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SAMMANFATTNING 
Examensarbetet omfattade 800 timmar och utfördes åt Duroc Rail från januari till juni 2018. 
Företaget underhåller järnvägshjulpar genom tre åtgärdstyper; svarvning, revision och omstom-
ning. Hjulparen kan delas in i tre grupper baserat på lagertyp, de har olika renoveringsförfaran-
den, vilka är: cylindriska lager, TBU-lager och sfäriska lager.  
 
Syftet med projektet var att analysera och anpassa komponentupparbetningen till cykliskt för-
ändrande volymer, den förändrade mixen av underhåll med avseende på lagertyp och ökande 
kvalitetskontrollkrav. Anpassningen av komponentupparbetningen levererades genom lösnings-
förslag som underlättar produktionssystemets ständigt återkommande utmaningar och huvudpro-
blem. 
 
Lean var den teoretiska referensramens fokusområde eftersom ämnets kärnpunkter berör huvud-
problemen uppdagade i kartläggningen. Planering och utförande har baserats på Ranhangen 

(1995) beskrivning av Projektcirkeln. Underlaget för nulägesanalys var intervjuer, observationer, 
datainsamling, tidsstudier och interna dokument. Simuleringsmodellerna förändrades stegvis för 
att analysera effekterna av varje förändring och validerades emot det verkliga systemets för att 
säkerställa modellernas giltighet. Fullständiga tekniska data för arbetsstationerna saknades och 
därmed kunde kapaciteterna inte noggrant fastställas, vilket var väntat för denna typ av arbets-
moment.  
 
Simuleringsresultatet gav tydliga indikationer på hur mindre väl avvägda förändringar av systemet 
starkt påverkar de analyserade parametrarna; genomsnittlig ledtid och genomströmning. Med 
enkla medel kan flaskhalsarna samt genomsnittliga ledtiden reduceras och genomströmningen 
ändå öka. Föreslagna förändringar för framtidssimuleringsmodellen stämde väl överens med för-
slagen från den teoretiska referensramen och kunde därför med goda resultat integreras. Förbätt-
ringsförslagen ansågs efter analys av den teoretiska referensramen och simuleringsresultatet ge-
nomföras i ordningen föreslagen i slutet av förbättringsförslagskapitlet med involverad personal. 
 
Duroc Rails huvudproblem, lång ledtid och materialhantering, försvårar verksamhetens förmåga 
att hantera dess specifika utmaningar med fluktuerande kapacitetskrav, förändrande mix av un-
derhåll och höga kvalitetskrav. Företaget har goda förutsättningar för att reducera ledtid och 
minska hjulpar i arbete, det vill säga lösa huvudproblemen som projektet fokuserat på. Genom 
att åtgärda problemen kan systemets reaktionsförmåga kraftigt förbättras, vilket underlättar vid 
kvalitetsarbete, omställningar i genomströmningstakten och underhållsmixen.  
 
Kopplad till förbättringsförslagen är risken framförallt att införandet av kontinuerligt flöde och 
standardiserade arbetssätt leder till arbetsintensifiering. Risken kan däremot undvikas genom 
ständiga förbättringar, med hög nivå av delaktighet från dem anställda. 
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ABSTRACT 
The thesis comprised 800 hours and was conducted for Duroc Rail from January to June 2018. 
The company maintains railroad wheelsets through three types of measure; turning, revision and 
changing of wheels. The wheelsets can be divided into three groups based on the bearing type, 
they have different renovation procedures and are: cylindrical bearings, TBU bearings and spher-
ical bearings. 
 
The purpose of the project was to analyse and adapt the maintenance system to cyclically chang-
ing volumes, the changing mix of maintenance with respect to bearing type and increasing qual-
ity control requirements. The adaptation of system was delivered through solution proposals that 
facilitate the continuous recurring challenges and main problems of the maintenance system. 
 
Lean was the focus area of the theoretical framework as the core issues of the subject concerned 
the main problems encountered in the mapping of Duroc Rail. Planning and execution has been 

based on the Ranhangen (1995) description of the Project Circle. The basis for zero-state analysis 
was interviews, observations, data collection, time studies and internal documents. The simula-
tion models changed step by step to analyse the effects of each change and validated against the 
real system to ensure validity of the models. Full technical data for workstations were missing 
and thus the capabilities could not be completely determined, which was expected for this type 
of work. 
 
The simulation results gave clear indications of how small well-balanced changes to the system 
strongly affect the analysed parameters; average lead time and throughput. With simple means, 
bottlenecks and average lead times can be reduced and the throughput could still be increased. 
Proposed changes for the future simulation model were in line with the proposals from the 
theoretical framework and could therefore be integrated with good results. Improvement pro-
posals were then considered after analysis of the theoretical framework and simulations results 
were implemented in the scheme proposed at the end of the improvement proposal chapter with 
staff involved throughout the changes. 
 
The investigated main problems, lead time and material handling, make it difficult for the or-
ganisation to handle its specific challenges; fluctuating capacity requirements, changing mix and 
high-quality requirements. The company has good conditions for reducing lead time and reduc-
ing wheelsets in work, i.e. solving the main problems that the project focused on. By addressing 
the problems, the system's responsiveness can be greatly improved, which facilitates quality work, 
flow throughput and maintenance mix changes. 
 
The risk with the suggested improvements is that the introduction of continuous flow and stand-
ardized working methods leads to labour intensification, which can be avoided through contin-
uous improvements with a high level of involvement from the employees.  
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Förkortningar och förklaringar 

Komponentupparbetning: Underhåll av komponent, i detta fall hjulpar, åt kund 

TBU: Temperd bearing unit 

Svarvning (IS1): Hjulskivans slitbana svarvas ned till felfritt material och rätt form. 

Revision (IS2): Svarvning och lagerrevision utförs. 

Omstomning (IS3): Lagerrevision och nya hjulskivor monteras på axeln. 

Stomme: Annan benämning för hjulskiva.  

VTG: Tyskt godsvagnsföretag, Duroc Rails största kund. 

MTAB: LKAB:s Malmtrafik AB är Duroc Rails andra största kund, malmvagnar som går mel-
lan Narvik och Luleå. 

Mantena AS: Norskt godsvagnsföretag, Duroc Rails tredje största kund.  

VTG stålpilen: Separat hjulpool för VTG till SSAB:s hjulpar.   
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1 INLEDNING 
Det här examensarbetet utfördes under första halvåret 2018 på Duroc Rail i Luleå som avslutande 
del i en civilingenjörsexamen inom Teknisk design med inriktning produktionsdesign. Företaget 
ville att flödet av järnvägsvagnshjulparen analyserades och att arbetet resulterade i förslag för att 
minska antalet hjulpar i arbete, minska interna transporter, underlätta hanteringen av fluktue-
rande kapacitetskrav och underlätta för företagets långtgående kvalitetsarbete. 

1.1 Bakgrund 

Duroc Rail utför komponentupparbetning på järnvägshjulpar till gods-, person- och malmvag-
nar. Underhållsarbetet består av svarvning, revision och omstomning av hjulskivorna. De tre 
lagertyperna cylindriska, sfäriska och TBU har olika utrustningskrav. Detsamma gäller för de tre 
underhållstyperna, som består av olika arbetsmoment, vilket innebär att produktionsflödet an-
strängs. Duroc Rail har därtill en kraftigt säsongsvarierad efterfrågan där vintermånaderna svarar 
för största delen v årets underhållsordrar. Under dessa månader ansträngs produktionsflödet yt-
terligare. 

Duroc Rail har ett stort antal hjulpar i arbete (PIA), vilket ökar interna transporter vid under-
hållsarbetet av vagnshjulparen. Företaget befinner sig också i en trend med ökande PIA-nivåer, 
vilket kan härledas till ökade krav från kunderna. Företaget VTG har blivit en av Duroc Rails 
största kunder och står för majoriteten av underhållsordrarna. VTG följer också en tysk under-
hållsstandard (VPI) som innebär fler kontrollpunkter för kvalitet jämfört med Duroc Rails andra 
kunder. 

VTG, har huvudsakligen cylindriska lager vilket drastiskt har förändrat andelen lagertyper som 
ska bearbetas av Duroc Rail. Duroc Rail har tidigare vid utformningen av sitt system och sin 
planering utgått från att ungefär hälften av vagnshjulparen har cylindriska lagertyper och att den 
andra hälften utgörs av TBU-lager och sfäriska lager. I nuläget är det däremot en väldigt liten 

andel lager av den sfäriska lagertypen, och TBU-lagren svarar för cirka en femtedel av årspro-
duktionen. 

Förändringarna på krav på kvalitetskontroller samt den förändrade fördelningen av lagertyperna 
har ansträngt verksamhetens nuvarande underhållssystem, vilket har föranlett det här projektet.  

1.2 Syfte och mål 

Projektets syfte var att analysera och anpassa komponentupparbetningen till säsongsvarierande 
volymer och till den förändrade mixen av underhåll med avseende på lagertyp samt krav på 
kvalitetskontroller. Projektets mål har varit att leverera lösningsförslag som underlättar produkt-
ionssystemets ständigt återkommande utmaningar och som minskar antalet vagnshjulpar i arbete. 

1.3 Frågeställning 

Följande frågeställningar togs fram för att uppfylla projektets syfte och mål: 

• Vilka generella problem finns i nuläget i komponentupparbetningsflödet och vilka av 
problemen är möjliga att lösa? 

• På vilka sätt kan komponentupparbetningssystemet anpassas till den nya produktmixen 
och de fluktuerande kapacitetskraven?  

• Hur kan hjulpar i arbete minskas och samtidigt bevara verksamhetens befintliga genom-
strömning?  
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1.4 Intressenter 

Den främsta intressenten till projektet är uppdragsgivaren Duroc Rail som påverkas vid utföran-
det av föreslagna förändringar av verksamheten. Sekundära intressenter är operatörerna som di-
rekt påverkas av förändrade arbetssätt och arbetsstationer samt kunder som kan bli påverkade 
genom förändrad kvalité, leveranssäkerhet, ledtid och genomströmning. 
 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsades från mindre flöden som exempelvis lokvagnshjulpar och specialhjul då de är 
avskilda från det huvudsakliga flödet av vagnhjulparen. Produktionens layout låg inte i fokus vid 
kartläggningen eller vid framtagningen av lösningsförslag. På grund av verksamhetens höga ka-
pacitetskrav under vintermånaderna var verkliga test på processen inte aktuella under projektet. 

Implementeringar eller noggranna ekonomiska kalkyler av förbättringsförslagen behandlas inte i 
rapporten.  

Projektet omfattade totalt 800 timmar, bedrevs under 20 veckor på heltid där kontinuerliga besök 
utfördes hos Duroc Rail framförallt första halvan av projektet. Ett kontor fanns också tillgängligt 
åt mig på plats hos företaget, vilket användes för att gå igenom företagets insamlade data från 
verkstaden och styrdokument. Material avsatt till projektet är försumbar, men programvara vid 
eventuell diskret händelsestyrd simulering kostar cirka 100 000 SEK för företaget om de senare 
avser att använda programvaran själva efter avslutat projekt. Om företaget endast är intresserade 
av resultatet från simuleringarna som utförts täcks detta av LTU:s licenser för programvaran, som 
fanns till mitt förfogande under hela projektet. 

1.6 Disposition 

Rapporten skrevs i den ordning som projektet utfördes. Kapitel 1 behandlar inledningen med 

bakgrund, frågeställning, intressenter, avgränsningar, syfte och mål. Kapitel 2 beskriver kontexten 
som arbetet har utförts i. Kapitel 3 innehåller den teoretiska referensramen med relevant teori 
för projektet. Kapitel 4 tar upp de metoder som projektet har följt. Kapitel 5 behandlar projektets 
nulägesbeskrivning och analys av Duroc Rail. I Kapitel 6 presenteras kärnan av simuleringens 
resultat och uppbyggnad, samtlig dokumentation av simuleringen kan ses i Bilaga 3. Kapitel 7 
tar upp Vision för företaget och värderar dessa mot en visionskravspecifikation. I Kapitel 8 pre-
senteras förbättringsförslagen, det huvudsakliga syftet med projektet. I Kapitel 9 diskuteras arbe-
tets resultat och möjliga felkällor. I Kapitel 10 presenteras projektets slutsats och Kapitel 11 in-
nehåller rekommendation för fortsatt arbete. 
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2 KONTEXT 
Det här kapitlet syftar till att beskriva företaget och den kontext som projektet har utförts i. 
Kapitlet visar på utvecklingstrenden och förväntningarna på järnvägstransport, för att sedan ta 
upp vilken framtid som Duroc Rails bransch står inför. Vilka möjligheter och utmaningar står 
företaget inför nu och i framtiden. 

2.1 Duroc Rail 

1987 bildades Duroc AB vid LTU och var ursprungligen inriktad på svetsning. Järnvägshjulpar-
underhåll drevs av SJ på Notviken i Luleå fram till 1997, därefter bildades Duroc Rail och verk-
samheten fortsatte i befintlig verkstad med samma personal framtill flytten 2012. Företaget driver 
sedan dess sin verksamhet inne på SSAB-området på Svartön i Luleå.  
 
Företaget driver en underhållsverksamhet, där kunden äger produkten som företaget är kontrak-
terade att underhålla. Denna underhållning kallas komponentupparbetning. Kundens hjulpar be-
handlas i företagens system som individer men Duroc Rail åtar sig enbart att tillgodose kunden 
med ett visst antal eller en viss andel färdiga renoverade hjulpar. Det är med andra ord inte en 
renovering likt andra verksamheter som exempelvis bilverkstäder där kunden förväntar sig att få 
tillbaka exakt samma produkt. Företaget delar därmed upp hjulparen i olika hjulpooler. 
 
Duroc Rail producerar inga egna produkter, deras arbete utgörs istället av komponentupparbet-
ning där företaget underhåller järnvägshjulpar till gods-, person- och malmvagnar och lokomotiv. 
Företaget vet inte i förväg vilken typ av arbete som kommer att komma in i lokalen. Detta 
säkerställs först vid insyningen, som sker direkt efter intag. Vagnshjulparen, som arbetet är av-
gränsat till, delas upp i hjul med cylindriska lager, sfäriska lager och TBU-lager. Underhållsarbetet 
består av tre typer: svarvning, revision och omstomning av hjulskivorna. De olika lagertyperna 
ställer olika utrustningskrav vid underhåll och de olika underhållstyperna genomgår olika arbets-
moment, vilket innebär att produktionsflödet ansträngs. 

 

2.2 Bransch 

Möjligheterna och konkurrensen har enligt Swedtrain (2018) aldrig varit så stora för den svenska 
och globala järnvägsindustrin. Avregleringen av järnvägssektorn har inneburit att många företag 
haft goda förhållanden för tillväxt. För 20 år sedan började användandet av gods- och person-
transport öka. Med miljörörelsens framfart ställs nya krav på hållbara transportsystem där tåget är 
en lösning för att minska utsläpp samt energianvändning (Swedtrain, 2018).  
 
Svensk järnvägsindustri är enligt Swedtraint (2018) globalt konkurrenskraftig. Sverige har genom 
en lång tradition skapat ett mycket gott internationellt rykte i järnvägsbranschen med innovation 
och konstruktion. Enligt Swedtrain visade ”Rail Liberalisation Index” 2007 att Sverige var det 
mest avreglerade landet beträffande godstransport och det fjärde vad gäller persontransport. Sve-
riges ökning av persontrafik på järnväg var den största i Europa mellan 1997 och 2007. Europas 

främsta forskningscentra för underhålls- och driftsfrågor rörande järnvägstrafik är Järnvägstekniskt 
Centrum i Luleå (Swedtrain, 2018). 
 
Duroc Rail är en aktör inom fordonsunderhåll i järnvägsbranschen, se figur 20 nedan. Enligt 
Swedtrain (2018) har de tre företagen inom järnvägsbranschen med största export mellan 2006 
och 2009 ökat exporten med nästan 100 procent. Trenden är extra anmärkningsvärd då exem-
pelvis tillverkande teknikföretag i samtliga branscher under samma period har minskat exporten 
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med 15 procent (Swedtrain, 2018). Duroc Rail exporterar underhållstjänster i form av underhåll 

av hjulpar till det norska bolaget Mantena AS.  
 

 
Figur 1: Aktörer inom Svenska Järnvägsbranschen (http://swedtrain.org/jarnvagsbranschen/)  

 
Swedtrain (2013) visade på statistik på att tåg relativt andra färdsätt i Sverige är överlägset ener-
gieffektivast och påverkar klimatet absolut minst. Klimatpåverkan från tåg och tunnelbana är 
försumbar relativt andra färdsätt. Transportarbete inom godstrafiken har sedan 1970 utförts fler 
tonkilometer via vägtrafik än via järnväg. Sjöfarten har varit överlägsen vägtrafik och järnväg 
fram till 1990, sedan dess har vägtrafik och sjöfarten följts åt. Från 1970 till 2012 har järnvägen 
transporterat avsevärt mindre än vägtrafik och sjöfart (Swedtrain, 2013). 
 

2.3 Branschanalys 

Den statliga avregleringen har med andra ord en kraftig påverkan på branschen och har kraftigt 
ökat antalet aktörer inom sektorn. För Duroc Rail innebär detta en större variation av lagertyper 
och ständigt förändrande krav på underhållsförfarandet. Järnvägsbranschens trend med högre has-
tighet på passagerartrafiken och tyngre last för godstrafiken innebär att förändringen kommer 
vara fortsatt kraftig. Därtill innebär trenden med fokus på hållbarhet och miljö att järnvägstrafi-
ken, med låg klimat- och miljöpåverkan, kommer att genomgå en kraftig expansion inom en 
snar framtid. Med högre last, högre hastighet och fler transporter via järnväg kommer Duroc 
Rail att få kraftigt ökad efterfrågan på underhåll av järnvägshjulpar. Verksamhetens placering 
kommer därtill innebära än högre efterfrågan då klimatet påskyndar nötningen kraftigt och långa 

transporter av reparabla hjulpar är kostsamt vilket innebär att den globala konkurrensen begrän-
sas.  
 
Kortsiktigt har Duroc Rail framförallt möjlighet att öka omsättningen med avseende på ökade 
antal och krav på kontroller som innebär dyrare underhåll för kunderna. Långsiktigt finns det en 
risk kopplad till den typ av höghastighetståg man utvecklar som kallas Maglev, där tåget tack vare 
magnetiskspänning svävar över banan. Om den typen av system, som framförallt finns i Frankrike 
och Japan, skulle etableras storskaligt i Sverige skulle den typ av underhåll som Duroc Rail utför 



5 
 

inte efterfrågas på dessa vagnar. Risken att detta skulle ske och ha en väsentlig påverkan på Duroc 

Rail är minimal och företaget står troligen inför helt andra, betydligt större risker. Exempelvis 
har branschen som företaget verkar inom genomgått en stor förändring och därmed är möjlig-
heten att konkurrerande företag etableras betydligt större.  
  



6 
 

3 TEORI 
Enligt Bellgran och Säfsten (2005) består ett produktionssystem av teknik, organisation och män-
niskor, där utvecklingen av systemet kräver en övergripande bild av alla involverade faktorer. 
Teknisk design inriktat mot produktion, som projektet grundas på, inkluderar enligt Bellgran 
och Säfsten (2005) förbättring av befintliga system och utveckling av nya system. Projektet fo-
kuserade som tidigare nämnts på utveckling av systemets flöde.  
 

3.1 Flödesprinciper 

Vid analys av ett produktionssystems flöde finns det enligt Bellgran och Säfsten (2005) tre typer 
av flöde: material, information och människor. Materialflödet kan representeras av fyra symbo-
liska former som är A, T, V och X. Materialflödet börjar då underifrån och går uppåt i bokstaven. 
Exempelvis representerar A ett konvergerande flöde, många ingående delar resulterar i få pro-
dukter. V-flödet är det divergerande flödet som representeras av färre inmaterial som resulterar i 

fler produkter. T står för få ingående delar resulterar i fler produkter. X innebär att många ingå-
ende delar resulterar i många utgående delar men med enbart ett fåtal delar i mitten av flödet 
(Bellgran & Säfsten, 2005). Duroc Rails typ av materialflöde kan liknas med två T där det övre 
är upp och ned, med ett långt avstånd mellan de vertikala strecken. Avståndet representerar fö-
retagets många uppdelade flödesvägar, där enbart första och sista arbetsstationen behandlar samt-
liga hjulpar.  

 
Bellgran och Säfsten (2005) skriver vidare att flödet sällan är kontinuerligt genom hela produkt-
ionssystemet, då det vanligtvis uppstår störningar mellan olika delprocesser. Det kan därför vara 
lämpligt enligt författarna att separera underflöden, genom att använda bufferts och lager, för att 
undvika att störningar påverkar hela flödet. Duroc Rail har bufferts mellan samtliga arbetsstat-
ioner. 
 

3.2 Sex Sigma 

Sörqvist och Höglund (2017) menar att konceptet Sex Sigma används för kontinuerlig förbätt-
ring av processer och produkter. Konceptet har tillämpats på bred front, blivit en norm vid 
förbättringsarbeten inom vissa branscher och en inspirationskälla inom andra branscher. Företag 
väljer att utveckla egna förbättringsprogram med delar av Sex Sigma metodiken när Sex Sigma 
rollstrukturerna inte kan eller vill tillämpas i organisationen. Sex Sigma är inget nytt tankesätt 
utan grundas bland annat på teorier från 50- och 60-talet.  
 
Sex Sigma associeras enligt Sörqvist och Höglund (2017) ofta till stora verksamheter då konceptet 
utvecklades inom Motorola för att sedan framgångsrikt anammas av General Electric, American 
Express och Ford Motor Company. Praktiskt är konceptet likväl framgångsrikt för små organi-
sationer samt inom tjänste- och offentligsektor. I en verksamhet med väldokumenterade pro-
cessflöden kan Sex Sigma snabbt ge goda resultat. Sörqvist och Höglund (2017) presenterar nio 

viktiga skäl till att initiera Sex Sigma i verksamheten, vilka är: 
 

1. Skapar förutsättningar för att lösa kroniska problem som inte kan åtgärdas med konvent-
ionella metoder. 

2. Direkt inverkan på lönsamhet. 
3. Skapar effektiva och robusta processer. 
4. Bidrar till att förverkliga företagets strategier och affärsplaner. 
5. Engagerar människor och utvecklar deras kompetens samt förmåga. 



7 
 

6. Flexibelt och anpassningsbart till olika storlekar på verksamheter samt olika organisat-

ioner. 
7. Säker investering som snabbt är lönsam. 
8. Gemensamt förbättringsspråk. 
9. Det kraftfullaste förbättringskonceptet tillgängligt i nuläget. 

 
Sörqvist och Höglund (2017) tar sedan upp att generellt är en väldigt liten del av en verksamhets 
totala kvalitetsbristkostnader kända, som exempelvis kassationer, omarbete och reklamationer. 
Dolda kostnader kopplade till kvalitetsbrister kan vara bundet kapital, väntetid, ineffektiva sy-
stem, förseningar, förlorade intäkter, lager, onödigt arbete, bristande planering, onödig tidsåt-
gång, ineffektiva angreppsätt och felanalyser.  
 
Sex Sigmas primära mål är enligt Sörqvist och Höglund (2017) mätbara resultat och ekonomiska 
besparingar medans Leans primära mål är effektiva flöden och minskat slöseri. För att nå målen 
fokuserar Sex Sigma på förekomst av fel och variation i processer medans Lean fokuserar på 
processflöden och ledtid. Sex Sigma har enligt författarna en stark styrning från ledningen, inom 
Lean styr istället lokala initiativ utifrån nedbrutna mål samt engagemang. Förbättringsområden 
baseras på analys av processflöden inom Lean och inom Sex Sigma på övergripande strategiarbete, 
fakta om kunderna samt verksamheten. Modellen för förbättringar representeras inom Lean av 
Processtransformationer och inom Sex Sigma av DMAIC:s fem tydliga faser. När sedan förbätt-
ringar genomförs sker dessa inom Sex Sigma i avgränsade och planerade projekt. Inom Lean 
genomförs förbättringar direkt och med förbättringsevent. Vid förbättringsarbetet är det tydliga 
roller med ansvarsfördelning och dedikerade resurser inom Sex Sigma. Lean använder sig istället 
av delaktighet från medarbetarna och anpassar efter situationen. Lean och Sex Sigma använder 
båda enkla traditionella verktyg. Därutöver använder Lean flödesbaserade modeller och Sex 
Sigma avancerade problemlösningsmetoder (Sörqvist & Höglund, 2017).  

 
Gemensamt för Lean och Sex Sigma är enligt Sörqvist och Höglund (2017) felsäkring, ständiga 
förbättringar, Ledtidsförkortning och eliminering av slöseri. Lean står därutöver för kundstyr-

ning, just-in-time, flödesorientering, förebyggande underhåll, leverantörssamverkan, visuali-
sering och informationsåterföring samt delegering och bemyndigande. Sex Sigma står istället för 
infrastruktur för förbättringar, förbättringsprojekt, enhetlig problemlösningsmodell och sofistike-
rade analyser.  
 
Enligt Sörqvist och Höglund (2017) fokuserar Sex Sigma på variationer i processen då dessa är 
avgörande för hur processen presterar. Variationen kan sedan delas upp i slumpmässig variation 
som inte går att påverka och systematisk variation som beror på kända orsaker som också kan 
påverkas. En stabil process har huvudsakligen slumpmässig variation. Inom Sex Sigma identifieras 
systematisk variation med styrdiagram. 
 

3.3 Lean Production 

Lean Production härstammar enligt Bellgran och Säfsten (2005) från Toyotas produktionssystem 
(TPS) och eftersträvar en resurssnål, effektiv produktion. Enligt Sörqvist och Höglund (2017) 
utgår konceptet Lean från värdeskapande genom att driva och leda verksamheter med flexibla, 
snabba och resurssnåla processer som drivs av kundernas behov. Kundens behov är centralt, med 
fokus på att utveckla verksamheten för att maximera värdeskapandet åt kunden och samtidigt 
minimera resursanvändningen. Istället för kortsiktiga resultat är långsiktighet och kvalitet centralt 
inom Lean, som har utvecklats ur Toyotas idéer om att minska slöserier (Sörqvist & Höglund, 
2017).  
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Enligt Sörqvist och Höglund (2017) fokuserar man ofta på transformationer inom Lean, vilket 

är strukturella (utveckla flöden och processer) och kulturella (ständiga förbättringar, delaktighet, 
långsiktigt tänkande, kund- och kvalitetsfokus) omställningar. Vid transformationer av en verk-
samhets viktiga processer utgår man ifrån fem konkreta steg som sedan tillämpas på varje process 
och nivå för sig, dessa fem steg är:  
 

1. Fastställ kundernas behov och förväntningar. 
2. Analysera befintlig process. 
3. Utveckla ett effektivt flöde. 
4. Etablera ett eget produktionssystem (strukturera, standardisera, 5S osv.). 
5. Fortsätt utveckla med ständiga förbättringar (Sörqvist & Höglund, 2017. 

 
Ledtid kan enligt Sörqvist och Höglund (2017) delas upp i värdeskapande och icke-värdeskap-
ande tid. I och med integreringen av Lean och Sex Sigma har fokus på ledtid samt flöden blivit 
viktigare vid förbättringsarbeten, där statiska verktyg inom Sex Sigma kan vara väldigt effektiva. 
Sörqvist occh Höglund (2017) listar åtta vanliga angreppssätt för att förkorta ledtiden: flödesori-
entering, enstycksförflyttning, partiminskning, ställtidsreducering, produktion med begränsad 
bemanning, behovsinitierad beordringssystem, decentraliserad detaljplanering och produktmo-
dularisering samt standardisering.  
 

3.3.1 FLÖDESEFFEKTIVITET KONTRA RESURSEFFEKTIVITET 
Modig och Åhlström (2015) menar att flödeseffektivitet fokuserar på tiden från att behov inden-
tifierats till att det har blivit tillgodosett. Vidare förklarar Modig och Åhlström (2015) skillanden 
mellan resurseffektivitet och flödeseffektivitet, där resurseffektivitet fokuserar på utnyttjandet av 
resurser och flödeseffektivitet fokuserar på att flödesenheten rör sig genom processen. Med re-
surseffektivitet anpassar sig flödesenheten till resurserna medans vid flödeseffektivitet anpassar sig 
resurserna till flödesenheten. Antalet tillfällen som enheten bearbetas är fler och över tid mer 
utspridda vid resurseffektivisering. Flödeseffektivitet skapas i processen, en samling av aktiviteter 

som förädlar flödesenheten. Processen ska definieras utifrån flödesenhetens perspektiv vid flö-
deseffektivisering (Modig & Åhlström, 2015). 
 
