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Förord 
Det här examensarbetet utgör de avslutande 30 högskolepoängen av min civilingenjörsexamen inom 

maskinteknik med produktionsteknisk avslutning. Examensarbete bedrevs på Wipro Infrastructure 

Engineering i Skellefteå under sommar och höst 2007. Uppgiften var att skapa en datorstödd 

simuleringsmodell av produktionsflödet av utvalda delar i fabriken. Med modellen skulle framtida 

produktionsförändringar kunna simuleras.  

Jag vill tacka mina två handledare på Wipro i Skellefteå Ronny Eriksson och Mikael Renström för all 

vägledning och engagemang. Ett tack till min examinator och handledare från Luleå tekniska 

universitet Torbjörn Ilar.  

Vidare skulle jag vilja rikta ett tack till alla medarbetare i den tunga entreprenadgruppen, likaså 

produktionschef Anders Lindström. 

 

Martin Edeljung 

Skellefteå 2007-12-09 
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Sammanfattning 
Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå tillverkar hydrauliska cylinderapplikationer. Företaget är 

ledande på den europeiska marknaden och har ny Indisk ägare Wipro Ltd. sedan 2006. Tillsammans 

är koncernen den tredje största tillverkaren i världen av hydraulcylindrar. Målsättningen är självklart 

att bli nummer ett.  

Det görs och har gjorts stora satsningar på att förändra tankesättet för hur produktionen av 

hydraulcylindrar ska se ut i Skellefteåfabriken. Lean produktion är grundbegreppet vid denna 

förändringsprocess. Teorikapitlet beskriver Lean produktion och vad Wipro Production System (WPS) 

står för. 

Kunderna har signalerat om en ökad efterfrågan, det är därför viktigt för företaget att förbättra sitt 

produktionssystem och bli medveten om bristerna i detta. Examensarbetet handlar främst om att 

kartlägga produktionsflödet i den tunga entreprenadgruppen som är en produktionsgrupp i Wipros 

Skellefteåfabrik. Målet med kartläggningen är att skapa en datorstödd simuleringsmodell och med 

denna modell vill uppdragsgivaren kunna simulera en framtida produktionsvolymökning, för att se 

hur detta slår mot Wipro. 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie om produktionssimulering. Vidare praktiserade jag i 

några dagar vid den tunga entreprenadgruppen. Detta gjordes för att bättre förstå flödet på 

detaljnivå och skapa kontakt med operatörerna inom gruppen. Tidsstudie av maskinerna och 

monteringslina genomfördes då de tider som fanns i affärssystemet inte uppfyllde projektets krav.  

Affärssystemet Jeeves var till stor hjälp när de olika produktflödena skulle kartläggas. 

Värdeflödeskartor gjordes för att analysera produktflödet genom den tunga gruppen och dess 

tillhörande komponenter. Med dessa kartor kunde lager och ledtider undersökas. 

Simuleringsmodellen konstruerades i simuleringsprogrammet SIMUL8. Modellen börjar med 

tillverkningsorder och löper genom hela produktionsflödet, för tunga entreprenadcylindrar, till 

färdigställd cylinder. Det här simuleringsverktyget ger möjlighet att simulera framtida 

produktionsförändringar vilket också har genomförts i det här projektet.  

Till att börja med simulerades normala förhållanden för att verifiera modellens validitet jämfört med 

det verkliga systemet. Experiment med ökad produktionsvolym har genomförts. Med dessa scenarios 

undersöktes var brytpunkten fanns för hur stor volymökning som är möjlig med befintlig bemanning 

och produktmix. Batchstorlekarna kunde öka med 100 % i montering och tunga maskingruppen, TUR-

svarven och monteringen var begränsande faktorer i dessa experiment. Kolvstångsflödet klarade 

dock enbart av en ökning av 20 %, då var produktionsgrupp 049 begränsningen. Fler experiment 

utfördes med modellen och dessa visade att kolvstångsflödet genom Niles-svarven hindrar flödet för 

den tunga entreprenadgruppen, där tycker jag att alternativa tillverkningsmetoder bör undersökas. 
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Abstract 
Wipro Infrastructure Engineering in Skellefteå produces hydraulic cylinder applications. The company 

is in a leading position on the European market. In 2006 the company consolidated with the Indian 

corporate group Wipro Ltd and changed its name from Hydrauto AB to the present one. The group 

together is the third biggest producer of hydraulic cylinders in the world. The strategic objective is to 

become number one in the world.  

There have been large investments made on changing the way employees think about the 

production in the company. The basic concept of this process is Lean production. The theory chapter 

in this report describes Lean production and what Wipro Production systems (WPS) stands for. The 

customers have announced an increasing demand. To meet this demand Wipro needs to improve its 

production system and become aware about the deficiencies. This Master’s Thesis mainly involves a 

mapping of the production flow in one production group, the heavy construction group, at Wipro’s 

Skellefteå plant. The objective with the mapping is to create a computer aided simulation model.  

Wipro wants this model to simulate a future increase in production volume. Initially I did a literature 

study on production simulation. Furthermore, I worked on the floor a few days at the heavy 

construction group. This was done in order to get a better understanding of the flow on detail level 

and to create contact with the operators within the group. Then a time study of the machines and 

assembly line was implemented because the lead- and change over times that were in the business 

system did not meet the project's objectives. The business system Jeeves was very helpful when 

different product flows were mapped. Value stream maps were done in order to analyze the product 

flow through the heavy group and its associated components. With these maps, stocks and lead 

times could be examined. 

I used the computer program SIMUL8 to create the model. The model, for heavy cylinders, begins 

with a manufacturing order and runs throughout the production flow to completed cylinder. This 

simulation tool gives possibility to virtually simulate future production changes. It has been 

implemented in this project.  

In the beginning normal conditions were simulated in order to verify the model validity compared 

with the real system. Experiments with increased production volumes have been implemented. The 

breakpoint, how large the volume can increase with existing crew and product mix, was examined. 

The Batch size could increase by 100% in assembly line and the heavy machine group. In these 

experiments the limiting factors were TUR-lathe and the final assembly line. The piston bar flow 

could only endure an increase of 20%. In this scenario the bottleneck were in production group 049. 

More experiments were carried out with the model. One of these experiments showed that the 

piston bar flow through Niles-lathe prevents the flow of the mantle tubing’s in the heavy group. In 

this case I think that alternative production method should be examined for the piston bars.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till examensarbetet som följs av en kort 

företagspresentation samt produktbeskrivning. Vidare redogörs syfte och mål med projektet för att 

avslutningsvis behandla avgränsningar som sattes upp inför projektstarten. 

1.1 Bakgrund 
Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå befinner sig i en expansiv marknad och strävar efter 

ständiga förbättringar gällande kvalité och kostnadseffektivitet. Kunderna har signalerat om en ökad 

efterfrågan, detta innebär att företaget har ett stort intresse av att undersöka hur 

produktionsökningen skulle slå mot företaget. Produktmixen är av stor variation vilket leder till 

invecklade flöden som bör undersökas. 

Den tunga entreprenadgruppen tillverkar cylindrar i dimensionerna 95 till 200 mm i diameter. 

Exempel på kunder som köper dessa hydraulcylindrar är Kraneks, Neuson och JCB. 

1.2 Företagspresentation 
Bolaget har anor tillbaka till år 1945 då det grundades under namnet Foco. 1967 slogs bolaget 

samman med krantillverkaren Hiab som sedan förvärvades av Bahcokoncernen. 1983 blev 

Skellefteåfabriken av Hiab-Foco ett eget bolag som fick namnet Bacho-Hydrauto. 1992 säljs bolaget 

till Industrivärlden och tar namnet Hydrauto. Under de kommande 14 åren verkar bolaget under 

namnet Hydrauto. 2002 går Accent Equitys in som ägare tillsammans med dåvarande koncern-VD 

och delägare Olov Larsson. Under dessa år sker stor organisk tillväxt och förvärv av nya 

fabriksanläggningar i norden och Turkiet.  

Hydrauto består år 2006 av produktionsanläggningar i Skellefteå, Östersund, Bispgården och Ljungby. 

Utanför Sverige ägs fabriker i Perniö i Finland och Izmer i Turkiet. Huvudkontoret samt 

konstruktionsavdelning är beläget i Skellefteå. Omsättningen uppgick till cirka 830 miljoner kronor 

och bolaget har vid den här tiden cirka 600 anställda.  

I slutet av år 2006 förvärvas koncernen av det Indiska multiaffärsbolaget Wipro Ltd. Företaget verkar 

inom hydraulcylindertillverkning, IT-service, konsulter inom produkt- och affärsprocesser, 

hälsovårdslösningar samt konsumentvård. Wipros vinst år 2006 uppgick till 3,5 miljarder USD och 

företaget är börsnoterat i New York och Bombay.     

Wipro Infrastructure Engineering Limited är helägt av Wipro Ltd. och företaget är ledande inom 

precisionstillverkade hydrauliska komponenter och tillhörande tjänsteutbud. Wipro levererar 

cylindrar till producenter av lastbilar, bygg- och entreprenadmaskiner och 

materialhanteringsutrustning. Deras marknad är främst Indien och Asien.  

Förvärvet av Hydrautokoncernen är Wipros satsning på den Europeiska marknaden. Med en kundbas 

och tekniskt kunnande som byggts upp under decennier får Wipro en språngbräda in i denna 

marknad. Gemensamt levererar Wipro Infrastructure Engineering i nuläget 700 000 cylindrar och 

25 000 pumpar och ventiler om året, med en arbetsstyrka på 1200 man.       
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1.3 Produkterna 
Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå tillverkar kundanpassade hydrauliska cylinderkoncept 

för mobila applikationer. I Skellefteå tillverkas produktsegmenten medium, heavy och special. 

Produkterna light, big och telescopic produceras i de andra anläggningarna i Norden.   

Heavy cylinders är produktgruppen som det här examensarbetet behandlar, 

se figur 1. Dessa produkter har en slaglängd på maximalt 3000 mm och max 

arbetstryck på 350 bar. Diametern uppgår till 200 mm och de kan väga 

uppemot 650 kg.    

 

 

 

 

Figur 1. Hydraulisk entreprenadcylinder. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 

1.4 Applikationerna 
Applikationerna för produkterna av typen medium cylinders ses ofta i kranar för materialhantering. 

Skogsmaskiner har dessa kranar monterade för hantering av timmerstockar, se figur 2. Dessa kranar 

ska kunna lyfta tunga föremål och utsätts därmed för stora krafter. En skogsmaskin går ofta dygnet 

runt och hydraulcylindrarna pressas hårt. Utmattningstester utförs i laboratoriet vid Wipro i 

Skellefteå för att kunna verifiera produktkraven. Wipro har 50 testriggar för att fastställa funktionen 

och tillförlitligheten av cylindrarna.      

 

Figur 2. Kran och skogsmaskin som använder Wipros produkter. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå)  
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Produkterna Heavy cylinders återfinns i applikationer för entreprenadmaskiner. Exempel på maskiner 

som använder dessa tunga cylindrar är hjullastare, grävmaskiner, dumprar, bulldozers, 

pressmaskiner, stensättare och cement pumpar. Många av dessa maskiner används 24 timmar om 

dygnet 365 dagar om året vilket innebär stora krav på de hydrauliska cylindrarna, se figur 3.  

 

Figur 3. Hjullastare och grävmaskin som använder Wipros produkter. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 

Wipros produkter special cylinders har haft stora framgångar inom utvecklingen av 

specialapplikationer för försvarsindustrin och rivningsrobotar, se figur 4.   

 

Figur 4. Rivningsrobot och bandvagn som använder Wipros produkter. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 
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1.5 Syfte och mål 
Det här examensarbetets syfte var att utföra en djupare kartläggning av produktionsflödet av den 

tunga entreprenadgruppen och dess tillhörande komponenter.  

Huvudmålet med examensarbetet var att skapa en giltig simuleringsmodell och med den analysera 

en ökning av produktionsvolymen. Faktorer som skulle undersökas var genomloppstider, 

omställningstider och vilken inverkan kolvstångstillverkningen har för gruppen.  

Primära delmål; att undersöka produktsammansättningen, insamling av indata för modellen, 

sammanställa värdeflödeskartor, undersöka koppling mellan Excel och simuleringsprogrammet och 

slutligen sammanställa resultaten i en teknisk rapport. 

Sekundära delmål; visuell uppbyggnad av relevanta delar av produktionsprocessen.  

1.6 Avgränsningar 
Flödet i den tunga gruppen består av en maskindel som tillverkar mantelrör och en monteringsdel 

som slutmonterar till en komplett hydraulcylinder. Anslutande kolvstångsflöden samt korta 

komponenter bestående i kolv- och topplocksflöden kommer att ingå i kartläggningen. 

Simuleringsmodellen kommer endast att behandla den tunga entreprenadgruppen och dess 

tillhörande resurser. Transporter med truck inom kolvstångsflödet och korta komponenter kommer 

inte att simuleras. Tidsstudier och frekvensstudier på de övriga flödena kolvstång, kolv och 

cylindertopp kommer inte att utföras. Dessa data kommer att hämtas från affärssystemet och 

operatörsintervjuer. 
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2. Teori 
Wipro är i färd med att införa ett nytt produktionssystem som grundar sig i Lean 

produktionsprinciper. Det är därför naturligt att utföra en teoretisk fördjupning av Leanprinciperna. 

En intervju gjordes med Mikael Renström som är Lean projekttekniker på företaget. Den utfördes för 

att jag skulle få bättre kännedom kring Wipro Production System (WPS). Inledningsvis gjordes en 

förstudie som handlade om produktionssimulering. Den genomfördes för att undersöka hur 

flödessimulering har tillämpats och vad som är viktigt att tänka på när man genomför ett 

simuleringsprojekt. 

2.1 Förstudie 
Datorstöd simulering har använts av företag sedan 1950-talet för att öka produktiviteten och minska 

kostnaderna och därmed öka vinsten. Simulering har använts inom den tillverkande industrin, 

processindustrin och den offentliga sektorn.      

2.1.1 Vad är en simulering? 

Den enklaste definitionen av en simulering är ”en imitation av ett system”.  Simulering används 

dagligen till exempel meteorologer använder sig av simuleringsmodeller för att förutsäga de 

kommande dagarnas väder. Ett annat exempel är dagens alla spelkonsoler som simulerar en mängd 

olika scenarion, i dessa kan man testa sina färdigheter i allt från upptäcktsresande till rallyförare. 

Piloter är tvingade att tillbringa en viss tid i en simulator för att överhuvudtaget få flyga ett större 

flygplan. (Robinson, 2004) 

Verkstadsindustrin använder sig dagligen av simulering, till exempel i CAD (Computer Aided Design)- 

program kan FEM-analyser (Finita Element Metod) utföras och på så sätt kan hållfasthet på ett 

system testas. De flesta CNC-maskiner (Computer Numerical Controlled) har en simuleringsfunktion 

som kan generera verktygsbanor och på så sätt kan operatören kontrollera operationen innan den 

fysiskt körs. Hela fabriker kan flödessimuleras med hjälp av kraftfulla datorprogram. Dessa 

simulationer är alla tidsberoende det vill säga de är dynamiska simuleringar, det är också den här 

typen av simulering som är vanligast. (Robinson, 2004) 

Dessa tidsberoende system brukar delas in i fyra olika typer av systemkategorier: 

1. Naturens system: origo i universum, till exempel atomer, planeter, vädersystem och galaxer. 

 

2. Fysiska system: fysiska system som är designade av människan, till exempel hus, bilar och 

fabriker. 

 

3. Abstrakta system: abstrakta system som är ett resultat av mänsklig design, till exempel 

litteratur och matematik. 

 

4. Mänskliga system: mänskligt aktiva system, till exempel en familj, ett arbetslag och en stad. 

 

De här systemen kan alla simuleras. De kan också kombineras med varandra, till exempel en fabrik 

har både fysiska system (maskiner och automatiserade produktionslinor) och mänskliga system 

(arbetslag). Andra system som har denna kombination är leverantörskedjor, sjukhus, 

transportsystem, affärskedjor och militära operationer. Dessa kan med ett gemensamt namn kallas 
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operationssystem dvs. ”ett operationssystem är en viss konfiguration av resurser kombinerade till att 

leverera varor eller service” (Wild, 2002).  

2.1.2 Varför göra en simulering? 

Ett av de vanligaste argumenten är att det oftast kostar mycket mer att göra fysiska modeller, 

jämfört med en datoriserad simuleringsmodell. Till exempel om en flygplats skall byggas så bör man 

veta hur många gater som ska finnas tillgängliga för att klara flygplanstillströmningen. Hur många 

incheckningsdiskar och säkerhetskontroller som behövs. Hur stor bör bagageterminalen och dess 

banor vara? Det finns självklart väldigt många parametrar som spelar in i ett bygge av den här skalan 

men simulering kan underlätta vid beslutsfattningen. (Robinson, 2004) 

De flesta operationssystem har variationer i systemet som kan var förutsägbara, till exempel 

planerade produktionsstopp i en fabrik, bemanning av en industri. Det finns också variationer som är 

oförutsedda till exempel en maskin i en fabrik havererar, hur många patienter kommer att besöka en 

akutmottagning på ett sjukhus. (Robinson, 2004)  

Operationssystem består oftast av flera sammankopplade resurser som arbetar tillsammans och är 

beroende av varandra. Om en resurs i kedjan förändras så kommer de andra också att förändras. Om 

en maskin till exempel ökar takten så kommer en minskning av PIA (Produkter i arbete) att ske 

uppströms men en uppbyggnad av PIA nedströms. (Senge, 1990)  

En detalj ska tillverkas i tre olika maskiner som har en operationstid på exakt 9 min och råmaterialet 

anländer exakt med 10 minuters mellanrum, se figur 5. Detta är en mycket trivial simulering, det tar 

självklart 3x9 = 27 minuter att tillverka detaljen.     

Figur 5. Ur datorsimuleringsprogrammet Simul8, fixerad ankomsttid. 

Om vi istället ändrar ankomsttiden till exponentiell fördelning så kommer simuleringen inte längre 

vara så enkel, se figur 6. Den genomsnittliga tiden som detaljen tillbringar i systemet uppgår till 150 

min. Det kommer att bildas köer mellan maskinerna och det är svårt att förutse systemets kapacitet 

på grund av den varierande fördelningen. 

Figur 6. Ur datorsimuleringsprogrammet Simul8, exponentiell ankomsttid.           

