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Sammanfattning 

Volvo GTO i Skövde tillhör tillverkningsindustrin och levererar motorer till lastvagnskunder 

över hela världen. Alla motorer som sänds på export går genom ett produktionsflöde, CBU-

line. CBU-line är en monteringslina som sedan konstruktion 1996 inte genomgått någon 

större layoutmässig förändring, trots att uppgiften för flödet förändrats. Syftet med 

projektet är att genom analys ta fram förutsättningar för att kunna bedöma flödets kapacitet 

samt att ta fram fokusområde för kommande förbättringsinsatser.  

Flödet saknar i stor utsträckning det produktionstekniska data som behövs för att bedöma 

dess kapacitet. Baserat på detta har ett antal olika metoder används för att tillsammans 

skapa en bild över flödets nuläge. Metoder såsom tidsstudie, frekvensstudie och AviX-studie 

har genomförts för att identifiera flaskhalsarna i flödet. Det tydliggör också hur mycket 

arbete som kategoriseras som värdeadderande, i hela flödet och per station. Utöver dessa 

traditionella produktionstekniska verktyg har det genomförts en produktionssimulering. 

Genomförda analyser visar genomgående på en gemensam flaskhals i produktionsflödet 

som därmed blir fokus för förbättringsarbete. 

Genom simuleringsanalys har flödets tekniska kapacitet uppskattats till cirka 40 % högre 

genomströmning än som sker i flödet idag. En simuleringsanalys baserad på ett framtaget 

förbättringsförslag visar även på en potentiell ökning med 32 %. För att skapa 

förutsättningar att uppnå detta krävs systematiskt arbete med att balansera upp flödet samt 

att reducera påverkan från störningar och slöseri som utgörs av över 70 % av all aktivitet i 

flödet. Arbetet har tagit fram förslag på att med relativt enkla medel kunna reducera 

flaskhalsen och öka genomströmningen genom flödet.  
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Summery 

Volvo GTO in Skövde belongs to manufacturing and supply engines for truck customers 

worldwide. All engines to be sent for export goes through a production flow, CBU-line. CBU-

line is an assembly line that not since construction in 1996 has undergone any major layout 

changes of substance, although the details of the flow changed. The object of the project is 

that by analyzing access conditions in order to determine the flow capacity and to produce 

focus areas for future improvement efforts.  

The flow lacks a large amount of the production engineering data necessary to assess its 

capabilities. Based on this a number of methods have been used together to create a picture 

of the current state of flow. Methods such as time study, work-study and AviX study have 

been conducted to identify bottlenecks in flow. While it is clear how much work is 

categorized in value-added in whole flow and per station. In addition to these traditional 

production engineering tools, there have been a production simulation. Implemented 

analyzes consistently shows a common bottleneck in the production flow which becomes 

the focus of improvement efforts. 

Through simulation analysis, the flow technical capacity estimated to be approximately 40 % 

higher than the throughput that occurs in the flow today. Simulation Analysis based on one 

developed suggestion for improvement indicates a potential increase of 32 %. To create the 

conditions to achieve this requires systematic efforts to reduce the effect of interference 

and wastage in the flow comprising over 70 % of all activity in the flow. The work has 

proposed that with relatively simple means to reduce bottleneck and increase throughput 

through the flow. 
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1. Inledning 
Detta arbete behandlar en inte ovanlig problemsituation hos tillverkande industrier. I 

varierande utsträckning finns på företag produktionsavsnitt där det saknas full kontroll över 

ingående arbetsmoment och därmed saknas även kunskap om kapacitetsnivå.  Det blir svårt 

att efterfråga produktivitet eftersom tidsåtgång inte baseras på tillförlitlig fakta. 

Verksamheten blir starkt operatörsberoende. Det blir en otydlighet som bland annat medför 

att förbättringsåtgärder kan bli fel prioriterade. Det blir också svårt att motivera varför 

pengar ska investeras eftersom det inte tydligt går att säga vad en eventuell investering kan 

generera. 

Oavsett utgångsläge är nyckeln till bättre produktivitet att ha koll på grundförutsättningarna 

i produktion. Det ger en bättre överblick av produktionsvolym för att planera produktion. 

Detta examensarbete behandlar en situation där det finns ett flöde som består av ett antal 

stationer med manuell hantering. Ett antal olika analysverktyg används för att presentera en 

nulägesanalys för att skapa en bättre utgångspunkt att bedöma kapaciteten i 

produktionsflödet.  

1.1. Bakgrund 
Den moderna tillverkningsindustrin består av en uppsättning parametrar (Groover, 2013):  

- processer och system  

- materiell tillgång 

- personal  

Tillverkningsindustrin utför sin produktion genom att med hjälp av montering sätta samman 

två eller flera separata delar till en ny lönsam enhet. Ett företag har inte möjlighet att 

tillverka allt utan måste begränsa sig till ett specialistområde och sedan göra detta bra och 

på ett lönsamt sätt. Groover (2013) beskriver hur tillverkningsindustrins kapacitet är 

beroende av de tre ovan nämnda parametrar och dess samspel för att skapa en stabil och 

lönsam produktion.  

Industrin går mot att blir mer och mer automatiserad men trots detta finns ännu stora delar i 

produktionen som kräver manuell hantering (Ehrhardt et al., 1994). Detta borde skapa brett 

underlag för att undersöka bästa sättet att göra en kapacitetsanalys men tyvärr är materialet 

relativt bristfälligt, i synnerhet i fråga om svenskt material. Ett större 3-årigt program gjordes 

kring 1993 av IVF på uppdrag av Arbetsmiljöfonden. Programmet kallas PAQ-programmet 
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(produktivitet, arbetsmiljö och kvalitet) och behandlar manuellt arbete tillsammans med 

datorsimulering.  Även om studien är relativt gammal idag tar den upp slutsatser så som att 

arbeta mot att sänka genomloppstiden i sin produktion för att säkerställa sin produktion. 

Andra viktiga parametrar som lyfts är att utbilda sin personal samt att synliggöra sina 

problem genom att arbeta med enstycksflöde (Franzén et al., 1993). Examensarbetet utförs i 

tillverkningsindustrin och kommer genomgående behandla de tre parametrarna för att 

undersöka kapaciteten i ett produktionsflöde.  

1.1.1. Företagspresentation 

Produktionen i Skövde startades med att 1868 producera stenslipar, trähyvlar mm och 1907 

släpptes den första motorn. 1927 släpptes den första Volvomotorn och så tidigt som 1937 

blev fabriken medlem i AB Volvo (idag Volvo gruppen). Volvo Group Truck Organisation - 

GTO (skrivs Volvo framöver i rapporten) är dagens officiella namn och i Skövde finns det ca 

2800 anställda varav drygt 16 % kvinnor. De anställda är fördelade inom områdena gjutning, 

bearbetning och montering. Produktion ligger inom områdena motorer (13 och 16 liters), 

kamaxlar, vevaxlar, cylinderhuvud, bromsskivor. På Volvo i Skövde monteras motorer till 

flertalet olika tunga fordon (Figur 1). Detta med mycket kundspecifika önskemål som 

påverkar komplexiteten i Volvos processer. Skövde står för ca 40 % av de monterade 

motorerna inom Volvo och de övriga procenten är fördelade till fabriker runt om i världen.  

Volvos kärnvärden består av: Kvalitet, Säkerhet och Miljö.  

 

 Figur 1, Figuren visar på den omfattande marknad dit Volvo GTO levererar motorer. 
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1.1.2. Fokusområde för projektet 

Alla motorer som ska på export går efter montering, provning och målning igenom en lina 

för packning, Complete Build Up-line (CBU-line). Detta utgörs av cirka 30 % av alla motorer 

som monteras i Skövdefabriken. Det är alla slags motorer till de tunga fordon som ses i Figur 

1, däribland buss, lastbil och marina båtmotorer.   

CBU-line är ett produktionsflöde med manuell hantering, där alla motorer behöver gå 

igenom samtliga stationer, dock med varierande grad av montering och hantering. Redan 

när CBU-line startades 1996 gavs den en liten yta och det var tvunget att skapa ett Z-format 

flöde för att anpassas till området där den skulle monteras. Då flödet skapades var det 

endast avsett för att vara en ren packningslina för exportmotorer men sedan dess har flödet 

utökats med diverse montage. Flödet består av ett fast transportband, ett styrande band 

(Olhager, 2013) som innebär att flödet består av en mekaniskt styrd transportanordning 

mellan de olika manuella monteringsstationerna med mycket begränsad möjlighet till 

buffertering Vilket ger mycket begränsad potential för ombyggnad i dess nuvarande skick, 

detta har varit uppe för diskussion vid ett flertal tillfällen. Motorerna lyfts på linan med truck 

och förflyttas mellan stationerna genom att operatörerna genom knapptryckning aktivt 

kallar fram nästkommande motor. Undantaget ett lyft i mitten av linan som flyttar över 

motorn från ett fast band till ett annat.  

1.2. Problembeskrivning 
Problembeskrivningen ges utifrån ett flertal olika aspekter. Då CBU-line sattes upp gjordes 

detta utifrån direktivet att endast vara ett rent packningsflöde för motorer som ska sändas 

på export. I dagsläget används den även till viss montering, trots detta har ingen större 

omkonstruktion skett av flödet. Flödet består av flertalet manuella stationer som ska 

hantera stor produktflora innefattande flertalet stora och i vissa fall tunga komponenter. 

Detta har skapat en miljö utan ergonomiska förutsättningar och en oklar bild över potential i 

flödet då det till stor del saknas tider på de enskilda manuella stationerna. Vid beredning 

bidras det inte till bättre flöde då det inte tas hänsyn till produktionstekniska aspekter för att 

göra linan mer produktiv. Vid införandet av nya artiklar skapas problem och stillestånd då 

kraven på nya produkter är dålig, det finns helt enkelt ingen kravbild på dessa utifrån flödets 

synvinkel.  

Dokumentationsgraden av linans process är låg även om arbetsledning har en bra känsla och 

mycket erfarenhet i det praktiska innehållet. Den dåliga dokumentationen över linan gör det 

svårt att motivera förbättringsinsatser då det saknas bra beslutsunderlag. Till detta skapas 

ytterligare problem att beräkna dess kapacitet då det är en stor produktflora som går genom 
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linan och den dagliga bemanningen regleras tillsammans med behovet av personal på 

omkringliggande avdelningar.  

Detta sammantaget skapar ett flöde med oklara förutsättningar och utan självklar väg att gå 

för att identifiera linans kapacitet. Detta resulterar inte sällan i att CBU-line prioriteras sist 

vid fråga om förbättringsinsatser.  

Den initiala uppgiften med examensarbetet var att analysera linan och beräkna dess 

kapacitet samt hjälpa Volvo få en översikt när de slår i kapacitetstak. Under resans gång, 

med ökad kunskap om problemsituationen, så har analysen behövt gå ifrån att se över 

flödets alla moment i detalj till analys av moduler som ingår och urval av motortyper som 

färdas genom flödet. För att utföra en kapacitetsberäkning krävs en förståelse för alla 

arbetsmoment, samt en samlad bild över data som finns för att sammanställa ett nuläge. 

1.3. Syfte och mål 
Syftet är att kartlägga och analysera CBU-line för att skapa en tydligare bild över dess 

förutsättningar, kapacitet och förbättringspotential.  

Målet med arbetet delas upp i olika delar:  

- Ta fram en bild över nuläge samt analys av flödets kapacitet. 

- Tydliggöra när produktionen slår i taket jämfört med volymplan 2013-2023 

- Föreslå förbättringsåtgärder för ökad kapacitet. 

- Jämföra simulering som verktyg för att hitta förbättringsinsats med traditionella 

produktionstekniska verktyg såsom frekvensstudie. 

1.4. Metodbeskrivning 
Aktuellt kapitel innefattar hur projektet beräknas gå tillväga. Utifrån denna metod formas 

arbetet med att ta sig an identifierat problem och hur arbetsgången fortlöper för att uppnå 

uppsatt syfte och mål. Metoden ges som ett redskap i arbetet att lösa ett problem och i och 

med detta också få ny kunskap (Holme, 1997). För att skapa en tillförlitlig och hållbar metod 

genom projektet skapas denna baserat på fyra nivåer, logisk nivå, tillvägagångssätt, 

metodnivå och slutligen analysnivå.  

Den logiska nivån delar sig i två vägar, den bevisande (deduktiv) och den upptäckande som 

kallas induktiv (Holme, 1997). Då problemet som projektet står inför ligger i att det saknas 

rätta förutsättningar att fastställa flödets kapacitet grundas metoden på den induktiva 
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vägen, då projektet står inför oklara förutsättningar. Induktiv bygger på att det samlas in 

empirisk data och utifrån detta skapas en teori och ett resultat.  

Vidare bygger metoden på att besluta vilket upplägg som ska användas, själva 

tillvägagångssättet att undersöka vårt problem. I Patel (2011) beskrivs tre olika 

undersökningsupplägg och att det definieras genom grupperna: undersökning, fallstudier, 

experiment. Det har redan fastställts att det är ett relativt komplext problem i och med att 

det saknas mycket information, så det finns ingen klar väg att ta inledningsvis. Med 

bakgrund i detta blir tillvägagångssättet i huvudsak inom den undersökande metoden. De 

två övriga kommer dock spela in för projektet. Datainsamling genom samtal och även 

experiment, det sistnämnda främst vid simuleringen då det undersöks närmare vilka 

variabler som påverkar olika utfall. 

Metodnivån innebär att samla in och ta till sig behövlig data på ett eller annat sätt. I aktuellt 

fall är inte behovet av data definierat vid projektstart och detta medför att det inte på 

förhand går att klassificera önskvärd data och bestämma metod. Därför planeras 

datainsamlingen att utföras genom flertalet olika sätt. I huvudsak kommer data samlas in 

genom observationer och med hjälp av diverse produktionstekniska verktyg, till detta samlas 

mjuka värden in för att bidra till helhetsbilden. Dessa två (intervju och observation) grundar 

sig i en fördjupad genomgång av litteraturstudie för att säkerställa att rätt saker görs. Det är 

även för att utesluta att hjulet uppfinns återigen genom att ta del av tidigare arbeten inom 

området. Inom ramen för metodnivån ligger även kategorin frågeformulär som inte kommer 

att behandlas i projektet. Slutligen byggs metoden på kvalitativ och kvantitativ data i den 

avslutande analysnivån. Projektets karaktär baserar sig på att det undersöks uppgifter om 

kapacitet och i och med detta behöver det samlas in data som är representativ för 

processen. Baserat på detta byggs då projektets metod på ett kvantitativt underlag som 

också utgör den sista byggstenen i metoden. Det kommer också arbetas med kvalitativ data 

vid kartläggningen.  

I Figur 2 nedan visas flöde över hur metoden appliceras genom projektet. 
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Figur 2, Detaljerad metodbeskrivning av projektet 

 

1.5. Hållbar utveckling – ingenjörens förmånliga vardag 
När det talas om hållbar utveckling behandlas detta genom tre teman: miljö, ekonomi och 

samhälle (läs mer om detta i kapitel 2). Det är dessa tre teman som samverkar och det är ur 

dessa synvinklar det måste arbetas för att bevara vår planet.  

Frågan om vem som är ansvarig har länge varit en aktuell fråga, är det individen eller är det 

samhället och politikerna? Uppfattningarna går isär om detta och Gröndahl och Svanström 

(2011) beskriver att individen har det slutgiltiga ansvaret att välja rätt även om politiker kan 

ta beslut som tvingar t.ex. industrin att utveckla hållbart. Utifrån detta bör rätt 

förutsättningar ges till politikerna och samhället för att kunna ta rätt beslut för att styra 

individen mot en hållbar utveckling. I Gröndahl och Svanström (2011) läggs stor vikt vid 

ingenjörens framträdande roll i arbetet med att bygga det hållbara samhället. Denna grupp 

ges möjligheten att ta sitt ansvar för att arbeta med hållbar utveckling genom sitt arbete 

med att ta fram alltifrån nya produktionslösningar till transportvägar och energilösningar. 
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Att bli ingenjör ger ett ansvar till individen att som individ och genom sin yrkesroll vara med 

och utveckla de tekniska lösningarna, och genom dessa påverka samhällsbeslut att främja 

det hållbara samhället. 

Förbättringsprojekt i allmänhet medverkar till förbättrat resursutnyttjande vilket bidrar till 

en hållbarare framtid. Förhoppningen är att även detta projekt, kan bidra till detta. Genom 

att kartlägga flödets resurser och genom detta skapa förutsättningar att i framtiden använda 

dessa på ett bättre sätt. En svårighet och utmaning vid allt förbättringsarbete är att 

säkerställa att det utifrån helhetsperspektivet bidrar till en mer hållbar utveckling. Att 

fokusera på ett flödes flaskhals ökar sannolikheten för att så blir fallet. 

1.6. Avgränsningar för projektet 
Projektets fokus ligger i att analysera huvudprocessen på CBU-line utifrån ett 

produktionstekniskt perspektiv.  

Avgränsningar:  

- Samtliga motortyper behandlas inte separat utan kommer under 

datainsamlingstillfället kategoriseras till antal representativa kategorier. 

- Bortser från personalplanering samt övriga personalrelaterade frågor.  

- Projektet ser inte till ekonomiska aspekter. 
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1.7. Disponering av rapporten 
Avsnittet redogör för rapportens struktur. För att få en snabb överblick illustreras 

uppbyggnaden i Figur 3 och kompletteras med tillhörande text för att ge en inblick i dess 

innehåll. 