Enligt Liker (2009) är en icke värdeskapande aktivitet när en flödesenhet inte förädlas. Det är 
alltid kundens behov som avgör vilka aktiviteter som är värdeskapande och det avgör också vad 
som är flödeseffektivitet. Flödeseffektivitet handlar om att maximera densiteten i värdeöverfö-
ringen genom att ta bort aktiviteter som är icke värdeskapande (Liker, 2009). 
 
Modig och Åhlström (2015) tar sedan upp tre lagar som visar hur processer fungerar och som 
ger förklaringar på varför det är svårt att nå hög flödeseffektivitet. Lagarna klargör också varför 
det är svårt att nå både hög resurseffektivitet och hög flödeseffektivitet. Variation i processer gör 
detta än svårare (Modig & Åhlström, 2015).  
 
Den första lagen som Modig och Åhlström (2015) tar upp för att förklara hur processer fungerar 

är Little’s lag som säger att genomloppstiden är lika med antal flödesenheter i arbete multiplicerat 
med cykeltiden. Längre cykeltid och fler flödesenheter leder till längre genomloppstid. Hög re-
surseffektivitet, som strävar efter att resurser används så mycket som möjligt, leder därför också 
till längre genomlopps tid. Förklaringen är att det då krävs en större buffert med fler flödesenheter 
innan resursen för att säkerställa att resursen alltid används (Modig & Åhlström, 2015).  
 
Den andra lagen är enligt Modig och Åhlström (2015) vad som hindrar processer från att ha 
effektiva flöden och hjälper att förstå hur de fungerar, lagen om flaskhalsar. Flaskhalsar är stopp i 
processen där köer uppstår, de begränsar genomflödet. Lagen säger vidare att det är stegen i 
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processen med längst cykeltid som påverkar genomloppstiden i första hand. Flaskhalsen har lägst 

genomflöde och stryper därför flödet. Flaskhalsar kan identifieras genom att det uppstår en kö 
innan och processteget efter flaskhalsen får vänta. Processers flaskhals flyttas ständigt, framförallt 
om åtgärder för att eliminera dessa utförs. För att nå hög flödeseffektivitet bör flaskhalsar undvi-
kas. Det finns två villkor för att flaskhalsar ska uppstå, villkor ett är att processens steg måste 
utföras i en viss ordning och villkor två är att det finns en variation i processen (Modig & Åhl-
ström, 2015).  

 
Variation är enligt Modig och Åhlström (2015) nästintill oundvikligt i en process och det leder 
oss in på den tredje, lagen om variationens inverkan på processer. Den förklarar sambandet mel-
lan variation, resurseffektivitet och genomloppstid. Variation försämrar enligt författarna organi-
sationers förmåga att kombinera hög flödeseffektivitet med hög resurseffektivitet. Variationens 
orsak kan delas in i kategorierna: resurser, flödesenheter och yttre faktorer. När utnyttjandegra-
den ökar sker en exponentiell ökning av genomloppstiden, ökningen påverkas också kraftigt av 
variationer i processen där högre variation innebär en multipel av sambandet. Vid samma utnytt-

jandegrad, även kallat resurseffektivitet, ger större variation i processen en ökad genomloppstid. 
Variation anses vara grundläggande för förståelse av flödeseffektivitet, Modig och Åhlström 
(2015) jämför detta med en motorväg där alla bilar håller samma hastighet skulle inga köer uppstå.  
 
De tre lagarna ovan ger samtliga orsaker till varför genomloppstiden ökar i en process. Antal 
flödesenheter, cykeltider, flaskhalsar, variation och utnyttjandegrad eller resurseffektivitet har alla 
en bidragande effekt på genomloppstiden. 
 
Enligt Modig och Åhlström (2015) kan flödeseffektiviteten förbättras genom att: 
 

• Reducera antalet flödesenheter 

• Minska cykeltider 

• Tillsätta mer resurser 

• Reducera, eliminera och hantera variation 
 

Ovan nämnda punkter blir särskilt svåra att genomföra eftersom organisationer ofta utformas mot 
resurseffektivitet och som processlagarna visade blir flödeseffektivitet negativt påverkad av resur-
seffektivitet. Starkt fokus på resurseffektivitet kan också enligt Modig och Åhlström (2015) leda 
till merarbete. 
 

3.3.2 INEFFEKTIVITETSKÄLLOR 
Modig och Åhlström (2015) tar sedan upp dem tre ineffektivitetskällorna: långa genomloppsti-
der, många flödesenheter och många omstarter per flödesenhet. Lång genomloppstid innebär 
väntetider som kan ge upphov till nya behov, kan innebära förlorade möjligheter och genererar 
sekundära behov. Många flödesenheter innebär att mer resurser krävs till lagerhållningen, stress, 
sämre kontroll med många bollar i luften och hanteringen genererar sekundära behov. Många 
omstarter per flödesenhet skapar mental ställtid, sämre kontroll över helheten, sekundära behov 

och överlämningar leder till frustration samt kvalitetsproblem (Modig & Åhlström, 2015).  
 
Överfokus på resurseffektivitet resulterar enligt Modig och Åhlström (2015) i dem tre ineffekti-
vitetskällorna och ger sekundära behov som genererar merarbete. Sekundära behov är en kon-
sekvens av att verksamheten inte tillfredsställer det primära behovet och kan i sig ge upphov till 
andra sekundära behov. Merarbete uppkommer vid bristande flödeseffektivitet och kan ge för-
klaringen på effektivitetsparadoxen. Sett till resursanvändning kan då hög utnyttjandegrad tydas, 
som består av en stor del icke värdeskapande aktiviteter och merarbete. Vilket innebär att sett till 
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faktiskt värdeskapande aktivitet har organisationen eller individen med fokus på flödeseffektivitet 

samma utnyttjandegrad som den som överfokuserar på resurseffektivitet. Grunden till att lösa 
effektivitetsparadoxen är att fokusera på flödeseffektivitet. Resurser kan lösgöras genom att inte 
fokusera på användningen av dem och därmed undvika merarbete. Genom att minska genom-
loppstiden, antalet flödesenheter och omstarter kan merarbete elimineras (Modig & Åhlström, 
2015).  
 
Enligt Liker (2009) innebär reducerade buffertkapaciteter att problem synliggörs och genom att 
åtgärda rotorsaker efter identifiering av dessa kan värdekedjan förbättras. För att främja detta bör 
arbetsuppgifterna utformas utmanade och ge en viss mån av ansvar samt befogenhet till arbetarna. 
Vidare menar Liker att mellanlager leder till en uppdelning mellan arbetsmoment och arbetsstat-
ioner.  
 
Lean är enligt Liker (2009) en strategi för att lösa effektivitetsparadoxen. Konceptet fokuserar på 
flöden och att utforma sömlösa organisationer. Vilket sker genom ett helhetsperspektiv med fo-
kus på kundens behov. Strategin är effektiv på att eliminera slöseri och merarbete. Lean är 
dessvärre otydligt definierad och blir ofta missförstådd (Liker, 2009).  
 

3.3.3 THE TOYOTA WAY´S FEM VÄRDERINGAR 
Enligt Modig och Åhlström (2015) står den interna skriften inom Toyota The Toyota Way för 
fem värderingar, uppdelade i två kategorier:  

• Ständig förbättring  
1. Utmana: Långsiktig vision samt ta utmaningar med kreativitet och mod 
2. Kaizen: Ständig förbättring av verksamheten, skapa innovation och utveckling. 
3. Genchi Genbutsu: gå och se, fatta korrekta beslut baserat på fakta från källan. 

• Respekt för människor 
4. Respektera andra: Förståelse, ansvar och sträva mot ömsesidigt förtroende. 
5. Samarbete: Stimulera och dela möjlighet till utveckling samt maximera prestation 

(Modig & Åhlström, 2015). 
 

3.3.4 LEANS 14 PRINCIPER 
Enligt Modig och Åhlström (2015) nådda Toyota och TPS den breda massa 2004, samtidigt som 
Jeffrey K. Liker publicerade boken med samma namn som Toyotas egna interna. Den anses idag 
vara en grundbok inom tillverknings- och tjänsteindustrin. Boken tar upp Likers tolkning, base-
rad på Toyotas filosofi och studier av Toyota i USA. Istället för fem värderingar presenterar Liker 
(2009) de 14 principerna:  

• Långsiktig filosofi 
1. Basera beslut på en långsiktig filosofi, även på bekostnad av kortsiktiga mål. 

• Den rätta processen producerar det rätta resultatet 
2. Skapa kontinuerligt flöde för att synliggöra problem. 
3. Efterfrågan styr för att undvika överproduktion. 
4. Utjämna arbetsbelastningen. 

5. Stoppa processen för att lösa problem för att få rätt kvalitet från början. 
6. Standardiserat arbetssätt är grunden för ständig förbättring och delaktighet.  
7. Visualisera så problem synliggörs. 
8. Använd enbart pålitlig, beprövad teknik anpassad till process och personal. 

• Utveckla medarbetare och partners 
9. Odla ledare som förstår arbetet, lever filosofin och lär den till andra. 
10. Utveckla enastående människor och grupper som följer organisationens filosofi. 
11. Respektera partners och leverantörer genom utmaning och hjälp att bli bättre. 
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• Kontinuerligt arbete med verksamhetens grundproblem stimulerar organiskt lärande 

12. Gå och se med egna ögon för att förstå ordentligt. 
13. Fatta långsamt beslut i samförstånd och genomför dem sedan snabbt.  
14. Bli en lärande organisation genom oförtröttlig reflektion och ständig förbättring 

(Liker, 2009). 
 
Enligt Liker (2009) är det vanligt att företag vid en implementering av Lean fokuserar på slöseri 
och missar att fokusera på ojämnhet samt överbelastning. De tre utgör ett system där samtliga 
bör ha lika stort fokus för att inte ha en negativ påverkan på produktivitet eller hela organisat-
ionen (Liker, 2009). En resurs som blir utsatt för högre variation och belastning producerar sämre 
kvalité och har en lägre produktivitet.  
 

3.3.5 FRAGMENTERINGEN AV LEAN 
Lean har enligt Modig och Åhlström (2015) gått mot att bli ett fristående koncept, trots den 

starka kopplingen till Toyota. Konceptet med sitt ursprung i tillverkningsindustrin har nu spridits 
till bland annat logistik och service. Lean kan antingen behandlas som något abstrakt (som filosofi, 
kultur, principer och förhållningssätt) eller konkret (metoder, arbetssätt, verktyg och redskap). 
Fragmenteringen, som beror på att det idag inte finns någon generellt accepterad definition, är 
ett hinder för akademiker och praktiker inom området. Ny förståelse och kunskap handlar om 
olika baserat på hur Lean väljer att behandlas. Konceptet Lean har just det problemet, det är 
väldigt inkonsekvent definierat. Definitionerna av Lean ligger på olika abstraktionsnivåer, foku-
serar på medel som används eller på djupet av verksamhetsmålen och lean har blivit allt som är 
bra. Det sista påståendet innebär att allt som är bra blir kallat Lean och allt som Lean representerar 
blir kallat bra. Fenomenet har en tydlig koppling till mode och trend inom management-koncept 
(Modig & Åhlström, 2015).  
 

3.3.6 VERKTYG, METODER, MEDEL OCH MÅL 
Enligt Modig och Åhlström (2015) är problemet med att definiera Lean som verktyg och meto-
der att konceptet då blir specificerat för en viss typ av kontext. Att definiera konceptet på en låg 
abstraktionsnivå innebär också att organisationen lätt missförstår vad Lean innebär och använd-
ningsområdet blir också begränsat. Tanken bakom Lean går förlorad och även varför man arbetar 
med verktygen. När konceptet definieras på en högre abstraktionsnivå blir definition mer gene-
rell och på en lägre abstraktionsnivå leder blir definition mer specifik. Med en felaktig, det vill 
säga en låg abstraktionsnivå riskerar Lean att bli förkastat (Modig & Åhlström, 2015).  
 
Modig och Åhlström (2015) tar sedan upp användandet av Lean som medel istället för mål, där 
förenklat Lean som medel förklarar hur och som mål förklarar varför. Sambandet mellan dessa 
synsätt är inte samma för alla, samma medel på olika enheter leder inte till samma mål. Fokus på 
medel begränsar medan fokus på mål istället ger flexibilitet. Ytterligare problematiskt är det att 
när Lean definieras som metoder kan användningen av metoderna lätt bli målet. Att på detta sätt 
blanda ihop medel med mål innebär att organisationen ofta missar varför förändringsarbetet ge-
nomförs (Modig & Åhlström, 2015).  

 
Vid utveckling av en process är ett vanligt misstag enligt Ljungberg och Larsson (2012) att enbart 
ta hänsyn till nuvarande förutsättningar. Vid snabbt förändrande förutsättningar med nya eller 
förändrade krav från kunderna krävs en flexibel process som kan förse samtliga kunders olika 
behov (Ljungberg & Larsson 2012). 
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Enligt Modig och Åhlström (2015) ses ofta Lean som lösningen på alla problem och de ifråga-

sätter då vad Lean inte är. För det första så är teorier, såsom Lean, som inte har något alternativ 
triviala. Kunskapen är i många fall så självklar att den överhuvudtaget inte tillför något värde. 
Det är därför mycket viktigt att förstå vad Lean är och inte är avsett till för att unvika trivialitet 
(Modig & Åhlström, 2015).  
 

3.3.7 VARIATION 
Enligt Modig och Åhlström (2015) påverkar variationen i en process kraftigt dess förmåga att 
kombinera hög flödeseffektivitet med hög resurseffektivitet. För att kombinera dessa fullständigt 
krävs två saker, total kännedom om kundernas behov nu och i framtiden och organisationens 
resurser behöver vara så pass flexibla att de omedelbart har möjlighet att anpassas för att tillgodose 
alla möjliga behov. Båda krav är med andra ord kopplade till variation gällande efterfrågan från 
kunder och utbudet från resurserna. Nivåerna av variation i utbud och efterfrågan avgör vilket 
operativt tillstånd, nivån av resurseffektivitet och flödeseffektvitet, som organisationen kan nå. 
Hög variation gör det också svårare att kombinera hög flödeseffektivitet med hög resurseffekti-

vitet (Modig & Åhlström, 2015).  
 
Enligt Modig och Åhlström (2015) tillför människor en naturlig variation. Organisationer som 
utvecklar sen förmåga att förutse behov samt tillgodose tillförlitligt och flexibelt utbud kan nå en 
högre operativ nivå. För att skapa förståelse för strategiska vals betydelse är det grundläggande att 
definiera Lean på så sätt att målet framhålls framför medlet. Det är då viktigt att förstå skillnaden 
mellan affärsstrategi och verksamhetsstrategi. Affärsstrategier definierar vilka kundbehov som en 
organisation tillgodoser och verksamhetstrategier definierar hur organisationens kundbehov ska 
tillgodoses (Modig & Åhlström, 2015).  
 

3.3.8 STRATEGIER 
En organisations affärsstrategi kan enligt Modig och Åhlström (2015) på högsta abstraktionsnivån 
fokusera på kostnad eller kvalitet. Kvalitet är vad kunden upplever som behovstillfredsställande. 

Kostnad står för uppoffringar som kunde måste göra för att bli behovstillfredställd i form av tid, 
pengar och energi. Vilken nivå av dess två fokusområden organisationen väljer påverkas kraftigt 
av varandra och organisationen bör därför vara tydlig med vilket fokusområde som ska prioriteras. 
Vilket eller vilka behov som ska tillgodoses står organisationens strategiska mål för (Modig & 
Åhlström, 2015). 
 
Organisationens verksamhetsstrategi förverkligar enligt Modig och Åhlström (2015) affärsstrate-
gin och fastställer hur värde ska skapas. Om än inte alltid uttalad så finns alltid en verksamhets-
strategi inom organisationer. Att definiera Lean just som en verksamhetsstrategi anser Modig och 
Åhlström vara ett sätt att hantera problemen med konceptet Lean och hålla definitionen på en 
hög abstraktionsnivå för att undvika kontextberoende (Modig & Åhlström, 2015).  
 
Organisationer som har en kombination av låg resurseffektivitet och låg flödeseffektivitet måste 
ofta hantera oväntade problem då de enligt Modig och Åhlström (2015) ofta saknar struktur, 

samordning och rutiner. Det kallas även att organisationen då måste agera reaktivt. Kombinat-
ionen av dem två illustreras i boken av effektivitetsmatrisen. Den gör enligt Modig och Åhlström 
det möjligt att konkretisera och pressa organisationer att definiera dess förbättringsstrategi samt 
uttrycka i vilken riktning som organisationen ska förflytta sig i effektivitetsmatrisen. Lean är då 
en strategi för att förflytta sig i effektivitetsmatrisen uppåt mot högre resurseffektivitet och åt 
höger mot högre flödeseffektivitet. Fokus vid förflyttningen i effektivitetsmatrisen ska enligt Mo-
dig och Åhlström hela tiden ligga på flödeseffektivitet, organisationen kan då minska merarbete 
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och slöseri som då leder till ökad resurseffektivitet. Vilket kan göras genom att hantera, reducera 

och eliminera variation (Modig & Åhlström, 2015).  
 
Som tidigare nämnts är Lean, enligt Modig och Åhlström (2015), inte metoder och verktyg. 
Lean är istället en verksamhetsstrategi som realiseras med medel som kan delas in i fyra grupper: 

• Värderingar - definierar hur organisationen ska vara. 

• Principer – definierar hur organisationen ska tänka. 

• Metoder – definierar vad organisationen ska utföra. 

• Verktyg – definierar vad organisationen ska använda.  
 
Grupperna ovan är enligt Modig och Åhlström (2015) ordnade i fallande abstraktionsnivå, där 
olika organisationer väljer att fokusera på olika abstraktionsnivåer. Alla medel som bidrar till att 
hantera, reducera och eliminera variation i en organisation är lämpliga för att förverkliga en Lean 
verksamhetsstrategi. Medlen ska syfta till att vara flödesförbättrande förändringsaktiviteter. Vari-
ationen i hur vi är kan minskas med hjälp av värderingar, hur vi fattar beslut med principer, vad 

vi gör med standardisering och vad vi använder med verktyg (Modig & Åhlström, 2015).  
 

3.3.9 VÄRDERINGAR, PRINCIPER, STANDARDISERING OCH VERKTYG 
Värderingar, principer, standardisering och verktyg finns enligt Modig och Åhlström (2015) i 
samtliga organisationer. Möjligheterna ligger i vad dessa är uppbyggda av, acceptansnivån från 
organisationen och detaljnivån. Grundvärderingar som skapar goda förutsättningar för ett effek-
tivt flöde är enligt Toyota samarbete och respekt. Grundprinciperna för ett effektivt flöde är just-
in-time och jidoka. Just-in-time syftar till att effektivisera flödet för hela organisationer. Jidoka 
står för en medveten organisation som syftar till att identifiera, förebygga och eliminera det som 
stör, hämmar eller försämrar flödet. Exempel på metoder som minskar variationen av vad perso-
nalen gör är värdeflödesanalys som kan användas för att identifiera slöseri i form av icke vär-
deskapande aktiviteter och 5S som genom att tillämpa regeln rätt sak på rätt plats minskar vari-
ation. Verktygen inom Lean kan minska variation av vad medarbetare använder och ett populärt 

exempel är visualiseringstavlan som huvudsakligen visualiserar mätetal för att vid användning 
hjälpa att identifiera avvikelser i processen (Modig & Åhlström, 2015). 
 

3.3.10 ABSTRAKTIONSNIVÅ 
Medlen mot en Lean verksamhetsstrategi kan enligt Modig och Åhlström (2015) vara på olika 
abstraktionsnivåer, som tidigare nämnts. Abstraktionsnivån avgör hur beroende medlet är av 
sammanhanget som det används i. Det förhåller sig som så att högre abstraktionsnivå innebär att 
medlet är mindre beroende av sammanhanget. Medel utvecklade inom en massproducerande 
verksamhet på en låg abstraktionsnivå blir således lämpade för just den typen av verksamhet. 
Toyotas syn på problemet är att metoder och verktyg är lösningar på problem som företaget 
ifråga bemött under förbättringen av flödeseffektiviteten. Lösningarna är det idag bäst kända sättet 
att lösa problemet och kan imorgon vara helt andra lösningar. Det är därför av yttersta vikt att 
utveckla egna metoder, verktyg och lösningar som hjälper organisationen hantera variationen i 
dess sammanhang. Undvik att kopiera andras lösningar men inspireras gärna av andra. Förståelse 

för Lean gör det möjligt att ta fram lösningar på specifika problemen som uppkommer under just 
deras förbättring av flödeseffektiviteten och strävan mot det perfekta tillståndet. Lean innebär 
ständiga förbättringar av organisationen, ett dynamiskt tillstånd (Modig & Åhlström, 2015). 
 

3.3.11 METODER INOM LEAN 
Lean strävar enligt Abrahamsson och Johansson (2010) efter en genomrationaliserad produktion 
med hjälp av metoder såsom just in time, inbyggd kvalitetskontroll, integrerat underhåll, kund-
ordersystem, standardisering, ordning och reda samt ständiga förbättringar. Metoderna används 
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inom Lean för att utveckla och styra produktionsflödet. Vilket syftar till att alla komponenter ska 

finnas på rätt plats, med rätt kvalitet och vid rätt tidpunkt. En hierarkisk och byråkratisk organi-
sation med flera avdelningsledare och teamledare (Abrahamsson & Johansson, 2010). 
 

3.3.12 SJU FORMER AV SPILL 
Toyota-systemet tar enligt Abrahamsson och Johansson (2010) upp sju spill som inte hjälper 
produktionens förädling eller värdeökning och som därför bär elimineras, dessa är: 

• överproduktion, 

• väntan, 

• onödig transport, 

• onödiga bearbetningssteg, omarbetning, 

• lagring, 

• onödiga rörelser, 

• kassation, reparation och inspektion. 

 
Enligt Abrahamsson och Johansson (2010) är problemet med att eliminera spill inom organisat-
ioner att det kan leda till en överbelastning av människor och maskiner. Ett centralt begrepp 
inom Lean Production är genomströmningstid och ibland är det grunden till organisationsför-
ändringar (Abrahamsson & Johansson, 2010). 
 

3.3.13 KULTURELL TRANSFORMATION 
Under 2010-talet har enligt Abrahamsson och Johansson (2010) Lean Production haft en tillba-
kagång där konceptet fått större fokus på kulturell transformation. Hela organisationen ska ingå 
eftersom organisationen är levande, ständigt förändrande och byggs upp av komplexa system. En 
lärande organisationen anses vara grunden för att reducera spill, vidare anses det viktigt med ett 
gemensamt lärande med partners och leverantörer. Det tillkom även ett åttonde spill i Leans 
renässans som är oanvänd kreativitet hos personalen. Andra vågen av Lean föreslår organisations-

former som baseras på multifunktionella team, empowerment, arbetslärande och mångfald. Per-
sonalens engagemang och motivation är avgörande för att möjliggöra flexibilitet och innovation 
(Abrahamsson & Johansson, 2010). 
 

3.4 Standardisering 
Standardisering används enligt Ollner (2015) för att nå optimala tekniska och ekonomiska lös-
ningar och innebär att utföranden fastställs samt att funktioner, egenskaper, säkerhet och kvalité 
normeras. För att uppnå en miljövänlig och energibesparande produktion är standardisering ett 
fungerande verktyg (Ollner, 2015). 
 

3.5 Organisationsförändring 

Eftersom projektet berör hela organisationen och syftar till att ge förslag som skulle förändra 

organisationen syftar det här kapitlet till att ge ökad kunskap kring organisationsförändringar. 
Sveningsson och Sörgärde (2014) tar upp åtta centrala punkter om organisationsförändring: 

1. Organisationsförändring handlar framförallt om människor, medproducenter i föränd-
ringsarbetet. 

2. Förändringsarbete innebär till stor del som att forma och uppmärksamma föreställning-
arna hos organisationsmedlemmarna. 

3. För att forma och påverka föreställningar krävs konstruktiv dialog och aktiv närvaro ge-
nom hela förändringsprocessen. 
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4. Aktivt engagemang ökar förtroendet och tilltron för dem som driver förändringen. Gyn-

nar även skapandet av en gemensam syn på vad som ska förändras. 
5. Med stöd av engagerade berättelser underlättas förändringsprocessen. Förtroende för be-

rättarna bidrar till spridning och acceptans av förändringsidéer inom organisationen. 
6. Det finns alltid en politisk dimension på förändringsarbetet som bör uppmärksammas, i 

form av maktutövning och intressekonflikter. 
7. Sammanhanget styr förändringsprocessen, den sociala kontexten kan avgöra vad som an-

ses vara ekonomiskt försvarbart eller politiskt korrekt.  
8. Viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till organisationsförändring och dess koncept 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014). 
 
Svenningsson och Sörgärde (2014) menar vidare att organisationsförändring är nödvändiga för 
företag som vill överleva den allt mer globaliserade marknaden. Den allt friare marknaden innebär 
att konkurrensen ökar, något som även Duroc Rail kan komma att påverkas av. 
 

3.6 Kvalité 

En väl dokumenterad utvecklingsprocess inom produktionssystem kan enligt Bellgran och 
Säfsten (2015) ge förutsättningar för att lyckas och ger ett bra underlag till kvalitetsarbete och 
produktionsplanering. Risken för oförutsedda händelser minskar med en process som är väl do-
kumenterad och tydlig för all personal. Processens mognad kan utvärderas med kriterierna listade 
nedan (Bellgran & Säfsten, 2015): 
 

• Hur väl processen är dokumenterad 

• Efterföljs processen 

• Ligger fokus på den tidiga formningsfasen 

• Utförs kontinuerliga förbättringar av processen 

• Sker jämförelse med andra processer  

 
För företagets fortsatta arbete och implementering av förbättringsförslag är utvärderingspunktlis-
tan ovan användbar. Listan kan underlätta vid optimering av förbättringarna. 
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4 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel beskrivs metoderna som arbetet följde för att uppnå projektets syfte och mål samt 
svara på frågeställningen. Vidare syftar kapitlet till att ge läsaren möjlighet att bedöma resultatets 
trovärdighet.  

4.1 Process 

Projektcirkeln är den grundläggande metod som projektet följt och som enligt Ranhagen (1995) 
lämpar sig väl till ett lärande projektarbete där varje varv ger utrymme för lärande. Det är en 
systematisk metod som används i utvecklingsarbeten där stegen i projektcirkeln upprepas och där 
fokus ligger på olika områden under varje varv, se figur 1. Examensarbetet har gått igenom 
stegen:  
 

• Planering  

• Nulägesbeskrivning och nulägesanalys  

• Formulering av krav och mål 

• Idégenerering och förslag på lösningar  

• Värdering av förslag 

• Utveckla och detaljbearbeta valda förslag 

• Uppföljning och värdering av effekter 

• Dokumentering utfördes löpande genom hela 
arbetet. 

 
Första varvet av projektcirkeln fokuserade på planering och kartläggning, där relevanta problem-
formuleringar togs fram för att utföra nulägesbeskrivning och nulägesanalys. Under det andra 
varvet låg fokus på formulering av vision, krav på vision och mål, idégenerering och lösnings-
förslag. I det tredje varvet värderades lösningsförslagen mot mål och vision, där lösningarna som 
kunde bidra till att ta företaget mot vald vision och projektets mål bearbetades och utvecklades 

vidare. 
 
I projektet användes lämpliga metoder såsom observationer, intervjuer, värdeflödesanalyser och 
simuleringar för kartläggning och analys, formulering av krav och mål, idégenerering, värdering 
och val för fortsatt detaljbearbetning. 
 
Ett övergripande Gantt-schema baserat på Projektcirkeln skapades för att visualisera och planera 
arbetet. Eftersom att en cyklisk projektplan följdes innebar det att momenten upprepades. Verk-
samheten kartlades inledningsvis för att kunna strukturera upp arbetet, sedan undersöktes relevant 
teori baserat på uppdragsbeskrivning och kartläggning. En projektlogg upprättades, för att verka 
som ett underlättande verktyg under kartläggningen och sammanfattades varje vecka. 
 