2.1.3 Dynamisk komplexitet 

En tillverkande fabrik anses ha en funktionell verkstadslayout när maskiner med likartade funktioner 

är samlade i maskingrupper. Tillverkningsordern går sedan kors och tvärs mellan avdelningarna, 

dubbelriktade flöden är också vanligt förekommande. Detta produktionssätt skapar invecklade 
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flöden, om det är dubbelriktat flöde så innebär det två kopplingar mellan varje maskin. Antalet 

kopplingar, k, kan räknas ut med hjälp av ekvation 1. 

 𝑘 = 𝑛(𝑛 − 1)         𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟    (Ekv. 1) 

Dynamisk komplexitet kan också finnas i mindre system. Senge illustrerar det här i ”beer distribution 

game” detta spel består av en enkel leverantörskedja med bryggeri till återförsäljare till 

snabbköpsbutik. De olika beställningarna görs oberoende av varandra, snabbköpet beställer av 

återförsäljaren som i sin tur beställer av bryggeriet. Det är en fördröjning i tid mellan lagd order och 

levererade varor.  Detta spel visar att små förändringar i försäljning i snabbköpet kan leda till väldigt 

stora lager hos återförsäljare och bryggeriet. Senge vill visa att en händelse kan på kort tid uppfattas 

som positiv men ser man under en längre tidsperiod så kan samma händelse besitta en helt annan 

betydelse. Han visar också med detta spel att en händelse i ett system kan ha många olika 

konsekvenser för de olika aktörerna. (Senge, 1990)  

2.1.4 Fördelar med simulering (Robinson, 2004) 

Det finns många fördelar med att utföra simulering, de främsta presenteras nedan. 

 Kostnad 

Som tidigare nämnt så är kostnaden att experimentera med fysiska modeller oftast 

mycket högre jämfört med datoriserade modeller. Processer i industrin kan simuleras 

utan produktionsstopp. Om det skulle visa sig att de tänkta förändringarna skulle vara 

en förlustaffär så drabbar detta inte den verkliga organisationen. Det verkliga 

systemet kanske inte existerar, det kan vara nyinvesteringar på mångmiljonbelopp 

som planeras, då finns bara ett alternativ och det är att bygga en modell. 

 

 Tid 

Den datoriserade simulering måste inte utföras i realtid. Med dagens datorer kan 

komplexa system simuleras på några minuter som kanske skulle ta flera år att testa i 

verkligheten. Det ger också möjligheten att testa flera olika lösningar under en kort 

tidsperiod. Jämförelser med det verkliga systemet går att göra under simuleringen, 

vilket skulle vara en omöjlighet om det verkliga systemet utförde experimenten. 

 

 Kontroll 

Kontrollen av simuleringen är betydligt större i den virtuella världen t.ex. om en 

arbetsgrupp utför ett experiment så kanske de ingående personerna presterar bättre 

än normalt när de är uppmärksammade, vilket skulle leda till ett felaktigt resultat. 

Fysiska experiment kan bara utföras en gång med samma förhållanden, medan en 

datoriserad simulering kan utföras ett flertal gånger med exakt samma förhållanden. 

Det finns också möjlighet att simulera olika typer av scenarion med samma modell. Vid 

en korsning med trafikljus skulle man kunna simulera olika variationer på 

ljussignalerna för att komma fram till den bästa kombinationen. 

 

 Skapar tankeverksamhet 

Alla som är involverade i simuleringsprojektet får möjlighet att tänka igenom olika 

problemfrågeställningar, som de inte skulle reflektera över tidigare. Robinson menar 
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att 50 procent av vinsten som ett simuleringsprojekt ger, fås redan före det första 

experimentet är utfört. Då syftar han enbart på datainsamlingen och 

modellbyggandet.  

 

 Förståelse 

Förståelsen för systemets samverkan ökar när en simulering genomförs. Orsak och 

verkan blir tydligare för mottagaren av simuleringsresultaten. 

 

 Beslutsfattning 

Resultaten från en simulering kan användas som underlag vid beslutsfattning inom 

företaget. 

  

 Goda idéer och kommunikation 

Det är ofta som goda idéer avfärdas i brist på argument och validitet. Med 

simuleringsprogramvaran kan argumenten stärkas och presenteras för ledningen vilket 

möjliggör en bättre kommunikation.  

2.1.5 Nackdelar med simulering 

De nackdelar med simulering som är viktiga att tänka på är: 

 Kompetens 

De datorprogram som finns till hjälp för att bygga och analysera simuleringsmodeller 

är oftast komplicerade och kräver teknisk kunnande hos användaren. 

 Tid 

All simulering tar tid, datainsamlingen kan i vissa fall vara mer tidkrävande än själva 

uppbyggandet av modellen. De resultat som fås ur en simulering ger ofta inte direkta 

vinster, det handlar oftast om en förändringsprocess. 

 Kostnad 

Dagens simuleringsprogram är dyra i införskaffandet. Vidare kan ytterligare kostnader 

krävas vad gäller anställning av konsulter. 

 Tilltro 

Det behöver inte vara exakta resultat som genereras ur en simulering, det är väldigt 

många faktorer som spelar in i en simuleringsmodell. Den största felkällan är indata, 

en simulering kan inte vara bättre än den givna indatan. Antaganden och förenklingar 

måste objektivt granskas. 
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2.2 Lean produktion 
Produktionsstrategin Lean produktion kan översättas på svenska till resurssnål eller mager 

produktion. Toyotas produktionssystem är byggstenarna till Lean produktion. I slutet av 1980-talet 

gjordes en omfattande studie av bilindustrin på Massachusetts Institute of Technology. Författarna 

Womack, Jones och Ross sammanfattade denna femåriga studie i en bok, ”The machine that changed 

the world”, som kom att bli världsomspännande och termen Lean produktion myntades. 

2.2.1 Historia 

Henry Ford (1863-1947) var grundaren av produktionssystemet massproduktion. Han arbetade till en 

början som jordbrukare hos sin far och kom då i kontakt med ångmaskiner. Senare utbildade han sig 

inom maskinteknik, bokföring och affärsverksamhet. I samband med detta drev han eget jordbruk 

och en enkel affärsrörelse med virke. Han arbetade också som kringvandrande mekaniker och kom 

därmed i kontakt med förbränningsmotorn. Han såg möjligheterna med denna motor och ville skapa 

ett självdrivande fordon. (Bellgran & Säfsten, 2005) 

Bilarna som Ford ville tillverka skulle främst vara 

lätta, snabba, pålitliga och samtidigt ha ett lågt 

pris. 1908 lanserades T-forden, se figur 7, som var 

en bil med förbränningsmotor monterad i fronten. 

Denna motor var vattenkyld och drev bakhjulen 

vilket var ett nytt koncept. Ford skapade en 

revolutionerande produktionsteknik och hade 

enorm framgång med T-forden. (Bellgran & 

Säfsten, 2005) 

 
Figur 7. Henry Ford med sin T-Ford. (Källa: The Library of Congress)  

Henry Ford anställde två mycket kompetenta medarbetare, verktygstillverkaren Walter E. Flanders 

och ingenjören Max F. Wollering. Dessa kom att bli nyckelpersoner för Fords verksamhet. Flanders 

implementerade flödesorienterad produktionsuppställning istället för den tidigare funktionella 

placeringen. Han bestämde också att lagernivån för råmaterial endast skulle uppgå till tio dagar. Krav 

på leverantörernas lager och planering av långsiktiga materialinköp var också parametrar som 

Flanders arbetade för. Han menade att biltillverkning består av en sammanslutning av tre konstarter: 

att köpa material, att producera och att sälja. Produktionschefen Wollering införde tillverkning av 

exakt likadana delar för att möjliggöra utbytbarhet. För att kunna uppnå det byggdes jiggar och 

fixturer för komponenttillverkningen. Standardisering och kvalitetskontroll var också något som 

genomsyrade Fords produktionsanläggningar. Den fortsatt höga efterfrågan gjorde att 

massproduktionstekniken utvecklades. Ford uppfann det löpande bandet som fick stor 

genomslagskraft år 1913, då tillverkades 16 000 bilar i månaden. Tiden från första operation till färdig 

produkt hade förkortats från 14 timmar till 7 timmar och 33 minuter. År 1916 uppgick den månatliga 

produktionen till 49 000 bilar och priset hade minskat från $ 850 till $ 360 per bil. Materialhantering 

var en gigantisk process inom Fords fabriker, de använde sig av system av hängtrasportörer som var 

flera kilometer långa. Dessa fungerade som lager för råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter, 

samtidigt frigjorde transportörerna viktig golvyta. (Bellgran & Säfsten, 2005), (Helling, 1992) 
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Henry Ford dominerade bilindustrin med sin T-Ford i nära tjugo år. 15 miljoner exemplar av T-Forden 

tillverkades utan några större förändringar av konstruktionen och samtliga var svarta. Företagets 

produktionsfilosofi förändrade den industriella världen och kom att ha stor betydelse för framtida 

produktionsutveckling. (Bellgran & Säfsten, 2005) 

Sakichi Toyoda (1867-1930) var en innovativ ingenjör som i slutet av 1800-talet startade Japans 

första vävfabrik. Han uppfann en manuell vävstol som han senare utvecklade till kraftdriven vävstol. I 

januari 1918 grundade han Toyoda Spinning and Weaving Company för att sedan tillsammans med 

sin son utveckla en automatisk vävstol. 

Han uppfann en speciell feldetekteringsanordning för att automatiskt stanna vävstolen om tråden 

skulle brista. Det här kom att bli en av grundpelarna i Toyotas produktionssystem. Det kallades Jidoka 

och kan översättas till inbyggd kvalitet. 

Toyotas produktionssystems fader var Taiichi Ohno (1912-1990) som utvecklade revolutionerande 

metoder för att uppnå en resurssnål produktion. Han fick uppdraget av dåvarande VD Eiji Toyoda att 

förbättra Toyotas produktionssystem så att det blev lika produktivt som Fords. Uppgiften var väldigt 

komplex och skulle innebära stora förändringar i organisationens tankesätt. Ohno insåg att enbart 

kopiera amerikanernas massproduktionskoncept skulle inte fungera i Japan. Den rådande finansiella 

situationen hos Toyota var dålig vid den här tidpunkten. Det efterfrågades olika typer av produkter 

och marknaden var liten. Ohno tog efter Fords principer med ett kontinuerligt flöde men gjorde om 

detta till ett enstycksflöde. Det här skapade större flexibilitet i systemet och kunde svara mot den 

japanska marknaden. Ohno tog också till sig det amerikanska kvalitetsmetoderna.    

2.2.2 De sju slöserierna 

Inom Lean produktion brukar det talas om de sju slöserierna, de sju typerna av muda (japanska för 

slöseri). På senare tid har även en åttonde punkt lagts till. 

1. Överproduktion - tillverkar mer eller tidigare än vad som behövs 

2. Väntan - på att något ska hända 

3. Transporter - onödiga materialtransporter 

4. Överprocessning - att göra mer arbete än vad kunden kräver 

5. Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt, förhindrar att problemen blir synliga 

6. Rörelser - medarbetarna utför onödiga rörelser för att kunna utföra sitt jobb 

7. Kassationer och omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för 

kunden 

8. Kunskap - medarbetarnas outnyttjade kreativitet   
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2.2.3 De fem principerna 

Målsättningen att bekämpa resursslöseriet och fokusering på kunden kan sammanfattas i fem olika 

principer. Dessa genomsyrar alla verksamheter som verkar för att införa Lean produktion. (Womack 

& Jones, 2003)   

De fem Leanprinciperna: 

1. Definiera värdet 

2. Värdeflödet  

3. Jämna ut flödet 

4. Dragande system 

5. Perfektion 

2.2.4 Definiera värdet 

Den första principen handlar om att specificera vad som skapar kundvärde till produkten. Kunden ska 

vara i centrum, aktieägarna och ledningsgruppens finansiella inställning ska inte påverka 

specificeringen av produktens kundvärde. Värdet skapas av tillverkarna och kunden anser att det är 

därför som dessa finns. Vad är kunden beredd att betala? Vad, när och hur vill kunden ha det? Att 

specificera värdet är inte en enkel uppgift för de tillverkande företagen. Värdet är oftast hårt knutet 

till en lägre kostnad, ökade produktvarianter och snabb leverans. Istället bör företagen ifrågasätta de 

gamla definitionerna och undersöka vad som verkligen utgör ett värde för kunden. (Womack & 

Jones, 2003) 

Produkterna i ett företag passerar oftast flera olika steg i tillverkningsprocessen och om värdet 

definieras för varje steg i kedjan så kan det leda till ett missvisande slutresultat. Varje avdelning gör 

sin egen definition som passar dem. Istället bör företaget se till den färdiga produkten genom 

kundens ögon. (Womack & Jones, 2003) 

Produktens värde kommer att förändras med tiden och en ny definition måste genomföras. Det här 

leder ofta till att nya kundsegment upptäcks och försäljningen ökar, vilket är väldigt viktigt för att 

lyckas med Lean produktion. Eftersom en Lean organisation frigör resurser är det viktigt att finna nya 

kunder som kan mätta dessa resurser, för att behålla de anställda och för att utnyttja de ekonomiska 

tillgångarna på bästa sätt. (Womack & Jones, 2003) 

När produktens värde är definierat gäller det att bestämma en standardkostnad för produkten. Den 

här kostnaden ska baseras på resurserna och mödan som krävs för att tillverka den specifika 

produkten. All nuvarande synlig muda ska vara bortagen ur processen. Vanligtvis prissätts produkter 

baserat på vad marknaden kan utstå. Sedan arbetar företaget baklänges för att fasställa kostnaden 

för att tillverka just den produkten och godkänner vinstmarginalen. Om Lean-tänket istället tillämpas 

så beräknas standardkostnaden efter att alla slöserier har tagits bort från produkten. Det vill säga alla 

onödiga steg som inte skapar värde till produkten är borttagna. Det här står till grund för 

standarkostnaden för att utveckla, orderlägga och producera produkten. Priset kan i de flesta fall 

sättas lägre jämfört med de konkurerande bolagen, vilket gynnar försäljningen och den frigjorda 

resurskapaciteten. Vidare kan försäljningen ökas genom att produkterna ges nya egenskaper och 

expansion av återförsäljare, servicenätverk och eftermarknad, alltid med kunden i fokus. (Womack & 

Jones, 2003) 
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2.2.5 Värdeflödet 

Identifiering av det totala värdeflödet för varje produkt är den andra principen som ett företag bör 

arbeta med för att uppnå en Lean verksamhet. Det här görs för att upptäcka och minska muda 

(resursslöseri). Till att börja med kategoriseras aktiviteterna efter tre olika kategorier: 

1. De som verkligen skapar kundvärde. 

2. De som inte direkt skapar kundvärde men krävs i produktframtagningen, orderhantering 

och produktionsprocessen. Dessa kan ännu inte elimineras.  

3. De som inte skapar något värde för kunden, kan omedelbart elimineras. 

I denna analys kommer en stor del av produktionsstegen att hamna i kategori två. De är också dessa 

slöserier som företaget bör koncentrera sina resurser på.   

Ett verktyg som ofta används för att analysera det värdeskapande flödet är värdeflödesanalys. Den 

består av processkartor eller ett mer känt begrepp inom den industriella världen ”Value Stream 

Mapping”. Dessa VSM-kartor mäter prestandan i flödet vad gällande resursutnyttjande, produkter i 

arbete och tid. Med hjälp av kartan kan analyser av lagersaldon, ledtider, informationsflöde och 

värdeskapande tider genomföras, på så sätt kan resursslöserier upptäckas. (Womack & Jones, 2003)  

Det här är en metodik som visualiserar förädlingsprocessen och bör användas för att lyckas med 

övergången till Lean produktion. Syftet är att kunna se hela värdeflödet från dörr till dörr och att på 

ett snabbt sätt kunna upptäcka förbättringsmöjligheterna. (Lean Enterprise Institute Sweden) 

När man arbetar med VSM-kartor så används papper och penna för att på ett snabbt och enkelt sätt 

kunna rita en bild av informations- och materialflödet i produktionssystemet. Enkla symboler 

används för att presentera de olika processerna, se figur 8. 

     

Figur 8. Exempel på symboler som används i en processkarta. 

Exempel på symboler för materialflödet och informationsflödet kan ses i figur 9. 

 

Figur 9. Exempel på symboler som används i en processkarta. 

Ett exempel på hur det kan se ut hos ett företag som tillverkar styrkonsoler till fordonsindustrin 

enligt den traditionella tryckande produktionsprincipen, se figur 10. 
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Figur 10. Exempel på VSM-karta, nuvarande tillstånd. (Källa: Lean Enterprice Institute, www.lean.org) 

Gör man istället en karta av framtida bättre tillstånd och tillämpar Lean produktionsprinciper, så 

skulle denna kunna se ut som figur 11. Här har ett kanbansystem, se kapitel 2.2.7, och supermarkets 

använts för att kontrollera materialflödet. Svets- och monteringsstationerna har sammanslagits till en 

flödesgrupp. MPS-systemet håller på att avvecklas då detta inte längre behövs. Ett dragande system 

har skapats, där kunden drar ut produkterna. Kaizenidéer har markerats för fortsatt 

förbättringsarbete. För att kunna nå det här framtida tillståndet så krävs kortare ledtider och 

omställningstider. Att jämna ut flödet är en viktig del i detta förbättringsarbete. 

 
 Figur 11. Exempel på VSM-karta, framtida tillstånd. (Källa: Lean Enterprice Institute, www.lean.org) 
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2.2.6 Jämna ut flödet 

Produktens kundvärde och kartläggning av värdeflödet har genomförts. Nästa steg för att uppnå en 

resurssnål produktion är att jämna ut flödet. Här gäller det att först implementera ett för många nytt 

tankesätt, nämligen enstycks- och kontinuerligt flöde. Det handlar om att frångå tankesättet att dela 

upp allt i funktionella avdelningar eller operationer samt att gruppera produkttyper i batcher. 

Fokusering på produktens behov istället för organisationen och utrustningen. En maskin måste inte 

konstant skära spånor för att verksamheten skall vara lönsam. Kontinuerligt flöde från råmaterial till 

färdig produkt är något som istället bör eftersträvas. (Womack & Jones, 2003)  

Kontinuerlig flödeslayout består ofta av flödesgrupper, där maskinerna är uppställda efter 

produktionsflödet, där inga mellanlager får förekomma. För att kunna uppnå detta enstycksflöde 

ställs stora krav på operationernas ställtider. De här kräver också att maskinerna är bra underhållna 

och att de kan köras precis när det behövs. Varje detalj som tillverkas måste göras i rätt ordning. 