Kapitel 1: Rapportens inledande kapitel tar upp bakgrunden till projektet, dess syfte och mål 

samt hur projektet är tänkt att gå tillväga genom metodbeskrivning.  

Kapitel 2: Kapitel två är till för att ge läsaren en förståelse i de teorier och metoder som 

senare kommer användas genom projektet. 

Kapitel 3: I det tredje kapitlet finns en 

sammanfattning av dagsläget på CBU-line. 

Datainsamling: Datainsamling är inget eget 

kapitel utan illustrerar endast att med hjälp av 

den teoretiska bakgrunden skapas en metod 

för insamling av data som sedan tas med till 

kommande kapitel. 

Kapitel 4-5: Detta är de två kapitel där resultat 

och analys redovisas. Kapitel 4 innehåller 

analyser av resultatet och kapitel 5 jämför de 

olika metodikernas lämplighet för att 

analysera ett flöde. 

Kapitel 6: I detta kapitel sammanfattar 

författaren fritt sina egna tankar och åsikter 

om hela projektet och dess resultat. 

Kapitel 7: I det avslutande kapitlet finns en 

sammanfattande slutsats om projektets 

teori/fakta/data och resultat. Utifrån 

framkomna resultat ger i detta kapitel också 

författaren förslag på fortsatt arbete i flödet.  

Detta kapitel innehåller hela projektet 

förutom diskussionskapitlet. 

Figur 3, Disponering av rapporten 
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2. Teoretisk bakgrund 
För att analysera ett produktionsflödes kapacitet behöver flödet benas ut och det behöver 

skapas en nulägesanalys. Då CBU-linan till största del består av manuell montering ligger 

detta till grund för det teoretiska avsnittet. Den manuella monteringen består av ett flöde 

där arbetet på flertalet stationer utförs av människor och har styrkor så som flexibilitet och 

att människan tillför kreativitet till flödet (Groover, 2013). 

Kapitel 2 beskriver de metoder och verktyg som används i projektet för att bedöma 

kapaciteten på CBU-line. Kapitlets inledande del tar upp Lean produktion som 

förbättringsfilosofi och går sedan över i att behandla några traditionella produktionstekniska 

verktyg och produktionssimulering som används vid analys av ett flöde.  

2.1. Lean - en förbättringsfilosofi 
Lean production (Lean) är en förbättringsfilosofi som grundar sig i Toyotas 

produktionssystem, Toyota production system (TPS). Några grundstenar i filosofin är att 

skapa en standard och att arbeta flödesorienterat och genom detta minska företagets 

förluster, att ägna sig åt det som är lönsamt i längden. Lean är ett helhetsbegrepp och ett 

sätt att förhålla sig till sin produktion (Liker, 2009). Ett flertal företag i Sverige och övriga 

västvärlden har tagit till sig Lean och dess metoder och det talas om stora framgångar i detta 

sätt att utveckla sin verksamhet (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Trots all hyllning av metoden blir det inte alltid som företagen tänkt sig vid användandet av 

Lean och dess metodik. Ny teknik har publicerat en artikel ”Därför blir det krångel med Lean” 

skriven av Linda Nohrstedt (2012). Linda lyfter i sin artikel att så mycket som ”två tredjedelar 

av alla de initiativ att förändra organisationer misslyckas” (Nohrstedt, 2012). En av 

anledningarna som nämns som orsak är att det krockar med det traditionella sättet att se på 

sin produktion, där det ofta väljs att inte låta maskinerna stå still oavsett om det som 

kommer ut är det som förväntas eller ej. I dessa fall har grundstenen i Lean glömts bort, just 

att skapa en förändrad syn på sina resurser. Där Lean står för det nytänkande och använda 

alla resurser som finns inom företaget istället för att låta en maskin gå varm till ingen nytta.  

Lean behöver automatiskt inte betyda en förbättring. Detta handlar en artikel som handlar 

om arbetsmiljöforskning med Lena Abrahamsson (2012), forskare inom Lean och 

arbetsmiljöområden. Lena berättar att Lean är här för att stanna och att ”Det gäller för 

fackföreningar och företag att organisera arbetet så att det passar in i leankonceptet – 

samtidigt som det uppfyller kraven på god arbetsmiljö” (Abrahamsson, 2012). Däremot 
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måste företagen vara försiktiga vid införandet av Lean i organisationerna och undvika att ta 

genvägar vid införandet. I artikeln redogör hon för en studie som genomförts och som visar 

på en uppdelning i jobben mellan män och kvinnor. Istället för att införa ny teknik där det är 

tungt för att undvika överbelastning, såsom lyftverktyg, placeras istället starka män på dessa 

arbetsstationer och kvinnorna placeras på de enklare löpande band stationerna. 

Dessvärre tar företag ibland till sig vissa delar och missar det viktiga helhetstänket. Ett 

vanligt fel vid införandet och användandet av Lean är att satsa hårt på verktyg såsom 5S och 

5varför. För att sedan misslyckas och därefter avsluta sitt Lean arbete med fortsatt 

inställning att filosofin inte fungerar (Bicheno, 2012). Lean går dock inte rätt och slätt ut på 

att minska eller förebygga slöseri, det är att fokusera på värde och tillväxt (Bicheno, 2012).  

Vidare i avsnittet beskrivs några leanverktyg. Dessa visar vikten av att ha en djupare insyn i 

varje flöde genom bolaget för att kunna beräkna dess kapacitet. Samt vikten i att stanna upp 

och undersöka på plats innan ett lösningsförslag tas fram och genomförs utan tillräcklig 

grund. 

2.1.1. Standardiserat arbetssätt  

I och med att det skapas en standard i en process skapas förutsättningar för att kunna göra 

en korrekt bedömning av processen och dess kapacitet, det lägger också grunden för 

förbättring (Bicheno, 2012). Med detta menas att det är utifrån ett bästa nu kända läge som 

nytt framtida önskat läge kan tas fram.  Meningen med detta är att skapa ett bästa nutida 

läge för att få kännedom om hur det ser ut i dagsläget och skapa ett dokumenterat 

utgångsläge att jämföra förbättring med. Genom att skapa ett standardiserat arbetssätt ska 

det skapas processer och procedurer som naturligt kan upprepas och inger känslan av att 

annat sätt att arbeta på fel (Bicheno, 2012). En fälla gällande standardiserat arbetssätt är att 

glömma att standarden är utformad ifrån för stunden bästa sättet att utföra ett moment. 

Det är viktigt att fortsätta arbeta med flödet genom ständiga förbättringar för att hela tiden 

sträva efter att hitta nya bättre sätt att utföra momenten. Med ständiga förbättringar menas 

att med diverse verktyg inom Lean arbeta för att kontinuerligt förnya och förbättra sina 

processer som en inbyggd del i det dagliga arbetet. 

2.1.2. Genchi genbutsu – förstå processen 

De flesta processer har en stor potential till att bli bättre på ett eller annat sätt (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Inför varje förändring som planeras i verksamheten behövs det först att lära 

känna verksamheten och dess process. Detta genom att samla fakta om hur processen beter 
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sig i utgångsläget då det är detta som bör ligga till grund för kommande förbättring. 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

För att fånga processens potential och inte utelämna viktiga detaljer bör det skapas 

förståelse i värdet att lära känna processen på plats och inte låta sig begränsas med att till 

exempel endast studera data på en skärm. Inom TPS används begreppet Genchi genbutsu – 

gå och se (Liker, 2009), där detta ses som en självklar del för att skapa en inblick i processen, 

där inre samt yttre påverkan studeras. Detta görs bäst genom att iaktta och se vad som 

händer på platsen, hur det arbetas och vad det arbetas med. Fokus vid Genchi genbutsu 

ligger inte på vad och hur arbetsmomenten utförs utan tillfället ska tas i akt att studera vad 

som händer i anslutning till arbetsplatsen. 

Sättet att arbeta med Genchi genbutsu vid manuell montering ger inte bara förutsättningar 

för att skapa en processkarta baserat på verkligheten. Det skapar också en plattform för det 

fortsatta förbättringsarbetet genom kunskap om yttre påverkan på processen (Liker, 2009). 

2.1.3. Olika dimensioner av slöseri 

Allt som görs i produktion utan att tillföra värde för kunden är någon typ av slöseri. Detta så 

som väntan och överproduktion, men även om det inte finns flexibilitet i transportbandet 

samt ojämn fördelning av produktionstid och efterfrågan.  

Då det arbetas med slöserier i en process handlar det inte bara om att eliminera slöseri utan 

också att arbeta med att förebygga slöserierna (Bicheno, 2012). Detta genom att utmana 

sina processer och arbeta med ständiga förbättringar. I och med att slöseriet minskar i en 

process betyder inte detta att det automatiskt genererar besparingar i sig. Målet är att ta 

tiden ifrån slöseriet och istället göra något värdeskapande med denna och lägga på själva 

produktionen för att öka kapaciteten i flödet. 

Muda - 7 + 1 slöserierna 

Muda är japanska och betyder slöseri (Bicheno, 2012). På Toyota används detta uttryck för 

det som händer i processen som inte skapar värde för kunden (Liker, 2009). Muda delas 

sedan upp i olika sorters slöserier, de 7 + 1 slöserierna. Dessa definieras nedan tillsammans 

med en enklare förklaring om dess innebörd (Bicheno, 2012). 

1. Överproduktion 

Producera aldrig mer än vad som efterfrågas 
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2. Väntan 

Slöseri genom väntan uppkommer så snart en komponent eller material inte är i 

rörelse 

3. Onödiga transporter 

Förflytta inte material och produkter i onödan, bland annat mellan väntande flöden 

4. Onödig/felaktig bearbetning 

Undvik att överarbeta produkter då dessa inte återbetalar sig 

5. Onödigt stora lager 

Sträva mot så små lager som möjligt då stora lager gömmer undan bekymmer, ökar 

ledtider och binder kapital både i yta och i fråga om material/enheter 

6. Onödig rörelse 

Sträva efter så lite förflyttning som möjligt. Gällande maskin så arbeta med 

arbetsplatsens layout och hos människan reducera onödiga kroppsrörelser som 

belastar de ergonomiska förutsättningarna 

7. Felaktiga produkter 

Gör rätt från början, ett fel som upptäcks direkt kostar en bråkdel av vad det kostar 

om det upptäcks hos kund, både i anseende och kapital 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda 

Utnyttja hela människan och dra nytta av människans erfarenhet och nyfikenhet 

Muri – Överbelastning, oflexibilitet 

Slöseri Muri visar sig genom överbelastning hos människor och maskiner, både separat och i 

förhållande till varandra. För att skapa en miljö utan Muri hos människan i processen 

behöver det arbetas med de ergonomiska förutsättningarna (Bicheno, 2012). Ge människan 

möjlighet att göra ett bra jobb och producera med kvalitet och att vara på jobbet med hela 

kroppen och hjärnan där denne behåller sin kreativitet. Genom detta också reducera det 

åttonde slöseriet, outnyttjad kreativitet. Alla moment som görs i manuell montering 

påverkar operatörens kropp på ett eller annat sätt. För att klara av arbetet i långa loppet och 

undvika sjukskrivningar och arbetsskador är den ergonomiska situationen på arbetsplatsen 

viktigt att ägna sig åt (Freivalds, 2014). 

Som det beskrivs i tidigare stycke skapar Muri hos människan andra former av slöseri 

(Muda). Muri hos maskin skapar bland annat överbelastning av produktion som i sin tur 

skapar ökade lager (Muda). 

Mura – Ojämnhet, variabilitet  

Mura hör i många fall ihop med Muri och på samma sätt skapar Mura andra former av 

slöseri (Muda). Mura innebär ojämnhet i efterfrågan samt ojämnhet i flödet då det inte får 
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möjlighet att producerar snabbt och utan avbrott. Mura trycker på vikten av att ha en jämn 

produktion, gärna enstycksflöde, och att produktionsflödet är konstruerat på så sätt att det 

producerar i takt för att tydligare kunna förutse utfallet (Liker, 2009).  

Ett sätt att arbeta med Mura i sin produktion är att skapa förståelse för efterfrågan och 

planerat utfall i produktion och arbeta för att producera efter uppsatt plan (Bicheno, 2012). 

Ett tillvägagångssätt är här att erbjuda någon slags rabatt för att styra sina kunder. En 

omvänd rabatt för att skapa en jämnare produktion är att istället för att erbjuda 

mängdrabatt erbjuda en ”trogen kund” rabatt för att på så sätt kunna förutse kundbehovet. 

En variant av detta genomförde Emballator Lagan Plast (2011). VD Christian Silvasti bad sina 

kunder att beställa mindre för att ge företaget möjlighet att producera i mindre batcher och 

främja enstycksflöde. Detta gav Emballator Lagan Plast inte bara reducerat behov av 

lagerutrymme, det bidrog också till minskade reklamationer och bättre kundkontakt.   

Produktionsmix 

I de fall där flödets kapacitet är begränsad är det viktigt att analysera vilka produkter, och i 

vilken omfattning, dessa behöver gå genom flödet (Olhager, 2013). En mixad produktion 

kräver ofta flexibilitet och därför utgörs de mixade produktionsflödena av manuella flöden. 

Med mixad produktion menas den andel olika modeller som går genom flödet. Ett flöde med 

mixad produktion råkar ofta ut för slöseri genom ojämnhet (Mura) då det är svårt att skapa 

och bibehålla en jämn takt genom flödet (Groover, 2013). S. J. Hu et al. (2008) publicerade 

en artikel som undersöker produkt- och tillverkningskomplexitet i monteringssystem och 

leveranskedjor. De tar upp problemet som kan uppstå vid för hög produktionsmix genom att 

dess komplexitet orsakar mänskliga fel som i sin tur påverkar hela flödets kapacitet och 

kvaliteten på slutprodukten. 

Genom att hålla nere antalet modeller i en produktionsmix går det på så sätt styra 

kapaciteten genom flödet. Komplexiteten i ett flöde menar S.J. Hu bestäms av tre ingående 

parametrar:  

- Konfigurationen av flödet inklusive antalet stationer och dess relation.  

-  Antalet av varje produkt. 

-  Osäkerheten vid efterfrågan av varje produkt i flödet.  

S.J. Hu et al (2008) belyser en empirisk studie som genomförts där utfallet visade att ju högre 

komplexitet i ett flöde ju större negativ påverkan på flödets slutkapacitet. Genom att hålla 

nere antalet varierande produkter i flödet minskar komplexiteten. Om kundbehovet ändå 

kräver en större produktionsmix är en cyklisk produktion att föredra, innebärande att var 
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produkt produceras näst efterkommande en produkt med så likvärdig cykeltid som möjligt 

(Olhager, 2013).   

2.2. Flöde för bättre produktivitet 
Flöde betyder ständig rörelse och ”flödet är viktigare än att hålla människor och maskiner 

upptagna” skriver Bicheno (2009). Genom att ha sin produktion i ständig rörelse minskas 

möjligheten att dölja problem och istället tvingas företaget att ta tag i dessa och eliminera all 

slags slöseri (se föregående kapitel som handlade om slöseri). Med mindre slöseri i sin 

process skapas möjlighet att använda de resurser som finns till att skapa värdehöjande 

aktiviteter och därmed öka produktiviteten. Detta till skillnad från ett dåligt flöde som 

istället binder upp kapital och kapacitet (Bergman & Klefsjö, 2012). En grundregel i att skapa 

ett flöde är att skapa detta utifrån fakta och inte efter en känsla eller argumentet ”det 

brukar bete sig…”(Bicheno, 2009). Detta för att säkerställa att flödet som skapas ger en 

förbättring, inte bara en förändring. 

Kommande kapitel tar upp faktorer att räkna efter för att förbättra sitt flöde (takt och 

cykeltid) samt olika typer av flöde.   

2.2.1. Tidsparametrar för att styra sitt flöde 

För att undersöka potentialen hos ett flöde och för att skapa förutsättningar att beräkna 

linans kapacitet beräknas dess rytm, dess takttid (Bicheno, 2011). Denna tid anger 

hastigheten genom hela processen. Allt från att uppstarta vid råmaterial fram till leverans till 

leverantör och slutkund. Takttid är en av grundförutsättningarna för att förstå sitt flöde och 

skapa möjlighet för analys och finna förbättringspotential.  

Takttiden beräknas genom att dividera den tillgängliga produktionstiden med den totala 

efterfrågan. Tillgänglig produktionstid är den tid som finns tillgänglig för produktion genom 

bemanningstimmar minus planerade avbrott såsom rast och planerat underhåll (Bicheno, 

2011). Takttid bestämmer det antal produkter som lämnar processen per tidsenhet, till 

exempel om takttiden är på en timme lämnar således en produkt processen var timme 

(Peterson & Ahlsén 2009).  

Det kan lätt skapas missuppfattning att takttiden är en kontinuerlig siffra som sträcker sig 

över ett längre tidsperspektiv såsom veckor eller till och med någon månad. I dessa fall har 

dess innebörd tolkats felaktigt, takttiden är inte en fast siffra utan något som är föränderligt 

över tiden utifrån behovet hos kunden och ingående tillgänglig tid (Peterson & Ahlsén 2009). 

