 00:00:01

25 00:21:34 00:00:10 00:21:58 00:00:24 00:22:05 00:00:07 00:22:10 00:00:05 00:22:12 00:00:02

26 00:22:19 00:00:07 00:22:46 00:00:27 00:22:54 00:00:08 00:22:57 00:00:03 00:22:58 00:00:01

27 00:23:08 00:00:10 00:23:33 00:00:25 00:23:39 00:00:06 00:23:43 00:00:04 00:23:45 00:00:02

28 00:23:55 00:00:10 00:24:15 00:00:20 00:24:20 00:00:05 00:24:25 00:00:05 00:24:27 00:00:02

29 00:24:34 00:00:07 00:24:56 00:00:22 00:25:02 00:00:06 00:25:05 00:00:03 00:25:07 00:00:02

30 00:25:16 00:00:09 00:25:38 00:00:22 00:25:44 00:00:06 00:25:47 00:00:03 00:25:50 00:00:03

Summa

Total OT 00:04:55 00:13:18 00:03:48 00:03:39 00:01:04

Prestation 100% 100% 100% 100% 100%

Total NT 00:04:55 00:13:18 00:03:48 00:03:39 00:01:04

Observationer 30 30 30 30 30

Genomsnittligt NT 00:00:10 00:00:27 00:00:08 00:00:07 00:00:02

% Fördelningstid Arbetare 25% 25% 25% 25%

Tillgänglighetsfaktor 15%

Standard tid 00:00:12 00:00:31 00:00:10 00:00:09 00:00:03

Total Standardtid 00:01:05



Högskolan i Skövde  Daniel Andersson 

Institutionen för ingenjörsvetenskap  David Andersson 

 

 __________________________________________________________________________________ 
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Moment: Tvätt

Aktivitet Placera binge Placera i maskin Maskin Skölj av-placera i vagn

Cykel W OT W OT W OT W OT

1 00:00:13 00:00:13 00:00:35 00:00:22 00:17:11 00:16:36 00:19:00 00:02:24

Summa

Total OT 00:00:13 00:00:22 00:16:36 00:02:24

Prestation 100% 100% 100% 100%

Total NT 00:00:13 00:00:22 00:16:36 00:02:24

Observationer 1 1 1 1

Genomsnittligt NT 00:00:13 00:00:22 00:16:36 00:02:24

% Fördelningstid Arbetare 25% 25% 25%

Tillgänglighetsfaktor 15%

Standard tid 00:00:16 00:00:28 00:19:05 00:03:00

Total Standardtid 00:22:49

Moment: Lasermärkning

Aktivitet Plocka Rigga Laser - Plocka av

Cykel W OT W OT W OT

1 00:01:50 00:01:50 00:07:04 00:05:14 00:18:48 00:11:44

Summa

Total OT 00:01:50 00:05:14 00:11:44

Prestation 100% 100% 100%

Total NT 00:01:50 00:05:14 00:11:44

Observationer 1 1 1

Genomsnittligt NT 00:01:50 00:05:14 00:11:44

% Fördelningstid Arbetare 25% 25%

Tillgänglighetsfaktor 15%

Standard tid 00:02:18 00:06:32 00:13:30

Total Standardtid 00:22:20
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Bilaga 3 – Fördelningsdiagram (VA, IVA & NNVA) 

Här presenteras alla fördelningsdiagram för de olika momenten 

 

 

 

 

 

VA
54%

IVA
46%

Moment:  Rullning

VA IVA

VA
55%

IVA
45%

Moment: Svetsplats 1

VA IVA

VA
69%

IVA
31%

Moment: Svetsplats 2

VA IVA

85%

15%

Moment: Efterrullning

VA IVA

80%

20%

Moment: Svetsplats 3

VA IVA

100%

Moment: Kontroll - Mät

IVA
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59%

41%

Moment: Hydralpress

VA IVA

48%

38%

14%

Moment: Svarvning

VA IVA NIVA

84%

16%

Moment: Tvätt

NIVA IVA

10%

29%
61%

Moment: Lasermärkning

IVA NIVA VA
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Bilaga 4 – Standardtiden för aktiviteterna och moment 

Här presenteras resultatet av standardtiderna för aktiviteterna och hela momentet 

 

 

 

 

 

 

Moment:  Rullning

VA - IVA - NIVA Element Standardtid

IVA Plocka från vagn - Placera i maskin 00:00:09

VA Rulla (Kör maskin) 00:00:15

IVA Kontrollera detalj - Placera i Vagn 00:00:04

Total standardtid 00:00:28

Moment: Svetsplats 1

VA - IVA - NIVA Element Standardtid

IVA Ta detaljen och placera i fixtur 00:00:12

VA Svetsa 3 av 4 punkter 00:00:31

IVA Jämna ut svetsen med hammare 00:00:18

VA Svetsa sista punkten 00:00:27

IVA Rikta detaljen och placera i vagn 00:00:18

Total standardtid 00:01:46

Moment: Svetsplats 2

VA - IVA - NIVA Element Standardtid

IVA Ta detalj och placera i fixtur 00:00:11

VA Starta svetsen (Automatisk svets) 00:00:34

IVA Ta detaljen och jämna svetsen med hammare 00:00:12

VA Klipp av överblivet material 00:00:11

VA Slipa ner vassa kanter 00:00:14

IVA Placera detaljen i vagnen 00:00:04

Total standardtid 00:01:26

Moment: Efterrullning

VA - IVA - NIVA Element Standardtid

IVA Ta detalj och placera i maskinen 00:00:04

VA Rulla (Kör maskin) 00:00:40

IVA Ta bort detalj, kontrollera och placera i vagn 00:00:03

Total standardtid 00:00:47

Moment: Kontroll - Mät

VA - IVA - NIVA Element Standardtid

IVA Ta detalj och kontrolera ovaliditeten, justera vid behov 00:00:14

IVA Fäst detalj i instrument och kontrolera kast, justera vid behov 00:00:37

IVA Efterkontrolera och Placera detaljen i vagn 00:00:20

Total standardtid 00:01:11

Moment: Hydralpress

VA - IVA - NIVA Element Standardtid

IVA Ta detalj och placera i fixtur 00:00:21

VA Pressa detalj 00:00:45

IVA Kontrollera och placera i vagn 00:00:10

Total standardtid 00:01:16
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Moment: Svarvning

VA - IVA - NIVA Element Standardtid

IVA Ta detalj och placera i fixtur 00:00:12

VA Svarva detalj 00:00:31

IVA Kontrollera längd 00:00:10

NIVA Skär kanten med gradkniv 00:00:09

IVA Placera detalj i vagn 00:00:03

Total standardtid 00:01:05

Moment: Lasermärkning

VA - IVA - NIVA Element Standardtid

IVA Plocka till sig detaljer 00:02:18

NIVA Rigga maskin (Certifikat mm.) 00:06:32

VA Kör program - Plocka ur och placera i vagn 00:13:30

Total standardtid 00:22:20