Dessa flödesgrupper har tendens att vara störningskänsliga och om en del av systemet fallerar så 

drabbas hela flödet, därav krävs det att operatörerna inom gruppen kan sköta varandras 

arbetsuppgifter. Arbetssättet måste standardiseras av teamet, inte av någon avlägsen ingenjörsgrupp 

och operatörerna bör själv utföra kvalitetskontrollen. (Womack & Jones, 2003) 

Poka-yoke, japanskt ord som kan översättas till rättssäkring, gör det omöjligt för operatör eller 

maskin att göra fel. Det är ett kvalitetssäkringskoncept som den japanske ingenjören Shigeo Shingo 

utvecklade för att förebygga mänskligt felande i produktionen. Ett exempel där rättsäkring kan 

används är vid en monteringsstation där de olika detaljerna ligger i förvaringslådor med fotoceller. 

När montören plockar en detalj ur lådan så bryts ljusstrålen, om fel detalj tas ur lådan så signaleras 

detta. Skulle någon monteringsdetalj inte plockas så indikeras även det. Maskiner kan också utrustas 

med konceptet poka-yoke för att förebygga fel. En fixtur till en maskin kan fungera enligt detta 

koncept då den omöjliggör felplacering av arbetsstycket. (Womack & Jones, 2003) 

Materialflödet genom verksamheten kan beskrivas av fyra olika former, se figur 12. 

 

Figur 12. Olika former av materialflöden. (Källa: Produktionsutveckling) 

Dessa olika typer representerar förädlingsprocessen i produktionssystemet. Den första typen är ett 

konvergerande flöde och kallas för A-typ. Här omvandlas många komponenter till ett fåtal 

slutprodukter. Den här typen är vanlig i ett monteringssystem. (Bellgran & Säfsten, 2005) 

Den divergerande V-typen representerar det motsatta, det vill säga där ett fåtal komponenter 

omvandlas till ett brett sortiment av slutprodukter. Exempel där denna typ förekommer är i sågverk 

och slakterier. (Bellgran & Säfsten, 2005) 

X-typen är en sammansättning av de två föregående typerna och som ofta företräds vid Lean 

produktion. Ett flertal komponenter sätts samman till ett fåtal standardiserade moduler. Dessa 

kombineras sedan, sent i tillverkningsflödet, efter kundens önskemål. Det här ger en stor 
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produktbredd med ett fåtal standardmoduler. Den här typen av sammansättning håller nere 

ställtiderna då variationen av detaljer i produktmixen minskar. (Bellgran & Säfsten, 2005)  

Den sista formen kallas t-typ där produkten mycket sent i flödet ges den specifika utformningen. Den 

här typen använd vid t.ex. tillverkning av aluminiumburkar där slutvarianten skapas med olika tryck 

på burkens utsida. (Bellgran & Säfsten, 2005)          

Produktutveckling kan ofta ske enligt följande tillvägagångssätt: marknadsavdelningen beslutar om 

ett behov av en viss produkt, som sedan konstruktörerna designar. Prototypavdelningen tillverkar en 

prototyp för att utföra olika test för att se om den kan svara mot kraven. Vidare sker verktygens 

design av verktygsavdelningen för att kunna producera den godkända prototypen i större skala. 

Produktionsavdelning tar sedan över ärendet och funderar ut hur tillverkningen skall ske och hur 

komponenter skall monteras för att uppnå den slutliga produkten. Samtidigt har inköpsavdelningen 

redan köpt de specifika komponenterna, när designen var färdigställd från konstruktionsavdelningen, 

som skall ingå i slutmonteringen. Om det här produktutvecklingssättet tillämpas så kommer det 

innebära att ärendet flyttas mellan avdelningarna och köer kommer att uppstå mellan dessa. 

Omarbete kommer också vara en köbildande faktor. En del problem som uppstår kan i hemlighet 

rättas till nedströms i kedjan, för att det är så omständigt att backa processen. (Womack & Jones, 

2003) 

Ett Lean tillvägagångssätt för produktutveckling börjar med att en grupp av kompetenta personer 

sammansätts. Dessa personer ska tillföra värde inom deras specifika område t.ex. produktens design, 

inköp, verktyg och produktionsplanering. Gruppen ska intensivt samarbeta under en kortare 

tidsperiod och följa en specifik metodik vid beslutsfattande. Quality Function Deployment (QFD) är 

en metod som hjälper teamet att standardisera arbetet. Det leder till att teamet alltid arbetar på 

samma sätt när en ny produkt tas fram. Om alla team inom företaget följer samma metod så 

kommer denna att utvecklas och den kan användas för att analysera genomloppstider. När teamet 

använder sig av QFD och specificerar värde så kommer omarbete och bakåtflöde elimineras. Det 

innebära att produktframtagningsprocessen förkortas och mindre arbete behöver utföras. Samtidigt 

uppnår den framtagna produkten kundens önskemål, då kundvärdet är en betydande del i denna 

process. (Womack & Jones, 2003)  

Takt-tid är ett viktigt begrepp för att uppnå ett jämnt flöde, det gäller att synkronisera 

produktionsgraden med försäljningsgraden. Takten ska alltid svara mot den faktiska efterfrågan och 

produktionen ska hålla denna takt. Den kan visuellt representeras på en enkel whiteboard vid varje 

produktionsgrupp, i vissa fall används elektroniska tavlor (andon-tavlor). Att alla kan se hur 

produktionen ligger till är en annan användbar Leanteknik, visuell kontroll, som kan ske med dessa 

elektroniska tavlor. De här tavlorna underlättar för de olika teamen att hålla takten, eftersom de 

alarmerar då takten reduceras. På så sätt kan problemet snabbt åtgärdas och slöserier kan 

upptäckas. (Womack & Jones, 2003) 

2.2.7 Dragande system 

Nästa steg mot en Lean produktion är att ställa om produktionen, från ett tryckande 

produktionssystem, till ett dragande system. Detta kan enkelt beskrivas genom att kunden drar fram 

produkterna genom hela tillverkningsprocessen. 
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Det gamla tryckande systemet bygger på försäljningsprognoser. En produktionsplan upprättas och 

tillverkningsorder skickas ut till de olika tillverkningsstationerna. Artiklarna trycks sedan genom 

produktionsprocessen, se figur 13. Här sker tillverkningen i stora batcher med en hög 

maskinbeläggningen och det förekommer buffertlager för att underlätta vid produktionsstörningar. 

Tidsfördröjning kan ske mellan de sekventiella stationerna då orderinformationen ofta går genom ett 

planeringssystem. Det här leder i sin tur till att produkten ofta inte blir klar i rätt tid. (Hågeryd, 

Björklund, & Lenner, 1997) 

  

Figur 13. Ett tryckande produktionssystem. (Källa: Modern produktionsteknik del 2) 

Det dragande systemet har tillverkningsorderpunkten sist i produktionsprocessen. Den sista 

stationen beställer av den föregående i flödet och så vidare, se figur 14. Det här systemet har mindre 

buffertlager och partier jämfört med ett tryckande systemet. Dragande systemet kan sägas vara 

kundorderstyrt då kunden drar produkter från fabriken. Detta innebär också att produkterna 

tillverkas när de behövs och inte tidigare. Det här är grunden till ett annat viktigt begrepp: just-in-

time (JIT), som kommer från Toyotas produktionssystem (TPS). 

  

Figur 14. Ett dragande produktionssystem. (Källa: Modern produktionsteknik del 2) 

JIT är en av stöttepelarna inom TPS för att uppnå en resurssnål produktion. Idealet för JIT-produktion 

är när inga döda lager finns utan allt material befinner sig i ett förädlande arbete. Det här idealet är 

inte möjligt att nå men viktigt att kämpa för. Ett företag som anammar JIT jobbar ständigt mot 

minskning av partistorlekarna och ställtider. Mindre lager i systemet ger en snabbare 

reaktionsförmåga på kundens krav och bättre framförhållning . Ett lagerstyrningshjälpmedel som ofta 

används i samband med JIT-produktion är det Japanska Kanban-systemet som kommer från TPS.    

Kanban är ett kraftfullt verktyg för att styra flödet och med det skapa ett jämnt dragande flöde. Det 

är ett kort som innehåller information som kan delas upp i tre kategorier: 

1. Upphämtning  

1. Överföring 

2. Tillverkning 

Taiichi Ohno inspirerades av de amerikanska supermarket-butikerna när han skapade dessa kort. 

Kunden plockar varan från hyllan och den registreras i kassan. Inköpsavdelning får sedan ett kort som 
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innehåller information om kvantiteter som har sålts. De kan då snabbt fylla upp hyllorna igen och 

beställa nya varor. Det här kan liknas med ett kanban-system, då varorna representerar produkter, i 

en tillverkningsprocess. 

Kanban gör överproduktion omöjlig på grund av att det krävs ett kort för att något ska kunna 

tillverkas eller transporteras. Operatörerna sköter själva informationsflödet mellan 

arbetsstationerna, det leder till att överordnad orderstyrning inte behövs. Det förhindrar också att 

defekta detaljer går vidare i flödet då dessa omedelbart tas ur flödet och felkällan kan därmed 

spåras. Minskning av antalet kanban-kort synliggör problem i produktionen då systemet blir 

känsligare för störningar. (Ohno, 1988)  

2.2.8 Perfektion       

Eliminering av all muda skulle anses vara det perfekta tillståndet för en organisation som arbetar 

med Lean produktion. Det här är självklart omöjligt att uppnå men det går dock alltid att bli lite 

bättre på det man gör, ännu mer Lean. Den sista principen inom Lean-läran, är att ständigt utföra ett 

förbättringsarbete med perfektion som målsättning. 

Att spendera stora summor på förbättringsarbete av isolerade aktiviteter kan givetvis kortsiktigt 

förbättra situationen men är ofta fel sätt att sträva efter perfektion. De flesta värdeflöden kan bli 

mycket bättre om de ses som en helhet och om rätt analysverktyg används. För att uppnå radikala 

och långsiktiga förbättringar bör två ytterligare tekniker efterföljas: (1) Värdeflödesschefen bör skapa 

en inre bild för hur han anser att det perfekta tillståndet ser ut, för att sedan införa de fyra första 

Leanprinciperna. (2) Sedan ska värdeflödesschefen bestämma sig för vilket muda som är viktigast att 

angripa och eliminera detta med hjälp av strategisk planeringsmetodik (på japanska hoshin kanri). 

Metodiken Plan-Do-Check-Act tillämpas i detta fall som är en fyrstegsmetod för problemlösning, se 

figur 15. 

 
Figur 15. Plan-Do-Check-Act-cykeln. 

Plan (planera) 

Den här metoden börjar med planering, här formuleras problemet och ett mätbart mål 

specificeras. Planera arbetssättet för genomförandet, analysera problemet och undersök roten 

till detta. Upprätta en övergripande projektplan. 

Do (utföra) 

Ta fram en potentiell lösning som angriper roten till problemet. Planera och välj lösning, 

implementera sedan denna lösning. 
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Check (korrigera) 

Samla data från lösningen och analysera denna. Är målet uppnått fortsätt till nästa steg om 

inte börja om från steg ett. 

Act (införa) 

Planera fortsatt observation av lösningen, fortsätt förfina och standardisera lösningen. 

Skapa en vision och ta fram två till tre viktiga delmål för att kunna uppnå denna. Det gäller att 

fokusera på dessa mål och sidolägga andra, till fördel för visionen. Det här gör att koncentrationen 

läggs på en sak i taget och den överges inte förrän uppgiften är löst och målen är uppnådda. Här är 

det bra om PDCA-metodiken används som styrning. 

Ständiga förändringsmöjligheter är djupt rotat i japanernas mentalitet. Efter andra världskriget var de 

flesta japanska företag tvungna att börja om från grunden. Det krävdes att alla inom verksamheten 

kämpade för framåtskridande varje dag. Detta blev ett levnadssätt som kom att kallas Kaizen. 

Kazien är ett begrepp som ofta används inom Lean produktion när man talar om förbättringsarbete. 

Det är en ständigt pågående förbättringsprocess av individens personliga liv, hemma och i arbetet. 

När detta begrepp tillämpas på arbetsplatsen innebär det att alla inom företaget berörs såväl chefer 

som anställda. Strategins budskap är att inte en dag bör gå utan att någon slags förbättring görs inom 

företaget. Kaizenparaplyet sammanfattar de ingående japanska ledningsmetoder som förenar 

begreppet Kaizen, se figur 16. (Imai, 1986) 

 
Figur 16. Kaizenparaplyet. (Källa: Kaizen) 

Japanerna delar in ledarskapet i två olika huvudkomponenter som är att förvalta och att förbättra. 

Med förvalta menas att bevara rådande arbetsnormer såsom teknologi, drift och företagsledning. 

Förbättra handlar om att ständigt förbättra dessa normer. Kaizen kan ses som den sammanförande 

bryggan mellan dessa två huvudkomponenter, se figur 17. (Imai, 1986) 

 
Figur 17. Japanskt synsätt på arbetsfunktioner. (Källa: Kaizen) 
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Den västerländska uppfattningen om arbetsfunktionerna ser lite annorlunda ut jämfört med den 

japanska. Här finns inget utrymme för Kaizenkonceptet, se figur 18. 

 
Figur 18. Västerländskt synsätt på arbetsfunktioner. (Källa: Kaizen) 

Kaizens femstegs-förbättringar (5S) innebär att man skapar ordning och reda på ett systematiskt sätt. 

Det handlar om att ha tillgång till det man behöver för att på rätt sätt kunna utföra sitt arbete i rätt 

tid.  Fem S kommer från de fem japanska ord som sammanfattar den här metoden:  

1. Sortera (Seiri) de nödvändiga verktygen för att utföra arbetet och de onödiga ska elimineras 

2. Systematisera (Seiton) allt som är nödvändigt för att arbetet ska kunna utföras i rätt tid  

3. Städa (Seiso) arbetsplats och utrustning 

4. Standardisera (Seiketsu) arbetets dagliga rutiner, gör det till en vana att hålla rent och 

prydligt  

5. Se till (Shitsuke) följa de fastslagna procedurerna på arbetsplatsen   

5S kan användas i hela organisationen från fabriksgolvet till VD-kontoret. De kan gynna företagets 

produktionsflöde, minska slöseri av resurser och bättre utnyttjande av lokalytan. Trivseln på 

arbetsplatsen tenderar också att bli bättre när det är ordning och reda. Verktyg och maskiner får 

längre livslängd när de kontinuerligt inspekteras och rengörs. (Imai, 1986) 

2.3 Wipro production system (WPS) 
Källa: Lean projekttekniker Mikael Renström.  

I början av 90-talet påbörjades introduktion av Just-In-Time i företaget men utan någon större 

framgång. Här sågs inte hela systemets samverkan utan punktinsatser utfördes. Kunskapen saknades 

för att genomföra JIT-tänket i organisationen. Ett halvår gick och sedan lades projektet ner.       

Företaget har sedan 2006 arbetat med implementering av WPS. Det här produktionssystemet 

grundar sig i Lean produktion men är specialanpassat för Wipro i Skellefteå. Företaget tog hjälp av 

konsultbolaget Efeso för att skräddarsy WPS efter bolagets förutsättningar. Det gjordes en förstudie 

våren 2006 som bestod av nulägesanalys, värdeflödeskartor och intervjuer. Konsultbolaget 

sammanställde materialet till en åtgärdsplan. De ansåg att produktiviteten skulle kunna höjas med 

50 % och att lagren skulle kunna halveras om WPS genomfördes. Planen är att konsulterna ska hjälpa 

till med uppstarten till den punkt då företaget själv kan styra det nya produktionssystemet. 

Kontinuerlig utbildning hålls inom företaget där fokus ligger i förståelse av Lean och samspelet med 

WPS.  

En daglig styrningstavla sattes upp centralt i fabriken. Vid denna tavla sker dagliga möten med 

verkställande direktör, produktionsledare, logistiker och produktionstekniker. Det senaste dygnets 

status och nuläge presenteras. Personalbemanning, driftstopp och materialbrister är ämnen som 
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behandlas. Redan första veckan kom flera fel upp till ytan och kunde därmed åtgärdas. Det här 

arbetssättet leder till snabbare beslutsfattning. 

Day-by-hourtavlor har satts upp vid ett antal produktionsgrupper. Dessa whiteboardtavlor är en 

visuell presentation av tim-takten som gruppen arbetar mot och den uppnådda produktionstakten. 

Gruppen skriver själv upp hur många detaljer de har producerat per timme. Skulle en störning 

inträffa så måste den antecknas på en standardiserad mall som sätts upp på tavlan. Varje dag ska 

produktionsledaren eller teknikern läsa och dokumentera tavlans utfall. Alla blir medvetna om vilka 

störningar som förekommer i de olika produktionsgrupperna. Fokuserade förbättringsåtgärder kan 

genomföras då problemen kommer upp till ytan och blir synliga.      

Pilotfasen inledes i mitten av september 2006. Den här fasen innehöll fyra olika teamvågor. Dessa 

team bestod av en konsult och 4-5 medarbetare från olika avdelningar inom företaget som ansågs 

vara lämpliga i detta första försök. De fick specifika uppgifter och tydliga mål sattes upp. Teamen 

arbetade under en begränsad tidsperiod på åtta veckor efter en standardiserad arbetsrutt. När halva 

tiden hade gått genomfördes en standardiserad audit för att se om teamen befann sig på rätt kurs 

för att nå målen. Auditen utfördes av en styrgrupp som bestod av ledningsrepresentanter, 

fackombud och teamledaren. När åtta veckor hade fortlöpt gjordes en slutlig audit för att följa upp 

och se resultatet av arbetet. Utvärdering och lärdomar kunde dras av detta pilotprojekt som kom att 

utvecklas till att fler team startades och idag har cirka femtio team startats. 

Bland teamen i de första fem teamvågorna låg fokus i dessa fem olika huvudpunkter: 

 Fem S (5S) - strukturera, renhålla och standardisera arbetsplatsen 

 Omställningsreduktion - minska onödigt långa maskinställtider 

 Operatörsunderhåll - skapa rutiner för arbetet 

 Team effektivitet 

 Flöde 

Fyra typer av pelare startades upp under pilotfasen och expansionsfasen. Dessa specialistgrupper 

skulle fungera som expertgrupper inom deras område, de skulle också initiera nya teamstarter. 