Genom att förändra takttiden kan produktionen styras och regleras genom till exempel 
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ökad/minskad bemanning som ökar och minska takten och därmed produktiviteten. Därmed 

behövs en respekt för takttiden och vad den används till så begreppet inte används felaktigt 

för till exempel cykeltid (behandlas senare i stycket). Ju större flexibilitet som finns ju större 

kunskap och engagemang krävs av arbetsledare och operatörer för att kunna balansera sin 

enhet för att uppfylla takttiden. Takttiden skapar så mycket mer än en vägledning för dagens 

produktion, det är också ett verktyg för att synkronisera sin fabrik och sina processer, internt 

såsom externt (Bicheno, 2011) samt att på ett bra sätt finna avvikelser och slöserier. Detta 

genom att om det inte kommit ut någon produkt när aktuell takt är slut så finns det 

avvikelser i processen (Peterson & Ahlsén 2009).  

Det finns ett annat nyckeltal att ta hänsyn till när det räknas på flödet, cykeltid. Denna tid är 

den tid arbetet på en station tar, den tid som krävs för att avsluta ett arbete/process eller 

maskincykel (Bicheno, 2011). Jämförs takt och cykeltid är takttiden hur lång tid det får ta 

medan cykeltid är den tid det tar. 

2.2.2. Kontinuerligt flöde 

Kontinuerligt flöde innebär att ha en strävan efter att det ska röra på sig hela tiden för att 

skapa så kort ledtid som möjligt (Peterson et. al, 2009), där material och produktion ska vara 

i ständig rörelse. Ledtiden beskriver den tid det tar för en produkt att ta sig genom hela 

värdeflödet. Till skillnad från takttid som bestämmer med vilket intervall en produkt bör 

komma ut ur ett flöde baserat på kundbehovet. 

Ju kontinuerligare flödet blir desto mer bidrar det till att utesluta slöserier såsom att 

eliminera väntan eller bygga upp mellanlager (Peterson et. al, 2009).  

2.2.3. Dragande och tryckande flöde 

Det dragande systemet har en stark koppling till minimering av slöseri då detta bidrar till att 

förebygga överproduktion (Bicheno, 2011). Att ha en produktion med dragande system 

innebär att det inte tillverkas mer än framförvarande del i processen efterfrågar (Liker, 

2009). Sträva efter ett dragande system för att undvika att skapa flaskhalsar som stoppar 

upp produktionen. Ett sätt att arbeta med detta är kanban-system. Funktionen med kanban-

kort innebär att indikera när det behövs påfyllning och det är först då lagren fylls på. Genom 

detta hålls lagernivån nere och det ger större översikt på vad för produkter och 

komponenter som finns på platsen (Liker, 2009).  
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Även om ett dragande system är önskvärt går det tyvärr inte att införa överallt. I de fall 

komponenter har kort ledtid och beställs varje dag är det smidigare med ett tryckande 

system istället för ett dragande (Liker, 2009) och det bör efterföljas. 

2.2.4. Balansering av linan för bättre flöde 

Genom att skapa ett balanserat flöde skapas ett arbetsinnehåll som är jämnt fördelat på alla 

ingående resurser (Peterson et al., 2009). Speciellt i ett flöde med manuell hantering är 

balansering en viktig aspekt då en obalanserad lina skapar ett stort slöseri genom 

outnyttjade resurser. En obalanserad lina visar sig genom att det skapas en eller flera 

flaskhalsar som stoppar upp produktionen och skapar svårighet i att beräkna flödets 

kapacitet då det skapar en otydlighet i förväntat utfall (Groover, 2013).  

Balansering av ett flöde sker till fördel med hjälp av att dela upp de olika arbetsmomenten i 

mindre delar, för att värdera dem olika baserat på vilka moment som tillför värde till 

produktionen. Vidare flytta runt de oberoende arbetsmomenten inom flödet för att på så vis 

skapa en jämn belastning genom flödet. Figur 4 visar en analys som tagits fram genom en 

frekvensstudie. Diagrammet visar på ojämn arbetsbelastning stationer emellan och indikerar 

på ett behov av fortsatt nedbrytning i arbetsmoment för att kunna skapa ett balanserat 

flöde. Den mörkblå färgen (den nedre stapeln) visar på effektivt arbete med motor och det 

är denna tid som bör balanseras jämnt över alla stationer. Övriga färger indikerar nödvändig 

men icke värdeskapande tid och slöseri. Dessa bör efter balansering arbetas med för att 

möjliggöra större tid för aktivt arbete med motor genom flödet.  

 

Figur 4, Analys inför balansering där de olika momenten i flödet definierats. 
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Det finns vissa svårigheter i att balansera ett flöde. Dels utifrån tekniska aspekter för att 

skapa ett flöde som passar alla människor oavsett kön, längd och kroppsstyrka. Men också 

för att det kan vara svårt att dela upp en produkt i lika stora arbetsmoment (Groover, 2013). 

Boysen et al. (2007)  belyser i sin undersökning problematiken med att trots stor andel 

balanseringsbehov i flödet finns inte mycket forskning som belyser dessa 

konfigurationsproblem som kan uppstå i verklig produktion. Balanseringsproblem döljs ofta i 

större planeringar. Detta genom att produktionsplanering ofta sker över en större tidsperiod 

såsom vecka eller månad och inte tar hänsyn till den dagliga produktionen, och som skapar 

ett annat produktionsmönster i verkligheten än den som produktionsflödet är konstruerat 

för (Boysen et al., 2007). 

2.2.5. Identifiera flaskhalsar som hindrar flödet 

Flaskhalsen i ett produktionssystem är den eller de stationer som begränsar flödet (Peterson 

et al., 2009). En flaskhals i en produktionslina med manuell hantering uppkommer vid den 

stationen med för tillfället längst cykeltid (Olhagen, 2011) och det är flaskhalsen som sätter 

takten för hela flödet. Flaskhalsen kan vid vissa tillfällen behandlas genom tillsättning av en 

buffert före och/eller efter aktuell station. Detta löser inte rotorsaken till problemet med 

flaskhalsen men det kan hjälpa till för att skapa ett jämnare flöde. Vid identifiering av 

flaskhalsområde i produktion är det viktigt att vara kritisk, speciellt i den manuella 

produktionslinan. Detta då flaskhalsen kan ”flytta på sig” beroende på produktionsmixen 

(Olhagen, 2011).  

En flaskhals i ett manuellt flöde med ett styrande transportband, som i fallet med projektet, 

stoppar upp alla stationer efter flaskhalsen då det finns väldigt begränsat utrymme för 

buffert mellan de olika stationerna. Det gäller därför att identifiera flaskhalsen för att skapa 

förutsättningar för ett jämnare flöde med hög produktivitet. Det finns flertalet olika sätt att 

identifiera flaskhalsar däribland verktyg som frekvensanalys och produktionssimulering. Det 

hjälper dock inte att endast identifiera flaskhalsarna, dessa måste också elimineras. Initialt 

måste flaskhalsen hela tiden hållas igång för att inte stoppa upp ytterligare (Bicheno, 2012). 

Det finns speciellt anpassade verktyg vid hjälp vid eliminering av flaskhalsen. Till exempel om 

flaskhalsen visas vara en maskin föredras verktyg såsom SMED analys där ställtiderna flyttas 

från inre ställtid till yttre ställtid i den mån det går. Vilket innebär att så mycket arbete med 

maskinen gällande ställtid ska kunna göras vid sidan av när maskinen arbetar. Den kortare 

ställtiden bidrar till att maskinen får mer tid för aktivt arbete genom att reducera tiden det 

tar att ställa om mellan olika artiklar. Vid manuella stationer är balansering av flödet alltid 

ett bra sätt att arbeta där momenten som utförs på aktuell flaskhalsstation ses över och 

flyttas till en mindre belagd station i flödet eller lämpligt intilliggande flöde. 
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Goldratt (2006) skriver i ”Målet” om flaskhalsar att ”En förlorad timme vid en flaskhals är en 

förlorad timme för hela fabriken”, detta visar ytterligare på vikten av att eliminera 

flaskhalsarna i flödet. Alla flaskhalsar kan inte förhindras, det viktiga är att använda 

flaskhalstiden till något nyttigt (Bicheno, 2012) som i slutändan tillför värde till flödet. 

2.3. Tids- och metodstudier 
I produktionsflöden kan det vara svårt att genast se vilka moment i flödet som är 

värdeskapande för kunden. För att urskilja dessa finns olika sätt att gå tillväga. Ett sätt att 

göra är att dela in flödet i mindre sekvenser. Tidsätta dem var för sig för att på så sätt urskilja 

hur väl tiden utnyttjas till sådant som är värdeskapande för kunden och vad som är slöseri i 

processen. Detta går under begreppet tidsstudier. 

Tidsstudier har sin bakgrund från 1870-talet då det var det hög arbetslöshet och låg 

produktivitet i USA.  Fredrick Winslow Taylor bröt då, med hjälp av tidsstudier, ner 

arbetsmoment i beståndsdelar (Freivalds, 2014). Detta för att på så sätt öka produktiviteten 

och förbättra arbetsmetoden genom att låta ledningen bestämma bästa möjliga sätt att 

genomföra de olika arbetsmomenten och sedan kontrollera att dessa utfördes enligt 

instruktion. Det har riktats hård kritik till Taylor och hans metoder, kallat Taylorism, för sitt 

sätt att mekanisera processer och inte låta människans kreativitet vara en central punkt. 

Trots detta vilar Taylors principer på vetenskapliga teorier och han skapade begrepp som 

tidsstudier som används än idag (Bergman & Klefsjö, 2012).   

Tider till en tidsstudie kan samlas in på två olika sätt, dels med hjälp av tidtagning genom 

snapback-metoden som innebär att klockan stoppas mellan varje arbetssekvens. Alternativet 

till detta är kontinuerlig tidtagning där det är ett pågående tidsintervall genom de olika 

arbetssekvenserna (Freivalds, 2014). Det senare kan vara till fördel att använda om det är 

många små arbetssekvenser som ska tidssättas. Fördel är att använda både visuella och 

hörbara start och slut på sekvensen så att all tid som samlas in blir så exakt som möjligt. 

Nackdelen med all sorts tidsstudie är att om det inte utförs av utbildad personal kan det 

skapas förödande konsekvenser hos företaget, genom att de baserar sina förbättringar på 

data utan tillförlitlighet (Freivalds, 2014). 

Predetermined time studie (PTS) är en metod för att förbättra och fastställa bästa metoden 

för en arbetssekvens, en elementartidsstudie. Skillnad mot vanliga tidsstudier som utförs 

med stoppklocka baseras PTS på en databas av tider på grundläggande rörelser. Det innebär 

att PTS inte bara tar hänsyn till hur lång tid en arbetssekvens tar att utföra utan tar också 

hänsyn till kraften och komplexiteten i rörelsen som krävs att utföra arbetssekvensen.  
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PTS har i huvudsak tre tillämpningsområden: fastställa en standardtid, vara behjälplig för att 

finna ergonomiska problem samt att identifiera och tidsätta olika arbetsmoment utifrån 

både kraft och rörelse som används för operationen (Freivalds, 2014). 

2.3.1. MTM och SAM 

Metod Tid Mätning, MTM (Methods Time Measurement på engelska) är ett framtaget 

system för att utföra en PTS-studie (Freivalds, 2014). En studie där arbetsmetoden 

analyseras ner i momentnivå på en enskild arbetsstation eller i ett flöde. På så sätt ta fram 

en standardtid utifrån de moment som behövs för att genomföra hela momentet, med 

hänsyn till tid likväl till den ergonomiska påfrestningen. I MTM mäts varje rörelse, vridning 

och dess kraft för att utifrån detta värderas till en förutbestämd tid, TMU (Time 

measurement units) som motsvarar 1/100 000-dels timme. Tiden baseras på rörelsens natur 

och förhållande vid utförandet (Olhager, 2011). Det finns 10 olika grundrörelser med ett 

flertal underkategorier som baseras och värderas utifrån avstånd till rörelse samt hur svår 

rörelsen är att utföra. Exempel på grundrörelse är sträcka, flytta, vrida, gripa och släppa. 

MTM kommer i flertalet olika noggrannhetsnivåer där MTM 1-3 är vanligast förekommande 

och MTM-1 är den nivå där det utförs djupast analys. I MTM-1 bryts varje moment ner till 

minimala sekvenser och analyseras var för sig jämfört med MTM-2 och MTM-3 där vissa 

rörelser, vridningar och kraft slås samman och analyseras i grupp. Till exempel representeras 

MTM-1´s grundrörelser sträcka, gripa och släppa av den sammansatta rörelsen ”taga” i 

MTM-2. 

Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys (SAM) är en svenskutvecklad variant på MTM 

system och är vanligt förekommande i svensk industri. Detta system baseras på MTM-2 men 

har fokus på enkelhet och grövre tidsenheter för att vägleda tillämparen samt påskynda 

analysarbetet (Olhager, 2013). I SAM finns endast elementen gripa (G), avståndstillägg (D), 

placera (P), sekvens, anspänning (A) samt kroppsrörelser (B och S). Vid repetitiv rörelse, till 

exempel skruva i flera skruvar multipliceras rörelsen med antalet skruvar. SAM mäts i grövre 

tidsenhet kallad Faktor och denna motsvarar 5 TMU. 

Trots att dessa typer av metodstudier (MTM och SAM) ger ett noggrant resultat vid en 

utförd studie finns det vissa nackdelar. För att en studie ska ge representativ tid för metoden 

krävs att det utförs en noggrann analys av utbildad personal. Metoden är också relativt 

tidskrävande. Tiden för arbetet baseras på mätfaktor där 1 timmes analys för en minuts 

arbete genererar en mätfaktor på 60. Mätfaktorn har stor variation för de olika 

elementartidsystem där MTM-1 har en mätfaktor på 350, MTM-2 har 150 och motsvarande 

50 för SAM (Olhager, 2013). En ytterligare nackdel vid användandet av SAM är att analysen 
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kan visa på samma Faktor för flertalet rörelser trots att de är relativt olika. Detta på grund av 

förenklingen och generaliseringen i metoden. 

I Tabell 1 visas en jämförelse mellan MTM-1, MTM-2 och SAM där ett arbete utförts med 

hjälp av de tre olika metoderna.   

 

Tabell 1, Exempel på analys utförd i med hjälp av MTM1, MTM2 och SAM (Wiklund, 1994) 

MTM-1 MTM-2 SAM 

Beskrivning Symbol TMU Beskrivning Symbol TMU Beskrivning Symbol Faktor 

Till nyckel R30B 12,8 Till nyckel GB30 14 Ta nyckel GS12 4 

  G1A 2,0 Till nyckel PC30 30 På mutter PP45 7 

Till mutter M30C 15,1 Lossa mutter A 14 Lossa AF 3 

  P1SSD 14,7 Lossa mutter PA15 6 Nyckel bort PD45 4 

Lossa mutter APB 16,2 Nyckel bort PA30 11       

Lossa mutter M5B 5,0       
  

  

Nyckel bort M30B 13,3   
 

  
  

  

  RL1 2,0   
 

  
  

  

Summa   81,1 Summa   75 Summa   18 

 

2.3.2. AviX som hjälpmedel vid metodstudie 

Det finns olika system på marknaden som används som hjälpmedel till att göra en 

metodstudie. Ett av dessa är AviX som används på Volvo och blir därför ett naturligt val till 

projektet. AviX är ett databaserat program, utvecklat av Solme AB, som lagrar och hanterar 

filmer som bryts ner i sekvenser och analyseras var för sig utifrån SAM-baserade tider (Solme 

AB, 2014). Utöver tids och metodstudier har AviX övriga produktionstekniska moduler för att 

göra bland annat SMED-analyser, Balansering, FMEA och Resursbalansering. För att göra 

tids- och metodanalys används modulen Method. Modulen baseras på att genom 

videoanalys skapa grunddata som används för att analysera tids- och metodstudier, 

optimera layout och metod för enskilda arbetsstationer med mera (Solme, 2014). AviX 

använder standardtider för att klassificera aktiviteter i de tre kategorierna värdeskapande, 

nödvändiga och förluster.   

Inför en AviX studie krävs generellt en utbildning i verktyget och i MTM/SAM. Till detta bör 

aktuell arbetsplats studeras för att skapa en känsla för vilka arbetsmoment som utförs och 

bestämma brytpunkter för de olika sekvenserna, gärna genom både visuell brytpunkt och 
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genom ljud. AviX analysen brukar sedan delas in i fyra steg (Figur 5). Där första steget 

innefattar att filma aktuella sekvenser, i steg två analyseras dessa och varje rörelse i 

sekvensen kategoriseras till värdeskapande, nödvändig och förlust. I steg tre arbetas det 

med att hitta och utföra förbättringar i flödet. Förbättringsarbetet grundar sig i att lyfta den 

värdeskapande tiden i processen och att eliminera all förlusttid.  Men också att sänka den tid 

som kategoriseras till nödvändig genom att exempelvis flytta verktyg till bättre plats eller 

skapa bättre förutsättningar för operatören som utför arbetet. Det avslutande steget, steg 

fyra, innebär att följa upp genomförda förbättringar och fortsätta arbeta med ständiga 

förbättringar i flödet (Solme, 2014). 