Dokumentation skedde kontinuerligt och inplanerade avstämningspunkter, presentationer samt 
inlämningar, är markerade i Bilaga 1. Planerade avstämningspunkterna var halvtidsrapport vecka 

8 samt halvtidspresentation vecka 9, 90% rapportinlämning vecka 19, 95% rapportinlämning 
vecka 20, slutpresentationen vecka 21 och avslutningsvis publicering av färdig rapport vecka 22. 
Litteraturstudien planerades att utföras kontinuerligt genom större delen av arbetet.  
 

4.2 Litteraturstudie 

Förbättringsförslagen grundar sig bland annat på den teoretiska referensramen med relevant lit-
teratur rörande framförallt Lean. Anledningen till denna avgränsning i referensramen berodde 

Figur 2: Projektcirkeln (Ranhagen, 1995) 
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huvudsakligen på frågeställningen som baserades på uppdragsgivarens beskrivning av vad som 

efterfrågades och som visade på stark koppling till Lean.  
 
I det första varvet i projektcirkeln låg fokus på att samla teorier kring flöde, ledtid, produkter i 
arbete och den specifika branschen. För att sedan i andra varvet fokusera mer på Lean, som från 
tidigare varv visats högst användbart för projektet.  
 

4.3 Nuläge och framtid 

Projektet inleddes i första varvet med cirka 180 timmar observation i underhållsverkstaden för 
att få förståelse för flödet av hjulparen, arbetsmomenten och verksamheten i stort. Observation 
är enligt Osvalder, Rose och Karlsson (2010) en objektiv metod för att ta reda på hur människor 
beter sig. Vidare skriver författarna att metoden används för att se ageranden, ge kunskap om 
processer, uppgifter och problem. Det ger förståelse för ett system utan att påverka processen, 
tydliggör vad människor faktiskt gör (Osvalder, Rose och Karlsson 2010). Observationerna 

skedde huvudsakligen från mitten av januari till början av mars och omfattade cirka 180 timmar. 
Inledningsvis i fösta varvet låg fokus på hur arbetet utfördes, sedan i andra varvet på processen i 
stort med bland annat tidtagningar av arbetsmoment, buffertstorlekar, interna transporter, kart-
läggning av flödesvägar för respektive åtgärd, kund och lagertyp. 
 
Branschinformation delgavs framförallt från ostrukturerade intervjuer och samtal med samtliga i 
ledning. Det framkom då trender kring lagertyp, verksamhetens kapacitetskravsperiodicitet och 
kundkrav. Intervju är enligt Osvalder, Rose och Karlsson (2010) en mångsidig metod som kan 
användas vid många situationer för att tillgodose information om vad människor tycker och tän-
ker, således subjektiva data. Det är viktigt att den som intervjuar förmedlar intervjuns syfte. I en 
ostrukturerad intervju ställs öppna frågor där den som blir intervjua har möjlighet att ta upp det 
den vill och är fri att prata om just sina åsikter. Metoden är lämplig när intervjuaren endast har 
en vag idé om vad som är angeläget och utför en undersökande studie. Fördelen med metoden 

är dess möjlighet att gå in djupare på särskilda områden och nackdelen är framförallt att resultatet 
blir svårt att jämföra och sammanställa (Osvalder, Rose och Karlsson 2010). 
 
Datainsamlingen till nuläge skedde huvudsakligen genom ostrukturerade intervjuer och obser-
vationer. Data samlades från samtliga involverade i verksamheten för att få en bredd av inform-
ation, dessa var: underhållspersonalen, fackligt ombud, mekaniker, elektriker, automationskon-
sult, konsulter för teknisk kontroll, produktionschef, arbetsledare, tidigare produktionschef, tek-
nisk chef, administration, ekonomiansvarig och VD. Personalen i verkstaden gav mycket värde-
full information kring specifika krav på kunskap och förändringar under senare år. 
 
Analys av problemen utfördes med värdeflödesanalys och diskret händelsestyrd simulering samt 
den teoretiska referensramen. Utöver huvudproblemen togs kontrollkraven upp som företagets 
stora utmaning. 

4.4 Värdeflödesanalys 

Enligt Liker (2009) visar en värdeflödeskarta processer, informationsflöden och materialflöden. 
Det är även ett hjälpmedel för att identifiera systemets slöseri. Kartläggning av tjänsteprocesser är 
ofta ytterst komplexa och består av hundratals aktiviteter. Därmed blir kartläggningen av hela 
processen en röra och det krävs därför en enorm karta över nuvarande systemet för att visa på 
slöseri i en värdeflödeskarta (Liker, 2009). 
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4.5 Simulering 

Enligt Robinson (2004) är simulering en imitation av ett system, vilket antyder att systemet 
härmas eller kopieras. Vidare skriver Robinson att experiment på en förenklad imitation av ett 
system, medans tiden fortlöper, utförs för att bättre förstå och förbättra systemet. Fördelarna med 
att simulera istället för att experimentera med systemet är enligt Robinson (2004): 
 

• Kostnad: Att avbryta operationen av ett system kan vara väldigt kostsamt, vilket man gör 
vid ett experiment med det då förändringar behöver ske och omställningarna kan ta lång 
tid. Vidare kan experimenten negativt påverka systemets prestanda vilket kan leda till 
missnöjda eller förlorade kunder. Simuleringen kostar enbart den tid som ansvariga för 
denna lägger på den.      
 

• Tid: Experimentering kräver mycket tid, uppemot veckor eller månader per test. Simu-
leringen tar relativt experimentering väsentligt kortare tid att utföra. Tiden som körning-

arna av testen tar vid experiment innebär oönskade skillnader testen emellan. 
 

• Kontroll över experimentella förutsättningarna:  Enklare att kontrollera och mer förut-
sägbart vid simulering jämfört med experimentering.   
 

• Det riktiga systemet existerar inte: Det verkliga systemet kanske inte finns än, vilket in-
nebär att experiment då måste utföras på en modell medans simulering kan ske som van-
ligt.  

 
Enligt Robinson (2004) är fördelarna som företagets ledning får som beslutsfattande underlag en 
vanlig och tilltalande orsak till att använda simulering. Idéer som vanligtvis inte beslutsfattare 
vågar prova kan alltid simuleras och simulering kan skapa kunskap och förståelse, visualisera och 
kommunicera samt skapa samstämmighet (Robinson, 2004).  
 

Nackdelar som Robinson (2004) tar upp är simuleringsprogramvarans höga kostnad, att simule-
ring är tidskrävande, datakrävande, kräver erfarenhet och risken för övertro på simuleringen.  
Robinson tar sedan upp den huvudsakliga modelleringsprocessen, där första steget är att skapa 
en konceptuell modell som beskriver modellen som ska skapas. Det andra momentet innebär att 
konvertera konceptuella modellen till en simuleringsmodell för att därefter ta fram lösningar och 
förstå resultatet från experimentet. Sist sker själva syftet med simuleringen, det verkliga systemet 
förbättras med hjälp av lösningsimplementeringar eller förståelsen som erhållits från experimentet 
med simuleringsmodellen. För att hålla modellen enkel trycker Robinson på 80/20 grundregeln, 
inom simulering, som syftar till att 80% modellnoggrannhet kan uppnås med en komplexitetsnivå 
på endast 20%. 
 
Den diskret händelsestyrda simuleringen av Duroc Rail baserades på den verkliga fördelningen 
av lagertyper och åtgärdstyper under 2017 för företagets tre största kunder. Skillnaden jämfört 

med det verkliga systemet är framförallt planeringen vid intag av hjulpar, där företaget ofta väljer 
att ta in en kunds hjulpar i taget. Simuleringsmodellerna använde istället verkliga systemets pro-
centuella fördelning av kunder samt åtgärdstyper för respektive kund. Fördelningen av åtgärds-
typer mellan olika kunder skiljer sig en del på grund av bland annat andra krav från kunder, 
rutiner och annan användning av hjulparen. Bemanningen hölls flexibel genom samtliga kör-
ningar, då det tidigt framkom från litteratur samt nuläge att det är avgörande för att erhålla ett 
väl fungerande system. Flexibel personal förenklar även modellen till en rimlig komplexitetsnivå 
som följer Robinson (2004) 80/20 grundregel. Flexibiliteten erhålls genom omfattande utbild-
ning och upplärning av personalen på arbetsmomenten, förslagsvis under lågsäsong. Samtliga 
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arbetsstationer är både i simuleringsmodellerna och i det verkliga systemet i behov av bemanning 

för att vara aktiva.  
 

4.6 Framtid 

Visionerna för framtida läget grundar sig på observationer och den teoretiska referensramen för 
att sedan definieras i punktform utifrån värderingsfaktorerna. Två av visionerna är motpoler sett 
till definitionerna i den teoretiska referensramen om flödeseffektivitet och resurseffektivitet. Den 
tredje visionen är ett mellanläge, som bland annat bevarar befintliga icke-definierade buffertka-
paciteter. 
 

4.7 Värdering av visionerna 

Med nulägesbeskrivning och analys som underlag kunde kravformuleringar för visionerna tas 

fram med den teoretiska referensramen som stöd. Kravkriterier delades upp och kompletterades 
under processen. Problematik kring kravformulering består framförallt i att kraven inte ska över-
lappar varandra, då detta resulterar i en dold vikt på kriteriet som överlappas och därför blir 
överprioriterat. Kravspecifikation och värdering kontrollerades slutligen av ledning och anställda 
vid Duroc Rail. Värderingsfaktorerna som visionerna systematiskt bedömdes emot fick färgkodad 
betygssättning då det ansågs lämpligt till värdering av visioner. 
 
Efter värderingen stämdes resultatet av med uppdragsgivaren som instämde med resultatet men 
poängterade att de möjligen prioriterade en högre genomströmning än 320 hjulpar per vecka. 
Den önskade högre genomströmningen än målet under högsäsong hade inte framgått tidigare 
under uppdraget och sett till företagets målsättning samt projektets frågeställning tas den inte 
hänsyn till. Efter diskussion med VD beslutades det att en målsättning om 320 hjulpar per vecka 
var fortsatt godkänd nivå.  
 

4.8 Förbättringsförslag 

Samtliga förbättringsförslag utgick från att sträva mot den vision som uppfyllde kravspecifikation 
bäst. Olika förslag kan således ha effekt på olika värderingsfaktorer, behöver inte vara lika rele-
vanta och ordningen som förbättringar implementeras kan vara avgörande för att lyckas gå i rätt 
riktning mot visionen. 
 

4.8.1 IDEGENERERING 
I ett tidigt skede togs idéer som skulle kunna förbättra och förkorta interna transporter fram. 
Projektansvarig tog fram de flesta idéerna och hörde om personalens åsikter kring dessa för att 
stämma av att det vore lämpligt ur deras synvinkel. Förslagen med högst uppskattad positiv effekt 
på ledtid och materialhantering utvecklades för att tas med i förbättringsförslagen.   
 

4.8.2 TIDIGA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
Flertalet potentiella flödesförbättringar upptäcktes i ett tidigt skede, enbart baserat på rational-
isering av processen. Utöver fysiska förändringar eller investeringar uppkom flera idéer på struk-
turella förändringar eller mjuka förändringar såsom ansvarsfördelning, planering, rutiner, pro-
gnostisering och informationsflöde. 
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4.8.3 SLUTGILTIGA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
Slutgiltiga förbättringsförslagen baserades huvudsakligen på den grundläggande kartläggningen, 
Lean och simuleringsresultaten. Förbättringsförslagen som slutligen presenterades i rapporten togs 
samtliga fram i linje med Vision 1: Flödeseffektivitet, som var den vision som visade på flest 
fördelar.  
 
Förbättringsförslag rörande nya investeringar av utrustning blev verifierade av företagets teknik-
chef som tänkte i samma linje som projektansvarige. Vissa praktiska skillnader fanns mellan lös-
ningarna som kommit fram under projektet och som teknikchefen presenterade i slutet av pro-
jektet men grundläggande syftade de till att lösa samma problem. 
 
Förbättringsförslagen rekommenderas att utföras var för sig, uppdelade och föreslås alltså inte att 
utföras samtidigt på grund av omfattande kostnader, avbrott på grund av installering, svårare att 
analysera effekten och optimering av förändringen försvåras. Flera av förslagen kan dock utföras 
utan någon nämnvärd kostnad och då handlar uppdelandet framförallt om svårigheten att se ef-

fekten av den specifika förändringen.  
 

4.9 Presentation och dokumentation 

Projektet inleddes före perioden för arbetet med att samla in teori, ställa upp rapportstruktur och 
skriva metod kring simulering. Sedan när arbetet startade i mitten på januari fokuserade projek-
tansvariga inledningsvis på planering och sedan kartläggning. Dokumenteringen utfördes sedan i 
ett separat dokument för kartläggning och rapporten fylldes i allt eftersom arbetet fortskred. 
Första halvan av projektperioden utfördes majoriteten av arbetet på plats hos uppdragsgivaren 
Duroc Rail för att underlätta kartläggningen, andra halvan utfördes huvudsakligen på LTU eller 
hemifrån för att kunna fokusera på analyser, den teoretiska referensramen och rapportskrivning.  
 
Presentation av arbetet skedde vid tre tillfällen; först utfördes halvtidspresentation på LTU, sedan 

en diskuterande resultatpresentation för uppdragsgivaren den 21 maj och sist slutpresentation av 
arbetet den 4 juni på LTU.  
 

4.10 Metoddiskussion  

Datainsamlingen av cykeltiderna för arbetsmomenten var på grund av verksamhetens antal stat-
ioner, brist på planering och långa cykeltider väldigt tidskrävande att utföra. Tidtagningen har 
också en stor nackdel då dessa kan vara en felkälla beroende på medvetet slöseri eller stress under 
utförandet vid tidtagningen. Ytterligare tidskrävande arbete under projektet var simuleringarna, 
uppbyggnaden av modellen och analyser som krävde tusentals körningar för att hitta optimala 
förhållanden för olika scenarion. Risken för att simuleringsresultatets validitet brister är framför-
allt kopplat till bemanningens påverkan på systemet, då det i simuleringen är omöjlig att spegla 
de verkliga förhållandena. Det som talar emot att validiteten brister är simuleringsmodellernas 
höga komplexitetsnivå i projektet och där 80/20 grundregel för modellnoggrannhet kontra kom-

plexitetsnivå har överträffats. (Robinson, 2004).  
 
Simulering var en lämplig metod för projektet och för Duroc Rails system. Värdeflödesanalys 
var däremot inte en lämplig metod, det saknades nödvändiga data och företaget hade inte fast-
ställd buffertkapacitet eller planering.  
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Observationer visar enligt Osvalder, Rose och Karlsson (2010) på naturliga beteenden och gör 

det möjligt att studera människor utan att störa dem. Nackdelen med metoden är enligt förfat-
tarna huvudsakligen att kunskaper och bakomliggande orsaker förbises. Det innebär också att 
beteenden kan förändras då personen i fråga vet om att den blir observerad (Osvalder, Rose och 
Karlsson 2010).  
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5 NULÄGE 
Kapitlet innehåller en beskrivning och analys av företaget Duroc Rail AB, det syftar till att ge 
förståelse för verksamheten och arbetet i underhållsverkstaden. Kartläggningen av Duroc Rail 
behandlar processer, arbetsstationer, flöden, layout och arbetsorganisation. 
 

5.1 Flödesbeskrivningar 

Verksamhetens arbete utgörs uteslutande av komponentupparbetning, det är med andra ord 
samma ingående delar som har kommit in i verkstaden som sedan ska lämna den. Komponenter 
kan däremot behöva bytas ut mot nya när, till exempel, hjulskivor måste skrotas eller när lager 
måste skickas iväg för genomgång av lagertillverkaren. Ur ett flödesperspektiv betyder det att när 
hjulparen anländer är det en enda enhet, för att sedan delas upp i många komponenter och när 
underhållsarbetet är färdigt är det återigen en enhet. Antalet komponenter som hjulparet delas 
upp till beror på vilken åtgärdstyp som ska utföras på hjulparet och vilken lagertyp hjulparet har. 

Flödesvägen för svarvning och revision skiljer sig inte avsevärt, svarvhjulen passerar rakt igenom 
vissa arbetsstationer alternativt tas med truck eller travers till nästa processteg. Omstomning har 
däremot stora skillnader gentemot dem andra två åtgärderna, dessa hjulpar tar ett sidospår innan 
svarven och kommer sedan tillbaka efter svarven. På omstomningens sidospår genomgår hjulpa-
ret tre till fem arbetsstationer beroende på kundkrav. Förflyttningen sker med travers, där arbets-
momenten är ständigt beroende av traversen och truck som tar hjulparen långa omvägar. 
 
Svarvningar delar upp hjulparet i minst antal komponenter, endast lagerboxarnas lock tas av och 
sätt sedan på igen. Täckskivor till lagren är fastskruvade när locken är av. Vid revision delas 
hjulparet upp till en enhet bestående av hjulskivor och axel och sedan tas alla detaljer som utgör 
lagerkonstruktionen av. För cylindriska lager innebär detta att lagerboxar, innerbanor, lager, bak-
stycken och locken delas upp. Utöver lossas också 14 bultar, fett tas bort och en o-ring slängs. 
Omstomningen innebär utöver uppdelningen som sker vid revision också att hjulskivorna tas av 

och skrotas, momentet innebär också att pluggen till båda hjulskivorna måste gängas ut. Mo-
mentet att gänga ut pluggen innebär ofta problem för personalen när pluggen är i metall. Plats-
pluggarna orsakar inte problemet då dessa alltid går relativt enkelt att gänga ut. Metallpluggarna 
kräver uppvärmning vid problem att gänga ut och merarbetet blir väldigt tidskrävande för ope-
ratören. 
 
Underhållsverkstaden är cirka 7000 kvadratmeter, se figur 9. Vilket är större än förra lokalens 
avsedda underhållsyta som verksamheten befann sig i fram till 2011. Värt att nämna är att det var 
betydligt mindre krav på kontroller och test, som idag utgör en mycket stor del av arbetet. Lo-
kalen hade en annan typ av utformning som innebar att svarvhjulparen bearbetades vid insy-
ningen och därmed tog svarvhjulparen upp mindre plats jämfört i nuvarande lokal. 
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Figur 3: Flödeskarta för VTG:s hjulpar med cylindriska lager, ritning över lokalen 144 x 48,6 m 

 
Figur 2 ovan illustrerar flödet av VTG:s hjulpar med cylindriska lager som utgör majoriteten av 
komponentupparbetningar.  Kunden har höga kvalitetskrav som innebär att Duroc Rail ska ut-
föra många mätningar och tester för att säkerställa att det är ett helt felfritt hjulpar som lämnar 
underhållsverkstaden. I mitten av kartan kan det tydas att den övre svarven, som står längsmed 
den del av flödet som ursprungligen var avsedd till TBU och sfäriska, också används till VTG:s 
hjulpar. Det är dock som texten säger enbart hjulparen som används av SSAB och som utgör en 
egen hjulpool till just stålpilen.  
 
Bortsett från omstomning är flödet relativt logiskt men trots möjlighet att använda avsedda spår 
för att transportera hjulpar i flödet sker väldigt många transporter med truck även där. Omstom-
ningen har en ologisk transport för att slutföra samtliga moment. Det är på grund av en händelse 

där en hjulskiva lossnade som företaget nu provpressar VTG-hjulskivorna efter påstomning för 
att säkerställa att hjulskivan är korrekt fastkrympt på axeln. Varken provpressning eller magnetisk 
provning utförs på Malmtrafiks hjulpar med TBU lager, vilket kan ses i figur 3. Istället för mag-
netisk provning utförs ultraljudsprovning av axlarna, vilket utförs där det finns plats kring påstom-
ningen. Malmtrafiks omstomningar har ett mindre komplicerat flöde, huvudsakligen då dessa 
hjulpar med TBU lager inte provpressas.  
 

 
Figur 4: Flödeskarta för LKAB MTAB:s hjulpar med TBU-lager, ritning över lokalen 144 x 48,6 m 
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I figur 4 ovan illustreras vilka arbetsstationer VTG:s och Malmtrafik AB:s hjulpar bearbetas vid 
olika underhållsförfaranden. De tre olika underhållsförfarandena skiljer sig åt när det kommer till 
arbetsmoment och hanteringen i lokalen till sådan grad att dessa ingår i olika ”underhållsfamiljer”. 
Markeringen stålpilen står för VTG:s hjulpool för dessa hjulpar som har tillstånd att svarvas i den 
äldre Hoesch-svarven till skillnad från kundens övriga hjulpar.  
 
Lagerrevideringens enkla flöde presenteras nedan i figur 5, flödet av boxar utan monterade lager 

är exkluderat i flödeskartläggningen.  
 

 
Figur 6: Flödeskarta för lagerrevision 

 
 

Intag Insyn Rivning Lock av Bläster Borst MT-hjulpar Svarv 190 Hoesch svarv UT-hjulpar Avpress Axelslip MT-axel UT-axel Påstom Provpress UT-hjulskiva Montering Lock på Målning

VTG IS1 Stålpilen (Disp.)

VTG IS2 Stålpilen

VTG IS3

MTAB IS1

MTAB IS2

MTAB IS3

Figur 5: Kund- och åtgärdssorterad arbetsstationsschema 
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I figur 6 ovan presenteras processchema för de två största kunderna till Duroc Rail. Tredje största 
kunden Mantena AS:s hjulpar med cylindriska lager har liknande underhållsförfarande som 

Figur 7: Processchema för VTG:s hjulpar med cylindriska lager och MTAB:s hjulpar med TBU-lager. 
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VTG:s, där skillnaderna i underhållsförfarande och flöde sett till projektets syfte är försumbar. 

Därför är det dessa två grupper presenterade ovan som studerats noggrant i projektet.  
 

5.2 Hjulparet 

Järnvägsvagnshjulparen utgör majoriteten 
av underhåll i verkstaden och hjulparen be-
står grundläggande av en axel och två hjul-
skivor. På axeltapparna sitter två lager på 
vardera sida som är inkapslade i en lagerbox 
till cylindriska lager och en ”hink” som ut-
gör en del av konstruktionen till TBU (Ta-
pered Bearing Units) lager. 
 
Företaget underhåller ett stort antal olika typer av axlar, hjulskivor, lager och lagerboxar. Duroc 

Rail underhåller hjulpar med tre olika sorters lagertyper:  

• Cylindriska lager som utgör största delen av underhåll 

• TBU lager som framförallt används av LKAB:s Malmtrafik AB 

• Sfäriska lager som under de senaste två åren minskat till sådan grad att de i nuläget utgör 
en marginell del av Duroc Rails komponentupparbetningar. 

 
Tabell 1: Andel hjulparunderhåll av respektive lagertyp för 2017 

Lagertyp Andel (%) 

Cylindriska lager ~75 

TBU lager ~25 

Sfäriska lager <1 

 

5.3 Lagertyper 

Cylindriska rullager tål stor radiell belastning och är mycket styva. Lag-
ren går att ta isär, är enkla att demontera och montera. De inre lager-
banorna värms upp, träs på axeltappen för att svalna och fastnar då på 
axeln när de krymper. Lagerboxen värms också upp för att sänka ner 
och fästa lagerparet i lagerboxen, vilket sker för sig i en enkom arbets-
station kallad Lagermontering i axelbox. 
 
TBU-lager är istället koniska rullager och är uppbyggd av 
ytter- och innerringar med koniska löpbanor och hållare. 
Konstruktionen kan ta upp höga ensidiga axiella och radi-
ella krafter. För att balansera ut den ensidiga axiella kraft-
upptagningen monteras ytterligare ett lager spegelvänt, lag-
ren är sedan distanserade med en ring och inkapslade av ett 

tätt hölje. TBU lager kallpressas direkt på axeltappen och 
har ingen lagerbox som cylindriska eller sfäriska lagertyper.  
 
Sfäriska rullager är den lagertyp företaget har längst erfarenhet att under-
hålla av de tre och är speciellt lämpade för stötvist höga radiella belast-
ningar eftersom lagret är självinställande och därför inte lika känsliga för 
snedställning. Lagertypen kan inte ta upp höga axiella krafter och den 
tillåter lagerboxen att vinkla sig i förhållande till axeln. 

Figur 8: Intag till upptiningsboxen 

Figur 10: TBU-lager 

Figur 9: Cylindriska lager 

Figur 11: Sfäriska lager 
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Godsvagnsföretaget VTG har senaste två åren varit Duroc Rails största kund och har framförallt 
hjulpar med cylindriska lager. LKAB:s Malmtrafik AB:s hjulpar har TBU lager och utgör den 
andra största kunden till Duroc Rail. Den tredje största kunden är norska Mantena AS, gods-
vagnshjulpar som går mellan Narvik och Oslo med huvudsakligen cylindriska hjulpar. De tre 
företagen stod tillsammans för nästan hela den totala omsättningen under första halvåret 2017. 
 

5.4 Komponentupparbetningens åtgärderstyper 

Duroc Rails komponentupparbetning, underhåll av hjulparet som är kundens komponent, kan 
delas upp i tre åtgärdstyper. Åtgärd bestäms vid insyningen och kallas därför: 

• IS1 Svarvning: Slitbanan på hjulskivan svarvas ned, 

• IS2 Revision: Slitbanan på hjulskivan svarvas ned och lagret revideras, 

• IS3 Omstomning: Nya hjulskivorna och lagret revideras. 

 
Tabell 2: Åtgärdsfördelning för tre största kunderna 2017 

Åtgärdstyp Andel (%) 

Svarvning 51,5 
Revision 23,4 
Omstomning 25,1 

 
Den största andelen åtgärder utgörs av svarvning, som 
innebär att förslitningar och sprickor i hjulskivans slit-
bana svarvas bort. Locken till lagerboxarna måste 
skruvas bort för att kunna fixera hjulparet i svarven 
och för att ändå skydda lagret från att metallpartiklar 
skruvas en täckskiva på som lämnar mitten av tappen 
exponerad. Momentet görs direkt efter insyningen 

för svarvhjulparen, majoriteten av hjulparen ult-
raljudstestas efter svarven för att sedan skickas till slut-
montering för att skruva av täckskivorna och på med locken igen. Lokalen är utformad för att ta 
hjulparen på spår till och från svarven men i regel flyttas hjulparen bitvis med truck. Hjulparens 
hjulskivor kan svarvas ner cirka tre gånger innan hjulskivan blir för tunn och det krävs nya hjul-
skivor. Sveriges kalla klimat innebär att hjulskivorna behöver svarvas ner mer än dubbelt så 
mycket som i varmt klimat på grund av framförallt sprickbildning. Inför årets vinter har LKAB:s 
TBU lagrade hjulpar fått nya direktiv, vilket är att toleranserna för hjulskivan nu är hårdare och 
därför är det nu 16 mm mindre förslitningsmaterial på hjulskivorna. Vilket innebär att dessa 
hjulpar nu klara en svarvning mindre innan axeln behöver nya hjulskivor, även kallade stommar.  
 
Revision innebär utöver svarvning av slitbanan på hjulskivan också en 
lagerrevision som antingen beror på tidsintervall, sträcka eller skador 
på lagret. Att ett lager revideras innebär demontering, rengöring, 

undersökning, märkning av årtal och sedan ny tätningsring till boxen. 
Till TBU innebär det dessutom att en ny distansring mellan lagerparen 
ska passas in och en ny polyamidhållare till rullarna i vardera TBU 
lager. Revisionshjulparen svarvas som regel alltid för att säkerställa att 
det inte ska behövas ett underhåll närstående på grund av hjulskivans 
slitbana.  

Figur 12: Fixerat hjulpar i svarv 

Figur 13: Inspektion av 

lagerrullar i TBU-lager 
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Omstomning innebär byte av hjulskivorna och sker när 

hjulskivan har för lite slitmaterial kvar för att svarvas, 
slitbanans lägsta tolerans är markerad med en rand på 
hjulskivan. Samtliga delar av lagren demonteras från 
hjulparet och hjulskivorna pressas av. Avpressningen 
sker i en ensidig press och underlättas med tillsatt tryck 
mellan hjulskivan och axeln genom att pumpa in olja 
genom olje-ventilen i hjulskivan. Arbetet utförs ge-
nomgående med travers i sidoflödet för omstomning. 
Hjulskivorna som pressas av skrotas, för cylindriskt lag-
rade hjulpar slipas axeln för att sedan magnetprovas in-
nan påstomning av nya hjulskivor. 
 

5.5 Lagerhållning 

Duroc Rail har möjlighet att lagerhålla hjulpar utomhus på gårdsplanen utanför lokalen och i 
lokalen där även komponenterna som utgör hjulpar, förbrukningsmaterial och nya lager förvaras. 
Nya hjulskivor förvaras både i och utanför lokalen. Pallställen är huvudsakligen efter lokalens 
längsgående vägg. Det finns ingen uppmärkning av pallar och huvudsakligen enbart enkel upp-
märkning av pallställ. Förbrukningsvaror, nya hjulskivor och nya lager ägs av Duroc Rail, övriga 
inventarier ägs av kunden och innebär inget bundet kapital för företaget.  
 