 Fokuserade förbättringar 

 Kvalitet 

 Underhåll 

 Flöde 

Lyft och vipp var den första arbetsgruppen som WPS infördes i. Gruppen hanterar stora 

produktionsvolymer och hade vissa problem med effektiviteten, därmed en lämplig grupp att starta 

med. Till en början koncentrerades insatserna till mantelrörsflödet för att senare även ta med 

kolvstångsflödet och komponentflödet. Vidare bildades fler team runt denna arbetsgrupp såsom 

måleri, godsutlastning och intern logistik. Målsättningen var att reducera lager till 50 % och på sikt 

öka produktiviteten med 30 %. Ledtiden för mantelrörsflödet i produktionsgrupp lyft och vipp har 

kortats med 65 % och för kolvstångsflödet har den minskat med 35 %. Det har också inneburit 

minskning av lagernivåerna och produkter i arbete. Arbetsstyrkan har kunnat minskas med 5 av 28 

man vid den här arbetsgruppen. 
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Våg tre och fyra var utbyggnader av teamvåg ett och två där fler produktionsgrupper lades till. I 

teamvåg två tillkom logistik-, inköps- och marknadsavdelningen. Här jobbade grupperna mycket med 

att införa rutiner i arbetet.   

Teamvåg fem innebar att pilotfasen övergick till expansionsfasen, den här fasen är inriktad på att 

balansera och slimma flödet. Nu har pilotfasen genomförts i fabriken och verksamheten är redo för 

nästa steg i att bli mer Lean. Satsning på 5S kommer att utföras, fler team som kommer att infinna sig 

är ställtidsreduktion, produktionsplanering, korta stopp och teameffektivitet. Sammanlagt innebär 

det här att tjugo olika team kommer att startas i denna teamvåg. Hälften av dessa team styrs av 

konsulter och hälften styrs av Wipros egna personal.       

  



FLÖDESSIMULERING 
AV HYDRAULCYLINDERTILLVERKNING 

22 
 

3. Metod 
I det här kapitlet beskrivs vilka metoder som har använts under arbetets gång. Hur insamlingen och 

sammanställning av data har genomförts. Slutligen beskrivs flödessimuleringens validitet.  

3.1 Flödessimulering 
Företaget hade en önskan om att en datorstödd flödessimuleringsmodell skulle konstrueras för att 

kartlägga och ge svar på problemformuleringen. Programvaran som valdes för detta ändamål var 

SIMUL8. Detta program uppfyllde uppdragsgivarens önskemål gällande tillgänglighet, möjlig koppling 

till Microsoft Excel och användarvänlighet. SIMUL8 ger möjlighet att simulera stokastiska händelser, 

det vill säga variationer i tidsbaserade händelseförlopp. Till exempel variationer av cykeltider, 

ställtider och kötider. Olika scenarior kan byggas upp och experiment kan utföras med dessa. En mer 

utförlig presentation av den konstruerade flödessimuleringsmodellen kan läsas i kapitel fyra.  

3.2 Arbetsgång 
Inledningsvis gjordes en projektplan som innehöll en beskrivning av företagets verksamhet och 

examensarbetets omfattning. En tidplan upprättades för att skapa struktur och målinriktning i 

arbetet. Tidplanen innehöll femton aktiviteter som i stora drag beskrev projektets arbetsgång. Tre av 

dessa aktiviteter var milstolpar i form av lägesrapporter som muntligt och skriftligt presenterades för 

företagets handledare. Varannan vecka genomfördes statusmöten med företagets två handledare 

och undertecknad. Vid ett antal tillfällen deltog även produktionschefen för den tunga 

entreprenadgruppen. Dessa möten behandlade frågor kring projektet och statusen stämdes av.    

Vidare gjordes en förstudie för att undersöka hur ett simuleringsprojekt genomförs på ett metodiskt 

och genomtänkt sätt.  

För att skapa en bättre uppfattning om detaljflödet praktiserade jag på samtliga arbetsstationer inom 

den tunga entreprenadgruppen. Det skulle ge förståelse för de arbetsmoment som utfördes och hur 

dessa genomfördes. 

Värdeflödeskartor gjordes för att mäta prestandan i det befintliga flödet gällande resursutnyttjande, 

produkter i arbete och tider. Med hjälp av kartan kan analyser av lagersaldon, ledtider och 

värdeskapande tider genomföras, på så sätt kan resursslöserier upptäckas. Dessa kartor skulle också 

ge svar på var i materialflödet det förekom eftersläp i produktionen.    

Innan datormodellen påbörjades gjorde jag en konceptmodell med papper och penna. Den skulle i 

grova drag representera modellens strategiska uppbyggnad. Några huvudpunkter sattes upp: 

 Projektets mål 

 Vilka aktiviteter som ska ingå i modellen 

 Hur detaljerad den bör vara för att kunna uppnå projektets mål 

 Hur flödet skulle visualiseras 

Konceptmodellen skissades upp på ett papper i formatet A3, se bilaga 1. Det här genomfördes för att 

få en bra start med den datorstödda modellen.  
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När planeringen och konceptmodellen var färdigställda gick projektet in i en ny fas; programmering 

av flödessimuleringsmodellen med hjälp av SIMUL8. Arbetssättet jag utgick från kan ses i figur 19. 

  

Figur 19. Arbetsgång vid konstruktion av simuleringsmodellen. 

Först byggdes små delar av modellen upp och grundläggande logik programmerades. Dokumentation 

av modellens uppbyggnad gjordes för att framtida förändringar eller utveckling av modellen ska vara 

så enkel som möjligt för någon som förstår programvaran, se kapitel fem. Den fungerade också som 

ett underlag för mig under konstruktionen av modellen. Dokumentationen innehöll:  

 En lista av element och variabler och dess syfte  

 Sammanställning av modellens indata  

 Förklaring av modellens logik 
  
Verifieringsfasen är till för att kontrollera att modellens ingående operationer är korrekta. Det vill 

säga att produktionsflödet, cykeltider, ställtider, reparationstider, bemanning och logiken stämmer. I 

kapitel fem förklaras programmeringen av modellen mer ingående. 

    

3.3 Datainsamling 
Grundtanken var att indata skulle tas från företagets material- och produktionsstyrningssystem 

(MPS). Med hjälp av MPS-systemet klargjordes vilka produkter som tillhörde den tunga gruppen, 

detta genomfördes på artikelnivå. När produktsammansättnigen var fastställd utfördes en 

undersökning om vilka operationer som kunde knytas till den tunga entreprenadgruppen. Detta gav 

samtidigt svar på materialflödets uppbyggnad. 

Cykeltider för enskilda maskiner i den tunga gruppen fanns ej med i MPS-systemet. De tider som 

fanns att tillgå var stycktider och ställtider för hela produktionsgruppen vilket inte var till någon hjälp, 

då den tänkta simuleringsmodellen skulle skapas från maskinnivå. För att ta fram dessa tider gjordes 

en omfattande tidsstudie. En tidsstudietabell och tillhörande kodlista konstruerades, se tabell 1 och 

tabell 2. 

Tabell 1. Exempel av tidsstudiemall. 
   Observatör:               

Datum:                 

Artikelnr. Kod Ställ Op. Övr. Starttid (min:s) Sluttid (min:s) Löptid (min:s) Kommentar 

x 17   x   00:00 00:37     

x 18   x   00:37 02:41     

y 13   x   03:10 07:28     

z 3   x   09:47  25:54   2 x översvarv 

x 26   x       01:10   
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Den här generaliserade tidsstudietabellen användes vid tidstudien av den tunga 

entreprenadgruppen. Observatören skriver in artikelnummer och en kod (se tabell 2) som säger 

vilken operation som studeras. Vidare kryssas vilken typ av aktivitet ställtid, operationstid eller övrig 

tid. Starttid och sluttid skrivs in för att sedan beräkna löptiden. Fullständig sammanställning av 

tidstudien kan ses i bilaga 3. 

Tabell 2. Kodlista för tidsstudien av den tunga entreprenadgruppen. 

Kod Maskinbeteckning Beskrivning 

1 Plock 1 Materialhämtning, bestående av ämne till mantelrör och anslutningsring 

2 Tvätt 1 Tvätt av anslutningsring 

3 Niles N32 CNC-svarv, svarvningsoperation av mantelrör 

4 Motoman Svets 1 Svetsrobot, svetsning av anslutningsringar 

5 TUR 580 CNC-svarv, svarvningsoperation av mantelrör 

6 Plock 2 Materialhämtning, bestående av bottnar till mantelrör 

7 Förmont./tvätt 2 Förmontering av bottnar och tvätt 

8 Motoman Svets 2 Svetsrobot, svetsning av bottnar 

9 Slip Slipning av svetsfogar 

10 Montering ledlager Montering av ledlager i botten 

11 Skalverk Skalar mantelrören så invändig tolerans uppnås 

12 Kvalitetskontroll Ultraljudskontroll av svetsfogar 

  680 Montering av cylinder 

13 Tvätt 3 Tvätt av tillverkade mantelrör som skall monteras 

14 Conveyerbana 1 Transporterar mantelrör från tvätt 3 till buffert 2 

15 Conveyerbana 2 Transporterar mantelrör från buffert 2 till inbana momentdrag för m-rör 

16 Plock 3 Materialhämtning, bestående i kolvstänger och monteringsdetaljer 

17 Conveyerbana 3 Transporterar kolvstång från depå till tvätt 4 

18 Tvätt 4 Kolvstångs tvätt 

19 Conveyerbana 4 Transporterar kolvstång från tvätt 4 till manuell montering av kolv 

20 Manuell mont. av kolv   

21 Conveyerbana 5 Transport av kolvstångspaket till automatiskt momentdragverktyg 

22 Mont. Kolvstångspaket Automatiskt momentdragverktyg för kolvstång och kolv 

23 Conveyerbana 6 Transport mellan momentdrag av kolv till inbana för mont. av kolvstångspaket och M-rör   

24 Mont. Kolvst.pkt. M-rör Automatiskt momentdragverktyg för topplock till mantelrör 

25 Provtryckning Provtryckning av färdigmonterad cylinder 

26 Conveyerbana 7 Transport av provtryckt cylinder till pall-ut 

27 Conveyerbana 8 Transport mellan montering kolvstpkt. M-rör till provtryckningsstation  

28 Manuell mont. Cyl. topp   

  Övriga   

29 Reparationstid   

30 Omarbete   
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3.4 Verifiering och validering 
Validering av modellen är en mycket viktig del av projektet för att skapa förtroende för modellen och 

dess resultat. Validering kan utföras under och efter skapandet av modellen och kan anses vara på 

makronivå jämfört med verifiering som är på mikronivå, då enskilda element undersöks. Vid 

valideringen ser man till hela systemets samspel och att simuleringsmodellen kan uppfylla syftet med 

projektet. Det genomförs försök att bevisa att modellen inte är rätt. Ju fler försök som genomförs 

som inte kan bevisa detta, desto bättre. Det här stärker modellens validitet och förtroendet ökar. 

Robinson (2004) visar en modell av simuleringsstudien där validering och verifiering beskrivs, se figur 

20.  

 

Figur 20. Modell av verifiering och validering av en simuleringsstudie. (Källa: Robinsson 2004)  

Datavalidering, den här aktiviteten genomsyrar hela studien av modellen. Här undersöker man all 

data i modellen så att den är tillräckligt korrekt för att kunna uppfylla syftet. 

Validering av konceptmodellen innebär att sammansättningen av modellen, antaganden och 

förenklingar undersöks så att dessa är tillräckligt korrekta för att syftet med modellen ska uppfyllas. 

White-boxvalidering, med det menas att de ingående beståndsdelarna av modellen undersöks och 

jämförs med det verkliga systemets element.  

Black-boxvalidering, innebär att hela modellen undersöks som ett system och jämförs med det 

verkliga. Här ska modellen vara komplett för att en meningsfull jämförelse ska kunna göras. 

Validering av experiment, undersöker experimentens procedur och relevans, så att dessa uppfyller 

syftet med modellen. Resultantens noggrannhet analyseras. 
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Validering av lösning, undersöker resultatens riktighet så att dessa uppfyller syftet med modellen. 

Den här aktiviteten är jämförbar med black-box validering då det även här görs en jämförelse med 

det verkliga systemet. Skillnaden är att denna undersökning görs på den slutgiltiga modellen.  

Verifiering, innebär i denna modell över simuleringsstudien att jämförelser med konceptmodell och 

datormodellen genomförs. 

Verifiering och validering är en fortgående process genom hela projektet, de har också en tendens 

att flyta samman under projektets gång. Syftet med validering är att skapa så stort förtroende som 

möjligt för modellen, så denna kan användas som grund för beslutsfattning. 

Att skapa en modell av Wipros tunga entreprenadgrupp och dess tillhörande produktionsflöden 

innebär ett stort antal ingående operationer och parametrar vilket utgör ett komplext 

produktionssystem. I början gjordes ett flertal white-boxvalideringar av enskilda element, de 

undersöktes och jämfördes med verkligheten. Produktflödet genom elementen undersöktes på 

mikronivå. Kopplingen mellan Excel och SIMUL8 kontrollerades, då all data togs från Excel var det 

viktigt att funktionen mellan dessa program fungerade. Den tunga maskindelen använder varierande 

operationstider beroende på vilken typ av mantelrör som bearbetas, den här funktionen verifierades.    

Eftersom modellen byggdes i etapper av mindre system så undersöktes samspelet inom dessa allt 

eftersom de blev klara. När hela systemet var klart undersöktes det på makronivå det vill säga 

samverkan mellan hela simuleringsmodellen. Outputen ur modellen jämfördes med det verkliga 

produktionssystemets output. Jämförelser gjordes av antalet tillverkade cylindrar, takttiden i 

modellen skulle vara den samma som den verkliga takttiden.        
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4. Processbeskrivning 
Det här kapitlet redogör vilka produktionsgrupper som ingår i det tunga produktionsflödet. Vidare 

beskrivs de tillhörande komponentflödena kolvstång, kolv och cylindertopp. 

4.1 Kartläggning av produktionsflödet 
För att kunna kartlägga det befintliga produktionsflödet användes företagets MPS-system Jeeves. 

Intervjuer med operatörer genomfördes för att skapa en mer detaljerad bild av produktflödet. Det 

visade sig vara 29 produktionsgrupper som på något sätt berörde den tunga gruppens flöde, se tabell 

3. 

Tabell 3. Produktionsgrupper som har koppling till tunga entreprenadgruppens flöde. 

Flödesgrupp Pr.grp.beskrivn PrGrp Antal 

Kolvstångsgruppen Tubgrupp 1 1 support 032 871 

Kolvstångsgruppen Tubgrupp 2 2support 039 42 

Kolvstångsgruppen Sv. tig borrm. 040 336 

Komponenter Svarv Emag WSC 250 042 2320 

Kolvstångsgruppen Svarv+borrmaskin 044 1616 

Kolvstångsgruppen Kolvst.grupp Niles 049 2591 

Tunga gruppen Tillv M-rör  L&V i Tunga grupp 064 82 

Tunga gruppen Skalverket i Tunga gruppen 065 120 

Tunga gruppen Tillv M-rör Tunga cyl. 066 8020 

Komponenter Sweturn 20+Mazak BTC-20B 150 4785 

Komponenter Okuma LB-400 (3-back) 206 43 

Kolvstångsgruppen Press 290 427 

Specialcylindrar Correa (5-axlig) Bäddfräs 303 175 

Komponenter Flerop. Mazak VTC-20B 431 2 

Specialcylindrar Svetsbås migsvets 601 195 

Friktionsvets Friktionsvets 658 2246 

Kolvstångsgruppen Svetsrobot kolvst. 664 417 

Tunga gruppen Mont.provt. Tunga cyl. 680 1915 

Kontrollmätning Ankomstkontroll 700 556 

Godsmottagningen Lagerläggning Lego 701 321 

Eftermarknad Emb. packning 784 982 

Kolvstångsgruppen Tvätt 810 164 

Puts- och slip gruppen Bandputs B 852 1856 

Måleri Målning sprutrum 860 183 

Måleri Målning 861 811 

Komponenter Tvätt Förmontering 880 193 

Inköp ARJE SWEDEN AB L02 796 

Inköp GJUTMEK AB, KÅGE L12 189 

Inköp HOLMLUNDS SLIP AB L17 137 

Totalt (st)  29 32391 

  

Tunga entreprenad består av fyra produktionsgrupper var av en montering och resterande är 

maskingrupper. Dessa tre maskingrupper består i sin tur av tre maskiner, två svetsceller, en tvätt 

samt en tvätt med kombinerad förmonteringsstation. De tre maskingrupperna har 

identifikationsnummer 064, 065 och 066. Gruppen 066 består av 064 och 065. Kvalitetskontrollen 
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tillhör ingen specifik produktionsgrupp. Den slutgiltiga monteringsstationen som sätter samman 

mantelrör med kolvstångspaket har nummer 680, se figur 21. 

 Figur 21. Flödeslayout av den tunga gruppen samt slutmontering. 

Nedan i figur 22 kan den två-dimensionella verkstadslayouten ses. Här är produktionsgrupperna 064, 

065, 066 och monteringen 680 inrutade. 

 

Figur 22. Verkstadslayout av den tunga entreprenadgruppen. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 
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En mer ingående beskrivning av maskindelens flöde kan ses nedan i figur 23. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Flödesbeskrivning av den tunga gruppens maskindel. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 

1. Tvätt 1; rengöring av anslutningsringar 

2. Niles CNC-svarv; bearbetning av mantelrör och kolvstång 

3. Svetscell 1; svetsar ihop anslutningsring med mantelrör 

4. Avsvalning; rumstempererad kylning 

5. TUR CNC-svarv; bearbetar mantelrör sammansatta med anslutningsring  

6. Skalverk; bearbetar mantelrör genom invändig skalning 

7. Tvätt 2 och montering; rengöring samt förmontering av cylinderbottnar 

8. Svetscell 2; svetsar ihop cylinderbotten med mantelrör 

9. Slip och avsyning; slipar mantelrörets utsida med koncentration på svetsfogar, invändig 

avsyning 

 

 

Anslutningsringarna rengörs i tvätt 1, se figur 24. Operatören 

lyfter med hjälp av en manuell travers anslutningsringarna från 

pall, in till tvätten. Efter tvätten har rengjort detaljen lyfts denna 

ut till ett rullbart bord för transport till svetscell 1.    