 

Figur 5, AviX arbetsprocess (Källa: AviX manual) 

2.4. Samla in rätt sorts data 
Att samla in data är inte speciellt svårt men att samla in relevant data för uppgiften kan vara 

av lite större svårighet. Hur insamlingen av data sker beror på vad den ska användas till 

(Holme & Krohn, 1997). Vid aktuell datainsamling ligger det stor vikt i att välja rätt metod för 

insamlingen.  Det krävs att dessa data behandlas utifrån rätta förutsättningar genom att 

syftet med datainsamlingen bör vara klar då det är dags att starta så att inte processen 

påfrestas i onödan och datainsamlingen behöver ske på nytt. 
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Då flertalet olika behov av datainsamling beräknas genomföras i projektet har det lagts 

mycket tid på att planera för datainsamlingen till de olika stegen. Detta för att få aktuell och 

riktig data för de olika delarna.  

2.4.1. Mjuk data – kvalitativ data 

När det handlar om att samla in data är inte all data i form av siffror utan det finns även så 

kallad mjuk data. Denna samlas in bland annat för att skaffa sig en djupare förståelse för ett 

problem och för att sätta sitt problem i ett sammanhang (Holme & Krohn, 1997). Denna 

sorts data klassificeras under kvalitativ data och ger resultat i verbala, skrivna eller talade 

formuleringar (Backman, 1998). Kvalitativ data samlas in när det önskas gå på djupet i en 

undersökning och det finns intresse för sammanhang och struktur, såsom rotorsaksanalys. 

Användbara diagram för presentation av dessa data är bland annat fiskbensdiagram som ses 

i figuren nedan. 

 

Figur 6, Fiskbensdiagram används till fördel vid hantering av kvalitativ data (diagram från förbättringsmöte på CBU-line) 

2.4.2. Mätbar data – kvantitativ data 

Kvantitativ data, till skillnad från kvalitativ, ses som mer hård data. Kvalitativ data är av en 

typ som kan mätas med statistiska metoder och ges i mer strukturerad och formaliserad 

form. Denna typ av data samlas in när det finns intresse för det representativa i en process 

samt då det söks flertalet variabler, till exempel tiden för hur lång tid något tar (Holme & 

Krohn, 1997). De kvantitativa data kan sedan delas in i diskret (fast skaldelning) t.ex. antal 
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motorer, antal anställda samt kontinuerlig data som innefattar alla skaldelningar häribland 

vikt, tid och temperatur. Kvantitativa data presenteras till fördel i diagram så som histogram, 

visas i Figur 7. 

 

Figur 7, Histogram används vid presentation av mätbar data.  

2.5. Frekvensstudie som hjälp vid flödesanalys 
Frekvensstudie är ett traditionellt produktionstekniskt verktyg som används för att fastställa 

olika resurser såsom maskiner och operatörers effektivitet (Freivalds, 2014). Denna sorts 

studie är relativt enkel att genomföra och en fördel med en frekvensstudie är att det går att 

studera flertalet objekt samtidigt (Olhager, 2013). En frekvensstudie genomförs genom att 

ett antal slumpmässiga stickprov samlas in på förvalda aktiviteter och resurs/resurser. 

Resultatet från en frekvensstudie indikerar inom vilka område man bör lägga fokus på 

kommande förbättringsarbete. 

Inför en frekvensstudie behövs ett antal ingångsparametrar. Så som beslut om 

frekvensobjekt, tid för studien, antal observationer, samt metod för insamling som 

behandlas i nästa stycke. För att bestämma antalet observationer används Formel 1 nedan. 

Genom Formel 1 beräknas antalet observationer (N) baserat på konfidensgrad (1,96), 

risknivå (l) samt sannolikhet för aktiviteten i flödet (p) som ska studeras (Freivalds, 2014). 

Sannolikheten tas fram genom en förstudie rimligtvis under en timme.  
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Formel 1, Beräkning av antalet observationer till frekvensstudie 

          
        

 
 

 

Studien kan genomföras på flertalet olika sätt där stickproven kan vara slumpmässiga 

antingen på grund av val av resurs eller i val av tidsintervall. Samt val om studien ska följa en 

operatör, följa en station/maskin eller följa ett flöde genom att slumpa fram vilken station i 

flödet som ska analyseras. Information kring hur det bäst planeras för en frekvensstudie i ett 

flöde med manuell hantering är relativt knapphändig. Efter intervju med Jan Oscarsson1 

beslutades att frekvensstudien genomförs bäst genom det senaste alternativet, följa flödet. 

Detta för att täcka upp hela flödets aktiviteter under en samlad analys. I studien användes 

en mjukvara speciellt framtagen för utförande av frekvensstudier utvecklad av MVV. Denna 

mjukvara fungerar på så sätt att det matas in information kring önskade aktiviteter, 

arbetsstationer, antal observationer samt under vilken tidsperiod studien önskas 

genomföras. Programvaran slumpgenererar sedan vilken station som ska mätas genom hela 

datainsamlingsperioden. Efter genomförd datainsamling exporteras data till Excel där denna 

kan behandlas och analyseras. 

2.6. Händelsestyrd simulering som hjälp vid flödesanalys  
Det finns flertalet olika traditionella produktionstekniska verktyg att använda för att se över 

ett flöde. Ett alternativ är att använda sig av händelsestyrd simulering (Engelska: discrete 

event simulation – DES). Användningsområden för simuleringsverktyg är många, däribland 

användandet av simuleringsmodell för att genomföra flaskhalsanalys av ett flöde. Utöver 

detta kan simulering användas som beslutsstöd då flertalet olika möjligheter ska utvärderas. 

Ett bra redskap för simulering och optimering är när det ska sättas upp nya fabriker och 

produktionskoncept (FACTS, 2011). Facts är också ett trevligt verktyg som visuellt 

hjälpmedel.  

Trots att mycket inom produktionen går mot automatisering är det ännu många moment i 

tillverkningsindustrin som utförs manuellt. Trots detta finns det inte mycket undersökningar 

som beskriver de manuella momenten, hur det fungerar och påverkar produktionen utifrån 

en simuleringsmodell (Ehrhardt. et al., 2004). Ehrhardt et al. (2004) beskriver i sin uppsats 

                                                      

 

1
 Jan Oscarsson är anställd på högskolan i Skövde med gedigen erfarenhet inom frekvensstudie. 
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hur människan oftast simuleras som maskinella resurser utan att ta hänsyn till utomstående 

variabler som påverkar arbetet. När det handlar om en manuell produktionslina behöver det 

tas hänsyn till människans kreativitet och flexibilitet vad gäller att lösa sin uppgift. Tyvärr 

glöms just detta bort vid simulering av produktionen och skapar därför stort glapp i resultat 

från verklig produktion jämfört med simuleringsresultatet. Även Baines et al. (2003) skriver 

om problematiken med att människan simuleras som vilken resurs som helst och grundar sin 

problemställning i den stora skillnaden i den mänskliga variationen som är orsaken till stor 

andel av skillnaden mellan simulerings- prognoser och verkligt utfall.  

Resultatet från dessa forskningsartiklar är att simuleringsverktygen måste utvecklas för att 

kunna skapa lämpliga modeller som har möjlighet att simulera mänsklig flexibilitet. ”För att 

tillämpa mänskliga prestationer i modellering till händelsestyrd simulering krävs både giltiga 

modeller för mänskliga faktorer och rigorösa metoder” (Baines et al., 2003). Det finns redan i 

militära och samhällsvetenskapliga områden och det visar på att det är möjligt att utveckla 

mänskliga prestationer även till modellering inom tillverkningsindustrin.  

Ytterligare en viktig del för modellering av mänskliga faktorn är att datainsamlingen sker 

korrekt för att skapa en representativ bild av monteringsstationen så att utfallet från 

simuleringen blir mer korrekt (Baines et al., (2003). 

2.6.1. Modelleringsprocessen  

När det blir dags att starta upp simuleringsprojektet och skapa simuleringsmodellen sker 

detta med fördel enligt Banks (2003) genom 12 steg, se Figur 8 på nästa sida inklusive en 

enklare orientering genom flödesschemat. Genom att följa flödesschemat genom 

uppbyggnaden så skapas tillförlitlighet i modellen och ger förutsättningar för att utfallet från 

simuleringsmodellen blir korrekt.  
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Figur 8, Steg i en modelleringsprocess (Banks, 2003) 

Steg ett och två är de två steg där det läggs stor vikt vid att skapa problembeskrivningen och 

ta beslutet om simulering är rätt verktyg att använda sig av för att ta sig an det uppsatta 

problemet. När beslut tagits att det är rätt väg att gå planeras projektet. En projektplan sätts 
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upp tillsammans med övriga förutsättningar såsom planerad tid för projektet, kostnader 

relaterade till projektet såsom personal, arbetstimmar och så vidare. Steg tre och fyra startas 

upp parallellt. Där steg tre innefattar att bestämma konceptet till modellen, hur den bör 

byggas och till detta starta upp steg fyra för att anpassa datainsamlingen av efterfrågad data. 

Steg fyra har en väldigt viktig funktion och något som inte bör hastas igenom. Här formas 

insamling av data till modellen och är ett avgörande steg för att skapa ett värde för 

informationen som kommer ut från modellen. I ett flöde med manuell hantering är det 

viktigast att få in cykeltider för att fastställa hur lång tid de olika momenten tar. När data till 

modellen är insamlad är det nödvändigt att avgöra vilken fördelning data tillhör så att 

modellens utfall blir så verklighetstroget som möjligt. Analys av fördelningen görs på aktuell 

data för att få den exakta fördelningen, uppskattningsvis brukar data vid manuella stationer 

representeras av något liknande ”Johnsons distribution” som fås vid kontinuerlig slumpvis 

data (Law, 2009). Se distribution i Figur 9 som presenterar Johnsons-SB fördelning.  

 

 

Figur 9, Fördelning i en Johnson-SB framställd med hjälp av programmet ”Data Analysis”. 

I steg fem fastställs vilken programvara som ska användas till simuleringsmodellen. Det finns 

olika program för ändamålet på marknaden och det är bra att välja ett program som 
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kompletterar behovet, en regel är att inte välja ett mer komplext program än vad som 

behövs (Banks, 2003).  

I det sjätte och sjunde steget skapas modell och valt simuleringsverktyg verifieras samt att 

den utformade modellen valideras mot verkligheten. Just valideringen kan vara något 

problematisk i de fall med manuell hantering som tidigare forskning påpekat (Baines et al., 

2003). Detta då modellen i vissa lägen har svårt att anpassa sig till verkligt utfall inklusive den 

mänskliga variationen (Baines et al., 2003). När modellen skapas är det ofta till fördel att 

initialt skapa en enklare modell som byggs på allteftersom behovet om ökad komplexitet 

uppstår. Modellen justeras och byggs på fram till dess att denna är byggd efter önskemål. 

I det åttonde steget utformas de experiment som behövs för att säkerställa att det resultat 

som framkommit från modellen är aktuellt. Häribland hur lång initieringsperiod det ska vara i 

modellen som baseras på när modellen hamnar i ett stabilt läge. Initieringsperioden 

inkluderas inte i modellresultatet. 

Steg nio innefattar att köra uppsatt modell med aktuella inställningar, samt att samla in 

önskad fakta ifrån modellen för att kunna uppskatta modellens prestanda. Efter detta 

kommer steg tio som går ut på att analysera modellen och dess utdata. Samt att säkerställa 

att den är tillräckligt bra utformad så att modellen uppfyller de krav som framkommit i 

problembeskrivningen.  

I steg elva som är det näst sista steget dokumenteras modellen. Kompletterande 

anteckningar och övrigt görs för att möjliggöra att modellen kan används i ett senare skede 

samt att andra ska kunna fortsätta bygga på den. Det avslutande och tolfte steget sker 

genom implementering av modellresultaten i verksamheten.  

2.6.2. Facts 2 Analyzer som verktyg vid flödessimulering 

Steg sex i flödesschemat (Figur 8) innebär att välja den simulerings programvara som är bäst 

lämpad för tillfället. Det finns ett flertal olika simuleringsverktyg på marknaden och ett av 

dessa är FACTS 2 Analyzer (FACTS) som utvecklats på Högskolan i Skövde.  Med hjälp av 

programvaran skapas simuleringsmodeller som används bland annat för optimering av 

produktionsflöden och är ett bra verktyg som beslutsstöd vid utvärdering av olika 

flödesmöjligheter (Facts, 2006-2013). Simuleringsresultatet visas i ett separat fönster och 

här ses bland annat genomflöde genom modellen och produkter i arbete (PIA). Utöver detta 

har verktyget bland annat en inbyggd flaskhalsanalys och vy över utnyttjandegraden för de 

olika resurserna i simuleringen. 
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Valet av simuleringsverktyget FACTS baseras på flera anledningar. En stor fördel med FACTS 

är att det är ett handhavandemässigt enkelt program, med ”drag and drop” funktion och 

trevligt användargränssnitt. En annan fördel med FACTS är inbyggt stöd för hantering av 

variationen i ett flöde med stor produktmix. Det görs genom en triangulär 

sannolikhetsfördelning som slumpar fram tider mellan ett högsta och lägsta fördefinierade 

värde på cykeltid (Urenda et al., 2008). Enkelheten med FACTS beskrivs ingående i 

konferensartikel av Urenda et al. (2008) gällande varför FACTS är ett bra verktyg att använda 

som beslutsstödsverktyg.  

2.7. Hållbar utveckling 
Det ställs i dagsläget högre krav på hållbar utveckling då allmänheten blir mer utbildad och 

kunnig och efterfrågar miljötänk vid bland annat val av bil och när det handlas mat (Gröndahl 

& Svanström, 2010).  Detta bidrar till att företagen påverkas till att aktivt arbeta med hållbar 

utveckling då de annars kan få svårt att sälja sina produkter och tjänster men även vid 

rekrytering då det annars väljs företag som är mer engagerade i den hållbara utvecklingen. 

1987 fick hållbar utveckling fäste och spreds över världen då FN tillsatte den så kallade 

Brundtlandkommissionen, uppkallad efter kommissionens ordförande Gro Harlem 

Brundtland.  Denna kommission arbetade för att till FN:s första Globala möte om miljö och 

utveckling i Stockholm 1992 skapa ett gemensamt mål för alla länder. 

Brundtlandkommissionen skrev en rapport ”Vår gemensamma framtid” och definierade i 

denna begreppet hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Gröndahl 

& Svanström, 2010).   Brundtlands definition pekar på samband mellan miljöeffekter, 

ekonomisk utveckling, människors behov och samhällsstruktur. 

I hållbar utveckling ligger tre begrepp i centrum, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

och dessa begrepp samspelar och stödjer varandra (Gullikson, 2011). Angående teknik och 

den hållbara utvecklingens tre koncept kopplas de samman genom att vid ekologiska 

aspekter är tekniken viktig för jordbruk, skogsbruk och även stadsmiljö. I den sociologiska 

aspekten är teknik nödvändigt för bland annat kommunikation och för medier. Utifrån de 

ekonomiska aspekterna är tillverkningen en viktig del. Det visar sig genom på vilket sätt 

varor tillverkas och även hur varorna distribueras till marknaden, även betalningssätten idag 

är avhängt på tekniken (Gulliksson, 2011).   

Hållbar utveckling innebär att tänka långsiktigt för att ta ansvar för hur dagens resurser 

förbrukas och hur det i sin tur påverkar kommande generationer och övriga delar av världen. 
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Exempel på detta visar sig genom att det är de rika länderna som stått för mest andel 

utsläpp men det är de fattigare länderna som drabbas mest då de inte kan skydda sig 

(Gröndahl & Svanström, 2010). Det finns många olika aspekter att jobba med vad gäller 

hållbar utveckling och de problem som detta står inför. Ett problem i arbetet med hållbar 

utveckling är den ökade befolkningen på jorden jämfört med resurser som finns. En sätt att 

jobba med denna fråga är att satsa på bättre utbildning till kvinnorna i utvecklingsländerna 

för att skjuta upp barnafödandet, där medelåldern för förstföderskor ligger på 12-15 år 

jämfört med i Sverige där medelåldern ligger på 30 år (Gröndahl & Svanström, 2011). 

Därigenom sätta stopp för den ökande befolkningen och samtidigt stärka kvinnans roll i 

samhället. 

I Sverige idag finns ett flertal kommuner, organisationer och företag som har ett aktivt miljö- 

eller hållbarhetsarbete. Volvo är ett av dessa och definierar sitt hållbara arbete genom: 

”Corporate Social Responsibility (CSR) för Volvokoncernen innebär att vara en god 

samhällsmedborgare. Det handlar om att ta sociala, etiska, ekonomiska och miljömässiga 

ansvar för vår verksamhet inom våra ansvarsområden. Det övergripande målet är att 

maximera vårt bidrag till en hållbar utveckling” (AB Volvo, 2014). De beskriver också hur de 

ska arbeta med detta utifrån de fyra hörnstenarna Ekonomiskt ansvar, samhällsansvar, 

miljöansvar och socialt ansvar.  

Vid sidan av företagens eget arbete med hållbar utveckling finns ett flertal organisationer 

som arbetar för att underlätta arbetet för dessa. Ett av dessa är ”Det naturliga steget” som 

bildades i Sverige 1989 och arbetar för att öka takten i den hållbara utvecklingen. 