Extra buffertar av hjulpar mellan stationerna ställs upp där truckföraren, som ofta är arbetsledaren, 
anser att de får plats. Det finns ingen tydlig uppmärkning för var hjulparen ska placeras. Buffer-
tarna i spåren hanteras trots utformning inte som en först in först ut buffert, huvudsakligen beror 
detta på att hjulparen sällan ska genom samtliga arbetsstationer. Därför blir extra transporter med 
truck ofta nödvändig för att få hjulpar förbi andra för att tas till nästa arbetsstation i underhålls-
förfarandet.  

 
Generell kartläggning över lagerhållningen presenteras nedan i figur 14. Med hjulparens place-
ring utanför spåren, axelpallarnas placering, placering av nya hjulskivor i avsedda pallar, placering 
av lager, lagerbanor och lagerboxar i pallställen. Hjulpar som placeras framför pallställ med boxar 
och lager innebär ett problem när dessa behöver användas eller placeras i pallställen. Vid vissa 
tillfällen har även hjulpar placerats i riktning mot tomma boxar som väntar på svetsning, boxarna 
markerade en bit nedanför den längsgående väggen. Att placera hjulparen mot dessa innebär en 
enorm säkerhetsrisk, boxarna är där endast staplade pall på pall och har vid flera tillfällen varit 
tveksamt staplade och skulle vid stötar från ett rullande hjulpar kunna välta. Det skulle innebära 

Figur 14: Påstomning av hjulskiva på axel 

Figur 15: Kartläggning av interna lagerhållningen 
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att ett flertal ton lagerboxar faller ut över truckgången där även anställda går förbi samt jobbar 

med reparation och placering av lager i boxar.  

5.6 Logistik 

Hjulparen transporteras huvudsakligen till och 
från Duroc Rail med lastbil på trailer, som rym-
mer mellan 15 och 22 hjulpar. Utanför lokalen 
transporteras hjulparen med en hjullastare som kan 
lyfta hjulparen två åt gången med gafflarna. Hjul-
paren placeras utanför på gården sorterade efter 
kund. Hjullastaren lastar sedan in hjulparen ge-
nom porten till intaget för upptining, där föraren 
eller insynaren måste bända fram hjulparen med 
spett för att kunna fylla upp hela boxen.   
 

5.7 Planering 

Den dagliga planeringen utförs mitt i 
lokalen på planeringstavlan av pro-
duktionschef, arbetsledare, administ-
ratör och ibland också VD. Det upp-
satta målet på 320 reparerade hjulpar 
per vecka är bestämt av VD, tidigare 
har målet under högsäsong varit 300 
hjulpar per vecka. Personalen är oftast 
stationerade på samma arbetsplats, vid 
bemanningen fokuserar alltså led-
ningen på att ha specialister för arbets-

momenten.  
 
Säsongsanställd personal är framförallt 
placerade vid rivningen och har ofta 
inte kompentens som krävs för att ar-
beta på övriga arbetsstationer. Utöver 
kompetens krävs även läkarunder-
sökning för att godkännas för monte-
ring av hjulpar, eftersom det vid all-
varliga misstag senare kan leda till fa-
tala olyckor när hjulparen sedan är 
monterade på vagnarna. 
 

5.8 Materialhantering 

Transporten av hjulpar är tänkt att 
ske efter spåren men sett till sträcka 
utförs längre transporter med truck än 
efter spåren. Det är framförallt 
omstomningen av VTG:s hjulpar 
som kräver långa transporter med 
truck.  

Figur 16: Rullning av hjulpar vid upptining 

Figur 17: Planeringstavlan 

Figur 18: Spår med vändskiva 
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Materialhanteringen vid omstomning är kompli-
cerad då arbetsmomenten från att hjulskivorna har 
pressats av kräver transport med travers till och från 
axelhäckarna, speciella pallar avsedda för axlar som 
kan transporteras med truck. Det finns tre traverser 
att tillgå, en används till provpressen, en används 
till avpressningen eller axelslipningen om avpress-
ningen inte är bemannad och den tredje används 
av magnetisktest av axlarna och påstomningen. 
Traverserna stör varandra och begränsar arbetet 
kraftigt. 
 
Transporter av komponenter såsom lagerboxar, 
innerbanor och lager utförs mestadels med truck, 
kortare sträckor från rivningen till lagertvätten an-
vänds vagnar. Hjulskivorna, även kallade stom-
mar, transporteras med truck och utanför lokalen 
med hjullastare.  
 
Hanteringen av locken till lagerboxarna har vid 
flera tillfällen observerats stanna upp arbetaren för 
att denna blivit tvungen att söka efter rätt lock till 
lagerboxen. Majoriteten av dessa problem har 
skett vid underhåll av Mantenas hjulpar, norskt 
godsvagnsföretag. Det finns många typer av 
boxar, det observerades till och med ett hjulpar 
från Mantena med två olika typer av lagerboxar 
monterade. Hjulparet i fråga var ett svarvhjul som 

vid arbetsstationen för att montera locken tog 
cirka 40 minuter istället för normala cykeltiden på 
10 minuter, eftersom montören initialt inte upp-
täckte att hjulparet hade olika lagerboxar. 
 
Lagerboxlocken är vid revision och omstomning tillsammans med lagerboxen. För svarvnings-
hjulparen hanteras locken separat, eftersom lagerboxarna då fortfarande är kvar på hjulparet, 
locken placeras då efter insyning, vid demontering, i pallar och tas sedan med truck till monte-
ringsstationen avsedd enbart för att montera svarvhjulparens lock. Pallarna är inte uppmärkta, 
placeringen för pallarna är inte heller uppmärkta och personalen har vid upprepade tillfällen gått 
och letat eller hämtat lagerboxlock på andra sidan av lokalen. 
 

5.9 Arbetsförhållande 

Arbetet i underhållsverkstaden förläggs under två skift under högsäsong. Förmiddagsskiftet är 
06:00 till 14:00 och eftermiddagsskiftet 14:00 till 22:00. Under projektet har dock eftermiddags-
skiftet oftast jobbat över till 24:00. Övertid har tagits ut för lördag förmiddag, då detta är den 
enda dag som verkstaden inte bemannas, för att nå upp till veckomålen på 320 hjulpar utsynade. 
Från 17 februari är det planerad övertid för lördag förmiddag som de anställda schemaläggs för 
varannan vecka.  
 

Figur 20: Boxar med lock utan lager 

Figur 19: Axelhäckar, specialpallar avsedda för axlar 
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Duroc Rail har specialister för arbetsstationerna vilket innebär att det inte förekommer någon 

långtgående arbetsrotation. Arbetarna blir dagligen tilldelade arbetsstation på tavlan mitt i lokalen 
som arbetsledare och produktionschef går igenom innan skiftbyte som sker 14:00. Bland dem 
anställda har många tydligt uttryckt önskan om att rotera mer bland olika arbetsstationer. I dags-
läget är kompentens på flertalet arbetare begränsad till enstaka arbetsstationer, vilket innebär en 
känslighet för verksamheten på grund av lägre flexibilitet. Problemet har visat sig med svårigheter 
för planeringen av bemanning och att Duroc Rails uttalade taktstationer, svarvarna, stått stilla. 
 
Den psykosociala arbetsmiljön blir framförallt ansträngd på grund av att arbetsstationerna huvud-
sakligen bemannas av en person åt gången. Arbetarna blir därför under arbetsmomenten isolerade 
från social interaktion. Sett till andra liknande verksamheter är ljudnivån förhållandevis låg, bort-
sett från vid svarvarna. Arbetstakten och arbetets frihet tillåter arbetarna att ta pauser. Personalen 
jobbar dagtid under lågsäsong och under högsäsong jobbar majoriteten tvåskift. Under januari 
månad var underhållsverkstan kraftig ansträngd och personalen jobbade någon timma övertid på 
varje eftermiddagsskift.  
 
Den fysiska arbetsmiljön är relativt god, det förekommer tyngre lyft men arbetet är inte så pass 
repetitivt att det är något större problem. Det är framförallt vid rivningen som arbetet är fysiskt 
krävande, det är också den arbetsstation som huvudsakligen bemannas av säsongsanställda under 
högsäsong. I upptiningsboxen är det relativt tungt för personalen att flytta fram hjulparen mot 
insyningen, det är traktorföraren och insynaren som sköter detta. Den tunga förflyttningen un-
derlättades i tidigare lokal då den hade en viss lutning i upptiningsboxen som underlättade mo-
mentet. Vid den gamla Hoesch-svarven är skyddsburen inte tätslutande, vilket innebär en något 
högre ljudnivå för svarvoperatören. 
 
Söndagen den 28 januari 2018 i slutet av eftermiddagsskiftet råkade en skiftgående arbetsledare 
ut för en olycka i samband med att hen transporterade omstomningshjulpar från påstomning till 
provpressning. Momentet sker via truck och går från mitten av lokalen och runt väggen som 
skiljer lokalen åt och hela vägen bakom denna till provpressen. Det är med andra ord en omväg 

som är cirka tre gånger så lång som om det hade gått att transportera raka vägen från påstomning 
till provpressning. Det är på grund av krav på provpressning för samtliga omstomningar av VTG:s 
hjulpar, traversernas begränsade rörlighet och placeringen på hjulspåret ut från påstomningen 
som denna långa interna transport med truck utförs på majoriteten av omstomningar.  
 
Arbetsledaren lyfte två hjulpar, vilket inte är tillåtet, då trucken inte ska lyfta så tungt och då det 
blir en säkerhetsrisk. Det yttre hjulparet rullade av gafflarna när han sänkte gafflarna samtidigt 
som han var på väg mot passagen i ena änden av lokalen. Han gick då av trucken för att stanna 
hjulparet från att rulla in i väggen när hjulparet som var kvar på gafflarna rullade ner på hans fot. 
Olyckan resulterade i mjukdelsskador på foten och en spricka.  
 
Arbetsmiljöverket blev kontaktade och besökte företaget på förmiddagen på onsdag 31 januari. 
Den direkta åtgärden innebär att företaget ska utreda olyckan samt att hjulparen vid lyft ska 
lastsäkras. Detta innebär en stor förändring för företaget som använder truckarna omfattande vid 

interna transporter. Att lyfta hjulparen med lastsäkring innebär att transportkapaciteten och flex-
ibiliteten minskar för truckarna.  
 

5.10 Problem 

Från observationer och intervjuer framgick ett flertal problem vid komponentupparbetningen. 
Problemen sammanställdes nedan, analyserades vidare i nästa kapitel och utgjorde en grund vid 
arbetet med förbättringsförslag.  
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Grundproblem: lång ledtid 

• Omfattande lagerhållning 

• Komplexa och långa flödesvägar 

• Obalanserade cykeltider mellan arbetsstationerna 

• Saknas kompetens för att optimalt bemanna arbetsstationerna 

• Kraftigt säsongsberoende kapacitetskrav 

• Verkstadskultur, ingen tydlig känsla av flöde 

• Brist på hjulskivor till omstomnning leder till omfattande lagring av axlar 

• Prioritering och planering för arbetsstationerna.  
 
Grundproblem: materialhantering 

• Saknas ofta tydlig märkning av material och placering 

• Otillräckliga buffertar integrerade i flödet 

• Oreda 

• Brist på axelpallar 

• Delade flödesvägar och buffertar med andra åtgärdsgrupper samt lagertyper  

• Problem med vändskivor 

• Problem med felaktig lutning på rälsen 
 
 Utmaning: kontrollkrav 

• Många mätningar 

• Nya toleranskrav som inte respekteras 

• Verkstaden inte utformad för den hög omfattning av ultraljudstest och provpressning 

• Magnetisktest komplicerar omstomning av VTG:s hjulpar 
 

5.11 Nulägesanalys 

Orsaker till problemen uppdagade i nuläget sammanfattas och analyseras nedan.  
 

5.11.1 LÅNG LEDTID 
Med verksamhetens uppsatta mål på 320 hjulpar i veckan under högsäsong innebär det utan 
övertid att fyra hjulpar ska underhållas varje timme som verksamheten bemannas. Viket sett till 
cykeltiderna är utmanande och kräver att samtliga flöden fungerar. Uppskattningsvis klarar pro-
cessen maximalt fyra svarv- och revisionshjulpar per timme och maximalt två omstomningshjul-
par per timme fram till monteringsstationerna. 
 
För att inte monteringsstationerna ska stanna upp processen krävs det att andelen svarvhjul inte 
blir för låg eftersom revisionshjulpar och omstomningshjulpar ska monteras vid samma stationer 
som har längre cykeltid än svarvhjulens lockmontering. Monteringsstationernas cykeltider på 

cirka 29 minuter för TBU-lager och cirka 2×10 minuter för cylindriska lager innebär att mon-
teringen, som är näst sista processteget, kan bli systemets flaskhals. Med godtycklig planering och 
bemanning blir däremot dessa stationer aldrig en flaskhals, det är istället stationerna innan och 
efter som begränsar systemet. Det beror på att hjulpar med cylindriska lager vid svarvning och 
revision genomgår ultraljudstest som har avsevärt mycket längre ledtid samt TBU-lagrade hjul-
pars låga andel och balanserade cykeltider sett till åtgärdstyp.  
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Det blir istället intressant att studera målningens påverkan på flödet, då samtliga hjulpar ska be-

arbetas i denna station. Cykeltiden på 8:08 är inte anmärkningsvärt hög men sett till fördelning-
arna av hjulpar över stationerna finns en viss risk att stationen ändå begränsar systemet. I dagsläget 
är stationen enbart bemannad dagtid och har alltså en lägre bemanningsgrad än prioriterade ar-
betsstationer som bemannas med tvåskift. Värt att nämna är att bemanningen ändå är högre för 
målningen jämfört med flertalet arbetsstationer som inte har prioriterad bemanning men med 
tvåskift. Prioriteringen av bemanning är ostrukturerad och baseras på arbetsledare samt produkt-
ionschefens erfarenhet.  
 
Problemet vid montering kan underlättas genom att omstomningen inte arbetar med samma 
lagertyp som revisionshjulen som svarvas. Det kan dock bli problematiskt då andelen hjulpar med 
cylindriska lager är betydligt större än andelen hjulpar med TBU-lager. Däremot om möjligt kan 
Duroc Rail genom att planera på det sättet minska risken för att monteringen blir hela systemets 
flaskhals. Det finns dock en enklare lösning, att ha kompetent personal så att monteringsstation-
erna vid behov alltid kan vara bemannade. Det går att lösa genom att bemanna monteringen av 
cylindriska lager med två personer, cykeltiden blir då 10 minuter istället för 20 minuter. Att 
bemanningen ofta observerats vara enbart en person vid dessa två stationer beror huvudsakligen 
på kompetensbrist. Det är däremot någorlunda oundvikligt att TBU-monteringen med 29 mi-
nuters cykeltid blir en flaskhals för hjulpar med TBU-lager, men genom ökad bemanning på 
arbetsstationen kan det enkelt undvikas då det är en mindre andel hjulpar med TBU-lager. Ge-
nerellt är det alltså stationerna för hjulpar med cylindriska lagertyper eller stationer där samtliga 
hjulpar bearbetas som är intressanta att studera och optimera ur flödessynpunkt.  
 
Alternativet till förslaget ovan är att systemet optimeras genom att balansera mixen av lagertyper 
genom samtliga processer, problemet blir då som vid tidigare förslag att det är betydligt fler 
hjulpar med cylindriska hjulpar. Balanseringen skulle enklast kunna ske direkt av hjullastföraren 
som tar in hjulpar. Processen för VTG:s hjulpar med cylindriska lager har för samtliga under-
hållsförfaranden maximala cykeltider på cirka 34 minuter. För MTAB:s hjulpar med TBU-lager 
är den maximala cykeltiden istället kring 28 minuter och 50 sekunder oberoende av vilken typ 

av underhåll. Att finna ett sådant optimum är inte relevant då andelen av olika lagertyper samt 
kunder inte kan regleras och styras till sådan grad att det anses leda till önskat resultat med redu-
cerad ledtid för hjulparen och ökad genomströmning. Det samma gäller för att styra flödet av 
åtgärdstyper, innebär en risk för kraftigt ökad genomsnittlig ledtid.  
 
Baserat på Lean är enligt Sörqvist och Höglund (2017) lämpliga medarbetarprinciper att agera 
enligt företagets värderingar, följa standard, samarbeta och bidra i det ständiga förbättringsarbetet. 
Ledarprinciperna är istället att träna medarbetarna, ge stöd, efterfråga arbetssätt och utmana. Stan-
darder och arbetsbeskrivningar ger verksamheten bättre förutsättningar för att införa arbetsrotat-
ion som är efterfrågat av majoriteten av personalen och skulle säkerställa kompetensförsörjningen 
av personalen. Under lågsäsong kan personalen introduceras och läras upp på stationer som de 
tidigare inte arbetat vid för att sedan kontinuerligt rotera mellan samtliga arbetsstationer. Arbets-
rotationen har goda förutsättningar att fungera då arbetsmomenten vid stationerna är relativt lika 
och roteringen främjar en god fysisk arbetsmiljö. Det finns en viss risk kopplat till den psykoso-

ciala arbetsmiljön om arbetarna inte känner att de har kontroll eller möjlighet att påverka sitt 
arbete med standardiserade arbetssätt. Samma gäller för rotering som har en potentiell risk att 
stressa personalen, men den positiva påverkan på den fysiska arbetsmiljön överväger denna risk.  
 
Det var en viss differens mellan den faktiska ledtiden och den teoretiskt uträknade för VTG:s 
och LKAB:s hjulpar i värdeflödesanalyserna, se bilaga 2. Framförallt vid underhållsförfarande IS2 
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och IS3, där IS3 hade kraftigt varierande ledtid som till stor del berodde på planering. För un-

derhållsförfarande IS1 svarvning är ledtiden uträknad i värdeflödesanalysen väldigt nära den fak-
tiskt uppmätta genomsnittliga ledtiden för svarvhjulparen.  
 

5.11.2 MATERIALHANTERING 
Flödet av hjulpar är inte bundet till spåren utan transporteras i stor utsträckning med truck. För-
flyttningen med truck är inget värdeskapande arbete, den tar upp mycket tid som med bättre 
planering, rutiner och utformning skulle kunna undvikas. Interna transporten från påstomning 
till provpressning och sedan till montering för VTG:s hjulpar är den absolut mest tidskrävande 
transporten i hela processen. Den utförs enbart med truck och är på grund av lokalens och ar-
betsstationernas utformning enkel väg cirka tre gånger så lång som fågelvägen mellan arbetsstat-
ionerna.  
 
Demonterat material lastas ofta om och är placerade på pallar. Vid exempelvis montering är 
pallarna med lock ofta placerade på golvet och innebär ergonomiskt olämpliga tunga lyft.  

 
För att möta kundens kraftigt säsongsberoende efterfrågan försöker Duroc Rail under lågsäsong 
bygga upp ett lager. Dessa hjulpar placeras utanför lokalen och innebär inget logistiskt eller eko-
nomiskt problem för företaget. Däremot när fler hjul synas in än vad som synas ut byggs det som 
följd snabbt upp höga lagernivåer i verkstaden, i form av hjulpar, lösa axlar och demonterat 
material. Under början av 2018 var det exakt vad som skedde och det förvärrades ytterligare på 
grund av brist på nya hjulskivor, som resulterade i ett enormt lager av lösa axlar som staplades 
farligt ur arbetsmiljösynpunkt.  
 
För att lösa problemet med förhöjda lagernivåer inne i lokalen bör företaget förenklat inte ta in 
fler hjulpar än vad som levereras ut under högsäsong. Problemet bidras av att säsongsanställda 
oftast placeras vid rivning och Duroc Rail vill hålla dessa sysselsatta. De anställda får inte arbeta 
med kvalitets- och monteringsmoment utan utbildning och läkarundersökning. Orsaken till detta 

är att undvika att inga allvarliga misstag sker på grund av bristande kunskap eller hälsa hos arbe-
taren som kan leda till allvarliga olyckor ute på järnvägen. Kraven bidrar ytterligare till att hjulpar 
tar sig in i lokalen för att sedan stanna upp senare i processen på grund av bemanningsbristen där, 
huvudsakligen beror det på kompetensbrist.  
 
Ett annat sätt att eliminera eller minska problemet med lagernivåerna är genom att minska ge-
nomloppstiden för hjulparen. Det skulle kunna innebära att ledtiden reduceras till en sådan grad 
att efterfrågan under högsäsong kan matcha flödet av hjulpar genom verkstaden. Genomloppsti-
den kan bland annat, enligt Modig och Åhlström (2015), minskas genom att minska buffertka-
paciteten och genom att inte fokusera på utnyttjandegrad.  
 
Bristen på tydligt uppmärkta placeringar av hjulpar och material visade sig med att hjulpar och 
pallar placeras där det finns plats. Det leder till oreda och merarbete när truckförare behöver flytta 
om hjulparen eller när personalen behöver leta material eller hjulpar. Ett generellt problem är 

just att truckföraren generellt lyfter varje hjulpar många gånger. 
 
Placeringen av arbetsstationerna är med avseende på flödet av hjulpar inte optimal. Hjulparen 
transporteras därför, framförallt med truck, onödigt långa sträckor. Transporterna av hjulpar på 
rälsen är någorlunda rationell men där är istället problemet att hjulpar med olika underhållsför-
faranden och lagertyper delar flödesväg, vilket leder till stopp i flödet. Buffertarna på räls mellan 
arbetsstationerna är inte heller tillräckligt stora för att jämna ut skillnaden i cykeltider samt skill-
naderna som uppstår på grund av planering och då huvudsakligen bemanningen av arbetsstation-
erna. Det är en av orsakerna till att hjulparen lyfts av från spåren med truck. Att lagringen av 
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hjulpar mellan arbetsstationerna inte enbart hålls på rälsen gör processen som helhet mindre 

överskådlig och ger ingen tydlig känsla av flöde i verkstaden. Den extra lagringen försvårar även 
planering för vilka hjulpar som ska tas in och hur arbetsstationerna ska bemannas. 
 
Det är än värre för hjulparen som ska byta hjulskivor, axlarna kan då bli liggande i månader och 
en stor andel av axlarna skickas på reparation hos Bomans. Förhållandet mellan teoretisk ledtid 
baserat på cykeltider och buffertstorlekar skiljer sig anmärkningsvärt från faktiskt uppmätta ledti-
der på hjulpar som omstommas.  
 
Materialflödet av demonterade detaljer är väl utformat och placeringen av arbetsstationerna är 
lämplig sett till huvudflödet samt flödet av detaljer. Med det menas att arbetsstationerna för re-
videring inte på grund av sin placering stör flödet av hjulpar och stationerna har en logisk place-
ring sett till revideringsprocessens flöde.  
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6 FRAMTID 
Kapitlet beskriver och analyserar Duroc Rails framtid. Därefter presenteras visioner och val av 
vision utifrån framtagna värderingsfaktorer.  

6.1 Framtidsbeskrivning 

Visionen för Duroc Rail är att reducera ledtiden, underlätta materialhanteringen, säkra genom-
strömningen på nivåer över 320 hjulpar per vecka under högsäsong och erbjuda en attraktiv 
arbetsplats för dem anställda. Faktumet att personalen övervägande efterfrågar långtgående rote-
ring och då detta kräver bred kompentens är det också något som företaget bör eftersträva att 
uppnå. Därutöver ger roteringen på sikt verksamheten en flexibilitet som projektet visat på att 
företaget har ett stort behov av för att kunna reducera ledtiden. Flexibiliteten hos personalstyrkan 
skulle även ge Duroc Rail en lägre bemanningskänslighet och variation. Enbart det säsongsbe-
roende kapacitetskravet från kunderna utsätter verksamheten för utmanade variation och därför 
bör ytterligare variation som går att påverka minimeras. Personalstyrkan bör även vara flexibel 

nog att anpassa till säsongsvariationerna, dock med vetskap om den omfattande utebufferten som 
reducerar variationen vid övergången från låg till högsäsong.  
 
Transporter av hjulpar utanför rälsen bör undvikas då detta är icke-värdeskapande arbete som 
kan undvikas, likaså bör höga lagernivåer undvikas då detta leder till sämre överskådlighet och 
transparens i processen. Ledtids- och buffertreducering leder också till enklare logistik med färre 
blockeringar vid transport. Eftersom flera arbetsstationer delar räls trots att de är olika lagertyper 
eller underhållsförfaranden ökar blockeringsproblemet vid transport med högre lagernivåer. En 
flexibel personal som kan gå till en annan station som delar räls kringgår blockeringen vid trans-
port.  
 

6.2 Framtidsanalys 

Kraven som ställs på visionen för Duroc Rail och framtagna övergripande visioner presenteras 
nedan. Visionen som sedan blir vald med avseende på värderingsfaktorerna och dess vikter är 
något som företaget sedan ska sträva mot genom att utföra förbättringsförslagen som leder verk-
samheten mot denna. Förbättringsförslagen uppfyller därav inte samtliga värderingsfaktorer utan 
är steg för företaget att ta för att ständigt gå mot vald vision.  
 
Vision 1: Leaninspirerat system 

• Fokus på ledtidsreducering före genomströmningsökning. 

• Flödeseffektivitet före resurseffektivitet. 

• Eliminering av truck- och traverstransport, då det är icke-värdeskapande arbete. 

• Helt flexibel och roterande bemanning med standardiserade arbetssätt grundade på stän-
diga förbättringar samt delaktig personal. 

• Kraftigt reducerade buffertkapaciteter. 
 
Vision 2: Resurseffektivt tryckande system 

• Fokus på genomströmningsökning före ledtidsreducering. 

• Resurseffektivitet före flödeseffektivitet. 

• Öka andelen flexibel transport, icke-värdeskapande arbete, som ökar resursutnyttjandet. 

• Specialistbemanning med fasta arbetsstationer för arbetarna. 

• Ökade, obegränsade eller icke fastställda buffertkapaciteter. 
 
Vision 3: Balanserat och bevarat system 
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• Balanserat fokus mellan ledtidsreducering och genomströmningsökning. 

• Lika värderade flödeseffektivitet och resurseffektivitet. 

• Bevara befintliga transportrutiner.  

• Bevarad bemanningsform med delvis roterande personal. 

• Bevarade buffertkapaciteter uppskattade av projektutföraren. 
 

Visionsvärdering 

• Lönsamhet: Uppskattning baserat på direkta kostnader, löpande kostnader och intäkter.  

• Flödeseffektivitet: Genomsnittlig ledtid - grön: mindre än en dag, gul: mindre än två 
dagar, orange: mindre än tre dagar och röd: mer än tre dagar.  

• Interna transporter: Tidsåtgång, flexibilitet och bemanningskrav för interna transporter. 

• Leveranssäkerhet: Rätt kvantitet, rätt kvalité och i tid till kund. Där rätt kvantitet innebär 
att kunden har tillgång till kuranta hjulpar, rätt kvalité innebär att samtliga hjulpar är 
upparbetade enligt avtal och i tid innebär att kuranta hjulpar finns tillgängliga för kunden 

när behov uppstår.  

• Resurseffektivitet: Genomströmning på minst 320 hjulpar per vecka är godkänd nivå.  
 
Värderingsfaktorernas diskuterades igenom med uppdragsgivaren som ansåg att högre resursef-
fektiviteten är av större vikt och därmed högre genomströmning än 320 hjulpar är att föredra. 
Det togs till hänsyn i värderingen av visionerna, men då samtliga visioner ändå vid analys visat 
på hög genomströmning blev samtliga godkända med avseende på resurseffektivitet. 
 