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Tvätt 1. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå)  
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Mantelrörsflödet börjar med maskinen Niles N32 som är en CNC-styrd svarv, se figur 24. Den här 

maskinen matas manuellt med material, till sin hjälp har montören en travers med magnetiskt 

gripdon. 

 
Figur 24. Niles CNC-svarv ingår i produktionsgruppen 066. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 

Nästa steg i flödet är den första svetsoperationen av mantelrör och anslutningsring, se figur 25. 

Fixtureringen av mantelröret och anslutningsring sker med en konisk dubbdocka samt en 

trebackschuck på motsatt sida. Innan svetsmunstycket appliceras sker en förvärmning av svetsfogen 

till 200-300°C. Svetsoperationen av MIG/MAG-typ sker med en robot. Hela operationen är 

automatiserad men laddning av material sker med hjälp av manuell travers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 25. Svetscell ett ingår i produktionsgruppen 066. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 
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Efter svetsoperation ett så lyfts rören till avsvalningsbufferten, se figur 26. Här sker kylningen med 

hjälp av rumstempererat luftflöde. Vidare lastas rören med en automatiserad travers in i TUR-

svarven, se figur 27. Huvudoperationen är bearbetning av rotstöd. Vid föregående svetsoperation 

användes dessa rotstöd för att underlätta fixturering av svetsfogen. 

  
Figur 26. Avkylningsbuffert innan TUR-svarven. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 

 

 
Figur 27. TUR-svarven, traversen syns i övre högra hörnet. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 
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Nästa steg i mantelrörsflödet är invändig skalning, se figur 28 och 29. Här pressas ett roterande 

skalverktyg in i röret, för att uppnå toleranskraven. 

Figur 28. Skalverket.                            Figur 29. Skalverkets skär- och pressverktyg. 

(Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå)  

Vidare sker svetsoperation nummer två, här svetsas mantelröret tillsammans med cylinderbotten, se 

figur 30. Det sker ungefär på samma sätt som i förra svetsoperationen. Skillnaden är att fixtureringen 

cylinderbotten kläms fast i fästet för ledlagret och på motsatt sida trycks en styrpinne in i 

anslutningsringens skruvhål.  

Svetscellen är sammankopplad med den efterföljande slipoperationen. När röret har svetsas så 

transporteras det med hjälp av en conveyor till den automatiserade slipmaskinen. Denna maskin 

slipar hela röret men med koncentration på de två svetsfogarna, se figur 31. 

Figur 30. Svetscell två.                       Figur 31. Slipmaskin efter svetsoperation två. 

(Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 
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Figur 32 och 33. Flödeslayout av slutmontering 680 med annotering av mantelrörsflödet, utan annotering. (Källa: Wipro 

Infrastructure Engineering i Skellefteå)   

Beskrivning av mantelrörsflöde genom slutmonteringen, se figur 32 och 33. 

1. Buffert inbana tvätt 

2. Tvätt 3; rengöring av mantelrör 

3. Automatiserad renblås; högtrycksluft blåses i skruv hål samt damsugning 

4. Buffert; mantelrören transporteras med automatiserad travers till buffert 

5. Montering av cylinder; manuell till en början för att övergå i automatiserad momentdragning 

av bultcirkel 

6. Provtryckning; cylindern testas med tryck på 500 bar under cirka 6 minuter    

7. Utpall; provtryckt cylinder placeras på pall för transport med truck till måleriet 

Mantelrören lyfts med hjälp av manuell travers upp från pall till inbana för tvätt, se figur 34 och 35. 

 

Figur 34. Inbana till tvätt av mantelrör.  Figur 35. Mantelrörstvätt före montering. 

(Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 
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Samtliga transporter inom monteringssystemet 

sker med hjälp av två automatiserade traverser. 

En för mantelrören och en för kolvstängerna. Det 

är endast vid laddning av buffert innan 

mantelrörstvätten som manuell travers används.  

Till vänster kan mantelrörstraversen ses. I det här 

fallet lämnar den mantelröret i buffert innan 

monteringen. 

 

 

Figur 36. Travers placerar mantelrör i buffert innan montering (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 

Montering av kolvstångspaket med mantelrör sker till en början manuellt, se bild 37, 38 och 39. För 

att uppnå det erfordrade momentet, vid skruvarnas anläggningsyta, används ett automatiserat 

specialverktyg, se figur 40.  

Figur 37. Manuell montering av cylinder. Figur 38. Sammansättning av cylinder. 

(Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 
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Figur 39. Manuell montering av cylindertoppen.                                 Figur 40. Automatiskt momentdrag. 

(Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 

Efter kolvstångspaketet har dragits ihop med mantelröret är cylindern redo för kvalitetstest i form av 

hydraulisk provtryckning. Provtryckningsanordningen kopplas på manuellt med hjälp av 

tryckluftsdrivna verktyg, se figur 36. Efter kontrollen är utförd monteras skyddsplattor vid cylinderns 

anslutningar. Oljenipplarna bestyckas också med skyddshattar. Vidare lyfts den färdiga cylindern med 

traversen till utbanan. 

 

Figur 41. Montering av provkoppel.  Figur 42. Traversen transporterar färdigställd cylinder till utpall.  
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Figur 43 och 44. Flödeslayout av slutmontering 680 med annotering av kolvstångsflödet, utan annotering. (Källa: Wipro 

Infrastructure Engineering i Skellefteå)  

Beskrivning av kolvstångsflöde genom slutmonteringen, se figur 43 och 44. 

1. Kolvstångsdepå; in-pallplats för kolvstänger som ska till tvätt 4 

2. Tvätt 4; rengör kolvstänger 

3. Inbana manuell montering; kolvstången lyfts med automatiserad travers från punkt 2 till 3 

4. Tvätt  5; rengöring och förmontering av kolv och cylindertopp 

5. Tvätt 6; samma funktion som tvätt 5 

6. Manuell montering; cylindertopp och kolv monteras manuellt på kolvstången 

7. Automatiserat momentdrag av kolv; Kolvstången lyfts med automatiserad travers från punkt 

6 till 7 för att sedan momentdra kolven till specifikt moment 

8. Montering av cylinder; Traversen lyfter det monterade kolvstångspaketet mellan punkt 7 till 

8, här sker montering av cylinder 

Kolvstångsflödet börjar med lastning av kolvtängerna i kolvstångsdepån, se figur 45. För att sedan 

transporteras med den automatiserade traversen in till tvätt 4, se figur 46.  

Figur 45. Kolvstångsdepå vid monteringen.  Figur 46. Kolvstångstvätt vid monteringen. 

(Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 
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Monteringsstationen har två tvättar för korta komponenter, det vill säga kolvar och toppar. Intill de 

här tvättarna finns två pressar för montering av packningar och bussningar på kolv och cylindertopp, 

se figur 47. 

 
Figur 47. Tvättar och pressar för korta komponenter. (Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 

Montering av cylindertopp och kolv sker till en början manuellt. Vid montering av kolven använder 

montören ett koniskt gummiverktyg med en skruvdragare, se figur 48. Sedan lyfts kolvstångspaketet 

med den automatiserade traversen till banan bredvid. Här sker den slutliga monteringen av kolven 

då den dras till rätt moment med hjälp av en specialmaskin, se figur 49. 

Figur 48. Manuell montering av kolv.                      Figur 49. Automatiskt momentdrag av kolv. 

(Källa: Wipro Infrastructure Engineering i Skellefteå) 
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4.2 Kartläggning av kolvstångsflödet 
Produktionsflödet för mantelrör som går genom den tunga gruppen är relativt enkelt att visualisera. 

Kolvstångsflödet är däremot väldigt komplicerat och innehåller fjorton olika flöden som består av 

tolv olika produktionsgrupper, se figur 50 och tabell 4.   

 

 

 

  

Figur 50. Beskrivning av de olika kolvstångsflödena. 

Tabell 4. Beskrivning av de olika produktionsgrupperna som ingår i 

kolvstångsflödena. 

 Produktionsgrupp Beskrivning 

032 Tubgrupp 1 support, CNC-svarv 

049 Kolvstångsgrupp Niles, CNC-svarv 

064 Tillv M-rör  L&V i Tunga grupp, Niles N32, CNC-svarv 

168 Kolvstångsgrupp Niles, CNC-svarv 

220 Vertikalfräs, CNC-fräs 

290 Press 

303 Correa (5-axlig) Bäddfräs 

435 Fleroperationsmaskin Mazak V550 

601 Svetsbås migsvets, manuell 

658 Friktionssvets 

664 Svetsrobot kolvstång, MIG/MAG 

852 Bandputs B 
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Procentuellt kan förekomsten av de 14 olika kolvstångsflödena, från råmaterial till färdig kolvstång, 

visas med ett cirkeldiagram. Underlaget till den här statistiken är hämtad ur företagets affärssystem 

under tidsperioden 2006-01-01 till 2007-06-01, se diagram 1. Detta diagram visar att flöde två och sju 

är dominerande med 28 % respektive 18 % av den totala tunga kolvstångstillvekningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Cirkeldiagram av fördelningen av utnyttjandegraden av kolvstångsflödena.  

4.3 Kartläggning av kolv- och cylindertoppsflöden 
Det övriga komponentflödet använder sex olika produktionsgrupper för tillverkning av kolv och 

cylindertopp till den tunga gruppen, se figur 51 och tabell 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 51. Beskrivning av de olika kolvflöden och topplocksflöden. 
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Fördelningen av de olika kolvflödena och cylindertoppsflödena kan ses i cirkeldiagrammen 2 och 3. 

Statistiken har hämtats från tidsperioden 2006-01-01 till 2007-06-01 ur MPS-programmet Jeeves.   

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 
Diagram 2 och 3. Cirkeldiagram av fördelningen av utnyttjandegraden av cylindertoppsflödena och kolvflödena. 

  

Tabell 5. Beskrivning av de olika produktionsgrupperna som 
ingår i kolv- och cylindertoppsflöden. 

 

Produktionsgrupp Beskrivning 

042 Emag WSC 250, CNC-svarv 

150 Sweturn 20+Mazak BTC-20B, CNC-svarv 

206 Okuma LB-400 (3-back), CNC-svarv 

301 Cincinatti Sabre 750, CNC-svarv 

664 Svetsrobot kolvstång, MIG/MAG 

880 Tvätt Förmontering 
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5 Simuleringsmodellen 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för uppbyggnaden av produktionsflödet med hjälp av 

simuleringsprogrammet SIMUL8. Vidare beskrivs kopplingen mellan SIMUL8 och Microsoft Excel. 

Avslutningsvis beskrivs strategin vid experimentering med en simuleringsmodell.   

5.1 Tillvägagångssätt vid uppbyggnad av produktionsflödet 
Simuleringsprogrammet har fem huvudaktiviteter: 

 Ordergenerator 

 Kö 

 Arbetsstation 

 Resurs 

 Mottagare 

Med dessa aktiviteter byggs modellen upp och specificeras efter simuleringsobjektets verkliga 

egenskaper. Det finns en mängd olika underfunktioner i dessa fem huvudaktiviteter några av dessa 

förklaras nedan. 

En stor del av det inledande arbetet med modellkonstruktionen har bestått i att programmera de 

olika komponenternas flöden. Simuleringsprogrammet har en funktion som ger varje produkt en 

specifik etikett som innehåller information. Användaren bestämmer vilken typ av information dessa 

etiketter ska innehålla. Via etiketterna är det möjligt att länka vidare till någon specifik 

fördelningssats av data. Batchstorlek, tid mellan orderstart, cykeltid, ställtid och artikelnummer är 

exempel på data som med hjälp av dessa fördelningssatser har kunnat tillämpas i modellen. 

Etiketterna har använts för att styra materialflödena. 

Applikationen Visual Logic som är simuleringsprogrammets logiska programmeringsspråk har använts 

för att dirigera hur detaljerna ska gå in och ut ur arbetsstationerna. Villkorssatser i form av IF-satser 

har varit grunden i dessa funktioner, se figur 52. 

 
Figur 52. Visual Logic för friktionssvetsen. 



FLÖDESSIMULERING 
AV HYDRAULCYLINDERTILLVERKNING 

42 
 

Figuren visar friktionssvetsens villkorssatser för utflödet av kolvstänger. Genom att varje produkt har 

ett flödesnummer i en etikett kan dessa styras med hjälp av IF-satser. Den här arbetsstationen 

sorterar efter etiketten Sort 658, se figur 52. Om en kolvstång som har flöde 14 bearbetas så kommer 

denna att lämna den här stationen på Sort 658=4 vilket är kön för nästa operation i kolvstångsflöde 

14. 

För att verifiera modellens flöden har visuell inspektion genomförts för att se så rätt detalj går till rätt 

operation och att tiderna stämmer. Stegning av modellen och vissa dummy element har lagts till för 

att kontrollera dessa funktioner. Detaljerna har visuellt olika framträdande för att de enkelt skall 

kunna följas genom simuleringen. 

Produkterna delades in i följande dimensionsgrupper: 

 LITEN, dimension ø70-123 mm  

 MELLAN, dimension ø123-177 mm  

 STOR, dimension ø177-230 mm  

 ÖVERSVARV, mantelrör som bearbetas med översvarvning  

 KOLVSTÅNG, kolvstänger som tillverkas i Niles N32  
  

Anledningen till denna indelning var att kunna urskilja operationstiderna för dessa olika typer. 

Tiderna som användes för de här grupperna togs ur tidsstudien. Det innebär att varje maskin i den 

tunga gruppen har specifika cykeltider beroende på vilken dimensionsgrupp som ska bearbetas. 

5.2 Koppling mellan SIMUL8 och Excel 
För att möjliggöra enkel uppdatering av indata samlades all styrande data för tunga gruppen i ett 

Excel-dokument. Detta kopplades sedan till simuleringsprogrammet. Kalkyldokumentet består av sju 

datablad, beskrivningsblad och körplan som beskrivs nedan. 

5.2.1 Datablad 

I detta blad finns produktionsplaneringsdata från affärssystemet Jeeves. Jag har använt framtida 

arbetsbehov i mina simuleringar men det är möjligt att använda historisk data om så önskas. Genom 

att enkelt kopiera data från Jeeves och sedan klistra in den i detta kalkylblad, på så sätt skapas ett 

datamaterial för SIMUL8.  

5.2.2 Beskrivningsblad 

Det här kalkylbladet består av en beskrivning av de cylindrar som ska tillverkas enligt databladet. Ur 

detta blad beskrivs flödena för de ingående komponenterna. De här görs med cylinderns 

artikelnummer som utgångspunkt.  

5.2.3 Körplan 

Körplanen består av sammanställd tabell med information från databladet och beskrivningsbladet, se 

tabell 6. Ur denna körplan hämtar SIMUL8 information om vilka artikelnummer, batchstorlekar och 

vilka flöden som ska genereras. Vilken typ av produkt samt tid mellan orderstart är också indata som 

hämtas från den här tabellen. Körplanerna uppdateras automatiskt, med hjälp av makron och Excel-

funktioner, när ny produktionsdata hämtas från affärssystemet Jeeves. Det krävs därmed ingen 

större handpåläggning för att uppdatera modellens indata. 
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Tabell 6. Delar av körplanen för produktionsgrupp 680. 

 

Liknade tabell finns för samtliga tider så som operationstider, ställtider, tid mellan reparationer, tid 

för att utföra reparationen och manuella hanteringstider. Den här informationen är också kopplad till 

simuleringsprogrammet. 

5.3 Förklaring av modellens uppbyggnad 
Följande förklaras några grundstolpar för hur simuleringsmodellen har byggts upp med hjälp av 

SIMUL8. 

5.3.1 Tillverkningsordergenerering 

Simuleringsmodellen börjar med att en order genereras. Här har MPS-systemet Jeeves använts som 

datakälla för ordergenerering. I detta program finns det planerade framtida arbetsbehovet. Det 

ligger i företagets intresse att kunna simulera framtida produktionshändelser. Detta är möjligt med 

simuleringsmodellen som jag har gjort i det här examensarbetet.  

SIMUL8 läser från Excel-dokumentet och får information när en viss order ska genereras. Intervallet 

mellan dessa orderstarter är också inmatat i samma dokument. Det är fullt möjligt att ändra 

ordergenerering från Excel-dokumentet utan att behöva göra några ändringar i SIMUL8. 

  

Ordernr Artnr Antal Kolv-flöde Kolvst-flöde Mrör-typ 066 Topp-flöde Intervall mellan order (min) Startdatum Artnr SIMUL8

1 Sekretess 7 1 7 2 1 0 71022 22

2 Sekretess 6 1 7 2 1 0 71022 22

3 Sekretess 3 1 7 2 1 0 71022 22

4 Sekretess 3 1 7 2 1 0 71022 22

5 Sekretess 7 1 7 2 1 1440 71023 22

6 Sekretess 2 1 7 2 1 1440 71024 22

7 Sekretess 15 1 7 2 1 0 71024 22

8 Sekretess 5 1 12 2 1 7200 71029 34

9 Sekretess 3 1 12 2 1 0 71029 34

10 Sekretess 3 1 12 2 1 0 71029 34

11 Sekretess 20 1 12 2 1 0 71029 34

12 Sekretess 3 1 12 2 1 1440 71030 34

13 Sekretess 3 1 12 2 1 0 71030 34

14 Sekretess 7 1 12 2 1 0 71030 40

15 Sekretess 7 1 12 2 1 0 71030 40

16 Sekretess 11 1 12 2 1 0 71030 40

17 Sekretess 5 1 1 2 1 0 71030 41

18 Sekretess 11 1 1 2 1 1440 71031 41

19 Sekretess 11 1 1 2 1 0 71031 41

20 Sekretess 22 1 8 2 1 0 71031 23

21 Sekretess 4 1 8 2 1 1440 71101 23

22 Sekretess 22 1 8 2 1 0 71101 23

23 Sekretess 20 1 8 2 1 0 71101 23

24 Sekretess 6 1 8 2 1 0 71101 23

25 Sekretess 20 1 8 2 1 0 71101 23

26 Sekretess 20 1 8 2 1 1440 71102 23

27 Sekretess 3 1 2 1 1 0 71102 4

28 Sekretess 3 1 2 1 1 0 71102 4

29 Sekretess 9 1 1 2 1 4320 71105 8
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Tillverkningsordern för cylinder skapas och delas upp i sex order som skickas vidare till de olika 

komponenternas tillverkningsgrupper. Dessa grupper är: 

 Mantelrör 

 Kolvstång 

 Kolv 

 Cylindertopplock 

 Cylinderbotten 

 Anslutningsring 

Kolvstängerna har längre ledtid jämfört med de andra grupperna vilket gör att ordergenereringen för 

dessa sker separat i modellen. Det här görs för att skapa ett jämt flöde vid sammansättningen innan 

slutmonteringen av hydraulcylindern. Modellen matchar på artikelnummer innan monteringen, det 

vill säga att rätt mantelrör, kolv, cylindertopp och kolvstång monteras.    