Organisationen beskriver det krympande handlingsutrymmet för verksamheterna genom en 

tratt (Figur 10). Den visar hur utrymmet blir allt snävare i fråga om tillgång av naturresurser 

gentemot ökningen av samhällets resursbehov. 
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Figur 10, Det Naturliga Stegets tratt som beskriver minskningen av handlingsutrymme i samhället utan krafttag för den 
hållbara utvecklingen (bild tolkad ifrån Gröndahl & Svanström, 2011) 

Organisationen arbetar för att minska belastningen på natursystemet och för att samtidigt 

ge människan utrymme för att tillfredsställa sina behov, detta genom att skapa engagemang 

samt hjälpa till att bygga kompetenser och erbjuda metoder till företag för att arbeta med 

hållbar utveckling utifrån dess verksamhet. De har skapat fyra grundprinciper för vägledning 

i det konkreta arbetet kopplat till hållbar utveckling, citerat nedan (Gröndahl & Svanström, 

2011):  

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk:  

- Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden, 

- Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion, 

- Undanträngning med fysiska metoder, 

Och människor 

- Hindras inte från att systematiskt tillgodose sina behov 
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3. Ingångsparametrar på CBU-line 
Vid initiering av projektet finns ett antal ingångsparametrar, bland annat flödets utförande, 

dess genomflöde av motorer (produktflora) och personalens uppfattning. Detta kapitel 

summerar dessa för att skapa en förståelse till projektet samt en översikt över dagens 

förutsättningar att arbeta vidare med i projektet.  

3.1. SIPOC 
För att identifiera processens relevanta delar har ett SIPOC diagram tagits fram (Figur 11). 

SIPOC står på svenska för ”leverantörer, ingångar, process, utgångar, kunder” och ger en 

samlad bild över de delar som måste samspela för att processen på CBU-line ska fungera 

samt vad som kan förväntas för output genom en färdigmonterad, rostskyddad och 

förpackad motor. Diagrammet visar på flödet från tillförsel till processen ifrån måleriet, 

industridocka och marin till det att motorerna blir utlevererade till väntande lastbilsflak. 

Diagrammets huvudsakliga uppgift är att ge en förståelse för processen och skapa en bild 

över denna i stort.  Pålyft och avlyft sker av truck, dess uppgifter och roll definieras 

utförligare i kapitel 3.3. 
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Figur 11, SIPOC diagram över CBU-line 
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3.2. Layout över fokusområdet 
Fokusområdet, CBU-line, består av ett fast transportband utformat som ett Z (Figur 12) med 

material stallage utmed hela flödet. De sex manuella stationerna i flödet har olika 

stationsnamn P1000-P1400 där flertalet stationer innefattar två eller flera olika 

understationer. Detta på grund av stationernas innehåll varierar baserat på att kunna täcka 

upp för flertalet olika moduler och funktioner i linje med vad som är beställt av kund. 

Flödet konstruerades 1996 för att klara dåtidens krav då huvuddelen (cirka 75 %) av 

motorerna genom flödet var av 6-11 liters storlek till skillnad från dagens 13-16 liter.  

 

 

Figur 12, Layout över fokusområdet - CBU-line 
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3.3. Produktion 
CBU-line tillhör en avdelning kallad 3607 och ingår i denna tillsammans med marin och 

industrikonverteringen, de två sistnämnda ligger i underavdelning 3634. Dessa har 

gemensam bemanning som utgörs av två skift och personalen fördelas under var skifts 

uppstartsmöte mellan de olika flödena. Dagskiftet arbetar mellan 7:00 och 15:36 och 

kvällsskift arbetar mellan 15:36 och 00:00.  

På CBU-line utgörs dagskiftet vid full bemanning av 7-8 personer av totalt 26. På kvällsskiftet 

däremot utgörs bemanningen totalt av sex personer på avdelning 3607 varav cirka 3st står 

på CBU-line. Bemanningen på de olika flödena fördelas utifrån ett internt planerings 

dokument ”Program” på företaget som sänds ut från orderavdelningen varje månad. Detta 

Program innehåller det beställda antalet motorer för kommande månad samt en prognos 12 

månader framöver. I Programmet finns motorer fördelade någorlunda utifrån olika 

beställningskategorier och det är utifrån detta som bemanningen planeras. Då det är många 

svårhanterade motorer som ska gå genom CBU-line försöker skiftledaren planera mer 

personal på flödet än vid de tillfällen då det till största delen är enklare motorer som ska 

köras. Vid varje skiftstart meddelas också truckföraren vilka motorer som är prioritet och ska 

köras först men i övrigt bestämmer truckföraren i vilken ordning som dagens motorer ställs 

på flödet.  

Som nämnts har avdelningen tillgång till en truck och denna bemannas av egen personal, 

framåt kallad ”trucken”. Truckens arbetsuppgifter består bland annat av: 

- Hämta motorer på lager och lyfta på flöde. 

- Transportera motor från flödet till väntande lastbilsflak som förflyttar motor till 

slutkund. 

- Förse flödet med emballage (träpall från trävarulager och plastemballage). 

- Hämta emballeringsskivor till flödet. 

3.3.1. Takten i produktionsflödet 

Takt per timme används på Volvo för att beräkna baserat på hur mycket som kan produceras 

utefter kundbehov och bemanning som placeras på flödet. Flödets takt är baserad på en 

överenskommelse gjord tillbaka i tiden baserat på genomströmning och tillgänglig personal. 

Vid full bemanning beräknas det att flödet ska producera en takt på 7 motorer per timme. 

Under våren har produktionen minskat något och en omförhandling skedde i samband med 

detta som ledde till en sänkning av takt till 6 motorer per timme, detta på grund av minskad 

personaltillgänglighet. I Figur 13 nedan visas genomsnittlig takt för de första 4 månaderna 
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under 2013 och 2014. I figuren ses produktionstaktens ojämnhet och hur den sjönk under 

vecka 9-10 2014, för att lägga sig på ett snitt på 5,75 jämfört med samma period 2013 då 

snitt takten låg på 7.01. 

 

Figur 13, Genomsnittlig takt 

3.4. Produktflora 
Genom CBU-line går en rik produktflora, under 8 veckors studie har floran varierat med 24 

olika motortyper, se Figur 14, detta jämfört med cirka 30 tal olika motortyper per år. Detta 

visar att det kontinuerligt rör sig om ett stort antal motorvarianter genom flödet. Ytterligare 

komplexitet tillkommer då dessa motortyper är uppdelade i flertalet undervarianter som 

skiljer sig i beställda moduler från kund. Dessa definieras inte i projektet då det skulle kräva 

en genomgång av varje individuell beställning för att identifiera dem.  

 

Figur 14, Identifiering av motorer i produktfloran 
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Baserat på produktflorans omfattning har de mest förekommande motorerna (cirka 90 %) 

kategoriseras i fyra kategorier inför några av studierna. Grupperna lätt, medium1, medium2 

och svår beskrivs nedan. Denna gruppering grundar sig på en teststudie på ett urval av 

motorer genom flödet samt i samråd med teknikansvarig och lagledare på CBU-line.  

Lätt – Motorer som går genom flödet för rostskydd och packning utan montering. 

Medium 1 – Motorer med något mer handhavande jämfört med grupp lätt såsom till 

exempel påfyllning av glykol. 

Medium 2 – Motorer som är fysiskt större än de två tidigare grupperna samt har stor del 

montering i flödet. 

Svår – Motorer med dubbelturbo och mycket montering. 

3.5. Operatörernas arbetsplats 
På samma sätt som hård rådata och flödets uppbyggnad är en viktig ingångsparameter är 

också operatören en viktig del i processens output. Stycket lyfter några av de förutsättningar 

och problem som dessa står inför i sitt dagliga arbete. 

Operatörerna trivs på avdelningen, bland annat för att den är så liten och kompakt så detta i 

sig skapar en gemenskap. Utöver detta får de själva ta ansvar för sitt arbete och lösa de 

problem som uppstår med hjälp av varandra, på gott och ont. Det är ett sammansvetsat 

gäng som trivs med att arbeta ihop och litar på, och hjälper varandra. 

Då flödet inte är byggd för det som den används till är det stundtals ett tungt jobb som läggs 

på operatörerna med tunga lyft och invecklad montering. De fysiska och ergonomiska 

förutsättningarna finns inte alla gånger, till exempel behöver de kortare operatörerna stå på 

en ”blålåda” för att kunna åtgärda vissa problem. De framtagna lyftverktygen upplevs som 

svårhanterliga och de upplever att deras synpunkter inte blir mottagna på ett sätt de hoppas 

på. En upplevd känsla är att operatörerna känner att de inte får förutsättningar att leverera 

100 %, då det är mycket arbete runt omkring som inte har med arbetsuppgifterna att göra, 

exempelvis att leta verktyg och material.  

Då CBU-line är så pass gammal som den är blir det naturligt att den tidigare varit föremål för 

förbättringar. Dessvärre har inte dessa lett till något större förändringsarbete även om 

mindre förändringar på flödet arbetas med kontinuerligt. Det talas om tillfällen då gruppen 

sammansatt flertalet olika förbättringsförslag i olika dimensioner men att dessa inte 

beaktats i den mån det varit önskvärt. Detta skapar en stämning baserat på ”det är ingen idé 
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för det läggs inga pengar här” och gör det lite omotiverat att arbeta med förbättringar som 

inte gynnar den egna arbetssituationen. 

En parameter som ofta kommer på tal är att det saknas uppföljningssystem i flödet och på 

avdelningen. Det läggs stort ansvar på operatörerna att de utför sitt jobb felfritt då det inte 

finns någon utformad standard som säkrar dem från att göra fel. Ett genomarbetat 

uppföljningssystem skulle kunna hjälpa dem att säkerställa att alla moment som utförs 

kvalitetssäkras baserat på ett datasystem och inte endast utifrån det mänskliga omdömet.  
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4. Resultat och analyser 
Med hänsyn till den begränsning som råder gällande befintlig data behövs insamling av stor 

mängd data för att skapa en bild över vad CBU-line innehåller beträffande tider och 

moment. Frekvensstudie, mätning av stationstid och AviX studie genomfördes för att 

undersöka om det finns möjlighet utifrån dessa studier klargöra avdelningens kapacitet. Till 

detta genomfördes också en simulering i Facts som komplement till de traditionella 

produktionstekniska verktygen. Kapitlet beskriver de resultat som framkommit genom 

studien, det tar också upp och analyserar de viktigaste delarna.  

De olika studierna har delats upp beroende på metod i var sitt underkapitel som inleds med 

en kort beskrivning av hur metodbaserade förstudien genomförts. Detta efterföljs av resultat 

i grafer och text och som genomgående kombineras med analys. Kapitlet avrundas med en 

kortfattad sammanfattning/nulägesbeskrivning. 

All data som samlats in till studierna genomfördes periodvis under 3 månader och insamling 

skedde till största del genom diverse kategorisering, dessa redovisas i respektive 

underkapitel. 

4.1. Stationstider 
För att skaffa en uppfattning om möjlighet för genomströmning i flödet och att identifiera 

flaskhalsarna gjordes en mätning av stationstiderna. De uppmätta tiderna används också 

som ingångsparametrar till kommande simuleringsmodell.  

Vid definiering av stationstider kan det vara till fördel att göra en rating på operatörerna för 

att säkerställa att den tid som klockas är representant för flödet. Det har i detta fall inte 

gjorts utan har gått på företagets rating som är 100 % och det tas därför inte hänsyn till 

ratingen fortsatt i studien. 

4.1.1. Förstudie inför mätning 

För att göra studien inom tidsramen för projektet men ändå få en representativ bild av 

flödet beslutades det att begränsa antalet motorer till ett fåtal grupper. Mindre förstudie 

utfördes för att identifiera i vilken utsträckning motorer skulle tidssättas då det är en stor 

produktflora i flödet. Efter studien beslutades det att mätning skulle göras enligt grupperna 

lätt, medium1, medium2 och svår (definition av grupperna se kapitel 3.3). 
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4.1.2. Resultat och analys av stationstider 

Tiderna som samlades in klockades från det att motorn stod på plats på aktuell station, och 

operatören påbörjade arbetet tills dess att operatören blev klar, blanketten som användes 

ses i Bilaga 1. Medelvärde av de insamlade stationstiderna visas i Figur 15.  

 

Figur 15, Resultat efter mätning av stationstider 

Förflyttningen genom flödet visas i Tabell 2 och visar den tid det tar för motorn att 

transporteras från station till station. Tiden är fast oberoende av motortyp och det tar 3,02 

minuter för motorn i fast förflyttning. 

 

Tabell 2, Tider för fast förflyttning genom flödet 

Fast förflyttning 

Pålyft - Papper 00:16 

Papper - Rostskydd 00:21 

Rostskydd - Fläns 00:22 

Fläns - Lyft 00:22 

Lyft - Filter 00:40 

Filter - Packning 00:19 

Packning - Avlyft 00:42 

Fast förflyttning i minuter 3:02 
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Vid analys av insamlad data visar det på en obalans i flödet. Det visar på obalans både mellan 

stationerna och mellan de olika grupperna: lätt, medium1, medium2 och svår. Nackdelen 

med att ha ett kraftigt obalanserat flöde är att det orsakar stora stopp och därmed 

begränsar genomflödet av motorer.  Därigenom blir det lägre kapacitet än vad flödet rent 

tekniskt har i potential att producera. Obalansen mellan de olika grupperna kommer från 

den stora produktfloran som kontinuerligt går genom flödet. För att balansera upp flödet 

och skapa förbättringspotential behöver flaskhalsarna angripas, det vill säga de stationer 

som har längst tid. Genom analysen har flaskhalsstationen på CBU-line identifierats som 

station Filter/ljuddämpare följt av stationen Lyft. Stationen Filter/ljuddämpare består av 

flertalet individuella monteringsmoment som placerats här under åren. 

Ett förbättringsförslag till att balansera upp flödet är att göra ett beredningsarbete på 

flaskhalsstationen. Därigenom utvärdera innehållet av modulfloran samt analys av dessa 

moduler för att undersöka vilka som kan monteras på annan station i flödet eller på 

omkringliggande avdelning. I beredningsarbetet identifieras de olika monteringstiderna för 

modulerna för att finna de moduler som är lätta att flytta och samtidigt har stor påverkan på 

totaltiden.  

Den högsta uppmätta tiden i station Filter/ljuddämpare är cirka sex minuter högre än högsta 

stationstiden på Lyft (Figur 16). Troligen behövs mer än en modul flyttas för att sänka 

flaskhalsen. Detta på grund av att de uppmätta tiderna representeras av en grupp med 

motorer som i stor utsträckning har varierande monteringsbehov. Genom att sänka 

stationstiden balanseras flödet och genomströmningen har möjlighet att öka markant, ett 

framtaget förslag på detta presenteras i kapitel 4.4.4.    

 

Figur 16, Figur över stationstider inklusive max, min och medel 
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Analysen visar flödets potential utifrån tider tagna utan yttre påverkan såsom väntan och 

materialbrist. Vid initiering av förbättringsarbete måste det skapas förutsättningar i flödet 

för att klara av den ökade kapacitet som detta förhoppningsvis medför. Ergonomiska 

förutsättningar måste ses över då det blir fler lyft och svåråtkomlig montering under en dag. 

De externa påverkningarna måste analyseras såsom att flödet på CBU-line är beroende av 

att en truck tillför motorer i en jämn ström. Truckens kapacitet måste därför analyseras och 

säkerställa att det finns möjlighet att serva flödet med motorer, material och avlyft i höjd 

med efterfrågan. Även hanteringen av material är en viktig parameter då det i dagsläget är 

fullt i alla stallage runt flödet. 

Efter utförd studie konstaterades det att kategoriseringen av de olika grupperna lätt, 

medium1, medium2 och svår inte var optimal. En anledning till detta var den stora 

variationen mellan tiderna i gruppen medium2 på stationen filter/ljuddämpare. Stor 

variation uppstod mellan två olika motortyper i gruppen. Motortyperna är storleksmässigt 

lika och klassades relativt lika i stationstid vid förstudien men visade sig variera stort i total 

tid typerna emellan. De fem första tiderna som uppmättes skiftade mellan 6,06 till 13,42, se 

de översta tiderna i Tabell 3. För att undersöka hur representativa dessa var gjordes mätning 

på fem extra tider (nedre delen i Tabell 3) och detta visade på samma spridning. Det uppstår 

ytterligare svårighet att få representativ medeltid när två olika varianter ska mätas vid fem 

mätningar och det inte blir jämt antal varje tidsintervall. Beslut togs trots detta att fortsätta 

studien med originalgrupperna och använda ett medelvärde på 10,12 och ta med denna 

erfarenhet till kommande flödesstudier. 

Tabell 3, Klockade tider i gruppen medium 2, station Filter/ljuddämpare 

Filter/ljuddämpare    

Medium 2 16l Filter 13,42 

Medium 2 16l Filter 12,4 

Medium 2 13l Filter 6,37 

Medium 2 13l Filter 6,06 

Medium 2 16l Filter 12,35 

Medium 2 13l Filter 6,53 

Medium 2 16l Filter 13,5 

Medium 2 16l Filter 14,19 

Medium 2 13l Filter 7,02 

Medium 2 13l Filter 6,15 
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4.1.3. Sammanfattande resultat – stationstider 

- Station Filter/Ljuddämpare är den största flaskhalsen efterföljt av station Lyft. 

- Det är en stor obalans i flödet, både stationer emellan och mellan de olika grupperna 

lätt, medium1, medium2 och svår. Stationstiderna varierar ifrån 0,43 sekunder till 

13,42 minuter. Fast förflyttning genom flödet tar 3 minuter och 2 sekunder. 

- Vid gruppering av motorer behövs en grundlig förstudie så att det blir en korrekt 

kategorisering. Hellre något fler olika grupper än för stor spridning av tiderna i 

gruppen. 