Tabell 3: Värderingsmatris 

Värderingsfak-
tor: 

Lönsamhet Flödeseffektivi-
tet 

Interna 
transporter 

Leveranssäker-
het 

Resurseffektivi-
tet 

Vision 1   -flexibilitet   

Vision 2   -tid & krav   

Vision 3   -tid & krav   

 
Lönsamheten anses vara god för samtliga visioner och detsamma gäller resurseffektiviteten som 
visat på godkända genomströmningsnivåer för samtliga visioner vid simulering. Flödeseffektivi-
teten anses enbart godkänd för Vision 1, simuleringar har tydligt visat på att system likt Vision 2 
och Vision 3 har allvarligt bristande flödeseffektivitet relativt Vision 1. För interna transporter är 
ingen vision idealisk då nuvarande layout och typen av verksamhet innebär utmanande förut-
sättningar som antingen leder till tidskrävande icke-värdeadderande arbete eller lägre flexibilitet. 
Leveranssäkerheten blir något lidande i och med sämre flödeseffektivitet, som med fler hjulpar i 
arbete innebär en kvalitétsrisk. Bristande flödeseffektivitet leder också till en längre reaktionsför-
måga för systemen, längre tid från beslut att underhålla hjulpar till att hjulparet är färdigt och kan 
skickas till kund.   
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7 SIMULERING 

7.1 Nulägessimulering 

Omfattande test av antal arbetare utfördes på modellen, framförallt då förändringar visades ha en 
stark påverkan på undersökta parametrar. Simuleringsmodellen visade alltså på ett starkt samband 
mellan genomströmning och bemanning. Nulägesmodellen med likvärdig uppbyggnad som det 
verkliga systemet visade på obalans mellan arbetsstationerna. Vilket visade sig genom att buffer-
tarna fylldes och det blev blockeringar för föregående arbetsstation, följden blev kraftig negativ 
påverkan på systemets flöde. Antal arbetare och vilken typ av skiftgång visade sig också starkt 
påverka flödet, där mindre lämplig bemanning gav kraftigt ökad blockering av arbetsstationer. 
 

7.1.1 TIDIGA OBSERVATION 
Buffertkapaciteterna visade inledningsvis på en svag men tydlig påverkan på genomströmningen 

och vid fortsatta analyser visades de ha starkare påverkan på ledtiden. Det är däremot lämpligt att 
inledningsvis åtgärda bemanningen före buffertkapaciteterna ses över. Buffertkapaciteterna och 
bemanningen visade både starkt påverka ledtiden.  
 
I nulägessimuleringsmodellen, med verkliga systemets uppbyggnad, visade det sig vid bemanning 
med enbart tvåskift vara optimalt med tolv arbetare per skift. Bemanningen resulterade i en ge-
nomströmning på hela 422 hjulpar per vecka och en genomsnittlig ledtid på cirka fyra dagar och 
18 timmar. Med tio arbetare per tvåskift och utöver dessa bemannades svarvarna med två arbetare 
per femskift genomströmmades 482 hjulpar per vecka med en genomsnittlig ledtid på cirka fem 
dagar och 21 timmar. Med den bemanningen begränsade målningsstationen kraftigt hela flödet. 
Ekonomiskt är denna bemanning inte heller att föredra, då den innebär totalt 30 arbetare istället 
för föregående 24 och längre ledtid men med cirka 15 % högre genomströmning vilken inte 
överväger nackdelarna.  
 

7.1.2 TIDIGA EXPERIMENT MED BUFFERTKAPACITET OCH PRIORITERINGAR 
Omfattande experimentering utfördes med buffertnivåer för att noggrant analysera om det fanns 
möjlighet att förbättra det befintliga systemet med enbart buffertkapacitetsändringar. Experiment 
med buffertkapacitet var extra intressanta då det inte finns några fastställda buffertkapaciteter i det 
verkliga systemet. I samma steg testades även olika prioriteringar för bemanningen av arbetsstat-
ioner, där huvudsakligen prioritering av målningsstationen testades då detta visade på en tydlig 
positiv effekt på ledtiden och genomströmningen. Fortfarande med 10 arbetare per tvåskift och 
två arbetare per femskift vid svarvarna visade buffertkapaciteten framför målningen och Hoesch-
svarven på ett tydligt samband till genomströmningen. Jämfört med det verkliga systemets dåva-
rande bemanning har denna bemanning ett högre buffertbehov. Experimenten visade på att en 
hög buffertkapacitet före Hoesch-svarven och en låg buffertkapacitet före målningen är positiv 
med avseende på genomströmningen. När även ledtiden analyseras i experimenten kan ett starkt 
samband till buffertkapaciteten till ovan nämnda stationer tydas.  
 

7.1.3 TRESKIFTSBEMANNING PÅ SVARVARNA 
Därefter utfördes experiment där svarvarna istället bemannades av treskiftspersonal, tvåskift precis 
som övriga stationer och sedan introducerades dagtidsarbetarna för att spegla det verkliga syste-
met. Dem första körningarna utfördes med treskiftbemanning till svarvarna. Buffertkapaciteten 
till kritiska stationerna var då erhållet optimum från tidigare experiment med avseende på ledtid 
och genomströmning: 30 hjulpar före Hoesch-svarven och sex hjulpar före målningen. 10 arbe-
tare per tvåskift och svarvarna med treskiftsbemanning resulterade i en genomströmning på 480 



39 
 

hjulpar per vecka och en genomsnittlig ledtid på cirka fem dagar och 10 timmar. Blockeringen 

av stationer är kraftig och beror på att målningen, modellens sista station, begränsar systemet. 
 

7.1.4 TVÅSKIFT EFTER FÖRÄNDRINGAR 
Med samtliga stationer på tvåskift och enbart åtta arbetare per skift är problemet med blockerade 
stationer före svarvarna nästan borta, vid omstomning helt borta men innan målningen kvar på 
liknande nivå. Erhållen genomströmning vid körningen på 312 hjulpar per vecka är något låg, 
sett till företagets målsättning, men ledtiden är kraftigt reducerad till tre dagar och 22 timmar. 
Sett i bilagan gav nio arbetare per skift ökad ledtid samt genomströmning och tio arbetare per 
skift gav kraftigt ökad genomströmning men en mindre ökning av ledtiden. Tio arbetare resul-
terade i en genomströmning på 381 hjulpar per vecka och en genomsnittlig ledtid på fyra dagar 
och 15 timmar.  
 

7.1.5 INTRODUKTION AV DAGTIDSPERSONAL 
När dagtidspersonal togs med i simuleringsmodellen förvärrades blockeringen av arbetsstationer 
relativt tidigare körning. Totalt 22 arbetare med sex dagtidsarbetare och åtta arbetare per tvåskift 
resulterade i en genomströmning på 392 hjulpar per vecka och en genomsnittlig ledtid på fem 
dagar och 18 timmar. Körningen hade samma bemanning och cykeltider som det befintliga sy-
stemet, med undantaget att företaget under projektets gång använde sig av inhyrd personal för 
att tillgodose sitt bemanningsbehov av ultraljudsteststationerna. Det rörde sig om två till tre in-
hyrda arbetare från företaget Dekra. Buffertstorlekarna är kvar på optimala nivåer observerade 
från tidigare experiment. Direkt efter denna körning testades modellen med högsta prioritet att 
bemanna målningen, vilket resulterade i kraftiga förbättringar med avseende på blockering av 
stationer. Efter prioritetsförändringen var enbart stationerna vid omstomning och innan svarvarna 
blockerade med en genomströmning på 416 hjulpar per vecka samt en genomsnittlig ledtid på 
tre dagar och 23 timmar. 
 

7.1.6 SAMMANSTÄLLNING AV NULÄGESSIMULERING 
Tabell 3 nedan sammanställer resultatet från nulägessimuleringarna som togs upp i rapporten då 
de ansågs särskilt intressanta. För vidare information, kring körningarna eller förändringarna av 
modellen mellan dessa, se bilaga X. Samtliga körningar förutom den med endast 16 arbetare 
uppfyllde företagets genomströmningsmål. Med befintlig bemanning hamnade genomström-
ningen kring 400 hjulpar per vecka, vilket företaget själva uppskattat vara den teoretiskt möjliga 
genomströmningen.  
 
Tabell 4: Sammanställning av nulägessimuleringsresultatet 

Bemanningsform + kommentar Antal arbetare Genomströmning Ledtid 

Tvåskift 12×2 = 24 422 hjulpar per vecka 4 d 18 h 

Två- & femskift 10×2 + 5×2 = 30 482 hjulpar per vecka 5 d 21 h 

Två- & treskift 10×2 + 3×2 = 26 480 hjulpar per vecka 5 d 10 h 

Tvåskift 8×2 = 16 312 hjulpar per vecka 3 d 22 h 

Tvåskift 10×2 = 20 381 hjulpar per vecka 4 d 15 h 

Dagtid & tvåskift 6×1 + 8×2 = 22 392 hjulpar per vecka 5 d 18 h 

Dagtid & tvåskift + prio. Målning 6×1 + 8×2 = 22 416 hjulpar per vecka 3 d 23 h 

 
Vidare analys av de två nedersta simuleringskörningarna i tabell 3 ovan visas i figur 20 nedan, där 
det tydligt framgår vilken enorm flödeseffektivitetsfördel förändringen innebär. Enda inställ-
ningen i modellen som skiljer körningarna åt är målningens bemanning prioriteras i den nedersta, 
vilket tydligt kan ses eliminera blockeringen av arbetsstationer i slutet av flödet. Minskad block-
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ering, framförallt i slutet av flödet, leder till en kraftigt reducerad genomsnittlig ledtid. Blocke-

ringar i slutet av ett flöde leder till ökade buffertnivåer och ledtider, vilket tydligt kunde ses i 
simuleringsresultaten.  
 

 
Figur 21: Statistik för arbetsstationerna från två nedersta körningarna i tabell 3. 

 

7.2 Framtidssimulering 

Modellen som representerade det framtida systemet anpassades till planerade investeringar på 
ultraljudstest, provpressning och magnetisk provning. Ultraljudstest av revisionshjulpar respek-
tive svarvhjulpar simulerades då med sju respektive sex minuters cykeltid. Provpressningens cy-
keltid minskades med fem minuter, men visade inte på några fördelar i simuleringen framförallt 
då ingen hänsyn till transport tas i simuleringen. Magnetisk provning av axlar fick bevarad cy-
keltid då det framkom att variationen mellan olika arbetare är stor för denna station och den 
uppmätta cykeltiden var lägre än genomsnittet. Därutöver innebar en reducering av cykeltiden 
för magnetisk provning ingen fördel i simuleringsmodellen, vilket framförallt beror på att cykel-
tiden redan är kortare än för stationen direkt efter i flödet.  
 
Modellen modifierades utöver detta och anpassades då med avseende på arbetsstationernas cy-
keltider och flödet av hjulpar i simuleringen. Bemanning, buffertstorlekar, planering och fram-
förallt reducering av målningsstationens cykeltid visade på tydliga samband till ledtid, genom-
strömning samt blockeringen av arbetsstationer.  

 

7.2.1 DELVIS FEMSKIFTSBEMANNING 
Med Svarvarna bemannade med femskift, resterande stationer bemannade med tio arbetare per 
tvåskift och planerade investeringar utförda är blockeringen av stationer mycket kraftig. Ledtiden 
blev då fem dagar och åtta timmar, genomströmningen 515 hjulpar per vecka och blockeringen 
kan tydligt ses bero på målningsstationen. Därmed testades att öka bemanningen till femskift för 
målningen, vilket resulterade i en ledtid på tre dagar och sex timmar samt en genomströmning 
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på hela 624 hjulpar per vecka. Vilket innebar totalt 35 arbetare mot tidigare totalt 30. Den kraf-

tiga förbättringen av genomströmning samt ledtid visade på att målningen har ett högt kapaci-
tetsbehov likt svarvarna. Efter detta reducerades målningens cykeltid med en minut, vilket resul-
terade i en ledtid på endast två dagar och sju timmar med något ökad genomströmning, 658 
hjulpar per vecka. Förändringen innebar också att problemet med blockerade stationer endast 
fanns kvar vid omstomningsstationerna.  
 

7.2.2 BUFFERTKAPACITETSEXPERIMENT VID DELVIS FEMSKIFTSBEMANNING 
Efter ovan nämnda förändringar utfördes experiment med buffertkapaciteten än en gång. Expe-
rimenten fokuserad likt tidigare på buffertkapaciteten före Hoesch-svarven och målningen. Ob-
servera dock att experimenten utfördes med svarvarna och målningen bemannade med femskift 
likt nulägessimuleringarna. Sambandet med genomströmning samt ledtid var starkt och optimala 
förhållanden för båda parametrar fanns bland sista experimenten med höga buffertkapaciteter, 
närmare bestämt 75 hjulpar före Hoesch-svarven och 20 hjulpar före målningen. Det bör un-
derstrykas att det är kraftigt påverkat av den ökade bemanningen på stationerna efter buffertarna. 

Körningen med valda buffertkapaciteter från experimentet resulterade i en ledtid på en dag och 
18 timmar samt en genomströmning på 687 hjulpar per vecka. 
 

7.2.3 MINSKAD BEMANNING 
Nästa steg var att återigen testa att minska bemanningen. En mindre arbetare per tvåskift visade 
sig starkt påverka ledtiden som då blev en dag och åtta timmar med en genomströmning på 660 
hjulpar per vecka. Det var då nio arbetare per tvåskift och tre arbetare per femskift, totalt 33 
arbetare. Om målningen går ner på tvåskift igen ökar ledtiden kraftigt till tre dagar och åtta 
timmar men genomströmningen blev ändå fortsatt hög, 558 hjulpar per vecka. Därmed testades 
att minska cykeltiden för målningsstationen med ytterligare en minut, minska antalet arbetare 
per tvåskift till sju och ha kvar svarvarna på femskift. Resultatet blev 450 hjulpar per vecka och 
en ledtid på endast 15 timmar och 24 minuter. Med åtta arbetare per tvåskift istället blev resultatet 
530 hjulpar per vecka och en ledtid på 16 timmar och 19 minuter. Blockeringen av stationer är 

helt borta och ytterligare bemanningsökning gav en kraftig ökning av ledtiden.  
 

7.2.4 BUFFERTKAPACITETSEXPERIMENT VID MINSKAD BEMANNING 
Därefter utfördes ett experiment som visade på att buffertkapaciteten innan insyn och demonte-
ring har en starka påverkan på ledtiden. Sedan visade vidare experiment att buffertkapaciteten 
före målningsstationen också påverkar ledtiden. Buffertkapaciteternas påverkan på genomström-
ningen visades i experimenten vara väldigt låg, framförallt påverkas ledtiden kraftigt av buffert-
kapaciteterna. Vid åtta arbetare per tvåskift och svarvarna på femskift visade experimenten att 
optimal buffertkapacitet var 30 hjulpar före Hoesch-svarven, åtta hjulpar före målningen, ett 
hjulpar före insyning och ett hjulpar före cylindrisk demontering. Blockering av stationer var 
fortfarande obefintlig med dessa inställningar.  
 

7.2.5 BUFFERTKAPACITETSEXPERIMENT VID DELVIS TRESKIFTSBEMANNING 
Modellen ändrades sedan till att ha treskiftsbemanning istället för femskiftsbemanning vid svar-
varna, likt nulägessimuleringarna. Experiment utfördes på buffertkapacitet, som återigen visade 
på en stark koppling till ledtiden för buffertarna före insyn och cylindrisk demontering. Ett hjul-
par var fortfarande optimalt med hänsyn till genomströmning och ledtid. Körningen med dessa 
inställningar resulterade i en ledtid på 21 timmar och 44 minuter samt en genomströmning på 
518 hjulpar per vecka. Vidare experiment visade på att Hoesch-svarvens buffertkapacitet var 
tydligt kopplad till genomströmning samt ledtid. 16 hjulpar i buffertkapacitet före Hoesch-svar-
ven och 19 till 40 hjulpar före Svarv 190 gav bäst genomströmning. Med avseende på ledtiden 
visade sig tretton hjulpar till Svarv 190 och endast ett hjulpar till Hoesch-svarven vara optimalt.  
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7.2.6 ENBART TVÅSKIFTSBEMANNING 
Vidare användes inställningarna, tretton hjulpar före Svarv 190 och ett hjulpar före Hoesch-
svarven, för att minimera ledtid. Eftersom det följer teorierna som togs upp i tidigare avsnitt om 
förbättringar av verksamheter, flödeseffektivitet före resurseffektivitet. Med ledtidsreducerande 
åtgärder vid svarvarna ökade blockeringen av stationer före dessa, vilket är att vänta då buffert-
bristen leder till blockeringar som ger en signal till tidigare stationer att behovet är uppfyllt. Det 
naturliga steget för analysen var därefter att ta bort treskiftsbemanningen vid svarvarna. Åtgärden 
visade på försumbar effekt på modellens genomströmning och genomsnittliga ledtid. Med en 
bemanning på totalt 16 arbetare fördelat på två skift blir resultatet 370 hjulpar per vecka och en 
ledtid på 14 timmar och 48 minuter. Modellen hade då tidigare optimerats, med hänsyn till ledtid 
samt genomströmning, till buffertkapacitet på sju hjulpar före Svarv 190 respektive ett hjulpar 
före Hoesch-svarven.  
 

7.2.7 BUFFERTKAPACITETEXPERIMENT MED ENBART TVÅSKIFTBEMANNING 
Direkt efter körningen ovan utfördes ett experiment med buffertkapaciteten före Svarv 190 igen. 
Resultatet visade på ett starkt samband till ledtiden och ett svagare samband till genomström-
ningen. Därefter kördes en simulering med endast ett hjulpar i buffertkapacitet före båda svar-
varna, det gav en genomsnittlig ledtid på endast 13 timmar och fem minuter, värdeadderande 
andel på 23,53 procent samt med en genomströmning på 368 hjulpar per vecka. Problemet kring 
blockerade stationer fanns inte kvar med dessa inställningar. Buffertnivåerna genom körningen 
visar på att det är huvudsakligen ett eller inga hjulpar i buffertarna, vilket tyder på att modellen 
är väl balanserad. Buffertkapaciteterna före svarvarna, insyning samt cylindrisk demontering gav 
önskad effekt med avseende på bevarad genomströmning och reducerad ledtid. Det visar också 
på att övriga stationer inte behöver en noggrann analys av buffertkapacitet. 
 

7.2.8 INTRODUKTION AV DAGTIDSPERSONAL 
I nästa skede så togs dagtidsarbetarna med i beaktning i simuleringen av framtidsmodellen. Med 

sex dagtidsarbetare och åtta arbetare per tvåskift, som det verkliga systemet, blev genomström-
ningen 446 hjulpar per vecka och genomsnittliga ledtiden en dag, sju timmar och 22 minuter. 
Ledtiden ökade, jämfört med tidigare körning utan dagtidsarbetare, med 139 %. Vidare testades 
olika bemanningar som kortfattat visade på att dagtidsarbetare ökar ledtiden kraftigt men vid 
lägre andel dagtidsarbetare visade körningarna på ett godkänt resultat. 
 

7.2.9 SLUTLIG OPTIMERING 
Optimal bemanningsfördelning enligt simuleringsmodellen visade sig vara tre dagtidsarbetare och 
sju arbetare per tvåskift, med hänsyn till genomströmning, det verkliga systemets förutsättningar 
och framförallt genomsnittlig ledtid. Ledtiden blev då endast tretton timmar och tretton minuter, 
med en genomströmning på 391 hjulpar per vecka vilket anses högt sett till antalet arbetare. 
Ytterligare test med buffertkapaciteten visade fortfarande att enstycks kapacitet var optimal med 
avseende på ledtiden och genomströmning. Undantaget var bufferten före svarv 190 som vid 

experimenten visade att tre hjulpar vara optimal med avseende på enbart genomströmning men 
den ökade kapaciteten ökade ledtiden mer än genomströmningen. Därför ansågs enstycksbuffert 
vara optimalt i simuleringsmodellen, i verkliga systemet med mer variation kan något högre 
kapacitet vara mer fördelaktigt.  
 
Därefter testades att endast ha en reducering på en minut av cykeltiden för målningsstationen 
och experiment med buffertkapaciteterna före målningen. Buffertkapaciteten påverkar inte 
längre ledtid eller genomströmning nämnvärt och en reducering med en minut av cykeltiden 
ger fortfarande en väl balanserad modell utan blockeringar. Generellt blir buffertkapaciteternas 
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påverkan på systemet lägre efter förbättringar men minskning av buffertkapaciteterna är genom-

gående ett enkelt ingrepp för att reducera ledtiden för simuleringsmodellen.  
 
Slutligen blev det en kraftigt reducerad genomsnittlig ledtid, endast tretton timmar och tretton 
minuter, relaterat till det verkliga systemet. Med en fortsatt hög genomströmning på 388 hjulpar 
per vecka och detta med enbart 17 arbetare. Relativt den uppmätta genomsnittliga ledtiden för 
2017 på elva dagar 20 timmar och 26 minuter blev genomsnittliga ledtiden för simuleringens 
optimerade körning jämförelsevis endast 4,62 procent.  
 

7.2.10 OPTIMAL BEMANNING UNDER LÅGSÄSONG 
Avslutningsvis testades hur simuleringsmodellen presterar under lågsäsong med enbart dagtids-
bemanning. Testen visade på ökade ledtider och med hänsyn till just ledtiden är endast åtta 
dagtidsarbetare optimal bemanning, som gav en genomströmning på 188 hjulpar per vecka och 
en ledtid på cirka en dag och en timme.  
 

7.2.11 SAMMANSTÄLLNING AV FRAMTIDSSIMULERING 
I tabell 4 nedan ses sammanställning av körningarna som togs upp här i rapportens avsnitt för 
utförda framtidssimuleringar. Samtliga körningar visade på godkända nivåer sett till företagets 
målsättning och körningarna för lågsäsong visade att modellen även fungerar väl under dessa. 
Optimal lågsäsongsbemanning visades vara åtta arbetare roterande bland arbetsstationernas i mo-
dellen. Utöver dessa krävs extra personal till transport samt revision, som får ett uppskattat behov 
på två till tre arbetare under lågsäsong.  
 
Tabell 5: Sammanställning av framtidssimuleringsresultatet 

Bemanningsform + kommentar Antal arbetare Genomström-
ning/vecka 

Ledtid 

Två- & femskift 10×2 + 2×5 = 30 515 5 d 8 h 

Två- & femskift 10×2 + 3×5 = 35 624 3 d 6 h 

Två- & femskift + måln. –1 min 10×2 + 3×5 = 35 658 2 d 7 h 

Två- & femskift + buffertfix 10×2 + 3×5 = 35 687 1 d 18 h 

Två- & femskift 9×2 + 3×5 = 33 660 1 d 8 h 

Två- & femskift + måln. två-
skift 

10×2 + 2×5 = 35 558 3 d 8 h 

Två- & femskift + måln. –2 min 7×2 + 2×5 = 24 450 15 h 24 min 

Två- & femskift 8×2 + 2×5 = 26 530 16 h 19 min 

Två- & treskift 8×2 + 2×3 = 22 518 21 h 44 min 

Tvåskift 8×2 = 16 370 14 h 48 min 

Tvåskift + buffert svarvarna: 1 8×2 = 16 368 13 h 5 min 
Dagtid & tvåskift  3×1 + 7×2 = 17 391 13 h 13 min 

Dagtid & tvåskift 3×1 + 7×2 = 17 388 13 h 8 min 
Dagtid (lågsäsong) 8×1 = 8 188 1 d 1 h 
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Figur 22: Den slutgiltiga simuleringsmodellen i 3D. 

 
Figur 22 ovan visar den slutgiltiga simuleringsmodellen i 3D, grafiskt efterliknar modellen inte 
det verkliga systemet utan ger enbart en bild av hur arbetsstationerna förhåller sig till varandra. 
Placeringen av arbetsstationer stämmer relativt väl överens med placeringen i det faktiska syste-
met. 
 
Statistiken för arbetsstationerna i figur 23 visar på enbart en mindre blockering i dem första 
stationerna.  Det kan till och med vara att föredra, då det visar på att flödet är strypt i början av 
systemet till en nivå som systemet klarar av att hantera. 
 

Figur 23: Statistik för arbetsstationerna vid den slutgiltiga körningen, nedersta körningen med tvåskift och dagtid i 

tabell 4. 
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I figur 24 ovan ses buffertnivåerna under slutliga körningen. Figuren visar på enorma förbätt-
ringar för simuleringsmodellen med avseende på reducerade lagernivåer och det är enbart un-
dantag med buffertnivåer över ett hjulpar. I nulägessimuleringens körningar som efterliknade det 
verkliga systemet blev buffertnivåerna och dess spridning så stor att det var svårt att tyda buffer-
tanvändningen. Lagerbanemonteringen och stationen för att locka av cylindriska lagerboxar är 
de enda arbetsstationerna med buffertnivåer som märkbart överstigen ett hjulpar. Vid station för 
att locka av cylindriska lagerboxar innehåller bufferten cirka 20 procent av körtiden två till fem 
hjulpar och bufferten till lagerbanemonteringen innehåller cirka 40 procent av körtiden två till 
fyra hjulpar. 

  

Figur 24: Statistik över buffertanvändningen vid den slutgiltiga körningen, nedersta körningen med tvåskift och 

dagtid i tabell 4. 
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8 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
I kapitlet presenteras förslag på hur den valda visionen för företaget kan uppnås. Förslagen som 
ansågs vara lämpliga för Duroc Rail är indelade i organisatoriska förbättringar från teoriavsnittet 
med fokus på huvudteoriavsnittet Lean Production och simuleringarna.  
 

8.1 Organisatoriska förbättringsförslag 

Sörqvist och Höglund (2017), Modig och Åhlström (2015) och Abrahamsson och Johansson 
(2010) tog upp vikten av att involvera, uppmärksamma, föra dialog med och engagera arbetarna 
samt den politiska dimensionen, sammanhangets påverkan och det kritiska förhållningssättet vid 
organisationsförändring. Dessa punkter bör företaget fokusera på och jobba mot för att lyckas 
med förändringarna av verksamheten. Exempelvis involvering kan ske genom långtgående an-
svarsfördelning vilket kräver befogenhet och information för att fungera väl. 

 
Samtliga frågeställningar befinner sig inom kärnan av Lean, med det menar jag att de rör typiska 
ämnen som behandlas inom Lean-filosofin. Tydliga exempel tagna direkt ur frågeställningen är 
Leans fokus på flöde, variationens påverkan på processer och reducering av lager. Om Duroc 
Rail följer en tydlig Lean-filosofi samt använder dess metoder och verktyg har företaget goda 
förutsättning för att kraftigt minska interna transporter, lättare hantera kapacitetskravsvariationen 
och förbättra sitt kvalitetsarbete (Modig & Åhlström, 2015). Med Lean är detta enligt Liker 
(2009) möjligt genom att synliggöra problem, variation och kvalité genom att bland annat minska 
buffertkapaciteter samt ständigt förbättra personalens kompentens.  
 
För att förse arbetarna med ständigt lärande skulle enligt Modig och Åhlström (2015) långtgående 
arbetsrotation räcka långt, framförallt med verksamhetens typ av arbetsmoment. Med kunskaps-
kraven för arbetsstationerna finns det goda förutsättningar för att lära upp under lågsäsong för att 

sedan under högsäsong rotera hela personalstyrkan på samtliga stationer. Vilket skulle säkerställa 
bibehållen kompetens och bemanning. Arbetsrotation jämnar också ut arbetsbelastningen och 
främjar därmed arbetsmiljön. Det verkliga systemets bemanningsflexibilitet var begränsad till så-
dan grad att stationer med högst prioritet ibland saknade bemanning.  
 
För att systemet med flexibel roterande bemanning ska fungera bör ett hjälpmedel för att signalera 
när behov finns införas. Ett sådant hjälpmedel kan förslagsvis utformas i det befintliga digitala 
systemet eller mekaniskt med hjälp av sensorer som registrerar buffertnivåer och ljus- eller ljud-
signaler som signalerar bemanningsbehovet.  
 
Resultatet av att fokusera på flödeseffektivitet är enligt Liker (2009) att kontinuerliga processflö-
den för upp problem till ytan. Synliggörandet innebär en enorm fördel i Duroc Rails typ av 
arbete som har höga kvalitetskrav. Komponentupparbetning med höga kvalitetskrav och många 
kontrollpunkter främjas alltså av reducerad ledtid där brister i processen fortare upptäcks samt 

antalet defekta hjulpar i arbete begränsas.  
 
Enligt Modig och Åhlström (2015) kan efterfrågan styra systemets kapacitet när ledtiden kraftigt 
reducerats och överproduktion eller omfattande lagerhållning kan då undvikas. I Duroc Rails fall 
är överproduktion ingen direkt risk, det handlar framförallt om risk för höga lagernivåer som 
leder till omfattande icke-värdeskapande arbete. Även det administrativa arbetet ökar i och med 
ökade lagernivåer, det vill säga mer icke-värdeskapande arbete utöver den faktiskt fysiska hante-
ringen av hjulparen som transport utgör. 
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Företaget föreslås stoppa processer för att lösa problem direkt, då det leder till att det icke-vär-

deskapande omarbetet kan minimeras (Liker, 2009). Duroc Rail bör också använda visuell styr-
ning för att skapa transparens och öka förståelse för processerna. Vidare rekommenderas att ut-
mana och hjälp leverantörer för att uppnå ökad leveranssäkerhet och minskade lagernivåer (Mo-
dig & Åhlström, 2015). Detta kan ske genom närmare kontakt, delgivning av innestående lager 
eller genomströmning och tillhandahålla prognoser till leverantören. 
 