5.3.2 Batchstorlekar 

Det är möjligt att ändra på satsstorlekarna i simuleringsprogrammet. Dessa kan fördelas med olika 

statistiska fördelningar eller vara konstant. I modellen läser SIMUL8 från Excel-bladet körplan för att 

hämta information om batchstorleken. Dessa olika storlekar är hämtade från det planerade behovet 

ur affärssystemet. Satsstorleken skapas vid ordergenereringen och styrs sedan vidare genom 

modellen.  

Maskinerna i kolvstångsflödet utför ställ när kolvstångstypen ändras. Om kolvstängerna anländer 

osorterade till en maskinkö så leder detta till att maskinen ställer vid varje detalj vilket inte är 

jämförbart med verkligheten. Det krävdes några dummystationer i modellen för att samla ihop 

batcherna och sortera dessa i köerna. Det innebär att satsstorlekarna följs genom flödet och 

maskinställen sker när kolvstångstypen ändras vilket är det samma i det verkliga systemet. 

I den tunga maskindelen styrs satsstorleken från ordergenereringen via Excel. Ordern skickas vidare 

till råmateriallagret och plockas ur detta efter kötid. Sedan skickas materialet in i den tunga gruppen 

för tillverkning. Batchstorleken följs på så sätt genom den tunga maskingruppen. 

De olika artiklarna anländer till slutmonteringen i batchstorlekar och sorteras in i monteringen efter 

matchande artikelnummer. I monteringen tillämpas ett enstycksflöde av produkter.  

5.3.3 Operationstider och omställningstider 

I simuleringsprogrammet kan operationstiderna sättas till önskat värde. Här finns också statistiska 

fördelningsfunktioner att tillgå. Vanligt förekommande fördelning vid operationstider i 

simuleringsmodeller är triangel-, kvadratisk- och normalfördelning.  

Den tunga entreprenadgruppen använder olika operationstider beroende vad som tillverkas. För 

maskindelen beror det på vilken typ av mantelrör som ska tillverkas och i slutmontering beror det på 

vilken typ av cylinder som skall monteras. Samtliga operationstider är triangelfördelade med ett 

medel-, max- och minvärde. Dessa tider styrs med hjälp av etiketter och en funktion i SIMUL8 som 

kallas Label Based Distrubution. Den här etiketten har information om vilken operationstid som skall 

användas och var värdet skall hämtas från Excel. Operationstiderna som används i den här delen av 

simuleringen är tagna från tidsstudien.  
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Kolvstångsflödets och korta komponentflödets operationstider är tagna ur affärssystemet då dessa 

ansågs vara nyligen uppdaterade. Tiderna för kolvstångs- och korta komponentflödet varierar 

beroende på vilken typ av kolvstång och kort komponent som skall bearbetas. Detta styrs på liknade 

sätt som i maskin- och monteringsdelen. Alla maskiner i det här flödet har en triangelfördelning av 

operationstiderna. 

Omställningstiderna för den tunga entreprenadgruppen hämtas från Excel och använder triangel- 

samt normalfördelning. Ställen sker när etiketten för artikelnummer skiftar. Vilken omställningstid 

som skall användas styrs även här av en Label Based Distrubution. Det vill säga att olika produkttyper 

har olika långa ställtider. Kolvstängerna som bearbetas i Niles N32 går i tre tempon och har därmed 

tre olika ställtider och operationstider beroende vilket tempo som skall köras.  

Kolvstångsflödet och korta komponenter har samma styrning men kopplingen till Excel finns inte. 

Omställningstiderna för de här maskinerna är direkt skrivna i respektive maskin. 

5.3.4 Bemanning 

I den tunga gruppen tillämpas två-skift i maskindelen och dagtid i slutmonteringen. SIMUL8 har 

funktioner för inmatning av skiftgång, det är möjligt att knyta resurser till respektive operation. 

I modellen finns det tre resurser i den tunga maskindelen som representerar operatörerna. Dessa 

arbetar efter skiftgång och de är knutna till olika arbetsuppgifter, liknade verkligheten. 

Slutmonteringen har två resurser i form av montörer som jobbar dagtid. 

I modellen har de övriga flödena kolvstång och korta komponenter sin bemanning direkt inmatad i 

arbetsstationerna. Det innebär att dessa maskiner inte delar på någon resurs. Syftet med 

simuleringen var inte att undersöka de här gruppernas bemanning. 

5.3.5 Störningar 

Simuleringsprogrammet har funktioner för inställning av maskinernas tillgänglighet. I 

simuleringsmodellen som jag har gjort är störningar pålagda i form av övrig produktion som går 

igenom maskinerna. Det vill säga att för varje maskin finns det en separat ordergenerator. Denna 

genererar efter nettobehovet från affärssystemet de produkter som ska tillverkas utöver det tunga 

flödet. Dessa övriga produkter stör det tunga flödet då de tar upp maskintid och operatörstid.  

Maskindelen av den tunga entreprenadgruppen består av fyra ordergeneratorer; 064, 065, 066 och 

övriga 066:or. Det är bara produktionsgrupp 066 som går igenom hela produktionsflödet i den tunga 

gruppen. Produktionsgrupp 064 och 065 kan ses som störningar för det tunga flödet 066. 

Reparationsstatistik har sammanställts och informationen har hämtats från intranätet med hjälp från 

reparations och underhållschefen. I den här statistiken finns små och större tillbud som har lett till 

att reparationspersonalen har blivit inblandade i problemet. Dessa störningar är bara representativa 

vid längre simuleringar då de har ett minimum på arton dagars intervall. 

Korta stopp har också lagts in i den tunga maskingruppen, dessa stopp baseras på praktiken som jag 

utförde i gruppen och från intervjuer. De kan bestå i små korta störningar till exempel byte av 

skärstål, byte av svetsnippel och programjusteringar i maskinerna eller svetscellerna. Dessa sker 

uppskattningsvis med en negativt exponentiell fördelning var tredje timme och utförs under tio 
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minuter med en Erlangfördelning som har ett k-värde på tre. Detta kan vara en felkälla i simuleringen 

då en djupare frekvensstudie inte har utförts.               

5.4 Experimentering 
Det brukar talas om två olika typer av metoder när experiment utförs med en simuleringsmodell. 

 Interaktiv experimentering 

 Batchexperimentering 

5.4.1 Interaktiv 

Den här metoden bygger på att simuleringen körs och att man samtidigt analyserar och ser vad som 

händer på skärmen. Förändringar av vissa aktiviteter i modellen kan ses. Till exempel kan man se var 

någonstans köer bildas som orsakas av dåligt resursutnyttjande. Korrigeringar kan genomföras för att 

förbättra resursutnyttjande och modellen ger ett direkt svar av detta. Den här metoden är användbar 

då en rad olika lösningsförslag ska testas på ingående element i modellen. Metoden innebär oftast en 

kort tidsperiod, vilket medför att resultaten inte kan representera systemets samverkan till fullo. Det 

krävs därför mer noggranna experiment för att validera dessa resultat. 

5.4.2 Batch  

Batchexperimentering är en metod som utförs genom att samtliga faktorer ställs in och simuleringen 

körs under en tidsperiod för att generera ett resultat. Här är det visuella ointressant, det är bara 

resultatet som analyseras. Det finns möjlighet att köra ett antal testomgångar i följd med olika 

slumpade sifferserier.    

Innan experimentering med modellen inleds måste vissa beslut fattas: 

 Hur lång ska uppvärmningsperioden vara? 

 Hur ska startförhållandet se ut? 

 Hur många repetitioner krävs? 

 Hur länge ska simuleringen pågå?  

5.4.3 Uppvärmningsperioden 

I en simulering krävs det ofta en uppvärmningsperiod får att komma upp till de normala 

arbetsförhållandena (steady-state). Om resultatinsamlingen startar med en tom modell så är inte 

dessa representativa med det verkliga systemet.  

För att undersöka om modellen har uppnått steady-state kan följande saker granskas: output, 

produkter i arbete, köer och lager.  

En statistisk metod som kan användas för att fastställa uppvärmningsperioden är Welch´s metod. 

Simuleringens output utjämnas och resultatserierna plottas. Tillvägagångssättet är att minst fem 

simuleringar utförs med olika uppvärmningstid. Varje körning ska innehålla tre till fem replikat men 

med olika randomiserade siffror för varje körning. De olika medelvärdena beräknas från dessa 

replikat. Vidare tillämpas förflyttning av medelvärdet, baserat på en fönsterstorlek med hjälp av 

Welch´s metod. Följande beskrivs tillvägagångssättet matematiskt.  

Antag att vi är intresserade av responsvariabeln Y som antar värdena y1, y2, y3, …, ym. Vi gör n 

oberoende replikat av körningen. Det ger oss en 2-dimensionell matris yij, där j=1,…,n, i=1,…, m. 
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Gör n oberoende replikat (𝑛 ≥ 5), varje replikat antar längden m och ges värdena yij. 

Beräkna medelvärdet för varje replikat enligt ekvation 2.  

𝑌𝑖  =  𝑦𝑖𝑗 /𝑛𝑛
𝑗=1          för i=1,…, m.    (Ekv. 2) 

Beräkna förflytning av medelvärdet av längden w enligt ekvation 3. 

 
 𝑌 𝑖+𝑠

𝑤
𝑠=−𝑤

2𝑤+1
 𝑓ö𝑟 𝑖 = 𝑤 + 1, 𝑤 + 2 , … , 𝑚 − 𝑤 

 𝑌 𝑖 𝑤 = {         (Ekv. 3)                

 𝑌 𝑖+𝑠
𝑖−1
𝑠=−(𝑖−1)

2𝑖+1
  𝑓ö𝑟 𝑖 = 1, 2, … , 𝑤 

𝑖 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑠  

𝑌 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑛𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛, 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡, 𝑓ö𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑖  

𝑤 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑖 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡  

 𝑚 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑖 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

Plotta förflyttningen av medelvärdet för i=1, 2,…, m-w och välj l (uppstarts-perioden) när kurvan ser 

ut att ha konvergerat. 

Det här kan göras med hjälp av MATLAB då används kommandot pwelch. En mall för beräkning av 

Welch´s method kan ses i bifogat Excel-kalkylblad i appendix CD-ROM. 

12 olika uppvärmningstider testades för att undersöka vilken uppvärmningstid modellen krävde för 

att uppnå steady-state. Resultatperioden för dessa tester var konstant en dag. Tre replikat utfördes 

för varje testscenario. Vidare tillämpades Welch´s metod för förflyttning av medelvärdet, se tabell 7. 

Tabell 7. Experiment med uppvärmningstiden. 
  

 
Antalet producerade cylindrar 

 

Antal dagar Replikat 1 2 3 Medelvärde 
Förflyttning av 
medelvärdet (w=3) 

0 0 0 0 0,00 0,00 

1 14 14 14 14,00 6,33 

2 5 5 5 5,00 9,87 

3 10 10 12 10,67 12,95 

3,5 20 19 20 19,67 15,90 

4 20 21 20 20,33 16,38 

4,5 22 20 21 21,00 16,81 

5 21 21 20 20,67 16,10 

6 9 20 23 17,33  14,81 

7 15 4 5 8,00   

8 16 1 0 5,67   

9 5 14 13 10,67 
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Welch's Metod

Förflyttning av medelvärdet plottades, se diagram 4. Ur grafen fasställdes uppvärmningstiden till fyra 

dagar, då har systemet uppnått ett stabilt stadium. 

Diagram 4. Förflyttning av medelvärdet för uppvärmningstiden. 

5.4.4 Startförhållande 

Det ges möjlighet att starta simuleringen i SIMUL8 med produkter i arbete i form av lager och buffert. 

Det här kan underlätta för att nå steady-state och eventuellt släp i produktionen kan simuleras. Här 

finns ingen tillämpbar formel att använda, utan historisk data kan med fördel användas. MPS-

systemet Jeeves kommer att vara till hjälp om detta skall utnyttjas. 

I simuleringsmodellen har startlager lagts in för anslutningsringar och cylinderbottnar. Merparten 

cylinderbottnar tillverkas på extern producent. 1200 bottnar finns i lager och över 400 

anslutningsringar.  

5.4.5 Antal repetitioner av testen 

En stokastisk simuleringsmodell är bara ett prov av det verkliga systemets prestanda. Genom att 

utföra fler körningar ökar noggrannheten av detta prov. Multipelreplikat är möjligt att utföra i 

simuleringsprogrammet. Det innebär att slumpade nummerserier kan köras för att simulera 

verkligheten. SIMUL8 kan generera 30 000 olika nummerserier för detta ändamål. En tumregel när 

testerna utförs är att minst tre till fem replikat bör användas för att resultatet ska bli representativt.  

För varje replikat sker en liten förbättring av resultatets kvalitet, men detta stabiliseras efter ett tag. 

Undersöker man nyckeltal så som output och köstorlek kan man plotta dessa mot antal gjorda 

replikat för att se när kurvan stabiliserats och blir horisontell. På så sätt kan man grafiskt uppskatta 

hur många replikat som bör utföras. 

Generellt kräver en längre körning färre replikat och om steady-state råder bör cykeln vara en 

multipel av steday-state cykeln.   

5.4.6 Simuleringens körningstid 

En tumregel för att bestämma hur lång tid en simulering skall pågå är att minst 10 till 20 samplingar 

bör kunna tas från varje fördelning i modellen. Till exempel om en maskin havererar med ett medel 

av var tionde dag så bör simuleringstiden vara mellan 100 och 200 dagar. 
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Undersökning av nyckeltal kan på grafiskt sätt hjälpa vid beslutsfattningen av simuleringens längd. 

Modellen värms upp och en långkörning utförs, sedan körs två ytterligare simuleringar med olika 

randomiserade nummerserier men under samma tid. Om simuleringen körs under en längre tid så 

bör de tre olika försökens resultat närma sig varandra. När de tre kurvorna har konvergerat och är 

horisontella kan simuleringstiden bestämmas, se diagram 4.  

 

Diagram 5. Kumulativa medelvärden av nyckelresultat plottat mot tid (dagar). (Källa: Robinson) 

För simuleringar som har en tydlig exitpunkt som en tillverkande produktion har en slutförd order, 

brukar en typisk simuleringstid vara en vecka. 
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6. Resultat och analys 
I det här kapitlet presenteras och analyseras värdeflödeskartorna och experimenten som har utförts 

med simuleringsmodellen. Sex olika testscenarion undersöktes med hjälp av simuleringsmodellen. 

Dessa ansågs vara relevanta för företaget och examensarbetets omfattning. Nedan följer en kort 

beskrivning av de olika testscenarierna.    

1. Maxtest 

Dessa testscenarion utfördes för att fastställa den maximala outputen som modellen kunde 

klara av. Simuleringsmodellen pressades till det maximal under ett dygns produktion. Detta 

ger den teoretiskt maximala outputen med rådande produktionsförhållanden.  

  

2. Kolvstångstillverkningens inverkan för den tunga entreprenadgruppen 

Uppdragsgivaren hade en önskan att undertecknad skulle undersöka flödet av 

kolvstängerna som tillverkas i Niles-svarven i den tunga gruppen. Vad dessa hade för 

inverkan på det normala mantelrörsflödet och om detta är en stor störning för gruppen.  

   

3. Eliminering av TUR-svarven 

Företaget hade ett intresse att undersöka vad det skulle innebära för flödet genom gruppen 

om TUR-svarven eliminerades. Det skulle undersökas vad gruppens flöde som helhet hade 

för vinning av detta. Nyckeltalet i det här scenariot är antalet producerade mantelrör.    

 

4. Eliminering av förmontering 

Effektivisering av slutmontering 680 undersöktes i detta scenario eliminerades 

förmonteringen. Nyckeltalet i det här scenariot är antalet producerade hydraulcylindrar.       

 

5. Produktionsökning 

Ett av huvudmålen med projektet var att simulera en kommande produktionsökning. I dessa 

scenarion ökades ordervolymen successivt tills första flaskhalsen uppstod i respektive flöde. 

Detta visade var det kommer att uppstå problem vid en framtida produktionsökning. 

  

6. Framtida produktion 

Det här testscenariot utfördes i slutet av oktober. Nettobehovet för vecka 51 och 52 

matades in i modellen. Detta genomfördes för att kunna se hur väl Wipro kommer att klara 

dessa framtida veckors produktion.    
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6.1 Värdeflödeskartor 
I teoridelen i den här rapporten finns beskrivning hur värdeflödeskartor byggs upp och vad de 

ingående figurerna representerar. 

Värdeflödeskartorna som jag har gjort av produktionsgruppen tunga entreprenadcylinder och dess 

tillhörande komponenter börjar från råmaterial och löper genom produktionsflödet till kunden. 

Parametrarna är tagna ur affärssystemet Jeeves och tidsstudien. Den första analysen gjordes den 10 

juli och produktionstakten är beräknad från tidsperioden mars till maj som innefattar 60 

produktionsdagar. Takten för tillverkning av cylindrar är 12,7 st per dag och för mantelrör är den  

31,4 st per dag, se figur 53. En ytterligare värdeflödeskarta gjordes den 14 augusti. 

Cylindertillverkningstakten är 10,0 st per dag och mantelrörstakten är 28,9 st per dag. De här 

takterna baseras på 19 produktionsdagar under augusti månad, se figur 54. Kommande två sidor kan 

flödeskartorna ses. Efter dessa följer en redogörelse av den första värdeflödeskartan för att sedan 

jämföras med kartan som gjordes den 14 augusti. 
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Figur 53. Värdeflödeskarta av den tunga entreprenadcylindergruppen, från den 10 juli 2007. 
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Figur 54. Värdeflödeskarta av den tunga entreprenadcylindergruppen, från den 14 augusti 2007.
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6.1.1 Mantelrör 

Produktionsgrupp 066 startar det tunga flödet, lagersaldot för råmaterial av mantelrör är 880 

enheter vid den här tidpunkten. Ingen förädling av materialet har genomförts, det har alltså inte 

utnyttjats någon maskintid. 