4.2. AviX-studie 
För analys av momenten som ingår i de olika stationerna på flödet genomfördes en AviX-

studie där varje individuellt moment filmades och analyserades. Dessa moment, tempon, 

kategoriseras i ett antal fördefinierade aktiviteter (enligt nedan) som är förutbestämd till 

värdeskapande, förlust och nödvändigt.  

Fördefinierade aktiviteter i AviX: 

- Läs instruktioner 

- Montera 

- Bearbeta 

- Fixera 

- Lägg tillbaka 

- Förluster 

- Administration 

- Justera  

- Ta 

- Placera 

- Avsyna 

- Hantera 

När en studie genomförs i AviX ska detta göras baserat på ett standardiserat arbetssätt. 

Tyvärr saknas detta i stor utsträckning i flödet och studien utfördes därför baserat på bästa 

metoden hos enskild tränad operatör.  

Studien utfördes på två motortyper, en från grupp lätt och en från grupp svår för att skapa 

en studie av ytterligheterna i produktfloran. Anledningen till avgränsningen baseras på att 

verktyget är tidskrävande och tiden för projektet är begränsad.  
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4.2.1. Förstudie inför AviX-studie 

Som en förstudie till AviX-analysen gjordes spagettidiagram för att på detta sätt identifiera 

operatörens rörelse på stationen (Figur 17). Detta underlättade vid filmningen då det är 

viktigt att filma alla moment som utförs från rätt vinkel för att skapa bra förutsättningar inför 

analysen. Bilden visar bland annat hur operatören får lämna arbetsplatsen vid flertalet 

tillfällen och korsa gångväg för att lämna breddare och förlängare som gått med stålbocken 

genom fabriken. 

 

Figur 17, Spagettidiagram över rörelsemönster vid station dekaler/publikationer 

4.2.2. Resultat och analys av AviX-studie 

Analysen resulterade i 741 analyserade tempon för en motor i gruppen svår och 315 

analyserade tempon för en motor i gruppen lätt. Genom AviXanalysen har det skapats 

underlag som visar på hur stor del av tiden som är värdeadderande, förlust och nödvändig 

samt stationstider baserade på fördefinierade tider i AviX. 

Vid analys av resultatet från AviX-studien visar det att 3 % av tiden som läggs på en lätt 

motor genom flödet (Figur 18) respektive 8,2 % av arbetet med en svår (Figur 19) är 

värdeadderande arbete. Vid jämförelse vid lätt motor att 3 % är värdeadderande med att 70 
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% av tiden motorn färdas genom flödet klassas som förlust, syns förutsättningarna och 

behovet av att göra förändringar på CBU-line. I förlust ses sådant som vänta, onödiga steg, 

med mera. Dessa tempon utförs i flödet trots att de är helt irrelevanta för själva slutkunden, 

oftast utan att det läggs mycket tankar i varför dessa utförs och hur det kan göras bättre.  

 

Figur 18, Fördelning av värdeadderande, förlust och nödvändiga moment genom AviX analys, motor från motorgrupp lätt 

 

 

 

Figur 19, Fördelning av värdeadderande, förlust och nödvändiga moment genom AviX analys, motor från motorgrupp 
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Ett separat resultat ur AviX studien är stationstider baserat på definierade tider i AviX (Figur 

20). Tiderna tar inte hänsyn till att det på stationen ”Lyft” arbetar två operatörer parallellt 

utan tiden baseras på den längsta tid som arbete utförs. Detta för att figuren fokuserar på 

att visa flödets genomloppstid och inte arbetsmomenten som ingår i tiden. Detta gäller 

endast i aktuell figur och inte i figurer över värdeadderande tid med mera. 

 

Figur 20, Stationstider framtagna med hjälp av AviX 

 

Vid start av vidare analys för att reducera förlusttiden behöver det läggas mycket tid till att 

förstå och hitta grundorsakerna till varför denna tid uppstår. AviX genererar antalet olika 

rapporter varav en är ett standardoperationsblad (Figur 21). Genom AviX-studien där 

tempona identifierats som förluster, värdeadderande och nödvändig skapas definieras 

arbetsmomenten som tillhör de olika stationerna. Figur 21 visar en del av innehållet i den 

identifierade flaskhalsstationen Filter/ljuddämpare (definition av flaskhals se kapitel 4.1). Vid 

analys av detta enskilda resultat som visas i Figur 21 visar det sig att mycket tid läggs på att 

hantera lyftverktyget. Vid en rent teoretisk analys skulle det gå att spara upp till 82,7 

(klockad förflyttning) av 187,3 sekunder, nästan 45 %, endast på att placera lyftverktyget i 

bättre anslutning till motor och moduler. På samma sätt definieras de värdeskapande 

aktiviteterna i flödet (markerade med grönt i Figur 21) och synliggörs för föremål för 

balansering gentemot andra stationer i flödet och omkringliggande avdelning. Denna typ av 
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analys baserat på AviX, öppnar möjlighet att reducera förluster som arbetats in i processen 

och istället skapa fokus på de värdeskapande partierna. I Bilaga 2 finns tidsenheter (den 

högra stapeln i figur 20) uppdelat per station för lätt och svår motortyp att studera vidare.  

 

 

Figur 21, Del av standardoperationsblad på station Filter/ljuddämpare (vid svår motorgrupp) uttaget ifrån AviX 
(modifierade siffror) 
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4.2.1. Sammanfattande resultat – AviX-studie  

- När analysen utfördes var det inte på ett standardiserat arbetssätt som 

rekommenderas för en AviX-studie, på grund av att dessa i grova drag saknas på 

flödet. Resultatet kan därför tolkas representera en operatörs arbete snarare än 

nuläget. På grund av detta uppnår inte denna metod projektmålet att vara underlag 

till att visa en bild av nuläget. 

-  Resultat ifrån studien visar att värdeskapande arbete på en motor i gruppen lätt är 3 

% och på en motor i gruppen svår 8 %. 

- Det går att uppnå reducering med cirka 45 % av icke värdeadderande tid på stationen 

Filter/ljuddämpare genom omplacering av verktyg. Detta genom att därmed minska 

tiden ”klockad förflyttning”. 

 

Kommentarer till analysen: 

Vid analys av resultatet visar det sig att vissa stationer helt saknar värdeadderande tid. En 

relevant fråga blir om resultatet är korrekt eller om det blivit fel vid analysen. När analysen 

utförs sker en tolkning av alla tempon och de kategoriseras på aktivitetsnivå så som 

bearbeta, fixera och justera. För att det ska visas en korrekt bild krävs en djup kunskap om 

var aktivitetens definition (värdehöjande, nödvändigt och förlust), en väldig noggrannhet 

samt att användandet sker konsekvent genom hela analysarbetet. I de fall stationer helt 

saknar värdeadderande tid har det troligtvis skett viss brist i användning av rätt aktivitet 

mellan aktiviteter definierade som värdeadderande och nödvändiga. Anledning till den stora 

delen förlust figurerna grundar sig troligtvis i att det är mycket väntan, långa avstånd i flödet 

samt mycket externt påverkande störningar per motor.  

En av anledningarna till att AviX studien utfördes var för att få en bild över den ergonomiska 

biten i flödet. Tyvärr visar resultatet inte något nämnvärt om de ergonomiska 

förutsättningarna. Troligtvis grundar sig detta i en kompetensfråga hos personen som 

utförde studien vid analystillfället och frågan är lämnad till företaget för vidare 

undersökning. 
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4.3. Frekvensstudie 
Frekvensstudien som utfördes gjordes på flödet för att identifiera hur mycket tid som läggs 

på aktivt arbete samt att urskilja flaskhalsar i produktion och indikera på område för 

förbättringsarbete. 

I frekvensstudien kategoriseras tiden i värdeskapande aktiviteter (tid) som utgör den tid som 

skapar värde för kunden. Nödvändig icke värdeskapande aktiviteter (tid) som innebär de 

moment som behöver göras i nuvarande arbetsmetod för att skapa värde till exempel hämta 

verktyg. Den sista kategorin innebär icke värdeskapande aktiviteter (tid), denna utgörs av allt 

som händer i arbetsmetoden men som inte tillför något värde till produkt eller slutkund. 

Dessa tre kategorier indikeras genom studien av färger enligt: 

- Värdeskapande visas som grön  

- Nödvändig icke värdeskapande visas som gul 

- Icke värdeskapande visas som röd  

Frekvensstudien genomfördes vid förutsättningarna då det var 6 i takt och därför enligt 

definition inte fullbemannat flöde. 

4.3.1. Förstudie inför frekvensstudie 

Inför genomförande av frekvensstudien genomförs flertalet förstudier för att bestämma 

vilka aktiviteter som huvudstudien ska innehålla samt antalet observationer som ska göras. 

Det första som gjordes var att definiera vilka olika aktiviteter som studien skulle innehålla. 

Detta gjordes genom samtal med operatörer på flödet samt via iakttagelse av vilka 

aktiviteter operatörerna utförde. Resultat av aktiviteter med beskrivning och kategorisering 

enligt nedan: 

- Effektivt arbete med motor – Operatör arbetar aktivt med motorn 

- Förflyttning inom arbete - Nödvändig förflyttning under arbetet med aktivt moment 

- Hantering material/verktyg - Operatör hämtar/slänger/lämnar nödvändiga material 

för att kunna tillföra värde, till exempel skruv, verktyg och delar 

- Leta material/verktyg - Operatör letar efter nödvändiga verktyg 

- Krångel vid montering - Monteringen går ej som planerat, till exempel trasig modul 

och inpassningsproblem 

- Hjälp annan operatör - Aktuell operatör hjälper till på annan station 

- Intern väntan - Operatör inväntar/sänder motor till aktuell station 

- Stillastående – Stillastående på grund av motorbrist i flödet, störning av extern 

medarbetare/besök etcetera 



  
 Kapacitetsanalys av produktionsflöde Annika Carlsson 
 - Resultat och analyser - 2014 
 
 

 

50 
 

När aktiviteterna fastställts gjordes en testomgång under en timme för att skapa underlag till 

att bestämma antalet observationer som behövs för att skapa en rättvis bild. Resultatet av 

förstudien visas i Figur 22 där fördelningen visar att mest tid, 51 % definieras som 

Stillastående i flödet och endast 20 % av tiden på stationerna lades på aktivt arbete med 

motor.  

 

Figur 22, Förstudie till frekvensstudie 

För att göra förstudien komplett behövs det beräknas antalet observationer som behövs för 

att skapa en rättvis bild av aktivitet i flödet. Ett komplement till att beräkna antalet 

observationer manuellt enligt formel finns det flertalet program som hjälper till med detta, 

ett av dessa är ”Design tools” (Figur 23) utvecklat av Benjamin Niebel och Andreis Freivald 

för McGraw-Hill, Higher Education. Indata till detta ges utifrån den största procentuella 

aktiviteten från testfrekvensen som i aktuellt fall var 51 % på aktiviteten stillastående. Ett 

bestämt konfidensintervallet och felmarginal, detta bestämdes i samråd med företaget. 

Programmet räknade här ut att det behöver göras en studie med 385st observationer för att 

få en rättvis bedömning av vad tiden läggs på. 
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Figur 23, Design tools vid beräkning av antalet observationer i en frekvensstudie. 

 

4.3.2. Resultat och analys av frekvensstudie 

Resultatet visar att av all tid som läggs på flödet hamnar 43 % av det arbete som utförs inom 

kategorin icke värdeskapande. Cirka 25 % är sådant som i dagsläget behöver göras för att 

skapa värde såsom hämta verktyg och gå runt motorn för att komma åt. Endast 29 % av allt 

jobb som utförs tillför värde till kunden, Figur 24.  

 

Figur 24, Total fördelning uppdelat i Värdeskapande, Nödvändigt och icke Värdeskapande 
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Den stora andelen icke värdeskapande aktiviteter visar på stor förbättringspotential och 

återspeglas bland annat i den omfattande produktfloran som går genom flödet. På grund av 

storleken av produktflora är flödet konstruerat för att inte behöva ha några 

omställningstider. Därför har konstruktör och beredning valt att placera stallage runt flödet 

där allt material finns i direkt anslutning till monteringsytan. Detta har dock medfört att det 

läggs mycket onödig tid på att hämta och leta efter material och verktyg. Denna tid bör 

kunna reduceras kraftigt genom att ta bort moduler och material som utgått och omplacera 

kvarvarande material. Det material som är nödvändigt för att utföra de vanligaste 

monteringsmomenten placeras närmast huvudpunkten på varje station.  

Figur 25 visar att det utförs mest aktivt arbete på station filter/ljuddämpare och figuren 

tydliggör också att det är relativt stor andel mer effektivt arbete på denna än på övriga 

stationer. Det indikerar att det är vid denna station förbättringsarbetet bör starta, genom att 

balansera upp flödet för att skapa en bra utgångspunkt (balansering av flödet behandlas i 

kapitel 4.1 och 4.2). När balansering är utförd är det de olika kategorierna inom den icke 

värdeskapande tiden som bör reduceras. När studien utfördes definierades fem grupper av 

slöseri för att få en övergripande uppfattning om inom vilka områden slöseriet finns 

(markerade i rött i figur 25). Önskvärt bryts dessa ner ytterligare i vidare analys för att få en 

ännu tydligare indikation på vad som ingår i de olika grupperna och hur stor andel. Optimalt 

kan tänkas att studien görs om efter balanseringsarbetet för att få färsk data att arbeta med. 

Utifrån genomförd studie visar det att gruppen ”Stillastående” är den som orsakar mest icke 

värdeskapande tid i flödet. Denna kategori innefattar sådant som på stopp i flödet på grund 

av motorbrist till flödet och störning av externa medarbetare/besökare och ytterligare 

störningar av liknande karaktär. Under frekvensstudien utgjorde truckens tillgänglighet 

större andelen av observationerna, identifierat genom iakttagelse som tyvärr ligger utanför 

dokumentation. På grund av detta rekommenderas det att det görs en studie på truckens 

påverkan på flödet. Det gjordes ett försök att analysera truckens rörelse och tillgänglighet 

genom att placera en filmkamera under 1 x 2 timmar. Dessa filer gick dessvärre inte att 

öppna på datorn dit de laddades över och efter att det inte lyckades efter hjälp av IT-

supporten på företaget så togs beslut att inte gå vidare med denna analys. 

Gruppen ”Hjälp annan operatör” utgör näst största kategorin av slöseri. När studien utfördes 

sågs detta som en del av slöseri då det eftersöktes arbete per station baserat på stationerad 

operatör. Denna kategori skulle med fördel kunna användas som värdeskapande för flödet 

då operatörerna hjälps åt där det behövs.  
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Figur 25, Procentuell fördelning av aktivitet per station 

4.3.3. Sammanfattande resultat – frekvensstudie 

- 29 % av tiden som läggs i flödet är effektivt arbete med motor. 

- 43 % av flödets tillgängliga tid består av slöseri, till största delen genom kategorin 

”Stillastående” följt av ”Hjälp annan operatör”. 

- 28 % av tiden utgörs av stödjande aktivitet till att kunna utföra effektivt arbete. Detta 

på grund av den stora produktfloran som går genom flödet och kräver tillgång till stor 

mängd olika moduler. Detta har skapat en miljö där operatören till stor del behöver 

förflytta sig runt arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete.  

- Vid stationsvis analys av frekvensstudieresultatet redogörs för obalans i aktivt arbete. 

Det läggs nästan 50 % mer aktivt arbete på stationen Filter/ljuddämpare än övriga 

stationer. En slutsats ifrån detta är att arbetet bör balanseras över flödet för att 

skapa en jämn arbetsfördelning och därefter arbeta bort slöseri och icke 

värdeskapande aktiviteter för att möjliggöra en ökad kapacitet i flödet. 

- Förslag 1) Inventera material i flödet och ta bort utgånget material och placera om 

det kvarvarande, det som används mest ska placeras närmast huvudpunkten per 

station. 

- Förslag 2) till att minska slöseri i flödet är att analysera och eventuellt reducera 

truckens uppgifter för att säkerställa kontinuerlig tillgänglighet för flödets på- och 

avlastning. 
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4.4. Simulering 
För att skapa en visuellt bra modell skapades modellen utifrån formen på aktuellt flöde. 

Modellens bygger på processen över flödet i kapitel 3.1.  

4.4.1. Förstudie och datainsamling 

Indata i modellen används från sammanställd data i tidsstudien och de fyra grupperna lätt, 

medium1, medium2 och svår. Baserat på att tillförsel av motorer i flödet bestäms av 

truckföraren sker i huvudmodellen inflödet enligt inställningen random med en procentuell 

fördelning baserad på verklig data urplockad och sammanställd ifrån de interna systemen. 

Den procentuella fördelningen mellan dessa beräknas på ett kalenderår för att få en så 

representativ bild som möjligt, avgränsning ligger till dagskiftet då takt endast beräknas på 

detta skift. Beräkningen av fördelningen skedde genom definiering och beräkning av 

mottagarnr/motortyp och behövde göras i flertalet steg. Först skedde fördelning per intern 

parameter ”flöde” där motorgrupper särskiljs per flöde. Till detta behövdes det sedan tas 

fram motortyp baserat på mottagarnummer då ett flöde innefattar flertalet 

mottagarnummer och motortyper, fördelning över detta se Figur 26. Ur denna figur 

beräknades antalet på en specifik grupp ”svår”, inringad i figuren. Slutligen sorterades 

dagskiftet fram i en Excel-fil där filtreringen baseras parametern ”registrerad timme”. Detta 

sammanställdes slutligen i en Excel-fil (Bilaga 3) 

 

Figur 26, Fördelning av motorer i CBU-line 
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Procentuella fördelningen mellan motorgrupper: 

- Lätt: 30 %  

- Medium 1: 25 % 

- Medium 2: 38 % 

- Svår: 7 % 

4.4.2. Simuleringsmodellen 

Inför moduleringen av slutmodellen (Figur 27) gjordes vissa avgränsningar, enligt nedan: 

- Simuleringsmodellen är byggd utifrån stationsförhållanden under insamling av data 

med en takt på sex motorer i timmen.  