Investeringar för att automatisera kvalitetskontrollerna skulle framförallt för ultraljudstest ge 
enorma fördelar sett ur ett Lean-perspektiv. Flödet ut från svarvarna, som är de uttalade taktstat-
ionerna och har hög varians på cykeltiderna, blir kraftigt förbättrat när kvalitetskontrollsstationen 
efter i flödet effektiviseras. Ur aspekten av att minimera icke-värdeskapande arbete är även inve-
stering av en ny provpressningsstation som kan integreras i flödet enormt fördelaktig. Det skulle 
innebära att interna transporten av hjulpar kraftigt förkortas för VTG:s omstomningshjulpar och 
arbetsstationens tidigare icke-värdeskapande andel av cykeltiden som traverskörningen svarade 
för i momentet elimineras. 
 
Sett till hela flödet är samtliga investeringar utförda på stationer vid omstomningen mindre av-
görande för hela systemets funktion. Istället är investeringarna på arbetsstationer avsedda för 
svarvnings- och revisionionshjulpar som tillsammans utgör 74,9 procent att föredra. Självklart är 
investeringar på arbetsstationer som samtliga hjulpar bearbetas i att föredra om dessa begränsar 
systemet, vilket visade sig vara fallet för målningen i simuleringen. Arbetsstationer som samtliga 
hjulpar bearbetas i är insyning och målning, vilket också är första och sista stationen. För omstom-
ning bearbetas samtliga hjulpar i avpressningen och påstomningen. Det innebär också att antalet 
hjulpar som bearbetas i avpressning och påstomning är relativt hög trots att omstomningen utgör 
en mindre andel av underhållsförfarandena. Därför rekommenderas företaget att se över en för-
bättring på sista arbetsstationen vid omstomningen om de vill förbättra det flödet, det vill säga 
investeringar till påstomningen. Exempelvis kan företaget ersätta den befintliga utrustningen som 
värmer upp hjulskivorna för att sedan krympa på dem på axeln med en kallpress som inte kräver 
någon tid för uppvärmning. Ett annat alternativ är att utöka kapaciteten för uppvärmningen och 

att minska icke-värdeskapande arbete i momentet såsom traverskörning.  
 
Företaget bör enligt Liker (2009) fatta långsamt övervägda beslut med hög delaktighet och trans-
parens, som sedan verkställs snabbt under det föreslagna ständiga förändringsarbetet. Företaget 
rekommenderas att sträva mot en lärande organisation med reflektion och ständig förbättring för 
att följa filosofin Lean (Liker, 2009).  
 
Tydlig fördelning av ansvar gör det enligt Sörqvist och Höglund (2017) lättare att undvika miss-
förstånd och oklarheter i vad som ingår i en uppgift. För att kunna axla ansvar krävs då också 
goda förutsättningar, i form av information och delegering från överordnade. Delegering ökar 
även medarbetarengagemang vilket är av yttersta vikt om företaget vill sträva mot Lean (Sörqvist 
& Höglund, 2017).  
 

8.2 Simuleringsresultatets förbättringsförslag 

Den diskret händelsestyrda simuleringen visade tydligt systemets nuvarande brister, med enorma 
förbättringsmöjligheter. Det verkliga systemet har likvärdiga eller större problem än vad simule-
ringsmodellen visade, vilket till stor del beror på leveranser av material, kompetensbrist och pla-
nering vid exempelvis intag av hjulpar samt bemanning. Vidare visade simuleringarna på buffert-
kapacitetens påverkan på ledtiden, cykeltidernas påverkan på blockering av arbetsstationer och 
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bemanningens enorma påverkan på ledtid samt genomströmning. Generellt visades ledtiden va-

riera kraftigare än genomströmningen och ledtiden är också något som företaget har stora möj-
ligheter att reducera.  
 
Lite förvånande, men med en tydlig anledning, blev målningsstationen i framtidsmodellen högst 
prioriterad att bemanna och förbättra för att uppnå visionen. Anledningen var som nämnts i 
simuleringsbilagan att stationen, utan dispenser, ska bearbeta samtliga hjulpar och är sist i flödet. 
Att företaget i dagsläget enbart bemannar station under dagtid ger en enorm ledtidsökning jäm-
fört med samma bemanning som övriga stationer. Dispensen från VTG för svarvhjulparen som 
inte behöver målas innebär att målningsstationen under dispensperioden inte är någon flaskhals. 
Eftersom denna kund och specifika åtgärdsgruppen utgör största enskilda andelen av hjulpar blir 
effekten av dispensen stor på systemet.  
 
Den automatiserade ultraljudsteststation i framtidssimuleringarna ger däremot en god förbättring 
i systemet då verksamhetens uttalade taktstation får ett bättre utflöde som reducerar buffertnivå-
erna. Utöver detta leder investeringen till stora ekonomiska fördelar för Duroc Rail då inhyrd 
personal har arbetat uteslutande med ultraljustest och skulle därmed kunna undvikas med den 
nya utrustningen. Generellt sett kommer företaget genom att investera i utveckling av senare 
arbetsstationer i flödet kunna reducera ledtiden och antal hjulpar i arbete.  
 
Resultatet av simuleringen visade på att optimala framtida förhållandet med avseende på ledtid 
och genomströmning uppnåddes vid: 

• Tre dagtidsarbetare och sju arbetare per tvåskift, det vill säga totalt 17 arbetare. 

• Begränsade buffertkapaciteter till ett hjulpar före insyning, cylindrisk demontering och 
svarvarna samt till tre hjulpar före målningsstationen.  

• Prioriterad bemanning och reducerad cykeltid med en minut för målningsstationen. 

• Åtta dagtidsarbetare under lågsäsong. 
 

Viktigt att nämna är att bemanningsbehovet ökar med lägre flexibilitet hos personalen och antalet 
arbetare tar inte hänsyn till arbete som sker utanför huvudflödet som modellen baseras på. Be-
manningen syftar ovan och i samtliga simuleringar till roterande arbetare som jobbar vid arbets-
stationerna som är i det direkt flödet av vagnshjulparen, det vill säga arbetsstationerna vid revision 
samt transport. Därmed blir ytterligare personal nödvändig trots en kompentensförbättring som 
uppfyller flexibilitetskraven. Extra personal vid lagerrevision och transport bör lämpligen vara 
fyra till sex personer. Sett till befintliga bemanning är detta ändå en klar förbättring, med bevarad 
eller ökad genomströmning och kraftigt reducerad ledtid. 
 
Förslaget från simuleringen visade på en kraftig reducering av den genomsnittliga ledtiden, som 
är direkt kopplad till antal hjulpar i arbete. Även genomströmningen visade på förbättring, fram-
förallt sett till antalet underhåll per anställd. Förbättringsförslagen ovan skulle också underlätta 
flertalet av företagets nuvarande problem. Interna transporter och materialhantering minskar tack 
vare minskat antal hjulpar i lokalen, som i sig kraftigt reducerar riskerna och belastningen på 

personalen. Förslagen från simuleringen är direkt kopplade till förslagen baserade på Lean, vilket 
inte är någon slump då val av förbättringar i simuleringsmodellen utgick från Lean. 
 

8.3 Rekommenderat förbättringsförfarande 

Förbättringsförslagen presenterade är alla i linje med Vision 1 och kan med fördel integreras. 
Inledningsvis bör företaget jobba mot att höja kompentensen och därigenom flexibiliteten hos 
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personal, vilket kommer innebära ett ständigt förbättringsarbete för företaget. Långtgående ar-

betsrotation är ett lämpligt sätt att bemanna stationerna och kompentensförsörja personalen med. 
Sett till Duroc Rails förutsättningar är det då fullt möjligt att införa delar eller samtliga förslag 
som presenterats. 
 
Första investeringen eller optimeringen som anses lämplig är högre prioriterad bemanning av 
målning och minskning av cykeltiden med cirka en minut. Denna åtgärd har visat på tydliga 
positiva effekter på genomströmningen och kraftigt reducerande effekt på den genomsnittliga 
ledtiden. Reduceringen av cykeltiden kan utföras genom att öka effekten eller längden på tork-
ningsboxen. För ytterligare ledtidsreducering skulle nästa steg vara buffertkapacitetsbegränsningar 
före målningsstationen, mellan tre och åtta hjulpar har visats statistiskt att föredra i flertalet simu-
leringar. Efter optimering var den lägre buffertkapaciteten att föredra, vilket också gäller generellt 
för systemet efter optimering då systemets flödeseffektivitet förbättrats.  
 
Det bör understrykas att planen att investera i en automatiserad ultraljudsstation är ur flödessyn-
punkt väldigt fördelaktig, det lösgör personal, eliminerar behovet av dyr inhyrd personal och ger 
bättre förutsättningar för svarvarna. Anledningen till att svarvarna främjas av investeringen är att 
utflödet från svarvarna inte är begränsat och svarvarna blir inte blockerade. Sett till simuleringen 
halverar nästan investering ledtiden för den slutgiltiga modellen och genomströmningen ökar 
med 42 hjulpar, motsvarande cirka tolv procent.  
 
Buffertkapaciteterna som föreslås att begränsas till endast ett hjulpar bör begränsas i den mån och 
takt företaget anser lämpligt. Simuleringarna visade på att något högre buffertkapacitet kan vara 
fördelaktig innan modellen optimerats, då det fortfarande fanns stora problem med blockeringar 
av stationer. Därför är utförandet av dessa förändringar att föredra senare i förändringsarbete efter 
att investeringar, bemanning, bemanningsflexibilitetsökning och bemanningsprioriteringar änd-
rats.  
 
Investeringar som har tydliga fördelar men som inte visat på tydliga förbättringar för simulerings-

modellen är framförallt en ny provpress. Med den nya placeringen kan företaget eliminera den 
icke-värdeskapande transporten till och från provpressen samt minska bemanningskraven för stat-
ionen. Investering i en halvautomatiserad magnetprovningsstation visade inte heller på några 
fördelar vid simuleringen men skulle minska bemanningskravet för stationen då denna skulle få 
en reducerad cykeltid. Vilket är fördelaktigt för företaget som då lösgör kunnig personal som kan 
bemanna påstomningen som är omstomningens flaskhals. Ur denna aspekt är samtliga investe-
ringar i linje med bemanningsflexibilitetsökningen och är därför lämpliga att utföra före dem 
buffertkapacitetsreducerande åtgärderna.  
 
Slutsatsen blir därmed att om företaget har till avsikt att följa den föreslagna vägen mot Vision 1 
är inledningsvis samtliga åtgärder kopplat till bemanningsflexibilitet att föredra. Sedan bör flö-
deseffektiviserande åtgärder utföras likt förslagen, istället för att inleda med att fokusera på ge-
nomströmningen. Buffertkapacitetsändring kan ses som en enkel första förändring men har stark 
koppling till systemets flödes- och resurseffektivitet. Däremot kan mindre begränsningar av buf-

fertkapacitet införas i ett tidigt skede som ett test och försök till att ställa om samt involvera 
arbetarna i förändringen. Framförallt uppstår problemet om företaget ändrar buffertkapaciteten 
före större förändringar av systemets uppbyggnad och antar att kapaciteterna kan bevaras på 
samma nivåer.  
 
Förbättringsförslagens ansågs efter analys av den teoretiska referensramen och simuleringsresulta-
tet genomföras med involverad personal i ordningen: 
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1. Ständig kompetenshöjning och långtgående arbetsrotation för att sträva mot en mer flexibel 

bemanning. 
2. Prioritera och investera i målningsstationen. 
3. Se över bemanning, antal arbetare och skiftgång, se resultat från nulägessimulering.  
4. Påbörja arbetet med att begränsa buffertkapaciteterna genom att enbart fastställa dessa, invol-

vera arbetarna i processen. 
5. Investera i en automatisk ultraljudsteststation. 
6. Se över bemanning, antal och skiftgång, se resultat och förslag från framtidssimulering. 
7. Begränsa föreslagna buffertkapaciteter kontinuerligt, involvera arbetarna genom att låta dem 

ansvara för att sänka buffertkapaciteterna succesivt. 
8. Investera i en ny provpress och om det anses lönsamt en halvautomatisk magnetiskprovning 

för axlar. 
9. Fastställ buffertkapaciteterna på föreslagna nivåerna för berörda buffertar. 
 
Efter genomförd förändring bör utvärdering ske enligt Bellgran och Säfsten (2015) för att ge 
företaget rätt förutsättningar för kvalitéts- och planeringsarbete. Utvärderingen är även en 
lämplig utgångspunkt för ständiga förbättringar.  
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9 DISKUSSION 
I kapitlet granskas förfaranden och resultat för att diskuteras och jämföras med projektets syfte 
och mål. Olika beslut som fattades under projektets gång analyseras kritiskt och jämförs med den 
teoretiska referensramen för att reflektera över deras relevans samt validitet för projektet. 
 
Nedan diskuteras felkällor och projektets kärnpunkter samt vad dessa har bidragit med för kun-
skap. Därutöver tolkas och värderas resultatet med teorin som stöd samt vilken relevans det har 
för Duroc Rail. 
 

9.1 Resultat 

Projektet baserades på en omfattande teoretisk referensram, flera påståenden backades upp av 
mer än en källa. Det fick mig att tro att många av dem teoretiska slutsatserna var korrekta och 
välgrundade.  

 
Faktumet att det nuvarande tillståndet ständigt förändras har påverkat projektet på många sätt. 
Det försvårade chansen till att få en djupare förståelse för det nuvarande systemet och det innebar 
ständig uppdatering av kartläggningen. Det ledde i sig till att fortsatt arbete försvårades och blev 
senarelagt på grund av fortsatt arbete med kartläggning, trots detta innebar det att arbetet som 
helhet fick en starkare koppling till uppdragsgivaren.  
 
För att ge förståelse för verksamheten och dess förändringar utfördes kartläggningen av nuläget 
på en mycket hög detaljnivå. Detta trots att en stor del av informationen inte har varit relevant 
för det faktiska genomförandet och inte tagits med i den slutliga rapporten. Jag ansåg att alla 
närliggande faktorer bör kartläggas som försök att säkerställa att föreslagna förändringar inte för-
värrar någon faktor för någon process. Den omfattande kartläggningen ansågs nödvändig för att 
kunna dra trovärdiga slutsatser för verksamhetens komponentupparbetning. 

 
Resultatet från simuleringarna visade på goda förbättringsmöjligheter om företaget vill sträva mot 
en Lean-organisation likt det teoretiska avsnittet. Kraftiga systemförbättringar sett till ledtid och 
antalet enheter i arbete är möjligt genom flaskhalsanalys, förändrad bemanning, buffertkapacitets-
ändringar, prioriteringar och reducering av cykeltider. Utför Duroc Rail förbättringsförslagen i 
enlighet med rekommendationer är visionen uppnåelig. 
 
Det är omöjligt att förutse alla psykosociala och fysiska risker för personalen vid genomförandet 
av förbättringsförslagen. Förväntade risker kan planeras för att undvikas under genomförandet 
men oförväntade risker måste identifieras under genomförandet för att motarbetas under opti-
meringen av förändringen. För att lyckas med en snabb implementering och därefter optimering 
är en strategi baserad på kontinuerliga förbättringar att föredra, vilket också är helt i linje med 
Lean.  

 
En överhängande risk vid implementering av Lean, standardisering framförallt, är att det leder 
till arbetsintensifiering (Liker, 2009). Att styra företaget mot ett magrare system som har mindre 
buffertkapacitet och kraftigt reducerad ledtid leder också till att hela systemet är beroende av att 
varje arbetsstation samt att arbetarna presterar som förväntat. Att införa ett kontinuerligt flöde 
ger oundvikligen en förändring på arbetets intensitet och upplägg. Däremot innebär roteringen 
att arbetsbördan delas på samtliga arbetare och variationen för arbetaren ökar vilket har positiva 
effekter på den fysiska hälsan.  
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Ur ett hållbarhetsperspektiv är denna typ av förbättringsarbete högst fördelaktig. Förbättringarnas 

minimering av slöseri i form av icke-värdeskapande arbete innebär bland annat att energikravet 
för verksamhetens drift minskar. Flödeseffektivitet förbättrar systemets hållbarhet ytterligare, 
minskad hantering och lagerhållning innebär minskade behov av uppvärmning samt energikrä-
vande transport. 
 

9.2 Felkällor 

Företagets öppna inställning till vad som efterfrågades innebar enorma möjligheter men även 
svårigheter under arbetets gång. Projektet medförde ständiga reflektioner kring vägval och resul-
tatet från valda metoder samt en stor förståelse för tänkbara felkällor som kan tänkas påverka 
resultatet.  
 
Simuleringsmodellerna är inte helt överensstämmande med det verkliga systemet, vilket är att 
vänta då samtliga faktorer omöjligen går att ta hänsyn till i simuleringen. Däremot är modellerna 

väldigt omfattande och 80/20 grundregeln som Robinson (2004) tog upp har följts eller över-
träffats. Att grundregeln fungerat för projektets specifika fall går att tyda i resultatet som stämde 
väl överens med andra analyser, information från uppdragsgivaren och insamlade data.  
 
Projektets omfattande nulägesbeskrivning har inneburit att flera misstag har kunnat undvikas vid 
analyser och vidare arbete. Det finns risker med metoderna för insamling av data till nulägesbe-
skrivningen, som huvudsakligen var observationer och ostrukturerade intervjuer. Riskerna är 
framförallt att min närvaro påverkat arbetarna vid observationer samt att arbetarna censurerat sig 
själva vid intervjuerna som ofta skett bland kollegor (Osvalder, Rose & Karlsson 2010). 
 
Vid tidtagning av arbetsmomentens cykeltider är risken huvudsakligen att det påverkat arbetaren 
genom att denne blivit stressad, tävlingsinriktad eller medvetet utföra uppgiften långsammare för 
att undvika att högre krav ställs i framtiden (Osvalder, Rose & Karlsson, 2010). Jag har fått intryck 

från observationer att tidtagningen huvudsakligen fick arbetarna att utföra uppgiften snabbare på 
arbetsstationerna där det är möjligt. Arbetsstationerna som inte påverkades är framförallt svar-
varna, målningen och påstomningen som också innebär att simuleringsresultatet säkerställs då 
dessa är avgörande för flödet i modellerna. Det var ofta nödvändigt med flera tidtagningar på 
momenten då cykeltiden hade en stor varians beroende på diverse faktorer eller då cykeltiden 
varierade kraftigt beroende på vem som bemannade stationen. 
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10 SLUTSATS 
Generella problemen fastställdes till omfattande materialhantering och lång ledtid, vilka båda är 
möjliga att åtgärda. Problemen försvårar Duroc Rails möjlighet att hantera förändringar av pro-
duktmix och fluktuerande kapacitetskrav. Eftersom omfattande materialhantering och lång led-
tiden ger sämre reaktionsförmåga för systemet, blir snabba omställningar i genomströmning svå-
rare att genomföra. Företaget blir därför mer beroende av att bilda en säsongsbuffert som kan 
buffra omställningen till hanterbar förändringshastighet av genomströmningen för att ändå möta 
kundens efterfrågan. Reducering av ledtiden och antalet hjulpar i arbete skulle underlätta samtliga 
problem som tas upp i frågeställningen.  
 
Ledtiden har fått stort fokus i arbetet och förslag för att reducera den finns i såväl simuleringsav-
snitten som i Leanavsnitten, vilka utgör en stor del av arbetet. Det är givetvis ingen slump utan 
ett medvetet val tidigt i arbetet, samtliga problem som uppdagades tidigt i arbetet hade koppling 
till ledtiden och ofta hade ledtiden stor inverkan på problemet. Därmed blev också ett av hu-

vudproblemen ledtiden och som nämndes tidigare är materialhanteringen starkt kopplad till led-
tiden. Ledtiden blir därmed i dubbelt avseende intressant att analysera och reducera. Duroc Rail 
har goda förutsättningar för att kraftigt reducera ledtiden, vilket visats i otaliga simuleringskör-
ningar där modellen visade extrem varians med avseende på just genomsnittliga ledtiden för 
hjulparen. 
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11 REKOMMENDATION FÖR FORTSATT ARBETE 
Fortsatt arbete rekommenderas rörande ekonomi, ergonomi, layout, arbetsorganisation, inform-
ationsspridning, kompetensutveckling, ansvarsfördelning och lämpliga sätt att genomföra föränd-
ringar. För att ge verksamheten optimala förutsättningar för att utvecklas i rätt riktning och på 
rätt sätt. Att noggrant studera, förstå och hålla ett kritiskt förhållningssätt till projektet är en 
lämplig grund för företagets fortsatta förbättringsarbete. Förslagen presenterade i rapporten har 
god grund men arbetets omfattning och bredd innebär att samtliga detaljer inte kunnat studeras 
inom projektets avgränsning. Lämpligen bör uppdragsgivaren således analysera rapport samt bi-
lagor för att erhålla en egen uppfattning kring vilka val som är lämpliga att utföra och i vilken 
ordning. Det presenterade materialet anses vara lämpliga beslutsunderlag för investeringar. Samt-
liga föreslag på investeringar från uppdragsgivaren har ansetts lämpliga av projektansvarige med 
stöd av den teoretiska referensramen och analyserna. Duroc Rail har goda förutsättningar för att 
lyckas med att reducera ledtid och materialhantering.  
 

Slutligen rekommenderas fortsätt arbete mot ökat medarbetarengagemang och användning av 
utvärderingspunktlistan enligt Bellgran och Säfsten (2015), presenterad i teoriavsnittet rörande 
kvalité. Listan lämpar sig väl för att vid förändringar utvärdera Duroc Rails process för att sedan 
optimera. 
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BILAGA 1 – Planeringsfasen 

  

 

Figur 2: Duroc Rails lokal. 

Figur 1: Gantt-schema från projektplanen. 



BILAGA 2. Sida 1(3) 
 

 

BILAGA 2 – Från analyser 
 

 

Figur 1: Cykeltidsschema för VTG, samtliga åtgärdstyper. 

 

 

Figur 2: Värdeflödesanalys för VTG IS1 Svarvning. 

 

 

Figur 3: Värdeflödesanalys för VTG IS2 Revision. 

 

VTG - Cylindriska
00:02:51 00:33:22 00:22:35 00:09:31 00:08:08 01:21:53 00:33:22

IS1 Lock av Svarv 190 UT-hjulskiva Lock på (Målning) Summa IS1 Max IS1

(5:00 -15:00) 00:05:26 ca. 60% 00:10:27 00:33:22 00:31:50 00:10:14 00:09:29 00:08:08 02:33:39 00:33:22

Intag Insyn ca.40% IS2 MT-hjulpar Svarv 190 UT-hjulpar Lagerbanor Boxmontering Målning Summa IS2 Max IS2

00:34:44 00:09:59 ca. 50% 00:34:44

Rivning Bläster ca. 50% Max IS2/3

Stålpilen: Hoesch svarv

Summa är exlusive C/T för Intag 00:20:31 00:20:39 00:17:25 00:27:43 00:10:06 00:10:14 00:09:29 00:08:08 02:54:24 00:27:43

Arbetstation : Delas med alla UH IS3 Avpress Axelslip MT-axel Påstom Provpress Lagerbanor Boxmontering Målning Summa IS3 Max IS3

Arbetstation: Delas med alla IS3

Kund: VTG VD Kund: VTG

Transport Ledningsgrupp

Utelager Hjullastförare Dagliga möten: bemanning Transport

Intag 

ca. 1-2 h Utelager

2-Skift

Kap. x 14

Station: Insyn Lock av Svarv 190 UT-hjulskiva Lock på Målning

C/T: 00:05:26 00:02:51 00:33:22 00:22:35 00:09:31 00:08:08

Skift: 2-Skift 2-Skift 2-Skift Dag/2-skift 2-Skift Dagskift

Åtgärd: IS1 →

Stålpilen Hoesch svarv

00:28:46

2-Skift

Medel: 1,13

00:33:08 1,23 1,04 11:40:05 02:03:43 04:20:16 Total ledtid (d) = 2,86

00:08:00 00:08:17 00:33:22 00:28:46 00:22:35 00:09:31 00:08:08 Total processtid = 01:27:35

53 31 13 32

(56)

4
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Kund: VTG VD Kund: VTG
Transport Chef, arbetsledare & adm.

Utelager Hjullastförare Dagliga möten: bemanning Transport

Intag 

ca. 1-2 h Utelager

2-Skift

Kap. x 14

Station: Insyn Rivning Bläster MT-hjulp Svarv 190 UT-hjulpar Mont banor Mont. Box Målning

C/T: 00:05:26 00:33:51 00:09:59 00:10:27 00:33:22 00:31:50 00:10:14 00:09:29 00:08:08

Skift: 2-Skift 2-Skift 2-Skift 2-Skift 2-Skift Dag/2-skift 2-Skift 2-Skift Dagskift

Åtgärd: IS2 →

Stålpilen Hoesch sv.

00:28:46

2-Skift

00:21:44 01:41:33 01:29:51 01:34:03 15:00:54 16:18:04 19:06:00 04:36:18 01:06:23 07:35:28 Total ledtid (d) = 3,32

00:08:30 00:05:26 00:33:51 00:09:59 00:10:27 00:33:22 00:28:46 00:31:50 00:10:14 00:09:29 00:08:08 Total processtid = 02:38:58

27 36 27 56

(56)

4

34

3 79 9
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Figur 4: Värdeflödesanalys för VTG IS3 Omstomning. 

 

 

Figur 5: Cykeltidsschema för MTAB, samtliga åtgärdstyper. 

 

 

Figur 6: Värdeflödesanalys MTAB IS1 Svarvning. 

 

 

Figur 7: Värdeflödesanalys MTAB IS2 Revision. 

 

Kund: VTG VD Kund: VTG
Transport Chef, arbetsledare & adm.

Utelager Hjullastförare Dagliga möten: bemanning Transport

Intag 

ca. 1-2 h Utelager

2-Skift

Kap. x 14

Station: Insyn Rivning Bläster Avpress Axelslip MT-axel Påstomn. Provpress Mont banor Mont. Box Målning

C/T: 00:05:26 00:33:51 00:09:59 00:22:31 00:20:39 00:17:25 00:27:43 00:10:06 00:10:14 00:09:29 00:08:08

Skift: 2-Skift 2-Skift 2-Skift 2-Skift 2-Skift 2-Skift Dag/2-skift Dag/2-skift 2-Skift 2-Skift Dagskift

Åtgärd: IS3 →

00:21:44 01:41:33 01:29:51 18:23:19 18:55:45 15:57:55 1,15 04:42:48 06:39:06 01:06:23 07:35:28 Total ledtid (d) = 6,54

00:08:30 00:05:26 00:33:51 00:09:59 00:22:31 00:20:39 00:17:25 00:27:43 00:10:06 00:10:14 00:09:29 00:08:08 Total processtid = 03:04:01

49 60 39 56

(56)

4

3 79 55 55 28

MTAB - TBU
00:03:52 00:28:46 00:08:55 00:08:08 00:55:07 00:28:46

Lock av HoeschSvarv Lock på Målning Summa IS1 Max IS1

IS1

(5:00 -15:00) 00:05:26 ca. 60% 00:28:46 00:28:51 00:08:08 01:25:32 00:28:46

Intag Insyn ca.40% HoeschSvarv Montering Målning Summa IS2 Max IS2

IS2

00:14:21 ca. 50%

Rivning ca. 50%

Stålpilen: Hoesch svarv IS3

Summa är exlusive C/T för Intag 00:15:29 00:20:31 00:25:41 00:27:43 00:28:51 00:08:08 02:26:10 00:28:51

Arbetstation :Delas med alla UH Borst Avpress UT-axel Påstom Montering Målning Summa IS3 Max IS3

Kund: MTAB VD Kund: MTAB

Transport Ledningsgrupp

Utelager Hjullastförare Dagliga möten: bemanning Transport

Intag 

ca. 1-2 h Utelager

2-Skift

Kap. x 14

Station: Insyn Lock av Hoesch svarv Lock på Målning

C/T: 00:05:26 00:03:52 00:28:46 00:08:55 00:08:08

Skift: 2-Skift 2-Skift 2-Skift 2-Skift Dagskift

Åtgärd: IS1 →

00:21:44 00:54:08 16:18:04 04:18:35 02:18:16 Total ledtid (d) = 1,51

00:08:00 00:05:26 00:03:52 00:28:46 00:08:55 00:08:08 Total processtid = 01:03:07

34 29 17

(56)

4

14

Kund: MTAB VD Kund: MTAB

Transport Ledningsgrupp

Utelager Hjullastförare Dagliga möten: bemanning Transport

Intag 

ca. 1-2 h Utelager

2-Skift

Kap. x 14

Station: Insyn Rivning Hoesch svarv Montering Målning

C/T: 00:05:26 00:14:21 00:28:46 00:28:51 00:08:08

Skift: 2-Skift 2-Skift 2-Skift 2-Skift Dagskift

Åtgärd: IS2 →

00:21:44 03:20:54 16:18:04 22:35:57 06:46:40 Total ledtid (d) = 3,09

00:08:00 00:05:26 00:14:21 00:28:46 00:28:51 00:08:08 Total processtid = 01:33:32

34 47 50

(56)

4

14
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Figur 8: Värdeflödesanalys MTAB IS3 Omstomning. 