Vidare sker bearbetning av mantelrör i den tunga maskingruppen 066. Lagret med färdigställda 

mantelrör uppgår till 132 stycken. Större delen av dessa rör ligger i pallställen och väntar på 

kvalitetskontrollen. De här mantelrören har passerat maskinförädlingsprocessen och är klara för 

slutmonteringen. 

Efter kvalitetskontrollen i form av ultraljudstester av svetsfog finns 8 färdigställda Volvorör. Dessa rör 

väntar på att bli levererade till kund. Produktionsgrupp montering 680 har ett ingående lagersaldo på 

132 mantelrör som skall sammanföras med övriga komponenter och bilda en komplett cylinder. 

Monteringen har en takttid på 12,7 cylindrar per dag. Det innebär att lagret skulle räcka i 10,4 dagar. 

Det här kan anses som ett onödig högt PIA då förädlingsprocessen är långt gången. 

Vidare går flödet genom slutmonteringen och efter den finns det 61 färdiga hydraulcylindrar som 

inväntar målning. Efter produktionsgrupp 861 som är måleriet ligger det 104 målade cylindrar. Dessa 

väntar på omgående transport till kund.  

6.1.2 Anslutningsring 

Anslutningsringar tillverkas i produktionsgrupp 150 som är en CNC-styrd fleroperationsmaskin. 

Råmateriallagret uppgår till 445 ämnen till anslutningsringar och med rådande cykeltid skulle lagret 

räcka i 14,2 dagar. Produktionsgruppen har ett utgående lagersaldo på 323 förädlade detaljer. Det 

innebär att lagret skulle räcka i 10,3 produktionsdagar av mantelrör. Dessa anslutningsringar binder 

kapital och lagerplatser vilket är ett slöseri på resurser. De har också utnyttjat maskintid som skulle 

kunna nyttjas av andra flöden så att rätt produkter produceras i rätt tid. 

6.1.3 Cylinderbotten 

Bearbetning av cylinderbottnar sker i produktionsgrupp 303 som är en 5-axlig CNC-styrd bäddfräs. 

Ingående lagersaldo är 75 ämnen, utgående lagersaldo uppgår till 41 detaljer vilket kan anses som ett 

godkänt lager då de skulle kunna förse tunga gruppen i 1,3 dagar. Majoriteten av cylinderbottnarna 

legotillverkas och ingående lagret för dessa uppgår till 1224 enheter. Lagret skulle kunna förse den 

tunga produktionsgruppen i 39 dagar. Det kan bedömas som överproduktion och medför en hög 

kapitalbindning. Teorikapitlet i den här rapporten behandlade de sju slöserierna, den första punkten 

var överproduktion av produkter. Det här är ett problem som företaget är medvetna om och de 

lägger stora resurser på att lösa detta.    

6.1.4 Kolvstång 

Kolvstångstillverkningen har ett ingående råmateriallager på 12 ämnen som kan jämföras med en 

dagsproduktion. Produkter i arbete uppgår till 132 detaljer mellan flödesgrupperna 6200 och 6500. 

En orsak till detta kan vara att kolvstångsflödet består av 14 olika flöden som innefattar 12 olika 

produktionsgrupper. Lagersaldot av utgående kolvstänger är 526 enheter som har genomgått 

förädlingsprocessen. Med gällande takt innebär det en lagerhållning på 41,4 produktionsdagar, det 

här är ett tydligt bevis på överproduktion som inte följer principerna för Lean produktion.  
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Sammanfattningsvis har mantelrören en total ledtid på 29,5 dagar och en värdeskapande tid på 

33,38 min. Kolvstängerna har en total ledtid på 68,1 dagar och en värdeskapande tid på 37,9 min. 

Dessa ledtider är som synes främst bestående i lagersaldon, se figur 53. 

6.1.5 Jämförelse 

För mantelrörsflödet har produkter i arbete minskat från 132 till 105 detaljer, se figur 54. Dock har 

råvarulagret ökat från 880 till 968 enheter, vilket innebär en ökning av ledtiden för lagret till 33,5 

dagar jämfört med 28 dagar. Det här beror på att produktionen inte har gått för fullt på grund av 

semestertider. Lagret för färdigställda Volvorör är tomt, vilket är en förbättring mot föregående 

karta. Lagret för färdiga cylindrar har sänkts med 34 cylindrar.  

Lagret för färdigställda kolvstänger har sänkts från 526 till 500 detaljer det är en förbättring men det 

finns fortfarande mycket att jobba med. Dessa kolvstänger skulle kunna förse monteringen i 50 

produktionsdagar om rådande takt vidhålls.  

Anslutningsringar och cylinderbottnar visar ingen större skillnad mellan de två olika analystillfällena 

vad gällande lagersaldon. 

Tabell 8 visar en sammanfattning av ledtider och takttider för de två värdeflödeskartorna. 

Mantelrörens ledtid har ökat med 21,8 dagar jämfört med föregående karta. Den totala ledtiden för 

kolvstångsflödet har ökat med 16,8 dagar. Cylinderbottnarnas ledtid har ökat med 20 dagar och 

anslutningsringarnas ledtid har ökat med 17,5 dagar. Ökningen av dessa ledtider beror främst på att 

takttiden är lägre för den senare kartan. 

Tabell 8. Sammanfattning av ledtidsresultat från värdeflödeskartorna.     

Flöden Datum Total ledtid (dagar) Skillnad (dagar) Takttid (st/dag) 

Mantelrör  070710 29,5 
+21,8 

31,4 

Mantelrör  070814 51,3 28,9 

Kolvstänger 070710 68,1 
+16,8 

12,7 

Kolvstänger 070814 84,9 10 

Cylinderbottnar 070710 44,2 
+20 

31,4 

Cylinderbottnar 070814 64,2 28,9 

Anslutningsringar 070710 26 
+17,5 

31,4 

Anslutningsringar 070814 43,5 28,9 

 

Sammanfattningsvis har det inte skett så stora förändringar med produkter i arbete mellan dessa två 

analystillfällena. Det finns fortfarande femhundra färdigställda kolvstänger i mellanlager, som 

innebär en hög kapitalbindning. 
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6.2 Maxtest 
Genom att öka ordergenereringen i simuleringsmodellen kunde maxtest utföras. Med dessa tester 

erhölls resultatet av hur många produkter som maximalt kunde presteras ur systemet. Enligt 

simuleringsmodellen kunde den tunga entreprenadgruppen producera i medel 72 mantelrör under 

24 timmar med två-skift och tre operatörer per skift, se tabell 9. Det här resultatet visar en ökning av 

40,1 % jämfört med den efterfrågade kvantiteten. Det efterfrågades 28,9 mantelrör per dag (se 

värdeflödeskarta från den 14 augusti). Vid det här testet hade systemet produkter i arbete vid start. 

Materialbrister fanns inte med i dessa simuleringar.  

Tabell 9. Slutfört arbete av mantelrör 066. 
   Mättal -95 % Medelvärde 95 % 

Antalet avslutade (st) 71,440 72,800 74,160 

Tid i systemet (min) 1580,662 1600,775 1620,888 

Maximum tid i systemet (min) 2008,439 2014,418 2020,398 

Minimum tid i systemet (min) 584,253 595,963 607,672 
 

Vidare har maxtest för monteringen genomförts, se tabell 10. Jämfört med den efterfrågade takten 

från augusti så innebär detta en ökning av 142 % om den efterfrågade takten är 10 monterade 

cylindrar per dag.     

Tabell 10. Slutfört arbete av montering 680. 
  Mättal -95 % Medelvärde 95 % 

Antalet avslutade (st) 21,656 24,200 26,744 

Tid i systemet (min) 4977,880 4987,187 4996,493 

Maximum tid i systemet (min) 5201,625 5209,997 5218,369 

Minimum tid i systemet (min) 4754,370 4758,494 4762,617 
 

Liknande maxtest utfördes för hela systemet, se tabell 11. Med nuvarande bemanning, två montörer 

dagtid, klarade produktionssystemet av att producera 21 cylindrar per dygn. 

Tabell 11. Slutfört arbete av komplettcylinder. 
  Mättal -95 % Medelvärde 95 % 

Antalet avslutade (st) 18,516 21,000 23,484 

Tid i systemet (min) 6353,143 6912,169 7471,195 

Maximum tid i systemet (min) 7820,216 7895,896 7971,575 

Minimum tid i systemet (min) 4479,286 5872,781 7266,277 
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6.3 Kolvstångstillverkningens inverkan för den tunga entreprenadgruppen 
Niles-svarven i den tunga entreprenadgruppen bearbetar kolvstänger som har en diameter på 130 

mm efter bearbetning. Dessa kolvstänger väger över 200 kg och är 2 m långa. På grund av storleken 

så är det bara Niles-svarven i den tunga gruppen i Skellefteåfabriken som kan tillverka dessa stänger. 

Tillverkningen sker i tre tempon vilket innebär tre omställningstillfällen av maskinen. Wipro är 

intresserade av att undersöka vilken inverkan detta har för det tunga flödet.  

Tabell 12. Simuleringsparametrar. 
 Simuleringstid (dagar) 12 

Uppvärmningstid (dagar) 0 

Fördröjning av orderstart 
för M-rören 2,5 

Batchstorlek variabel × 5 
 

Uppvärmningstiden sattes till noll då Niles-svarven är den första aktiviteten i det tunga 

entreprenadflödet. Kolvstångsflödet hade i genomsnitt 2,5 dagars längre ledtid jämfört med 

mantelrören. En fördröjning av mantelrörens orderstart lades därför in i modellen. Detta skapade en 

jämnare matchning innan monteringen. Modellens maskindel matades med material av en multipel 

på fem för varje satsstorlek. Det innebar att maskinerna i den tunga gruppen inte hade några 

materialbrister vid dessa försök. 

Resultatet jämförs i följande tabeller, se tabell 13 och 14. 

Tabell 13. Slutfört arbete mantelrör 066 - med kolvstänger. 
 Mättal -95 % Medelvärde 95 % 

Antalet avslutade (st/prod. dag) 11,615 32,667 53,718 

Tid i systemet (min) 0,000 5939,177 12114,384 

Maximum tid i systemet (min) 7407,543 9162,934 10918,325 

Minimum tid i systemet (min) 0,000 2336,343 10783,550 

 
Tabell 14. Slutfört arbete mantelrör 066 - utan kolvstänger 

 Mättal -95 % Medelvärde 95 % 

Antalet avslutade (st/prod. dag) 18,402 40,889 63,375 

Tid i systemet (min) 2312,711 3555,535 4798,360 

Maximum tid i systemet (min) 5869,125 7130,227 8391,328 

Minimum tid i systemet (min) 0,000 451,157 1129,700 
 

Enligt resultattabell 13 hade det tillverkats 32,7 mantelrör jämfört med 40,9 när kolvstänger inte 

kördes genom Niles-svarven, se tabell 14. Det innebar en ökning på 8,2 mantelrör per 

produktionsdag om inte kolvstängerna störde mantelrörsflödet. Tiden det tog att tillverka 

mantelrören har minskat med ett medelvärde av ett dygn och 16 timmar. Slutmonterade cylindrar 

ökade från 60 till 73 cylindrar under hela testperioden.   



FLÖDESSIMULERING 
AV HYDRAULCYLINDERTILLVERKNING 

58 
 

6.4 Eliminering av TUR-svarven 
Tursvarvens främsta funktion är att svarva bort det utstickande rotstödet som används vid 

svetsningen av anslutningsringen. Wipros ingenjörsavdelning undersöker möjligheten att göra en 

omkonstruktion av anslutningsringarna så att rotstöden inte ska behövas. Det finns således ett 

intresse av att undersöka vad det skulle innebära för flödet i den tunga maskingruppen om TUR-

svarven eliminerades. 

Tabell 15. Simuleringsparametrar. 
 Simuleringstid (dagar) 8 

Uppvärmningstid (dagar) 4 

Fördröjning av orderstart 
för M-rören 0 

Batchstorlek variabel × 5 

 

Simuleringen började på en måndag vilket innebar att totalt sex produktionsdagar utnyttjas, då en 

helg inträffade under simuleringsperioden. I tabellerna 16 och 17 kan resultaten jämföras med- och 

utan TUR-svarven.   

Tabell 16. Slutfört arbete mantelrör 066 - med TURe. 
  Mättal -95 % Medelvärde 95 % 

Antalet avslutade (st/prod. dag) 13,532 28,067 42,602 

Tid i systemet (min) 3825,052 5106,435 6387,818 

Maximum tid i systemet (min) 7900,578 8037,004 8173,430 

Minimum tid i systemet (min) 994,057 1983,934 2973,811 

 
Tabell 17. Slutfört arbete mantelrör 066 - utan TURe. 

  Mättal -95 % Medelvärde 95 % 

Antalet avslutade (st/prod. dag) 13,587 30,433 47,280 

Tid i systemet (min) 2476,246 4138,195 5800,144 

Maximum tid i systemet (min) 3519,443 5645,381 7771,320 

Minimum tid i systemet (min) 1292,354 2522,553 3752,752 

 

Enligt resultattabellerna är skillnaden av antalet avslutade mantelrör 2,37 enheter per 

produktionsdag. Tiden i systemet har sänkts med 19 procent. Antalet färdigställda cylindrar ökade 

från 88 till 94 produkter under hela resultatperioden.   
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6.5 Eliminering av förmontering 
Det finns ett intresse från Wipros sida att undersöka förbättringspotentialen i flödet genom den 

tunga monteringen. Förmontering av kolv och cylindertopp sker vid monteringsstation 680. Kolvarna 

tvättas och det monteras o-ringar och bussningar. Cylindertopparna tvättas och förmonteras, sedan 

tvättas de ytterligare en gång. Detta utförs av samma montör som sedan slutmonterar den 

kompletta cylindern. Jag har gjort experiment med att eliminera förmonteringen. Det vill säga att 

kolv och cylindertopp kommer förmonterade från produktionsgrupp 880, som enbart är en 

förmonteringsstation. De parametrar som användes för dessa experiment ses i tabell 18. Resultaten 

presenteras i tabell 19 och 20. 

Tabell 18. Simuleringsparametrar. 
 Simuleringstid (dagar) 7 

Uppvärmningstid (dagar) 4 

Fördröjning av orderstart 
för M-rören 0 

Batchstorlek variabel × 2 
 

Resultatet visar att det endast skiljer 0,36 i medelvärde på antalet producerade cylindrar per dag. 

Tidsskillnaden mellan utan- och med förmontering är 81 minuter i medelvärde.   

 
Tabell 19. Slutfört arbete komplettcylinder - utan förmontering. 

 Mättal -95 % Medelvärde 95 % 

Antalet avslutade (st/prod. dag) 4,918 9,320 13,722 

Tid i systemet (min) 856,814 2160,956 3465,098 

Maximum tid i systemet (min) 2171,359 3968,454 5765,549 

Minimum tid i systemet (min) 352,860 670,774 988,687 
  

Tabell 20. Slutfört arbete komplettcylinder - med förmontering. 
 Mättal -95 % Medelvärde 95 % 

Antalet avslutade (st/prod. dag) 5,382 8,9600 12,538 

Tid i systemet (min) 971,180 2241,798 3512,415 

Maximum tid i systemet (min) 2245,973 4053,479 5860,984 

Minimum tid i systemet (min) 368,712 686,731 1004,751 
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6.6 Produktionsökning 
Produktionschefen för den tunga entreprenadgruppen menar att orderingången för en speciell kund 

kommer att öka. Det är därför mycket intressant att undersöka hur den här 

produktionsvolymökningen kommer slå mot gruppen. Experiment med simuleringsmodellen har 

utförts för detta ändamål. Satsstorlekarna ökades successivt för att se var brytpunkten fanns för vad 

hela systemet klarade av.  

Tillvägagångssättet för den här experimentserien var följande. Först simulerades en 

referenssimulering med befintliga batchstorlekar styrt från montering 680, se bilaga 5 för fullständigt 

resultatblad. Efter det ökades dessa batchstorlekar och nya simuleringar utfördes. Multipel 1,2; 1,5; 2 

och 3 användes vid dessa försök. Genom att använda sig av en multipel så kommer förhållandet 

mellan de olika orderna att vara det samma vid en ökning av batchstorleken. Vidare undersöktes 

köerna innan maskinerna för att se var brytpunkten fanns, då lagret har en konstant ökning. 

Simuleringen innefattar fem produktionsdagar då en helg infaller under simuleringstiden. 

Experimentets parametrar ses i tabell 21.       

Tabell 21. Simuleringsparametrar. 
 Simuleringstid (dagar) 7 

Uppvärmningstid (dagar) 4 

Fördröjning av orderstart 
för M-rören 0 

Batchstorlek variabel 
 

Tabell 22. Resultat av experimentserien ökande produktion. 
     Batchstorlek Ref. x 1,2 x 1,5 x 2 x 3 

Producerade mantelrör 066 118 116 131 135 150 

Producerade mantelrör 064 7 7 7 7 6 

Producerade mantelrör 065 26 26 26 26 26 

Producerade kolvstänger från Niles 12 11 12 9 10 

Producerade kolvstänger innan 680 98 107 120 125 153 

Producerade komplett cylinder 680 65 79 78 85 96 

 

Resultatet av den här experimentserien kan ses i tabell 22. Referenssimuleringen ger en bra output 

av mantelrör och den tunga maskindelen arbetar på underkapacitet. Kolvstångsflödet har redan här 

problem med flödet då främst i svarv 049, se diagram 6. Y-axeln är antalet kolvstänger i lager innan 

049:an och x-axeln svarar mot tiden kolvstången befinner sig i lager. Mätningen börjar efter fyra 

dagars uppvärmning (5760 min). Efter 10800 min vilket är strax efter helgen, sker en orderläggning 

på drygt hundra order under samma dag. Detta gör att lagret kommer att pendla mellan 200-300 

kolvstänger. 

En annan förklaring till det ökande lagret innan maskinen beror på att 12 av 14 kolvstångsflöden av 

de tunga kolvstängerna börjar med denna maskin. Flöde 1 och 12 körs i två tempon genom 049:an.    
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Diagram 6. Kö för svarv 049 med nuvarande batchstorlek.  