- MTTR inställning har ej använts då stationerna utgörs av manuell montering. 

- Manuell montering illustreras med hjälp av EPT inställning i Facts.  

- Objektet TimeTable används inte i simuleringen då modellen till exempel inte 

används för att beräkna optimering av skift. 

 

Figur 27, Simuleringsmodell skapad i Facts 
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4.4.3. Verifiering och validering 

Då modelleringen är gjord och all data är på plats utförs sista inställningar i modellen genom 

definition av uppvärmningstid och antalet observationer som behövs för att modellens 

resultat ska kunna anses tillförlitligt.  

Figur 28 visar genomsnittliga genomströmningen över ett experiment på 100 dygn. 

Experimentet utfördes för att identifiera tidpunkt då den genomsnittliga genomströmningen 

hamnade i ett stabilt läge, då detta ska agera som ingångsparameter till det slutgiltiga 

experimentet. Processen bedöms vara stabil efter cirka 170 timmar vilket genererar en 

uppvärmningstid på 7 dygn. Tidshorisonten för slutexperimentet sätts till 77 dygn på grund 

av uppvärmningstiden räknas bort ifrån slutresultatet. 

 

Figur 28, Analys till uppvärmningstid 

 

Inför en simuleringsanalys behöver det en studie för att fastställa behovet av antalet 

replikationer. Det finns olika sätt att göra detta på, antingen via en replikationsanalys där 

antalet behövda replikationer beräknas fram baserat på den framtagna tidshorisonten i figur 

28. Ett annat sätt att göra detta på är att genom en formel (Formel 2) räkna fram 

konfidensintervallet vid exempelvis 10 körningar för att se hur stort intervallet är och på så 

sätt undersöka stabiliteten i processen. Detta sätt används till fördel då det är en modell 

med lång simuleringshorisont och den uppmätta parameter visar prov på liten variation. 

Formel 2, Beräkning av konfidensintervall 
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Parametrarna i formeln består av:       står för medelvärde för urvalet (till exempel 

genomsnittlig genomströmning och produkter i arbete). t innebär t-distrubution för 1- /2, 

där   är lika med 0,05 då beräkningen görs med 95 % konfidensintervall, och n-1 innebär 

grader av frihet, med hjälp av översättningstabell av t beräknas värdet på 1- /2 till 2,262 

som används vidare i beräkningen. s: standardavvikelsen av replikationens medelvärde och 

n: antal observationer i urvalet.  

Beräkningen genomfördes å 10 replikationer där det togs hänsyn till utfallet på 

genomströmning (TH), produkter i arbete (WIP) och genomloppstid (LT). Värde på dessa 

replikationer ses i Tabell 4. 

Tabell 4, Värde på utfall på 10 replikationer 

Replikation TH LT WIP 

1 9,755357143 3147,791088 8,530111115 

2 9,804761905 3130,439789 8,525574056 

3 9,797619048 3132,496351 8,524817415 

4 9,748809524 3146,457218 8,519318622 

5 9,789285714 3135,257826 8,525353883 

6 9,695833333 3163,740022 8,52071159 

7 9,8 3130,460809 8,521868183 

8 9,739880952 3151,898065 8,527434109 

9 9,75297619 3145,928855 8,522708569 

10 9,778571429 3144,631879 8,540658768 

 

Medelvärdet för genomströmning av motorer i CBU-line ligger på 9,7669. Efter beräkning fås 

resultatet på genomströmning minus 9,766 ± 0,024, antalet motorer varierar alltså mellan 

9,79 och 9,74. På samma sätt beräknas genomloppstiden till 3 142,910 ± 7,69 och produkter 

i arbete 8,525 ± 0,004. 

Beräkningen innebär att det går att med 95 % säkerhet anta att det sanna medelvärdet på 

genomströmning av motorer kommer hamna mellan 9,79 och 9,74, cirka 9,8 motorer som 

används framåt i rapporten. Även de andra värdena indikerar på väldigt låg variation över 

den simulerade tidshorizonten och parameter värdet kan därför antas vara stabil. Baserat på 

den låga standardavvikelsen i modellen kan slutsats dras att det inte behövs något större 

antal replikationer. Detta på grund av låg variation då det är en relativt okomplicerad modell 

utan stopptider. Experimentet genomfördes vidare med 10 replikationer för att ge möjlighet 

till variation samt att modellen med dess inställningar enkelt ska kunna utvecklas vidare 

framöver.  
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Utvärdering av modellens tillförlitlighet jämfört med verkligheten: 

- Simuleringsmodellen påverkas inte av ny personal som inte kan jobba i full takt. 

- Material och/eller motorbrist uppstår inte i simuleringen. 

- Simuleringsmodellen påverkas inte av udda motorer som ingår i de tidsatta 

grupperna (cirka 10 %). 

- Simuleringsmodellen tar inte hänsyn till tillfälliga nedgångar i produktion på grund av 

helgdagar, sjukdom, ledighet med mera. 

- Simuleringsmodellen har inte tagit hänsyn till operatörernas flexibilitet. Det innebär 

att modellen förutsätter att operatören endast arbetar på sin station och startar upp 

arbetet först när motorn är på plats på aktuell station. 

 

4.4.4. Resultat och analys av simuleringen 

Det initiala experimentet med grundinställningar för att ta fram genomflödet visar på en 

genomströmning på cirka 9,8 motorer i timmen. En avgränsning som gjorts är att inte 

använda konfidensintervallet i resultatkapitlet, detta då värdet på standardavvikelsen var 

väldigt lågt och därför inte påverkar resultatet i någon större utsträckning.  

Stationen Filter/Ljuddämpare är ensam flaskhals i cirka 60 % och delad flaskhals vid 

ytterligare cirka 20 % (Figur 29). Vid delad flaskhals är detta med station Lyft och 

Kontrollstation. För mer resultat och inställningar till huvudmodellen se bilaga 4. 
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Figur 29, Flaskhalsanalys 

 

Genom experiment i FACTS går det enkelt att analysera olika scenario. Tabell 5 visar på tre 

olika experiment varav det första är experiment på huvudmodellen. Experiment två 

genomfördes för att visa på hur genomflödet skulle förändras om flaskhalsen ifrån 

tidsstudien reducerades ner till 6:09 i medel cykeltid som är den högsta uppmätta tiden i 

nästkommande flaskhals. Simuleringen visar på en förändring i genomströmning från 9,8 till 

14,23, cirka 35%. Det sista experimentet som genomfördes gjordes genom en godtycklig 

batch- fördelning. Detta för att visa att batchning av motorer genom flödet påverkar 

genomströmningen. Exakt data hur motorer körs idag har inte blivit analyserat därför 

skapades fördelning enligt tabell 4, kolumn 3, som representant för en typ av produktmix. 

Vid jämförelse av första och sista experimentet visar det på nedgång av genomströmning vid 

batchningen. Detta indikerar hur beroende flödets kapacitet är av produktmixen och vidare 

experiment bör därför göras för att hitta den optimala mixen för att få en så hög 

genomströmning som möjligt. 
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Tabell 5, Simuleringsresultat 

Grundinställning med 
fördelning enligt dataanalys: 
Lätt: 30 % 
Medium 1: 25 % 
Medium 2: 38 % 
Svår: 7 % 

Experiment med reducerad 
flaskhals till nivå som filter.  
Lätt: 30 % 
Medium1: 25 % 
Medium2 och Svår: 45 % 
Samt stationstid på filter: 
6:09  

Godtyckligt experiment med 
batcher, analys 
representerat av 
grundfördelningen: 
Lätt: 3 
Medium 1: 2 
Medium 2: 3 
Svår: 1  

 
  

Genomströmning: 9,8 Genomströmning: 14,23 Genomströmning: 9,334 

 

4.4.5. Sammanfattande resultat – simulering 

- Simuleringsmodellen visar på att flödet har tekniska förutsättningar för en 

genomströmning på 9,8 motorer per timme med förutsättningar ifrån kapitel 4.4.1 

och 4.4.3. 

- Station Filter/ljuddämpare är flaskhals under 80 % av tiden, varav ensam flaskhals 

under cirka 60 %. Station Lyft är efter station Filter/ljuddämpare den största 

flaskhalsen. 

- Det blir snabbt förändring i genomströmningen när produktmixen förändras. 

- Genom att sänka flaskhalsens stationstid med cirka 45 % ökade genomströmningen 

på hela flödet med 32 %.  
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4.5. Sammanfattning/nuläge 
På företaget finns en volymplan som sträcker sig mellan 2013-2023. Denna volymplan visar 

vad företaget förväntas öka i produktion de kommande åren.  Den ligger därmed som grund 

vilket minimum flödet behöver klara av att producera innan den slår i taket och blir fabrikens 

flaskhals.  

Figur 30 redogör för procentuell ökning av takt i linje med volymplan 2013-2023, takten 

utgår ifrån 7 motorer i timmen baserat på uppgifter ifrån 2013. Ett av projektmålen innebär 

att undersöka kapacitet i flödet och resultat ifrån simuleringen indikerar på att det finns 

tekniska förutsättningar på en genomströmning av cirka 9,8 motorer i timmen, grön stjärna i 

Figur 30. Detta visar att om det slöseri som finns i flödet idag reduceras och med dagens 

förutsättningar i produktflora, kommer flödet rent tekniskt att klara av den ökade volymen. 

 

 

Figur 30, Behovet av ökad takt i fas med volymplan 2013-2023 

Figur 31 visar på takt 7 motorer i timmen som är grundtakt i flödet men på grund av att 

datainsamling och studier är utförda under dagens förhållande görs jämförelserna utifrån 

dessa förutsättningar. Dagens flöde producerar i en takt på 6 motorer i timmen, jämfört med 

simuleringens flöde på 9,8 motorer i timmen. Detta visar en differens på cirka fyra motorer 

per timme, nästan 40 % differens. Figur 31 på nästa sida visar med röda stjärnan och 

tillhörande pil vart produktionen befinner sig i dagsläget, den gröna stjärnan och pilen 

indikerar vad simuleringsmodellen visar att flödet har kapacitet att tillverka.  
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Figur 31, Takt i dagens produktion jämfört med flödets kapacitet 

Vad innefattar då differensen på drygt 40 % mellan dagens takt och den takt som det finns 

teknisk kapacitet till baserat på resultat utifrån simuleringsmodellen?  

Genomgående visar analyserna på en gemensam flaskhals i station Filter/Ljuddämpare, som 

med 45 % högre stationstid, stoppar upp genomströmningen och påverkar dagens kapacitet. 

Detta betyder dock inte att det bara är flaskhalsens tid som behöver sänkas för att uppnå 

ökad kapacitet. Frekvensstudien visar att strax över 70 % av all tid som läggs i flödet, är tid 

som varken direkt eller indirekt tillför värde till kunden. AviX-studiens resultat reducerar 

denna tid ytterligare till att visa, att endast 3 % vid montering av en motor i gruppen lätt, 

tillför värde för slutprodukt och kund. Detta visar ett nuläge på ett flöde med stor 

förbättringspotential. I Kapitel 5 behandlas de olika metoderna som används för analysen. 
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5. Jämförelse av metodiker vid analys av flöde 
Under arbetets gång har olika metoder använts för att möta de olika frågeställningar som 

uppkommit. Table 6 sammanställer metoderna och jämför sinsemellan huruvida de använts 

samt dess för och nackdelar med mera för att skapa en förståelse av produktionsflödets 

nuläge. Denna tabell kan senare användas vid liknande analyser som en guide för val av 

metod. 

Tabell 6 innehåller jämförelse av metoderna som använts i de olika analyserna i 

produktionsflödet. Jämförelsen av metodiker är utifrån dess användningsområde vid 

analysen av CBU-line.  

Tabell 6, Jämförelse av metodiker 

 Manuell klockning av 
stationstider 

AviX-analys 
 

Frekvensstudie Simulering 

Användnings 
område 

Tidsätta objekt samt 
identifiera flaskhalsar. 

Identifiera var separat 
moment (tempo) som 
utförs inom metoden 
på en station. 

Identifiera bestämt 
objekts tid i flödet utifrån 
förlust, värde adderande 
och nödvändig. 

Skapa en utförlig bild 
över 
produktionsflöde. 

Manuell/ Digital Utförs till fördel 
manuellt. 

Digital. Manuellt eller med hjälp 
av digitalt verktyg. 

Digital. 

Förkunskaper Relativt enkel att utföra, 
ingen större utbildning 
behövs. 

Utbildning i AviX samt 
god kännedom av 
processen. 

Relativt enkel att utföra, 
ingen större utbildning 
behövs. 

Utbildning i 
simuleringsverktyg 
samt insamling av 
korrekt data. 

Datainsamling VS. 
Analys 

Kort datainsamlings 
period, lång analys. 

Lång datainsamlings 
period och lång 
analysperiod. 

Kort datainsamlings 
period, lång analys. 

Lång datainsamlings 
period, snabb 
analysperiod. 

Arbetsbörda och 
tidsåtgång 

Tidskrävande vid stor 
produktflora. 

Stor. Inte speciellt 
tidskrävande. 
 

Medel. 

Förutsättningar 
som krävs 

Behövs en utförlig 
förstudie vid 
kategorisering av 
produkter. Tiderna 
baseras på manuell 
uppmärksamhet. 

Har ett behov av att 
det finns ett 
standardiserat 
arbetssätt. 

Används till fördel vid 
fullbeläggning för att 
skapa en generell bild av 
flödet istället för en 
nulägesbild. 

Korrekt insamlad data 
och genomtänkt 
simulerings modell 
för att generera rätt 
resultat. 

Fördelar Identifierar snabbt 
förbättringsområden 

Skapar tydlig bild över 
ingående moment 

Enkel att utföra Ger en samlad bild 
över flödet 
 
 

Nackdelar Tiderna är beroende av 
att moment utförs utan 
medvetet slöseri. 

Tidskrävande att 
utföra. 

Omfattande analys efter 
datainsamling då 
resultatet är 
övergripande. 

Återger icke 
tillförlitligt resultat 
vid icke validerad 
konstruktion. 

Slutkommentar Effektiv och relativt 
lätthanterlig metod som 
visar flaskhalsar i flödet.  

Relativt krävande 
verktyg för analys av 
fullständigt 
produktions flöde. 
 

Bra verktyg för att snabbt 
skapa bild övergripande 
över föremål för 
förbättringsinsatser i 
flödet. 

Trevligt visuellt 
verktyg som 
underlättar vid test av 
nya stationstider med 
mera i flödet.  
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5.1. Metodernas samverkan vid kapacitetsanalys 
Kommande avsnitt beskriver ett exempel på användningsområde för hur metoderna i Tabell 

5 kan användas för att samverka vid analys av ett produktionsflöde. 

Börja arbetet med att genomföra en frekvensstudie, det skapar en bekantskap med flödet 

samtidigt som det skapar en bild över vad tiden läggs på för aktiviteter. Samla in data genom 

att klocka stations-, och förflyttningstider i flödet. Baserat på den information som nu är 

insamlad kan en hel del slutsatser dras. Bland annat identifiering av flödets flaskhalsar och 

därmed fokusområde för förbättringsinsats samt hur stor del av tiden som läggs på aktivt 

arbete och inom vilka grupper de största slöserierna ligger. Genomför en AviX-studie på 

identifierad flaskhals för att utvärdera vilka moment som flaskhalsen innefattar och vilka 

moment som ger störst effekt att flytta på. Skapa en simuleringsmodell för att testa 

kapacitetflödet baserat på olika scenario i flödet. Däribland olika stationstider baserat på 

identifierade tidsatta tempon ifrån AviX studien och differerande produktmix. 

Studierna ger på detta sätt förutsättningar att skapa ett underlag för fortsatt arbete, med 

fokuserade förbättringsinsatser genom att balansera flödet och reducera slöserier.  

Valet av metod ska baseras på behov och problemställning samt kompetens och tillgång till 

tid hos produktionsteknikern för att skapa ett tillförlitligt resultat. Guide till val av verktyg 

mellan traditionellt produktionstekniskt verktyg och simulering enligt nedan: 

- Frekvensstudie - Simuleringsmodell:  

Frekvensstudien visar en ögonblicksbild av flödet medan simuleringsmodellen visar 

på beteende av flöde i drift. Frekvensstudien visar på omkringliggande påverkande 

faktorer såsom olika slöseri som inte simuleringsmodellen fångar upp. 

 

- Klockning av stationstider - Simuleringsmodell: 

De klockade tiderna identifierar flaskhalsar i flödet och denna studie räcker långt om 

det endast är flaskhalsen i flödet som eftersöks. Simuleringsmodellen ger dock mer 

information om flödet och dess innehåll, såsom hur mycket var station används, hur 

mycket av tiden flaskhalsen är den enda och så vidare. Simuleringsmodellen ger 

också möjlighet att på ett enkelt sätt experimentera med olika stationstider och 

produktmixer för att undersöka dess påverkan på flödets kapacitet. 