 

 

Figur 9: Fördelningsunderlag till simuleringsmodellen. 

 

 

Kund: MTAB VD Kund: MTAB

Transport Ledningsgrupp

Utelager Hjullastförare Dagliga möten: bemanning Transport

Intag 

ca. 1-2 h Utelager

2-Skift

Kap. x 14

Station: Insyn Rivning Borst Avpress UT-hålaxel Påstomning Montering Målning

C/T: 00:05:26 00:14:21 00:15:29 00:20:31 00:25:41 00:27:43 00:28:51 00:08:08

Skift: 2-Skift 2-Skift 2-Skift 2-Skift 2-Skift 2-Skift 2-Skift Dagskift

Åtgärd: IS3 →

00:21:44 03:20:54 08:46:26 22:35:57 23:32:35 1,15 1,24 06:46:40 Total ledtid (d) = 7,68

00:08:00 00:05:26 00:14:21 00:15:29 00:20:31 00:25:41 00:27:43 00:28:51 00:08:08 Total processtid = 02:34:10

34 47

(56)

4

14 55 60 62 50

87,7 % av total fakturering, 2017-01 tom. 2017-06

Kund Total fakturering exl. moms Andel Svarv

VTG - Cyl. 25 526 645,01 kr                            61,20% Lagertyp Åtgärd Hoesch Svarv 190

LKAB Malmtrafik AB - TBU 12 151 864,68 kr                            29,13% CYL IS1 36,99% 21,06% 28,78%

MANTENA AS - Cyl. 4 033 530,00 kr                              9,67% CYL IS2 16,58% 9,44% 12,90%

Summa 41 712 039,69 kr                            100,00% CYL IS3 17,30%

CYL. 70,87%

Cylindriska 29 560 175,01 kr                            70,87% TBU 29,13%

TBU 12 151 864,68 kr                            29,13% TBU IS1 15,04% 20,27%

100,00% TBU IS2 5,61% 7,56%

TBU IS3 8,48%

VTG CYL. 2017 Antal serviceorders Andel (%) Kontroll: 100,00% 100,00% 100,00%

IS1 Svarvning 2479 52,20%

IS2 Revision 1111 23,39%

IS3 Omstomning 1159 24,41%

100,00% IS3-delare Av tot. Av IS3

MEDEL tot. rep. & lokal kur. 01-12 - 04-04 VTG 17,30% 67,11%

Svarta - Svarv 190 661,75 57,74% MTAB 8,48% 32,89%

Gula (Stålpilen) - Hoesch 484,3333333 42,26% 100,00%

100,00%

Hoesch-d. Av tot. Av Hoesch

MTAB TBU 2017 Antal serviceorders Andel (%) VTG 22,64% 52,29%

IS1 Svarvning 930 51,64% MTAB IS1 15,04% 34,75%

IS2 Revision 347 19,27% MTAB IS2 5,61% 12,96%

IS3 Omstomning 524 29,09% 100,00%

100,00%

Genomsnittlig ledtid 2017-01 till 2018-02

Totalt: 2017-01 till 2018-02 Antal serviceorders Andel (%) Ledtid Antal

IS1 4147 51,48% IS1 4,081505 4147

IS2 1882 23,36% IS2 8,067905 1882

IS3 2026 25,15% IS3 31,27116 2026

100,00% Samtl. 11,85167 8055

 Opt. Sim 13:08:29

Samt. 17 11,85

0,04620
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Bilaga 3 – Simulering 

Diskret händelsestyrd simulering 
Komponentupparbetningen av järnvägsvagnshjulparen på Duroc Rail  

Modellen bygger på komponentupparbetningssystemet från att hjulparen tas in genom porten för 

upptining till att färdigunderhållna hjulpar är målade. Strukturen på modellen baseras på noggranna 

observationer och intervjuer utförda under januari, februari och mars 2018. Modellstrukturen sam-

manställdes i diagram i samband med att värdeflödesanalyserna genomfördes.  

Fördelningarna av underhålls- och lagertyper togs dels fram genom noggranna beräkningar baserade 

på 2017 års data för Duroc Rails tre största kunder som stod för 87,7 % av omsättningen under peri-

oden. Sedan togs exakta fördelningar för de olika underhållsarbeten för respektive kund fram för att 

simuleringsmodellen skulle ha samma fördelningar som det verkliga systemet.  

Uppbyggnad och analys av befintligt system 
Simuleringsmodellen byggdes överskådlig och strukturerad efter Duroc Rails faktiska layout. Samtliga 

arbetsstationer i lokalen kräver bemanning för att vara aktiva. Bemanningen testades först med en-

bart tvåskift för att sedan övergå till att bemanna svarvarna ytterligare för att studera hur modellen 

beter sig med hög prioritering och bemanning av svarvarna.  

 

Figur 25: Första ursprungliga simuleringsmodellen. 

Ursprungliga modellen, bemanningen sker enbart med tvåskift och modellen har det verkliga syste-

mets buffertkapaciteter.  

 

 

Figur 26: Tvåskift med åtta arbetare per skift. 

Figur 2 visar resultatet med åtta arbetare per skift med tvåskiftsbemanning vid en körning är över 50 

dagar. Precis som det verkliga systemet arbetar personalen fem dagar i veckan, vilket gäller för samt-

liga bemanningstyper utom senare test med ständig bemanning på svarvarna. Genomströmningen 
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representerar 285 hjulpar per vecka, systemet når alltså inte veckomålet på 320 hjulpar med denna 

bemanning och med befintliga buffertkapaciteter samt cykeltider.  

 

 

Figur 27: Tvåskift med tolv arbetare per skift. 

I figur 3 ovan arbetar tolv per skift, fortfarande med tvåskiftsbemanning. Gav mycket högre vär-

deskapande andel, hög genomströmning motsvarande 422 hjulpar per vecka och likvärdig ledtid.  

 

 

Figur 28: Tvåskift med 16 arbetare per skift. 

Ovan i figur 4 arbetar 16 per skift med tvåskiftsbemanning. Ger högre värdeskapande andel och kor-

tare ledtid. Ovan i statistikfigurerna kan det tydas att bemanningen har direkt påverkande på genom-

strömningen men påverkar ledtiden svagt. Det sker ingen drastisk ökning av genomströmningen med 

fler än tolv arbetare per skift, det vill säga totalt 24 arbetare.  

 

 

Figur 29: Statistik för arbetsstationerna vid tolv arbetare per tvåskift. 

Figur 5 ovan visar statistik för arbetsstationerna vid tolv arbetare per skift, fortfarande tvåskift och 50 

dagars körning. Svarvarna begränsar kraftigt systemet och omstomning är kraftigt begränsad av 
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påstomningen. Påstomningen kan komma att bli begränsad av målningen som är den station efter i 

omstomningsflödet som är mest aktiv.  

 

 

Figur 30: Tvåskift med tolv arbetare per skift. 

 

 

Figur 31: Tvåskift med tretton arbetare per skift. 

 

 

Figur 32: Tvåskift med fjorton arbetare per skift. 

 

Modellen anpassades sedan för vinterns kallaste månader genom att öka processtiden för uppti-

ningen. Det visade sig påverka andelen värdeadderande då ledtiden reducerades kraftigt, se Figur 9. 

Körningen utfördes återigen över 50 dagar då detta efter tidigare körningar och baserat på företagets 

högsäsong ansågs lämpligt.  

 

Figur 33:Tvåskift med tolv arbetare per skift. 

 

 

Figur 34: Tvåskift med tolv arbetare per skift, bemanning av svarvarna prioriterad. 
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Figur 10 ovan visar tolv arbetare per skift över en 50 dagars körning och där prioriteringen för be-

manningen ändrats till att svarvarna prioriteras före samtliga andra stationer, resulterade i ökad ge-

nomströmning och minskad ledtid. 

 

 

Figur 35: Flaskhalsanalys vid tvåskift och tolv arbetare per skift. 

I figur 11 ovan ses flaskhalsanalys av scenariot ovan med tolv arbetare per skift och fortfarande två-

skift, körningen är där över 500 dagar. 

 

Nedan visas resultatet från test att dygnet runt, sju dagar i veckan bemanna svarvarna. Vilket innebär 

femskift med två arbetare per skift och totalt tio arbetare till svarvarna.  

 

Figur 36: Tvåskift med tio arbetare per skift och femskift med två arbetare per femskift vid svarvarna. 

Figur 12 visar statistik från en simulering med tio arbetare per tvåskift och med svarvarna alltid be-

mannade av en annan arbetspool på femskift. Totalt blir det 20 arbetare som går tvåskift samt tio ar-

betare som går femskift och bemannar svarvarna. 

 

 

Figur 37: Tvåskift med elva arbetare per skift och femskift med två arbetare per femskift vid svarvarna. 

Ovan i figur 13 arbetar elva per tvåskift och svarvarna är fortfarande bemannade på femskift. 
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Figur 38: Statistik för arbetsstationerna vid tio arbetare per tvåskift och svarvarna bemannade med femskift. 

I figur 14 presenteras statistik från en simulering med tio arbetare per tvåskift och femskift för svar-

varna, med 50 dagars körtid. Ovan kan det tydligt ses att målningen kraftigt begränsar hela systemet 

med denna höga bemanning av svarvarna som kraftigt belastar systemet. En genomströmning på 

3444 hjulpar på 50 dagars körning representerar 482 hjulpar per vecka.  

 

 

Figur 39: Flaskhalsanalys vid tio arbetare per tvåskift och svarvarna bemannade med femskift. 

Figur 15 ovan visar flaskhalsanalys med tio arbetare per tvåskift plus två arbetare per femskift som 

bemannar svarvarna, körtiden är fortfarande 50 dagar. Trots att målningen begränsar hela systemet 

väntar målningsstationen 61 % av tiden på hjulpar eller bemanning, vilket huvudsakligen är nätter 

och helger.  
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Figur 40: Statistik för buffertanvändning med tio arbetare per tvåskift och två arbetare per femskift. 

I figur 16 ovan visas statistik över buffertnivåerna vid en 50 dagars körning när det arbetar tio per 

tvåskift och två per femskift vid svarvarna. Systemet har höga buffertnivåer och visar på problem 

med flaskhalsar i slutet av flödet. Buffertnivåerna före svarvarna blir självklart helt annorlunda vid 

samma bemanning för svarvarna som för övriga stationer.  
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I nästa steg utfördes experiment med buffertnivåer, framförallt då buffertkapaciteterna är uppskatt-

ningar då det inte finns någon fastställd maximal buffertkapacitet till respektive arbetsstation. Be-

manningen var tio arbetare per tvåskift och två arbetare per femskift vid svarvarna. Anledningen till 

denna bemanning under vidare analys var framförallt för att högre bemanning av svarvarna var 

någonting som företaget tidigare använt sig av och det innebär även att systemet kraftigt belastas i 

experimenten. Duroc Rail har även en hög prioritering att bemanna svarvarna i nuläget och därmed 

blir belastningen på systemet liknande belastningen med denna typ av bemanning.  

Genomströmningen analyserade med avseende på antalet målade enheter. Ledtiden, som är av stort 

intresse att analysera, analyserades inte i detta skede eftersom det i tidigare analyser visat att buf-

fertkapacitet och bemanning har starkare koppling till genomströmning än ledtid med denna typ av 

bemanning och med befintliga cykeltider. Valet gjordes utöver detta också på grund av att nulägessi-

muleringen syftade till att spegla befintlig verksamhet och företaget fokuserar på genomströmning, i 

form av antalet färdigställda enheter per vecka. Därför syftade första experimenten till att också fo-

kusera på genomströmningen.  Resultatet från experimenten presenteras nedan: 

 

Figur 41: Buffertkapacitetsexperiment för buffertarna före svarvarna, sorterat efter genomströmning. 

I figur 17 ovan presenteras resultatet från buffertkapacitetsexperiment med buffertarna till och med 

svarvarna sorterat med avseende på genomströmningen. Det går att tydligt se ett samband mellan 

buffertkapaciteten till Hoesch-svarven och genomströmningen.  
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Figur 42: Buffertkapacitetsexperiment för buffertarna efter svarvarna, sorterat efter genomströmning. 

I figur 18 ovan presenteras experiment på buffertkapaciteterna för buffertar efter svarvarna. Buffer-

ten innan målning visade på ett starkt samband till genomströmningen. 40 hjulpar i bufferten innan 

målningen är den lägre testade buffertkapaciteten, den högre i experimentet var 100 hjulpar.  

 

 

Figur 43: Buffertkapacitetsexperiment för buffertarna i anslutning till svarvarna, sorterat efter genomströmning. 

Ovan i figur 19 visas samma experiment som i figuren innan och här presenteras buffertkapaciteterna 

i direkt anslutning till svarvarna. Det kan tydas ett tydligt samband mellan hög buffertkapacitet till 

Hoesch-svarven och genomströmningen. 
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Figur 44: Buffertkapacitetsexperiment på buffertar som visat samband till genomströmningen. 

Ovan i figur 20 kan det reducerade experimentet ses med Hoesch-svarvens buffertkapacitet som vi-

sade starkt samband och målningen som visade svagt samband till genomströmningen i tidigare ex-

periment. Påminner om att dessa experiment utfördes med svarvarna på femskift, med andra ord 

ständig bemanning. Det finns därför ett ökat behov av buffertkapacitet före och efter svarvarna jäm-

fört med om samtlig utrustning bemannas med tvåskift.  
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Figur 45: Buffertkapacitetsexperiment på buffertar som visat samband till genomströmningen. 

Sedan utfördes ytterligare experiment, som kan ses i figur 21 ovan, med buffertkapaciteterna som 

visade koppling till genomströmningen. Hög buffertkapacitet före Hoesch-svarven ökar genomström-

ningen och något lägre buffertkapacitet före målning är också positivt för genomströmningen.  
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Figur 46: Buffertkapacitetsexperiment på buffertar som visat samband till genomströmningen, även med output genom-
snittlig ledtid. 

Ovan i figur 22 presenteras experiment med buffertkapaciteterna före målning och Hoesch-svarven 

där även ledtiden analyserades. Tio arbetare per tvåskift och femskiftsbemanning till svarvarna, det 

vill säga fortfarande samma bemanning med totalt 30 arbetare. 
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Figur 47:Buffertkapacitetsexperiment på buffertar som visat samband till genomströmningen, även med output och sorte-
ring genomsnittlig ledtid. 

Ovan i figur 23 ses samma experiment som istället sorterades efter ledtiden. Visar på att buffertkapa-

citeterna har stark koppling till ledtiden, vilket är att vänta då en enkel beräkningsformel av ledtid är 

buffertnivå gånger cykeltid och som tidigare visat så fylls buffertarna med nuvarande inställningar.  
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Figur 48: Graf över experimentet med output ledtid. 

Tydlig trend ovan i figur 24 med ökande ledtid, det är med andra ord direkt kopplat till buffertkapa-

citeten före målning och Hoesch-svarven. Trenden var förväntad då buffertnivån har multipel påver-

kan på ledtiden och buffertarna i modellen fylls på grund av flaskhalsarna i slutet av systemet så blir 

buffertnivåerna likställda med buffertkapaciteterna. 

 

Nedan presenteras resultat där majoriteten av arbetarna fortfarande går tvåskift, svarvarna beman-

nas först på med treskift istället för femskift och senare bemannas även svarvarna med tvåskift. Ar-

betare på dagtid introduceras sedan i simuleringsmodellen för att efterlikna det verkliga systemet 

som har cirka åtta arbetare per skift på tvåskift och sex arbetare som går dagtid, dessa antal tar hän-

syn till frånvaro.  

 

Figur 49: Statistik för arbetsstationerna med åtta arbetare per tvåskift och två arbetare per treskift till svarvarna. 
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Figur 50: Statistik från simuleringen med åtta arbetare per tvåskift och två arbetare per treskift till svarvarna. 

I figur 25 och figur 26 ovan är svarvarna bemannade med treskift, fortfarande en separat bemanning. 

Likt det verkliga systemet är det åtta arbetare per tvåskift men dagtidsarbetarna är än inte med i si-

muleringsmodellen. Det blir däremot precis lika många anställda som det verkliga systemet då det 

för treskift vid svarvarna krävs sex anställda.  Buffertkapaciteten framför hoesch-svarven är begrän-

sad till 30 hjulpar och framför målningen till sex hjulpar, vilket är resultatet från tidigare experiment. 

Genomströmningen i körningen ovan är 394 hjulpar per vecka.  

 

 

Figur 51: Statistik för arbetsstationerna med tio arbetare per tvåskift och två arbetare per treskift till svarvarna. 

 

Figur 52: Statistik från simuleringen med tio arbetare per tvåskift och två arbetare per treskift till svarvarna. 

I figur 27 och figur 28 ovan är det samma körning med treskift till svarvarna men med tio arbetare 

per tvåskift. Blockeringen av stationerna förvärras med ökat antal arbetare, det är med andra ord 

större problem med flaskhalsarna som begränsar i slutet av flödet. Tyder på att systemet inte klarar 

av denna belastning med befintliga cykeltider, genomströmningen är här så mycket som 480 hjulpar 

per vecka.  
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Figur 53: Statistik för arbetsstationerna med åtta arbetare per tvåskift. 

 

Figur 54: Statistik från simulering med tvåskift och åtta arbetare per skift. 

I figur 29 och figur xx ovan presenteras resultatet med samma inställning på buffertkapaciteterna 

men med svarvarna också på tvåskift med åtta arbetare per skift. Problem med blockering innan 

svarvarna minskar och försvinner helt vid omstomningsstationerna, däremot minskar inte blocke-

ringen av stationerna innan målningen. Genomströmningen är något låg i körningen ovan, 312 hjul-

par per vecka, däremot har ledtiden kraftigt reducerats. Att ledtiden minskar med denna förändring 

är att vänta, då samtliga arbetsstationer bemannas av samma arbetspool istället för att ha olika skift-

gång. Det innebär alltså att bemanningsvariationen minskar.  

 

 

Figur 55: Statistik för arbetsstationerna med nio arbetare per tvåskift. 
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Figur 56: Statistik från simulering med nio arbetare per tvåskift. 

Ovan i figur 31 och figur 32 är svarvarna återigen också bemannade med tvåskift, totalt nio arbetare 

per skift. Ledtid och genomströmning ökar samt blockeringarna förvärras för stationerna innan svar-

varna men underlättas något efter svarvarna. Genomströmningen är nu 345 hjulpar per vecka, vilket 

är en godkänd nivå sett till företagets målsättning. 

 

 

Figur 57: Statistik för arbetsstationerna med tio arbetare per tvåskift. 

 

Figur 58: Statistik från simulering med tio arbetare per tvåskift. 

I figur XX ovan bemannas alla stationer fortfarande med samma arbetspool och med tvåskift men 

istället med tio arbetare per skift. Gav kraftigt ökad genomströmning men en mindre ökning av ledti-

den jämfört med tidigare förändring. Genomströmningen är med dessa inställningar 381 hjulpar per 

vecka. Vilket anses vara väl lämpad genomströmning sett till företagets målsättning, eftersom mo-

dellen inte tar hänsyn till exempelvis driftstopp och målsättningen är 320 hjulpar per vecka.   
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Dagtidspersonal 
Nedan presenteras resultatet från körningar där även personalen som jobbar dagtid är represente-

rade i modellen.  

 

 

Figur 59: Statistik för arbetsstationerna med åtta arbetare per tvåskift och sex dagtidsarbetare. 

 

Figur 60: Statistik från simuleringen med åtta arbetare per tvåskift och sex dagtidsarbetare. 

Problemen med blockerade stationer förvärras och ledtiden ökar kraftigt med åtta arbetare per skift 

och sex arbetare som jobbar dagtid. Genomströmningen ovan är 392 hjulpar per vecka. Denna kör-

ning efterliknar den bemanning företaget har idag, bortsett från inhyrd personal från Dekra som ut-

för ultraljudstest. Duroc Rail har haft två till tre konsulter från Dekra som jobbar dagtid med ult-

raljudstest under vintern 2019.  
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Figur 61: Statistik för arbetsstationerna med åtta arbetare per tvåskift och sex dagtidsarbetare med prioriterad bemanning 
av målningsstationen. 

 

Figur 62:Statistiksk rapport från simulering med åtta arbetare per tvåskift och sex dagtidsarbetare med prioriterad beman-
ning av målningsstationen. 

Ovan i figur XX med samma inställningar och fortfarande dagtidsarbetarna representerade ändrades 

prioritering till att vara absolut högst för bemanningen av målningen. Resultatet visar på otrolig för-

bättring med avseende på blockeringen av arbetsstationer, problematiken med blockering finns dock 

fortfarande kvar vid omstomning och på arbetsstationerna innan svarvarna. Genomströmningen för-

bättras och framförallt ledtiden blir kraftigt reducerad med nästan två dagar med prioriterad beman-

ning av målningen. Den värdeadderande andelen ökar också kraftigt vilket kan ses i figuren ovan till 

höger. Resultatet speglar befintlig verksamhet ganska väl, vilket kan bero på att Duroc Rail har dis-

pens för att måla VTG:s svarvhjulpar som är den största enskilda andelen av underhållsförfarande 

med avseende på kund och åtgärd.  

 

Värt att nämna är att buffertstorleken, ledtiden och genomströmningen är starkt kopplat till persona-

lens utbildningsnivå. Det är avgörande med en kompetent och flexibel personalstyrka för att kunna 

tillgodose rätt arbetsstation vid behov av bemanning. Det befintliga systemet har trots utförd opti-

mering flaskhalsar vid svarvning, påstomning, UT för revisionshjul och målning. Resultatet stämmer 

väl överens med hur det verkliga systemet beter sig, som har samma problem med blockerade stat-

ioner, vilket framförallt är märkbart vid omstomningsarbetena som syns i mitten av figur XX ovan. Att 

systemet är begränsat i sista stationen märks än mer vid analys av prioriteringen av stationer. En be-

gränsning i sista arbetsmomentet innebär ett stort problem för att kunna reducera ledtiden och 
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denna station är den som bör ses över först med avseende på flödet av hjulpar. Att målningsstat-

ionen som har en cykeltid på 8:08 är en flaskhals kan ses som underligt men detta beror på att samt-

liga hjulpar går genom stationen. I det verkliga systemet har Duroc Rail fått en tillfällig dispens att 

inte måla VTG:s hjulpar som endast svarvas. Dispensen är med andra ord direkt avgörande för att 

undvika att målningen blir systemets flaskhals. I dagsläget prioriteras inte målningen högre än andra 

stationer och bemannas enbart med dagtidspersonal, vilket sett till systemets utformning utan dis-

pens vore omöjligt.  
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Uppbyggnad och analys av framtida system 
Det framtida systemet anpassades med avseende på investeringar av utrustning som företaget har 

planerat, som framförallt innebär kraftigt reducerad cykeltid för ultraljudskontroll av svarv- och revis-

ionhjulpar. Vissa mindre modifieringar gjordes sedan för att förbättra flödet, det vill säga minska led-

tiden och eliminera blockeringar av arbetsstationer. Det är huvudsakligen bemanning, planering och 

reducering av cykeltiden för målningsstationen som minskar dessa problem.  

Den händelsestyrda simuleringen tar inte till hänsyn transporter av hjulpar eller personal och därför 

ger den framtida investeringen som underlättar transporterna enormt ingen märkvärdig effekt på 

flödet. Det handlar om provpressningen som i nuläget kräver att hjulparen transporteras längre än 

den totala sträckan mellan samtliga andra arbetsstationer. Det blir därför en enorm förbättring sett 

till reducering av icke värdeskapande arbete.  

Cykeltiderna på ultraljudsstationerna för svarv- och revisionshjulpar har minskat till sex respektive sju 

minuter från att tidigare vara 22:35 respektive 31:50. Reduceringen av cykeltiden för provpress-

ningen uppskattas få en reducering på fem minuter från 11:06 till 6:06, investeringen är represente-

rad i simuleringsmodellen från och med figur 39. 

 

Figur 63: Buffertkapacitetsexperiment efter investering av automatiserad UT, vid tio arbetare per tvåskift och svarvarna be-
mannade med femskift. 
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Figur 64: Statistik för arbetsstationerna med tio arbetare per tvåskift och svarvarna bemannade med femskift. 

Figur 65: Statistisk rapport från simuleringen med tio arbetare per tvåskift och svarvarna bemannade med femskift. 

Figur 39 ovan visar första experimentet med buffertnivåer efter att framtida investeringar utförts. 

Statistiken från körningen i figur 40 och 41 är för buffertkapaciteterna som resulterade i lägst ledtid i 

experimentet. Svarvarna bemannas återigen med 5-skift, resterande arbetsstationer bemannas med 

10 arbetare per skift och fortfarande tvåskift. Genomströmningen för körningen ovan är 515 hjulpar 

per vecka. Likt nulägessimuleringarna blockerar målningen kraftigt föregående stationer, resultatet 

ovan är det med högst andel blockeringar och ser ut att huvudsakligen bero på målningsstationen.  

 

 

Figur 66: Statistik för arbetsstationerna med tio arbetare per tvåskift och svarvarna samt målningen bemannade med fem-
skift. 
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Figur 67: Statistik från simulering med tio arbetare per tvåskift och svarvarna samt målningen är bemannade med femskift. 

Figur 42 och figur 43 visar liknande körning men med målningsstationen också på femskift, det vill 

säga tre arbetare per femskift och tio arbetare per tvåskift vilket blir totalt 35 arbetare. Ledtid, ge-

nomströmning och andelen värdeadderande tid ökar kraftigt i och med förändringen. 

Genomströmningen blir då 624 hjulpar per vecka och är alltså nästan dubbelt så hög som 

målsättningen.  

 

 

Figur 68: Statistik för arbetsstationerna med tio arbetare per tvåskift och svarvarna samt målningen är bemannade med 
femskift. Målningens cykeltid är också reducerad med en minut. 

 

Figur 69:Statistik från simuleringen med tio arbetare per tvåskift och svarvarna samt målningen är bemannade med fem-
skift. Målningens cykeltid är också reducerad med en minut. 

Ovan i figur 44 och figur 45 kan resultatet från körningen med samma inställningar bortsett från cy-

keltiden för målningen som reducerades med en minut ses. Reduceringen är möjlig genom att öka 

effekten eller kapaciteten på torkningen som i nuläget begränsar stationen. Problemet med blocke-

rade stationer är framförallt kvar vid omstomningen som beror på påstomningsstaionens begräns-

ning av systemets sidoflöde som förvärras av att målningen begränsar stationerna mellan påstom-

ning och målning.  
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Figur 70: Statistik för arbetsstationerna med tio arbetare per tvåskift och svarvarna samt målningen är bemannade med 
femskift. Målningens cykeltid är också reducerad med en minut och ungefär halverad cykeltid för provpressen. 

 

Figur 71: Statistik från simuleringen med tio arbetare per tvåskift och svarvarna samt målningen är bemannade med fem-
skift. Målningens cykeltid är också reducerad med en minut och ungefär halverad cykeltid för provpressen. 

Ovan i figur 46 och figur 47 togs även investeringen av nya provpressen med i simuleringsmodellen. 

Effekten är försumbar sett till simuleringens analys men har i verkliga systemet en stor effekt då det 

kraftigt minskar transporterna. I det verkliga systemet ökar det alltså procenten värdeadderande ar-

bete. Förändringen skulle också frisätta kompetent personal för företaget som kan arbeta vid andra 

stationer. Istället för den tid arbetaren måste lägga på traverskörning vid den nuvarande provpress-

ningen och truckföraren måste avsätta till transport kan värdeadderande arbete utföras. Investe-

ringen är alltså trots inga mätbara flödesförbättringar i simuleringsmodellen helt i linje med Lean och 

innebär en kraftig reducering av icke-värdeskapande arbete.  