En multipel på tre gav den största outputen för komplett cylinder. Orsaken till det här resultatet var 

att stora mängder råmaterial pressades in i systemet. Det medförde att ingen materialbrist fanns. 

Det innebar dock stora lager av färdigställda komponenter innan monteringen, se bilaga 6. Vilket inte 

är att föredra om företaget försöker arbeta för en Lean organisation. Det här innebar en 

överproduktion som är den första av de sju slöserierna inom Lean-läran. En multipel av 1,2 

genererade den bästa outputen av given input. Det vill säga att en multiple av 1,2 ger det jämnaste 

genomflödet av produkter. Kolvstångsgrupp 049 har dock stora problem att klara av dessa volymer. 

Den tunga maskingruppen har jämförelsevis inga problem att klara batchstorlekar med en multipel 

av 1,2.      

Vid analys av brytpunkten för hela systemet är matchningen av komponenterna som ska ingå i en 

hydraulcylinder den kritiska punkten. Kolvstångsflöden har längre ledtid jämfört med mantelrören 

och övriga korta komponenter. De gäller att samma artikelnummer av kolv, cylindertopp, kolvstång 

och mantelrör anländer samtidigt för att inte lager ska bildas. Det är väldigt svårt att exakt matcha 

dessa komponenter då systemet har invecklade flöden och oförutsägbara händelser. Brytpunkten för 

monteringen är vid en multipel av två då ökar lagret efter materialplock till monteringen, se bilaga 7. 

Den tunga maskindelen har en brytpunkt vid multipel två då ökar lagret innan TUR-svarven, se 

diagram 7. Y-axeln i grafen är antalet mantelrör och x-axeln är tiden dessa ligger i lager. 10800 min är 

strax efter helgen då nya order anländer till första maskinen i flödet, efter det ses en ökande trend. 

Platåerna efter 10800 min motsvarar natten av dygnet då maskinerna inte körs. Skalverket har också 

ett ökande lager vid dessa förhållanden. Niles och svetscell ett klarar denna multipel. 
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Diagram 7. Kö för TUR-svarven med batchstorleken gånger multipel 2.  

Kolvstångsflödet började få problem redan vid en multipel av 1,2. Det visade sig i lagret innan 049:an 

som fick en stigande trendlinje.  

Tabell 23 visar en sammanfattning av resultaten från experimentserien produktionsökning. 

Brytpunkterna för respektive flödesobjekt anges i kolumn batchmultipel. Vid dessa multipel av 

batchstorleken kommer det att uppstå en flaskhals i respektive flödesobjekt. Batchstorlekarna som 

användes i dessa scenarion ses i tabell 23.  

Tabell 23. Resultat av experimentserien produktionsökning.    
   

   
Batchstorlek (antal) 

Flödesobjekt Batchmultipel  Flaskhals Medel Max Min 

Mantelrör 066 x 2 TUR-svarv 18 44 4 

Kolvstänger x 1,2 049 11,04 26 2 

Montering x 2 680 18 44 4 

 

Mantelrörsflödet och monteringsflödet får flödesproblem om ordervolymen ökar med 100 %.  

I kolvstångsflödet uppstår problem redan vid 20 % ökning. Sammanfattningsvis fastställer dessa 

resultat att kolvstångsflödet är den begränsande faktorn och då främst i CNC-svarven 049. 
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6.7 Framtida produktion 
Simuleringsmodellen ger möjligheten att simulera framtida produktionsvolymer. Indatan tas ur 

arbetsbehovet från nettobehov ur affärssystemet Jeeves, vilket gör detta möjligt. De 

simuleringsparametrar som användes i detta testscenario kan ses i tabell 24. Jag har gjort experiment 

för vecka 51 och 52, se tabell 25.  

Tabell 24. Simuleringsparametrar. 
 Simuleringstid (dagar) 14 

Uppvärmningstid (dagar) 3 

Fördröjning av orderstart 
för M-rören 2,5 

Batchstorlek variabel 

 
 
Tabell 25. Slutfört arbete komplettcylinder - vecka 51-52. 

 Mättal -95 % Medelvärde 95 % 

Orderstart mantelrör och korta 
komponenter (st/prod. dag) 13,221 19,280 25,339 

Orderstart kolvstänger (st/prod. dag) 4,762 9,960 15,158 

Antalet avslutade komp. Cyl. (st/prod. dag) 9,503 12,860 16,217 

Tid i systemet (min) 3122,883 4136,467 5150,051 

Maximum tid i systemet (min) 6302,123 7953,616 1298,690 

Minimum tid i systemet (min) 0,000 646,055 1298,690 
  

En uppvärmningstid på tre dagar användes vid det här experimentet. Det innebar att vid början av 

resultatperioden fanns det produkter i arbete, därav har det kunnat produceras fler kompletta 

cylindrar jämfört med orderlagda kolvstänger, se tabell 25. 

Resultatet innebär att enbart 12,86 cylindrar produceras av 19,28 orderlagda per dag. Enligt 

nettobehovet är det 222 orderlagda för dessa två veckor, vilket kräver en takt på 22,2 cylindrar per 

produktionsdag. Endast 9,96 kolvstänger har orderstartats vilket är en bidragande orsak till att inte 

fler cylindrar har kunnat tillverkas. Simuleringsprogrammet använder en normalfördelning på plus, 

minus 25 % av orderstarten. Det ger de här skillnaderna av ordergenereringen. Med detta simuleras 

oförutsedda händelser, till exempel materialbrist vilket gör att ordern inte startas i rätt tid. Detta 

visar hur känsligt systemet är för störningar i produktionen.  

Monteringen håller en takt på 12,86 cylindrar per dag. Detta kan jämföras med värdeflödeskartan 

som gjordes den 14 augusti då takten var 10 cylindrar per dag. Takten är högre i detta testscenario 

men inte tillräkligt för att klara av efterfrågan. I det här testscenariot kan det anses vara 

kolvstångsflödet som är den begränsande faktorn.    
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7. Diskussion och slutsatser 
Det här kapitlet är en avslutande diskussion kring resultaten av examensarbetet. Sammanfattade 

slutsatser och rekommendationer kan läsas nedan.  

De slutsatser jag har dragit av detta examensarbete är att den tunga entreprenadgruppens maskindel 

arbetar med en överkapacitet om monteringens takt ska vara den styrande. Det finns således två 

alternativ för att förbättra flödet genom hela gruppen. Det första är att öka kapaciteten i 

monteringen vilket kommer att leda till att fler cylindrar produceras. Förutsatt att tillräcklig 

orderläggning finns. Alternativ två är att minska kapaciteten i maskindelen för att skapa ett jämnare 

flöde. Ytterligare begränsningar finns i kolvstångsflödet, maskingruppen 049 och friktionssvetsen har 

hög beläggning och modellen visade att 049:an är en flaskhals. Kolvstångsflödet har längre total 

ledtid jämfört med mantelrörsflödet i den tunga gruppen. Vidare studie om möjlig ledtidsförkortning 

av kolvstångsflödena är något jag vill rekommendera företaget att genomföra.  

För att jämna ut flödet i den tunga entreprenadgruppens maskindel bör alternativa 

tillverkningsmetoder för de kolvstänger som idag produceras i Niles-svarven, då dessa hindrar 

mantelrörsflödet. När kolvstänger bearbetades så blev större delen av maskingruppen stillastående, 

vilket kan anses vara ett resursslöseri. Svetscell ett och två samt TUR-svarven kommer att vara 

stillastående när kolvstänger bearbetas i Niles-svarven. Skalverket är en egen produktionsgrupp och 

är därmed inte lika beroende av det tunga flödet. Det krävs dock noggrann planering för att matcha 

externa mantelrör så att dessa skalas samtidigt som kolvstängerna tillverkas. 

Vidare har resultaten visat att TUR-svarven är en flaskhals med befintlig produktmix. Det skulle gynna 

flödet om den här operationen eliminerades. Det kan dock sägas att vid större volymer av den stora 

dimensionsgruppen av mantelrören kommer flaskhalsen att vara svetscell två. De slutsatser som kan 

dras av detta är att Niles sidan av gruppen, det vill säga Niles-svarv och svetscell nummer ett har 

mycket större kapacitet jämfört med skalverkssidan (skalverket, TUR-svarven och Svetscell två med 

slip). 

Wipro Infrastructure Engineering bör göra fortsatta studier av fabrikens flöden med hjälp av 

värdeflödeskartor och simuleringsmodeller. Värdeflödeskartorna bör kontinuerligt uppdateras. Med 

dessa kartor kan företaget snabbt se var i produktionen flaskhalsarna uppstår. Hur buffert och 

mellanlager förändras med tiden. Verktyget flödessimulering med datorstöd anser jag att Wipro 

skulle kunna ha nytta av i framtida beslutsfattning. Då främst för att utreda var de ska lägga sina 

resurser för fokuserade förbättringsåtgärder. Med dessa modeller skulle företaget kunna undersöka 

hur den tillgängliga maskintiden spenderas. Dessa skulle också ge svar på hur den befintliga 

bemanningen fördelas på bästa sätt. Det skulle vara möjligt att virtuellt experimentera med 

företagets resurser bestående i maskiner och personal. Vid framtida layoutförändringar, 

investeringar och rationaliseringar anser jag att verktyget flödessimulering kan vara till hjälp för 

Wipro i Skellefteå. Detta verktyg skulle också ge företaget en bättre kännedom om vad som sker i de 

olika produktflödena.  

Jag anser att företaget bör genomföra tidsstudier och frekvensstudier av resterande 

produktionsgrupper som inte detta examensarbete behandlar. På så sätt skulle de tider i 

affärssystemet kunna verifieras eller uppdateras. Det här skulle underlätta vid vidare uppbyggnad av 

liknade simuleringsmodeller som den jag har gjort. Detta borde också öka tilliten till affärssystemet.  

En simulering är inte bättre än den givna indatan.  
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För att skapa en bättre balans och resursutnyttjande mellan maskin- och monteringsdelen bör 

bemanningen ses över. Ett alternativ är att flytta resurser från maskindelen till monteringen och att 

dessa två grupper arbetar enligt två-skift. En gemensam resurs kan tänkas ansvara för materialplock 

för både maskin- och monteringsdelen. Det kan också tänkas att plockresursen också handhar tvätt 

ett och två samt förmontering av cylinderbottnar. Det anser jag skulle kunna genera en möjlig 

kapacitetsökning för den tunga entreprenadgruppen och slutmonteringen. 

Huvudmålen med detta examensarbete anser jag vara uppnådda. Simuleringsmodellen är uppbyggd 

från inkommande råmaterial till färdigställd hydraulcylinder och samtliga komponentflöden finns 

med i modellen. Simuleringsmodellen har jämförts med det verkliga systemet och har på så sätt 

kunnat stärka giltigheten. Analyser av produktionsökning har genomförts med simuleringsmodellen. 

Dessa scenarion har fasställt var i produktionen det kommer att uppstå flödesproblem. Andra 

scenarion som har undersökt är kolvstångstillverkningens inverkan för det tunga mantelrörsflödet 

genom gruppen. Med dessa tester har jag kunnat fasställa hur stor störning av mantelrörsflödet det 

innebär för gruppen att kolvstänger tillverkas i Niles-svarven.  

Delmålen har uppfyllts; Koppling mellan Excel och simuleringsprogrammet har genomförts. Med 

detta kan modellen uppdateras på ett enkelt och smidigt sätt med verklig produktionsdata från 

affärssystemet Jeeves. Värdeflödeskartor har gjorts och med dessa har lagersaldon och ledtider 

analyserats.      
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Bilaga 2: Översiktsbild av simuleringsmodellen i SIMUL8 
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Bilaga 3: Översiktsbild av den tunga entreprenadgruppen i SIMUL8
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Bilaga 4: Översiktsbild av slutmonteringen 680 i SIMUL8 
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Bilaga 5: Fullständig resultattabell av referenskörning 

 

Results
Simulation days 7

Warm-up 4

Simulation Object Performance Measure Run 1 2 3 4 5 -95% Average 95%

Orderstart av övriga till 066 Number Entered 8 8 8 8 8 8 8 8

Number Lost 0 0 0 0 0 0 0 0

Net Number Entered 8 8 8 8 8 8 8 8

Produktionsgrupp 064 orderstart Number Entered 18 18 18 18 18 18 18 18

Number Lost 0 0 0 0 0 0 0 0

Net Number Entered 18 18 18 18 18 18 18 18

Produktionsgrupp 065 orderstart Number Entered 21 21 21 45 21 12.4752 25.8 39.1248

Number Lost 0 0 0 0 0 0 0 0

Net Number Entered 21 21 21 45 21 12.4752 25.8 39.1248

Produktionsgrupp 066 orderstart Number Entered 209 209 111 209 209 134.9904 189.4 243.8096

Number Lost 0 0 0 0 0 0 0 0

Net Number Entered 209 209 111 209 209 134.9904 189.4 243.8096

Produktionsgrupp Kolvstänger Number Entered 130 85 98 118 234 59.64844 133 206.35156

orderstart Number Lost 0 0 0 0 0 0 0 0

Net Number Entered 130 85 98 118 234 59.64844 133 206.35156

Slutfört arbete Mantelrör 066 Average Time in System 2270.58476 2699.15936 1292.67095 1851.25185 3904.77345 1178.18202 2403.68807 3629.19412

Number Completed 106 124 64 149 146 74.61201 117.8 160.98799

In System less than time 10 10 10 10 10 10 10 10

% In System less than time limit 0 0 0 0 0 0 0 0

St Dev of 444.03656 730.93443 504.14789 622.18476 522.12224 424.53501 564.68517 704.83534

Maximum Time in System 3540.48653 4928.91761 2424.01954 3086.71065 5053.03625 2375.74332 3806.63412 5237.52491

Minimum Time in System 1007.60391 1089.38679 966.01954 783.52339 3121.43854 186.43603 1393.59443 2600.75284

Slutfört arbete Mrör 064 Average Time in System 1242.79558 870.58379 37.22505 36.69546 46.79647 0 446.81927 1157.04732

Number Completed 7 7 7 7 7 7 7 7

In System less than time 10 10 10 10 10 10 10 10

% In System less than time limit 0 0 0 0 0 0 0 0

St Dev of 95.86058 206.92364 12.47838 14.28757 13.16277 0 68.54259 174.33936

Maximum Time in System 1358.16605 1332.61466 53.79883 54.91787 64.47231 0 572.79395 1448.4623

Minimum Time in System 1112.53775 759.49239 21.15099 19.32078 30.47502 0 388.59539 1028.06627
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Slutfört arbete Mrör 065 Average Time in System 592.53056 199.04588 329.90226 510.88559 571.29528 229.58567 440.73191 651.87816

Number Completed 21 21 21 45 21 12.4752 25.8 39.1248

In System less than time 10 10 10 10 10 10 10 10

% In System less than time limit 0 0 0 0 0 0 0 0

St Dev of 213.69562 91.60369 93.35742 145.25328 133.23584 73.61199 135.42917 197.24635

Maximum Time in System 763.95405 327.80342 464.16253 756.23987 736.0841 359.89516 609.64879 859.40242

Minimum Time in System 86.77462 68.02874 167.41312 324.3061 368.23166 32.94644 202.95085 372.95525

Övriga färdigställda cylindrar Average Time in System 21.6883 23.34797 22.94894 25.34823 22.42629 21.44384 23.15195 24.86005

Number Completed 2573 4083 4058 977 4326 1434.74493 3203.4 4972.05507

In System less than time 10 10 10 10 10 10 10 10

% In System less than time limit 29.22658 28.53294 30.11336 20.9826 31.92325 22.93386 28.15575 33.37763

St Dev of 15.29402 16.87278 16.74695 15.27405 17.03086 15.14893 16.24373 17.33853

Maximum Time in System 53.79159 63.05557 60.83236 52.01134 63.22978 51.99148 58.58413 65.17678

Minimum Time in System 0.04101 0.0177 0.03866 0.03165 0.03841 0.0217 0.03349 0.04527

Färdigställda kolvstänger för 680 Average Time in System 5223.28439 2381.94724 2939.37354 3059.15203 4072.82057 2140.35312 3535.31556 4930.278

Number Completed 136 54 92 84 122 57.43328 97.6 137.76672

In System less than time 10 10 10 10 10 10 10 10

% In System less than time limit 0 0 0 0 0 0 0 0

St Dev of 2555.72356 1741.93637 1897.51988 1329.60907 724.21042 805.56033 1649.79986 2494.03939

Maximum Time in System 12448.4796 7751.33205 7973.19259 6212.42345 5069.35489 4402.89382 7890.95652 11379.01921

Minimum Time in System 1747.41662 1223.19143 249.97653 192.16528 1941.96658 53.67764 1070.94329 2088.20894

Slutfört arbete Komplett Cylinder Average Time in System 4002.85609 5812.01209 2190.31939 4009.83194 4824.21742 2514.21478 4167.84738 5821.47999

Number Completed 80 43 58 61 85 44.13867 65.4 86.66133

In System less than time 10 10 10 10 10 10 10 10

% In System less than time limit 0 0 0 0 0 0 0 0

St Dev of 2055.8432 2079.47621 963.24344 1939.04549 526.68389 619.31832 1512.85844 2406.39856

Maximum Time in System 12225.93395 10573.94821 4301.21164 10090.62696 6105.21972 4544.17466 8659.3881 12774.60153

Minimum Time in System 2156.97838 3337.32036 1034.22269 2075.4744 3177.41613 1194.48192 2356.28239 3518.08286

Slutfört arbetet kolvst från Niles Average Time in System 7974.25585 4455.56343 4097.4342 2549.50919 0 198.80986 3815.35253 7431.8952

Number Completed 9 16 22 11 0 1.41545 11.6 21.78455

In System less than time 10 10 10 10 10 10 10 10

% In System less than time limit 0 0 0 0 0 0 0 0

St Dev of 2145.24873 1959.94605 2432.97723 39.00167 0 0 1315.43473 2799.04212

Maximum Time in System 9449.46158 7746.98981 7824.4586 2606.06104 0 533.53268 5525.3942 10517.25573

Minimum Time in System 3143.52857 2446.30868 1731.9307 2493.36799 0 466.13663 1963.02719 3459.91774
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Bilaga 6: Resultat från experimentserien produktionsökning, multipel 3 
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Bilaga 7: Resultat från experimentserien produktionsökning, multipel 2 
Grafen visar lagernivån efter materialplock innan slutmontering 680. 

 

 

 