 

- AviX-analys - Simuleringsmodell: 

Användningsområden för AviX-analys och en simuleringsmodell är relativt olika. AviX-

analys utförs till fördel när vart enskilt moment (tempo) i ett flöde eftersöks medan 

simuleringsmodell använder sig av hela stationstider. Det är inte fel att kombinera de 
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båda metoderna genom att utifrån AviX-analys identifiera tider på olika moment att 

flytta från flaskhalsstation och genom simulering testa de nya stationstiderna och se 

vad de skulle göra i kapacitet hos flödet. 
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6. Diskussion 
Mycket i produktionstekniken handlar om att ta fram tillförlitlig och representativ data. 

Tidspressen som märks av ute på företaget just gällande det produktionstekniska arbetet gör 

mig lite orolig. Utifrån erfarenhet från genomfört projekt som visat på vikten av att utföra 

grundliga analyser och att det inte går att ta genvägar för att identifiera korrekt föremål för 

förbättringsinsatser.  

Med mig från utbildningen har jag fått verktyg som hjälper mig att samla in och 

sammanställa nuläget i ett produktionsflöde och som jag genom detta examensarbete fått 

möjlighet att använda flertalet av. Jag har fått förståelse för vikten av att använda rätt metod 

beroende på problemställning och att kritiskt granska insamlad data. Värdet i att kunna 

sammanställa och presentera ett nuläge för en mottagare istället för att chansa eller 

generalisera har gett mig ett självförtroende i det jag gör och att jag med gott samvete kan 

lämna ifrån mig mitt resultat som en grund för att basera beslut på dess fakta. 

Det viktigaste som jag anser att företaget måste göra, är att starta arbetet med att skapa 

förutsättningar för en balansering av flödet genom en standard på varje station som 

utgångspunkt. Även om arbetet med att skapa en standard inför ett förändringsarbete kan 

kännas onödig är det nödvändigt för att säkerställa att rätt förbättringsåtgärd utförs. 

Egna reflektioner kring arbetets omfattning: 

- Det har inte lagts någon fokus på att arbeta med flödets ergonomiska förutsättningar 

som jag hoppats hinna med.  

- I efterhand var AviX- studien inte det optimala verktyget att arbeta med som en liten 

del i ett examensarbete. En studie av denna storlek och komplexitet bör göras av 

utbildad personal med vana inom området. Däremot var det ett trevligt moment 

under projektet och arbetet gav mycket mervärde till övriga analyser då jag genom 

AviX-studien fick stor inblick i processen. 

- Analysen mellan de olika metoderna var till en början tänkt att vara generell. Insåg 

dock att detta hade varit alltför tidskrävande då metoderna har många 

användningsområden. Därför utfördes jämförelsen utifrån analysen av flödet, vilket 

kändes bra i slutändan. 

- Något jag blev förvånad över var hur tidskrävande vissa moment i datainsamlingen 

var. Till exempel vid klockning av motorer blev det mycket väntan och krävdes timing 

på grund av den icke förutbestämda produktionsmixen. Ett annat exempel är att det 

krävdes i princip fyra dagars detektivarbete och engagerade ett flertal olika personer 
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för att ta fram frekvensen av de olika motorgrupperna som gick genom flödet. Det 

som gjorde arbetet värt var att det gav stor nytta i simuleringsmodellen samt att det 

efter samtal med skiftledare framkom att även han var intresserad av denna frekvens 

som underlag vid fördelning av bemanningen på avdelning 3607. 
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7. Slutsatser och framtida arbete 
Projektet syftade till att utföra en kapacitetsanalys av ett produktionsflöde. Genomgående i 

arbetet har det framkommit flertalet frågeställningar som skapat underlag till olika analyser. 

De har i sin tur frammanat diverse resultat och genom analys av detta har det dragits ett 

antal slutsatser. Slutsatserna samt förslag på framtida arbete redovisas i detta kapitel.  

7.1. Slutsatser 
Volvo GTO har likt andra företag idag ett antal produktionsflöden med ofullständig insyn i 

flödets metoder och omfattning. Volvo GTO önskar med detta examensarbete analysera 

deras packningsflöde för motorer som går på export, CBU-line, och få detta definierat i fråga 

om kapacitet, förutsättningar och förbättringspotential.  

Genom att det inte tagits några genvägar vid insamling av data har det skapats en tillförlitlig 

bild över CBU-line och dess innehåll. 

Då CBU-line konstruerades gjordes det för att endast bestå av rostskydd och paketering men 

idag ingår även viss montering (läs mer om flödet i kapitel 1.1 och kapitel 3). 

Monteringsmoduler har tillkommit utan grundläggande beredning som undersökt de nya 

modulernas påverkan på genomströmningen. Projektet har visat ett obalanserat flöde, dels 

per station då den stora produktfloran (sammanställs i kapitel 3.4) kräver olika mycket 

montering beroende på motortyp. Det är även obalans internt mellan olika stationer då en 

station kan ta 30 % av tiden mot den station som tar längst tid för en och samma motortyp. 

Den stora produktfloran gör flödet svårt att på ett enkelt överskådligt sätt definiera flödet.  

Genom att klocka stationstiderna i flödet har flaskhals identifierats i stationen 

Filter/Ljuddämpare. Flaskhalsen uppstår på grund av att stationen innehåller stor mängd 

montering på cirka 45 % av de uppmätta motorerna och därför stoppar upp flödet. Läs mer 

om hur tiderna samlades in och resultat av detta i kapitel 4.1. Det som också ger en 

påverkan på flaskhalsen är produktmixen genom flödet. Genom simuleringsexperiment 

kunde det konstateras att genomströmningen blev direkt påverkad av körordning på 

motorer i de olika motorgrupperna och vid skapande av batcher mellan olika motorgrupper 

sänktes genomströmningen genomgående.  

Genom simuleringsexperiment har det framkommit att flödet har förutsättningar för en 

teknisk genomströmning på cirka 40 % högre än vad som används i dagsläget (se kapitel 4.4). 

Detta skapar en stor förbättringspotential. För att skapa förutsättningar att uppnå den 
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tekniskt möjliga kapaciteten behöver det skapas en balans i flödets olika stationer, ta bort 

flaskhalsen samt reducera yttre störningar och slöseri. Flaskhalsen kan med relativt enkla 

medel reduceras genom att balansera flödet. Ett förslag till att balansera upp flödet är att 

införa en kittningsstation som förarbetar några enklare moment till flaskhalsen. Genom 

detta finns en påvisad ökad genomströmning med drygt 20 % (Johansson, 2014). Ytterligare 

ett simuleringsexperiment visar att vid balansering genom reducera flödets flaskhals, går det 

att öka den tekniska kapaciteten med ytterligare 32 % gentemot dagens genomströmning.  

Frekvensstudie visar att 71 % av produktionstiden läggs på sådant som inte skapar något 

direkt mervärde – slöseri, och denna tid är direkt avgörande för genomströmningen i flödet. 

För att höja den värdeadderande tiden och därmed öka kapaciteten i flödet behöver 

slöserierna reduceras och i den mån det går arbetas bort efter att balansering av flödet 

utförts. Läs mer om flödets slöserier och frekvensstudien i kapitel 4.3. En stor grupp av de 

interna förlusterna i flödet visas i mycket onödiga steg för att utföra värdeadderande arbete 

samt mycket förflyttning och hantering av nödvändiga verktyg. För att reducera denna tid 

bör materialet som finns på flödet inventeras och det material som är utgånget plockas bort 

och kvarvarande material placeras lättåtkomligt.  

Gruppen ”stillastående” som är den största gruppen av slöseri är också nödvändig att arbeta 

vidare med för att öka den värdeadderande tiden. Denna grupp innefattar störning som inte 

kommer inifrån CBU-line, alltså inte på grund av stopp baserat på arbete i CBU-flödet. För att 

klara av den nya förväntan på flödet måste denna externa påverkan genomgå fortsatt 

analys. Stor del av ”stillastående” gruppen var truckens påverkan på flödet. Truckens 

arbetsuppgifter behöver definieras och eventuellt reduceras, till exempel genom att 

utvärdera om uppgifter kan flyttas till annan grupp, för att säkerställa truckens tillgänglighet 

för flödet. Trucken behöver vara tillgänglig för att mata flödet med motorer och emballage, 

inte minst i och med att minskad flaskhals innebär bättre genomströmning och behovet av 

pålyft och avlyft av motorer till och från flödet ökar. Hanteringen av tillflöde av material och 

moduler till flödet då de stallage som finns runt flödet i dagsläget är fullbelagda. De interna 

ergonomiska förutsättningarna måste ses över för att operatörerna ska klara av det dagliga 

arbetet. Alla förbättringar som genomförs är symptomlindrande för flödets begränsade 

genomströmning men tar inte tag i det egentliga problemet, som är att flödet inte är byggt 

för det som det används till idag. Denna rotorsak kan endast reduceras genom att bygga om 

flödet och det bör vara den åtgärd som eftersträvas.  

Projektet har tydliggjort behovet av grundläggande produktionstekniskt arbete för att samla 

in och sammanställa data för att systematiskt och metodiskt tydliggöra alla parametrar som 

påverkar kapaciteten i ett flöde. Det visar också på att det med relativt enkla medel går att få 
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en bild över ett oidentifierat flöde och dess förbättringsområden. Projektet visar fördelen 

med att kombinera diverse metoder och verktyg för att belysa förutsättningar i ett 

produktionsflöde. Det är viktigt att välja rätt metod efter problemställning samt att inte 

underskatta tidsåtgång för de individuella momenten för att framställa ett tillförlitligt 

resultat. Till exempel kan metoderna kombineras på så sätt att med hjälp av simulering 

identifiera förbättringsområde såsom flaskhalsar som begränsar kapaciteten i flödet. Efter 

detta utföra en frekvensstudie för att synliggöra slöseri i produktionen som inte syns i 

simuleringsverktyget, och på detta sätt dra nytta av de olika metodernas styrka och 

svagheter (exempel på hur detta kan göras beskrivs i kapitel 5.1 och 5.2). 

 
Uppfyllelse av mål 

Alla mål som sattes upp uppnåddes genom arbetet. Ett nuläge har framställts genom att 

samla in befintlig data ifrån företagets system som kompletterats med insamling av data 

genom olika produktionstekniska metoder, nuläget presenteras i kapitel 3. Med information 

ifrån nuläge och med komplettering från simuleringsmodellen och traditionella 

produktionstekniska verktyg beräknades flödets kapacitet samt förslag på hur denna kan 

ökas. Genom simuleringsmodellen togs det också fram en bild över när produktionen kan 

förväntas slå i taket på CBU-line utifrån dagens förutsättningar (kapitel 4.5). Det har också 

genomförts diverse jämförelser metodiker emellan (kapitel 5), där det bland annat framkom 

att simuleringsverktyget är ett bra komplement med traditionella produktionstekniska 

verktyg vid ett flertal anlyser.   

 

Allt resultat som framställts genom studien är byggt på datainsamling under en begränsad 

period samt i huvudsak genom kategorisering av motorer och representerar CBU-line utifrån 

dessa förutsättningar.  

7.2. Framtida arbete 
Genomförda analyser har visat på en stor mängd slöseri och obalans i flödet och det har 

genererat flertalet inkörsportar till fortsatt arbete. Nedan omnämns förslag till fortsatt 

arbete genom ett direkt förbättringsförslag och två rekommendationer baserade på analys 

och författarens erfarenhet ifrån genomfört arbete. 

Förbättringsförslag) Ett förslag för att skapa ett mer balanserat flöde är att skapa en 

kittningsstation som kan utföra flertalet förarbeten inför montering. Därefter förflytta 
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passande monteringsmoment ifrån filter/ljuddämparstationen till denna. Det har potential 

att ge en ny stationstid för Filter/ljuddämpare på cirka 10 minuter, tiden är inte nere i nivå 

med lyftstationen som är nästkommande flaskhals men det är på god väg. Kittningen har 

förutsättningar att föra med sig en stor indirekt sänkning av stationstiden på grund av 

minskade slöserier genom att bland annat minimera gruppen ”leta material och verktyg” till 

minimalt. Det på grund av att det skapas yta att organisera kvarvarande material och 

moduler. Slöseri inom själva monteringsmomenten skulle också dras ner på grund av att det 

inte behövs så stora avstånd att röra sig på för att hämta moduler och verktyg.  

Rekommendation 1) Ta tillvara simuleringsmodellen och utveckla den till att innefatta mer 

analysmöjligheter. Till exempel använda objektet MaxWip för att begränsa antalet motorer i 

flödet, och på detta sätt illustrera begräsning av bemanning och på så sätt undersöka 

bemanningens påverkan på genomflödet. Dra nytta av enkelheten i Facts som verktyg för att 

experimentera med produktmix och planera kommande produktion för att få ut maximalt av 

flödets tekniska kapacitet.  

Rekommendation 2) Se över möjligheten till att bygga om flödet ifrån dess nuvarande form. 

När det nu börjas ett förbättringsarbete på CBU-line kommer det gå fort att ta ner 

flaskhalsen på filterstationen. Nästa stora flaskhals är lyftstationen där alla motorer måste 

passera, i denna station har alla motorer i stort sett samma genomloppstid. Denna flaskhals 

är inte lika enkel att påverka som monteringsinnehållet på filter/ljuddämparstationen. Det 

på grund av att den är fast inbyggd i flödet och det arbete som utförs på stationen kan inte 

med enkla medel balanseras om till annan station. Till detta hör att allt förändringsarbete på 

linan endast är symptomlindring på det egentliga problemet, att linan inte är anpassad efter 

dagens produktion. Ytterligare anledning till behov av ombyggnation är att motorerna som i 

dagsläget rullar genom flödet är cirka 50 % tyngre än vad den byggdes för och detta kan 

orsaka allvarliga haverier. Flödet har heller inte förutsättningar att bli ergonomiskt 

tillfredsställande.  

En ombyggnation skulle också innebära möjligheter för införande av uppföljningssystem 

såsom Mont/Bems. Genom detta säkerställa kvaliteten på de motorer som går genom 

flödet/avdelningen på annat sätt än genom den enskilde operatörens kompetens. 
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9. Bilagor 
 

9.1. Bilaga 1 – Blankett för klockning av stationstid 
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9.2. Bilaga 2 – Avix Resultat 
Fördelning av värdeadderande, förlust och nödvändig tid per station för en motor ur 

gruppen lätt. Totaltiden visas i sekunder per station och bilden visar tid och fördelning för de 

olika tempona.  

Lätt 

Dekaler 

Totalt: 64,3 

Rostskydd 

Totalt: 8,8 

Fläns/Glykol 

Total:57,9 

Lyft 

Totalt: 141,3 

Filter/ 

Ljuddämpare 

Totalt: 0 

Kontroll stn 

Totalt: 113,8 
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Fördelning av värdeadderande, förlust och nödvändig tid per station för en motor ur 

gruppen svår. Totaltiden visas i sekunder per station och bilden visar tid och fördelning för 

de olika tempona.  

Svår 

Dekaler 

Totalt: 199,1 

Rostskydd 

Totalt: 9,4 

Fläns/Glykol 

Total:116 

Lyft 

Totalt: 335 

Filter/ 

Ljuddämpare 

Totalt: 543,3 

Kontroll stn 

Totalt: 221 
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9.3. Bilaga 3 – Beräkning av fördelning mellan motorgrupper 
Beräkning av fördelning av motorer i grupperna lätt, medium 1, medium 2 och svår på 
dagskiftet. 
 
Kund nr Antal Lätt M1 M2 Svår 

101 189         

259 2         

1001 2466 2466       

1222           

1260 1141   1141     

1609 4849     4150 699 

1619 12         

1622           

4311 375   375     

4645           

4761 15         

8370           

8409 31   31     

8426 507 507       

8434 9 9       

11024 216 216       

11619           

11689 10 10       

28091 1020   1020     

31967 23   23     

32989 143   143     

      

Totalt 11008 3208 2733 4150 699 

Procent   29,5 % 25 % 38 % 6,5 % 

Efter avrundning  30 % 25 % 38 % 7 % 
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9.4. Bilaga 4 – Simuleringsmodell, inställning och output 
 

 
Hanterar tillförsel av material till modellen 

 
Hantering av utförsel av material från modellen 

 
Symboliserar en standardoperation 

 
Ger möjlighet att reglera antalet detaljer som kan vara i flödet samtidigt 

 
Illustrerar fast transport, levererar enligt löpande band princip (FIFO) 

 

Objekt Aktivitet Processtid Övrig 

Source   Random: 
Lätt: 30 % 
Medium1: 25 & 
Medium2: 38 % 
Svår: 7 % 

Buffer Transport1-7 Processtid enligt 
tabell: 2 

 
 

Operation Dekal/Publ – 
Kontrollstation 

Processtid i enlighet 
med figur: 15  

 

MaxWip   1 
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Output 
 

Uppvärmningstid:
7 dygn 

 Simuleringshorisont:
77 dygn 

Antal replikationer: 
10 

Genomsnittlig genomströmning: 
9,766 

Genomströmningens standardavvikelse: 
0,014 

Genomsnittlig Produkter i arbete (PIA): 
8,525 

PIA´s standardavvikelse: 
0,005 

Genomsnittlig genomloppstid i sekunder: 
3 142,91 

Standardavvikelse för genomloppstid i sekunder: 
4,940 

 

 