 

 

Figur 72: Statistik för arbetsstationerna med tio arbetare per tvåskift och svarvarna samt målningen är bemannade med 
femskift. Målningens cykeltid är också reducerad med en minut och ungefär halverad cykeltid samt prioriterad bemanning 
för provpressen. 
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Figur 73: Statistik från simuleringen med tio arbetare per tvåskift och svarvarna samt målningen är bemannade med fem-
skift. Målningens cykeltid är också reducerad med en minut och ungefär halverad cykeltid samt prioriterad bemanning för 
provpressen. 

I figur 48 och figur 49 analyserades samma scenario som innan men där bemanningen av provpress-

ningen prioriteras. Igen märkbar skillnad, varken positiv eller negativ, från tidigare inställningar. Vil-

ket innebär att målningen fortfarande är systemets flaskhals med 5-skift på svarvarna och målningen 

samt planerade investeringar representerade.   

Efter förändringarna ovan utfördes ytterligare ett experiment av buffertkapaciteterna innan Hoesch-

svarv och målning. Svarvarna och målningen hade fortfarande 5-skifts bemanning för att efterlikna 

experimenten under nulägessimuleringarna. 

 

  

Figur 74: Andra buffertkapacitetsexperimentet på framtidssimuleringen, tio arbetare per tvåskift och målning samt svar-
varna fortfarande bemannade med femskift.  
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Figur 75: Graf över ledtidssamband vid andra buffertkapacitetsexperimentet på framtidssimuleringen, tio arbetare per två-
skift och målning samt svarvarna fortfarande bemannade med femskift.  

 

Figur 76: Graf över genomströmningssamband vid andra buffertkapacitetsexperimentet på framtidssimuleringen, tio arbe-
tare per tvåskift och målning samt svarvarna fortfarande bemannade med femskift. 

I figurerna 50 till och med figur 52 kan en tydlig trend med avseende på genomströmning och ledtid 

ses. Sista experimenten med högst buffertkapacitet gav bäst resultat med lägst ledtid och högst ge-

nomströmning. Beror mest troligt på att betydande stationer ur flödessynpunkt har femskiftsbeman-

ning och därmed får modellen ett högt buffertbehov. 

 

Figur 77: Statistik från simuleringen med tio arbetare per tvåskift och målning samt svarvarna fortfarande bemannade med 
femskift, med optimala buffertkapaciteter enligt experimentet ovan. 
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Figur 53 ovan är resultatet från körningen med en buffertkapacitet på 75 hjulpar framför Hoesch-

svarven och 20 hjulpar framför målningen. Statistiken visar på en enorm förbättring med avseende 

på samtliga punkter. En genomströmning på 687 hjulpar per vecka och kraftigt reducerad ledtid som 

resulterar i ökad värdeadderande andel.  

 

 

Figur 78: Statistik från simulering med nio arbetare per tvåskift och fortfarande tre arbetare per femskift. 

I figur 54 ovan visas statisk från en körning med samma inställningar som tidigare förutom att be-

manningen istället för tio arbetare var nio arbetare per tvåskift istället. Det är fortfarande tre arbe-

tare per femskift vid svarvarna och målningen. Ledtiden minskade kraftigt och totalt var det 33 arbe-

tare till simuleringen.  

 

 

Figur 79: Statistik från simulering med tio arbetare per tvåskift och två arbetare per femskift till svarvarna. 

I figur 55 ovan är endast bemanningen av målningen förändrad från femskift till tvåskift, ledtiden 

ökar kraftigt. Det är ovan tio arbetare per tvåskift och två arbetare per femskift, totalt 30 arbetare. 

Genomströmningen ovan är 558 hjulpar per vecka. 

 

 

Figur 80: Statistik efter reducering av målningens cykeltid med ytterligare en minut till sex minuter och sex sekunder. 

Figur 56 ovan visar en körning med två minuters reducerad cykeltid för målningsstationen. Sju arbe-

tare per tvåskift och två arbetare per femskift vid svarvarna, totalt 24 arbetare. Reduceringen av per-

sonal och minskade cykeltiden för målningen innebar också en enorm ledtidsreducering. 450 hjulpar 

per vecka uppnår systemet med inställningarna ovan, vilket är klart godkända nivåer sett till företa-

gets målsättning. 
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Figur 81: Statistik för arbetsstationerna med åtta arbetare per tvåskift, två per femskift och fortfarande två minuters redu-
cering av cykeltiden för målningsstationen. 

 

Figur 82: Statistik för simuleringen med åtta arbetare per tvåskift, två per femskift och fortfarande två minuters reducering 
av cykeltiden för målningsstationen. 

I figur 57 och figur 58 ovan utförs samma körning som i figuren innan bortsett från åtta arbetare istäl-

let för sju per tvåskift. Ledtiden är fortfarande låg men genomströmningen ökar kraftigt och det an-

sågs därför som en lämplig bemanning för vidare analys. Genomströmningen var 530 hjulpar per 

vecka och statistiken över arbetsstationerna i figur 57 ovan visar på att problemet med blockering 

helt har eliminerats med hjälp av optimeringarna.  

 

Figur 83: Statistik för simuleringen med nio arbetare per tvåskift, två per femskift och fortfarande två minuters reducering 
av cykeltiden för målningsstationen. 

I figur 59 ovan visas samma körning som innan men istället med nio arbetare per tvåskift, vilket gav 

en kraftig oönskad ökning av ledtiden. Genomströmningen blev då hela 605 hjulpar per vecka, med 

totalt 29 arbetare. 
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Figur 84: Graf över ledtidspåverkan vid buffertkapacitetsexperiment på buffertarna före insyning och demontering. 

Figur 60 ovan visar ledtidens starka samband med buffertkapaciteten före insyning och demontering, 

ökad kapacitet ger ökad ledtid.  

 

 

Figur 85: Buffertkapacitetsexperiment för Hoesch-svarven och målningen. 

I figur 61 ovan ses experiment med buffertkapaciteten före Hoesch-svarven och målningen där det 

tydligt kan ses ett samband mellan ledtid och buffertkapacitet före målningen. I körningarna är det 

åtta arbetare per tvåskift och två arbetare per femskift. Sambandet visar cirka fem promilles diffe-

rens på ledtiden beroende på buffertkapaciteten före målningen och en promilles differens på ge-

nomströmningen. Lägre buffertkapacitet framför målningen är alltså att föredra. Värt att nämna var 

att bemanningen och cykeltiderna visade på starkare påverkan på ledtiden än buffertkapaciteten. 
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Figur 86: Buffertanvändning under simulering med åtta arbetare per tvåskift och två per femskift. 

 

Figur 87: Statistik för arbetsstationerna med åtta arbetare per tvåskift och två per femskift. 

Figur 62 ovan visar buffertnivåerna under körning och figur 63 visar resursstatistik med samma in-

ställning som vid experimentet innan. Buffertkapaciteterna är satt till experiment 02 i figur 61, det vill 

säga 30 hjulpar före Hoesch-svarven och åtta hjulpar före målningen.  

 

Härifrån och ned utförs körningarna med 3-skiftsbemanning istället för 5-skiftsbemanning till svar-

varna. 

Femskiftsbemanning har framförallt använts för att studera hur övertid och ökade genomflödeskrav 

kan påverka modellen. Svarvarna ökar belastningen på modellen vid hög bemanning och ger en tydlig 

bild av hur företaget påverkas av att fokusera på att ha högre bemanning på svarvarna. Att detta 

analyserades beror till stor del på att svarvarna är kraftigt prioriterade och bemannas oftare än reste-

rande stationer. 

Rekommendationer och fortsatt arbete läggs sedan på resultatet med bemanning likt befintlig verk-

samhet, det vill säga ungefär åtta arbetare per Tvåskift och sex arbetare som går dagtid. Körningarna 

utfördes nu på 28 dagar istället för 50 dagar för att få en tydligare koppling till veckomålet.  
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Figur 88: Buffertkapacitet med svarvarna på treskiftsbemanning och åtta arbetare per tvåskift. 

 

Figur 89: Buffertkapacitetsexperiment med treskiftsbemanning åt svarvarna och åtta arbetare per tvåskift. 

Figur 64 och figur 65 ovan visar första experimentet med buffertkapaciteter när svarvarna bemannas 

med treskifts. Utöver dessa bemannades systemet av åtta arbetare per tvåskift, totalt 22 arbetare. 

Som nämnts ovan är körtiden 28 dagar, vilket kan ses på genomströmningen. Buffertkapacitet före 
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insyn och cylindrisk demontering varierades och visade på stark påverkan på ledtiden. Vidare an-

vänds ett hjulpar som buffertkapacitet före båda stationerna för att reducera ledtiden utan att avse-

värt negativt påverka genomströmningen.  

 

 

Figur 90: Statistik för arbetsstationerna åtta arbetare per tvåskift och två arbetare per treskift vid svarvarna, buffertkapa-
citet på endast ett hjulpar före insyn och cylindrisk demontering.  

 

 

Figur 91: Statistik från simuleringen med åtta arbetare per tvåskift och två arbetare per treskift vid svarvarna, buffertkapa-
citet på endast ett hjulpar före insyn och cylindrisk demontering. 

Figur 66 och figur 67 ovan visar statistik från en körning med buffertkapacitet före insyn och cylind-

risk demontering på endast ett hjulpar. Resulterade i en genomströmning på 518 hjulpar per vecka, 

kort ledtid, fortfarande med totalt 22 arbetare och 28 dagars körtid.  
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Figur 92: Andra buffertkapacitetsexperimentet där körningarna var 28 dagar med bemanning som tidigare. 

Figur 68 ovan visar andra experimentet med treskift på svarvarna och 28 dagars körningar. Ledtidens 

och genomströmningens beroende av bufferkapaciteten innan svarvarna analyseras. Experimentet 

visade på ett tydligt samband mellan ledtiden och buffertkapaciteten till Hoesch-svarven. 
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Figur 93: Samma experiment som figur 68, istället sorterat efter genomströmning. 

Ovan i figur 69 ses samma experiment istället sorterat efter genomströmningen som tydligt indikerar 

ett samband till hoesch-svarvens buffertkapacitet. Något tydligt samband med svarv 190:s buffertka-

pacitet och genomströmningen går inte att tyda, däremot gav buffertkapacitet för svarv 190 mellan 

19 och 40 hjulpar högst genomströmning. 16 hjulpar i buffertkapacitet till Hoesch-svarven ger högst 

genomströmning och ett hjulpar ger kortast ledtid. 

 

Efter analys av experimentet sätts buffertkapaciteten till tretton hjulpar före svarv 190 och ett för 

Hoesch-svarven, som var faktorerna som gav absolut kortast ledtid. Att fokusera på ledtiden vid för-

bättringar följer Lean och Sex Sigmas filosofi väl, där enligt teorin genomströmningen sedan kan för-

bättras när systemets flöde optimerats med avseende på ledtid. Därför kommer fortsatta experiment 

fokusera på att minimera ledtiden utan att kraftigt försämra genomströmningen. 
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Figur 94: Statistik över arbetsstationerna vid samma bemanning, treskift för svarvarna och åtta arbetare per tvåskift. 

Figur 70 ovan visar resursstatistiken från körning med treskift på svarvarna och åtta arbetare per två-

skift, det vill säga fortfarande 22 arbetare totalt. Blockeringen som fanns kvar i simuleringsmodellen 

var systemets ingångshalva för svarv- samt revisionshjulpar, som visar på att svarvarna inte kan han-

tera den takt som hjulpar tas in i modellen.  

  

 

Figur 95: Statistik för arbetsstationerna vid åtta plus en arbetare per tvåskift och en arbetare per treskift vid Svarv 190. 

 

Figur 96: Statistik för simuleringen i figur 71. 
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I figur 71 och figur 72 på sidan innan är Hoesch-svarven tillbaka på 2-skift men utan att vara med i 

roteringen. Det vill säga åtta arbetare per tvåskift, plus en per tvåkift vid Hoesch-svarven och en per 

treskift vid svarv 190, totalt 21 arbetare. Den ökade ledtiden och minskade genomströmningen är 

försumbar, framförallt sett till kostnadsbesparingen. Intressant nog så minskade också blockeringen 

av stationen före Hoesch-svarven, vilket visar att samma bemanning för svarvarna som övriga stat-

ioner är positivt för flödeseffektiviteten.  

 

 

Figur 97: Statistik för arbetsstationerna vid nio arbetare per tvåskift och en arbetare per treskift vid Svarv 190. 

 

Figur 98: Statistik från simuleringen med nio arbetare per tvåskift och en arbetare per treskift vid Svarv 190. 

I figur 73 och figur 74 ovan är även Hoesch-svarvens bemanning med i roteringen. Liten förändring 

även denna gång med avseende på analyserade parametrar. Personalen är nu nio arbetare som rote-

rar per tvåskift och en vid svarv 190 per treskift, totalt 21 arbetare.  

 

 

Figur 99: Statistik från simulering med åtta arbetare per tvåskift och en arbetare per treskift vid Svarv 190. 

I figur 75 ovan ses statistik från simuleringen med åtta arbetare per tvåskift och en arbetare vid Svarv 

190 per treskift. Det är med andra ord totalt 19 arbetare och det resulterade i en genomströmning 

på 436 hjulpar per vecka.  
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Figur 100: Statistik från simuleringen med sju arbetare per tvåskift och en per treskift. 

Figur 76 ovan visar statistik från en simulering med sju arbetare per tvåskift och en per treskift vid 

Svarv 190, totalt 17 arbetare. 371 hjulpar per vecka passerar simuleringsmodellen med denna be-

manning. 

 

 

Figur 101: Statistik från simuleringen med sex arbetare per tvåskift och en arbetare per treskift. 

Figur 77 ovan är statistik från en körning med sex arbetare per tvåskift och en arbetare vid Svarv 190 

per treskift, det vill säga totalt 15 arbetare. Här kan en vändning antydas, med avseende på ledtidsre-

ducering. 305 hjulpar genomströmmas per vecka i körningen ovan. Nästa experiment utgick därför 

från sju arbetare per tvåskift och en arbetare per treskift som ständigt bemannar Svarv 190. 

 

 

Figur 102: Buffertkapacitetsexperiment med sju arbetare per tvåskift och en arbetare per treskift vid Svarv 190. 

Experimentet som kan ses i figur 78 ovan visade på kort ledtid och hög genomströmning vid låga buf-

fertnivåer, framförallt till Hoesch-svarven. Svarv 190 var fortfarande bemannad med treskift och 

hade därför ökat behov av buffert, därav resultatet ovan med skilda behov av buffertkapacitet för 

svarvarna. Därmed blev nästa steg naturligt att reducera bemanningen även för Svarv 190 och analy-

sera resultatet av detta.  
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Figur 103: Statistik från simuleringen med enbart åtta arbetare per tvåskift. 

I figur 79 ovan ses resultatet från simulering med endast åtta arbetare per tvåskift och ingen övrig 

bemanning, kapacitetsbehovet tillgodoses fortfarande och ledtiden är fortsatt låg. Värdeadderande 

andelen är fortsatt på liknande nivå som under tidigare körningar, vilket är direkt kopplat till ledti-

den. Genomströmningen på 370 hjulpar per vecka är nästan identisk med tidigare körning med sju 

arbetare per tvåskift och en per treskift. Buffertkapaciteten före svarvarna är i körningen ovan satt 

till ett hjulpar före Hoesch-svarven och sju hjulpar före Svarv 190. 

 

 

Figur 104: Buffertkapacietetsexperiment med åtta arbetare per tvåskift. 

Experimentet vid enbart tvåskift och åtta arbetare per skift som alla roterar mellan stationerna för 

att tillgodose det behov som finns kan ses i figur 80. Det visade på ett tydligt samband mellan ledti-

den och buffertkapaciteten före svarv 190.  
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Statistik för åtta arbetare per tvåskift och ett hjulpar per buffert före respektive svarv presenteras 

nedan i figur 81 till figur 83. 

 

Figur 105: Statistik från simuleringen med åtta arbetare per tvåskift. 

 

Figur 106: Buffertutnyttjande under simuleringen med åtta arbetare per tvåskift. 

 

Figur 107: Statistik för arbetsstationerna med åtta arbetare per tvåskift. 
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Figur 108: Statistik för arbetsstationerna med åtta arbetare per tvåskift och sex dagtidsarbetare. 

 

Figur 109: Statistik från simuleringen med åtta arbetare per tvåskift och sex dagtidsarbetare. 

Samma inställningar som sista i experimenten på sidan innan men utöver åtta arbetare per tvåskift är 

även sex dagtidsarbetare representerade i simuleringen, totalt 22 arbetare. Genomströmningen ökar 

och ledtiden ökar med över 18 timmar, motsvarande en ökning med faktor 2,4 eller mer precist 139 

procents ökning. 78 hjulpar extra per vecka men systemets balans försämras, vilket kan tydas med 

ökad blockering efter svarvarna. Bemanningen i körningen ovan är identisk med det verkliga syste-

met. Körningen ovan representerar med andra ord det framtida systemet med föreslagna samt pla-

nerade förbättringar men med bevarad bemanning.  Bemanningen är inte optimal sett till ledtiden, 

vilket är lätt att se vid jämförelse med andra körningar. Däremot är genomströmningen relativt god, 

men relativt antalet arbetare är bemanningsformen sett till genomströmningen inte heller att före-

dra.  

 

 

Figur 110: Statistik från simuleringen med åtta arbetare per tvåskift och fyra dagtidsarbetare. 

Med fyra dagtidsarbetare och åtta arbetare per tvåskift fick modellen förbättrad ledtid, högre andel 

värdeadderande och likvärdig genomströmning jämfört med sex dagtidsarbetare. Två extra dagtids-

arbetare jämfört med denna körning är enbart negativt sett till parametrarna.   
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Figur 111: Statistik för arbetsstationerna vid sex arbetare per tvåskift och fyra dagtidsarbetare. 

 

Figur 112: Statistik från simuleringen med sex arbetare per tvåskift och fyra dagtidsarbetare. 

Se figur 87 och figur 88 med fyra dagtidsarbetare och sex arbetare per tvåskift. Nere på samma nivå 

som tidigare utan dagtid, vilket troligen beror på att det var lika många arbetare men med annan ar-

betstid för fyra arbetare. Blockeringen av stationer efter svarvarna försvinner genom att minska an-

talet arbetare till totalt 16 stycken. Målningens bemanning prioriteras högst ovan, vilket bidrar till att 

reducera blockeringen av stationerna vid omstomningen.  

 

 

Figur 113: Statistik för arbetsstationerna med fem arbetare per tvåskift och sex dagtidsarbetare. 
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Figur 114: Statistik från simuleringen med fem arbetare per tvåskift och sex dagtidsarbetare. 

I figur 89 och figur 90 med sex dagtidsarbetare och fem arbetar per tvåskift ökade ledtiden relativt 

tidigare bemanning. Genomströmning låg kvar på samma nivå som vid tidigare körning, 368 hjulpar 

per vecka.  

 

 

Figur 115: Statistik från simuleringen med sex arbetare per tvåskift och sex dagtidsarbetare. 

I figur 91 ovan jobbar sex arbetare dagtid och sex arbetare per tvåskift. Den bemanningsformen gav 

ökad ledtid och ökad genomströmning till 403 hjulpar per vecka.  

 

 

Figur 116: Statistik för arbetsstationerna med sju arbetare per tvåskift och tre dagtidsarbetare. 
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Figur 117: Statistik från simuleringen med sju arbetare per tvåskift och tre dagtidsarbetare. 

I figur 92 och figur 93 bemannas modellen av sju arbetare per tvåskift och tre dagtidsarbetare. Den 

värdeadderande andelen blev då väldigt hög, tack vare den reducerade ledtiden. Genomströmningen 

var fortsatt hög och trots färre arbetare gentemot simuleringen innan var genomströmningen, på 

391 hjulpar per vecka, likvärdig.  

 

Experimentet nedan har bemanningen tre dagtidsarbetare och sju per tvåskift. Eftersom den beman-

ningen gav relativt dem andra hög genomströmning, kort ledtid och därför hög värdeadderande an-

del.  

 

 

Figur 118: Graf över genomströmningen i buffertkapacitetsexperimentet med sju arbetare per tvåskift och tre dagtidsarbe-
tare för bufferten till Svarv 190. 

Genomströmningen når hög nivå redan vid tre hjulpar i buffertkapacitet före Svarv 190, över 20 hjul-

par i buffert leder till minskad genomströmning. Systemets kapacitet försämras alltså vid hög buffert-

kapacitet, väldigt intressant resultat då företaget ofta har buffertnivåer över 20 hjulpar före svar-

varna.  
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Figur 119: Graf över ledtiden i buffertkapacitetsexperimentet med sju arbetare per tvåskift och tre dagtidsarbetare för buf-
ferten till Svarv 190. 

Ledtiden visade på ett starkt linjärt samband till buffertkapaciteten före svarv 190, se figur 95. Vid ett 

och tre hjulpar i buffertkapacitet är variansen nästan obefintlig och ledtiden låg. För att kombinera 

låg ledtid och hög genomströmning är en buffertkapacitet före svarv 190 på tre hjulpar optimal. Där-

emot påverkas ledtiden avsevärt mycket mer än genomströmningen och därför är det i simulerings-

modellen lämpligare med enbart ett hjulpar i bufferten. 

Experimentet tar inte hänsyn till oförberedda stopp eller brist på kompentens för att kunna bemanna 

rätt stationer, dessa faktorer har stark påverkan på vilken buffertkapacitet som är lämplig. Duroc Rail 

har dock en låg andel driftstopp och en god möjlighet till kompetenshöjning av personal under lågsä-

song. En personalstyrka som har den kompentens som krävs för att arbeta vid majoriteten av station-

erna ger en flexibilitet som kraftigt reducerar företagets sårbarhet, den genomsnittliga ledtiden och 

ökar samt säkerställer underhållssystemets genomströmning.  

 

 

Figur 120: Statistik från simulering med sju arbetare per tvåskift, tre dagtidsarbetare och med tre hjulpars buffertkapacitet 
före Svarv 190:s 

Ovan i figur 96 presenteras körningen med tre istället för ett hjulpar i buffertkapacitet före svarv 190. 

Något ökad genomströmning och ledtid. Den buffertkapaciteten kan vara lämpligare sett till verk-

samhetens nuvarande arbetssätt och planering.  
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Figur 121: Statistik från simuleringen med fem dagtidsarbetare och sju arbetare per tvåskift. 

I figur 97 ovan arbetar fem dagtid och sju per tvåskift, med andra ord två extra dagtidsarbetare. Ökad 

genomströmning och ledtid, procentuellt mycket högre ökning av ledtiden. Därmed inte önskvärd 

bemanning sett till flödeseffektivitet.  

 

 

Figur 122: Statistik från simuleringen med sex dagtidsarbetare och sju arbetare per tvåskift. 

Sex arbetar dagtid och sju arbetar per tvåskift i figur 98 ovan, gav en ordentlig ökning på genomsnitt-

liga ledtiden och en mindre ökning av genomströmningen. Sett till flödeseffektiviteten är detta en 

olämplig bemanning av arbetsstationerna i simuleringsmodellen.  

 

 

Figur 123: Statistik från simulering med fem dagtidsarbetare och sju arbetare per tvåskift. Målningens cykeltid är härifrån 
endast reducerad med en minut till sju minuter och åtta sekunder.  

Ovan i figur 99 är målningens cykeltid endast reducerad med en minut till 7:08 jämfört med tidigare 

reducering på två minuter till 6:08. Körningen i figur 99 har fem arbetare som jobbar dagtid och sju 

arbetare per tvåskift, vilket med nya cykeltiden för målningen resulterade i likvärdig ledtid och ge-

nomströmning som tidigare simulering med samma bemanning.  

 

 

Figur 124: Statistik från simuleringen med tre dagtidsarbetare och sju arbetare per tvåskift. 

Ovan i figur 100 är cykeltiden fortfarande sju minuter och åtta sekunder för målningen och beman-

ningen är återigen tre dagtidsarbetare samt sju arbetare per tvåskift.  
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Figur 125: Buffertkapacitetsexperiment vid tre dagtidsarbetare och sju arbetare per tvåskift. 

 

Figur 126: Statistik från simulering av Exp 03 från figur 101. 

Experimentet i figur 101 ovan visar vilken påverkan buffertkapaciteten före målningen har på ledti-

den och genomströmningen vid sju arbetare per tvåskift och tre dagtidsarbetare. Körningarna i expe-

rimentet ovan är över 50 dagar, vilket ger en något längre ledtid jämfört med 28 dagars körtid. Mo-

dellen, sett till ledtid och genomströmning, påverkas inte längre nämnvärt av buffertkapaciteten före 

målningsstationen. Generellt kan det tydas att buffertkapaciteternas påverkan på modellen blev ef-

ter optimering mindre och mindre. Buffertnivåerna blir aldrig så hög som nuvarande buffertkapa-

citeter tillåter när systemet är i balans, simuleringsmodellen har nu ett dragande flöde. 
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Figur 127: Statistik för arbetsstationerna med tre dagtidsarbetare, sju arbetare per tvåskift, ett hjulpars buffertkapacitet 
före svarvarna och tre hjulpars buffertkapacitet före målningen. 

I figur 103 ovan ses statistik från en simulering med tre dagtidsarbetare, sju arbetare per tvåskift, 50 

dagars körning, fortfarande ett hjulpar i buffertkapacitet före svarvarna och 3 hjulpar i buffertkapa-

citet före målningen. Nedan presenteras den slutgiltiga modellen och valda inställningar. Valen har 

utgått från ledtidsreducering före genomströmningsökning då simuleringsmodellen oftast visat på 

starkare samband till ledtiden än genomströmningen och då ledtidsreducering är att föredra med ett 

Lean-perspektiv.  

Buffertkapaciteterna har ändrats till enbart tre hjulpar före målningen samt ett hjulpar före insyning, 

cylindrisk demontering och svarvarna. Resterande buffertkapaciteter har inte förändrats och nedan 

kommer buffertnivån under körning för samtliga buffertar i systemet att presenteras, figur XX nedan 

visar på trots att buffertkapaciteten är hög före flera stationer är dessa huvudsakligen tomma eller 

har enstaka hjulpar. Jämfört med inledande simulering av nuläget är förbättringen anmärkningsvärd 

och beror mycket på balanseringen av stationernas cykeltider samt prioritering av målningsstation-

ens bemanning. Det är avgörande för modellen att minska cykeltiden för målningsstationen då denna 

annars skapar en flaskhals i slutet av systemet, vilket ger kraftigt ökade buffertnivåer och ledtid. I nu-

läget är bemanningen av målningen en av orsakerna till den långa ledtiden.  
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Figur 128: Buffertutnyttjande för slutgiltiga simuleringsmodellen över 28 dagars körtid. 

I figur 104 ovan ses buffertnivåerna under en körning på 28 dagar, inställningarna är utförda som be-

skrivet ovan. Figuren visar på enorma förbättringar med avseende på reducerade lagernivåer och det 

är enbart undantag med buffertnivåer över ett hjulpar för majoriteten av buffertar. Lagerbane-

monteringen och stationen för att locka av cylindriska lagerboxar är enda arbetsstationerna med buf-

fertnivåer som märkbart överstigen ett hjulpar. Vid station för att locka av cylindriska lagerboxar hål-

ler bufferten cirka 20 procent av körtiden två till fem hjulpar och bufferten till lagerbanemonteringen 

håller cirka 40 procent av körtiden två till fyra hjulpar.  

 

 

Figur 129: Slutgiltiga simuleringsmodellens uppbyggnad, med flaskhalsanalysverktyget aktivt. 

Figur 105 ovan visar den slutgiltiga modellen med flaskhalsanalysverktyget aktivt som i gult visar hur 

stor tidsandel bufferten eller stationen är blockerad och med grönt visar hur aktiva arbetsstationerna 

är. Gula staplarna vid första stationerna kan bortses ifrån men resterande visar tydligt på var buffert-

kapaciteten är otillräcklig. Vilket inte nödvändigtvis behöver vara negativt då minskad buffertkapa-

citet i dessa fall är ett enkelt styrmedel för att reducera ledtiden. När bufferten är begränsad ger det 

stationerna uppströms en indikation på vilket behov som finns.  
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Figur 130: Statistik från slutgiltiga modellen med tre dagtidsarbetare och sju arbetare per tvåskift. 

I figur 106 ovan ses statistiska rapporten från den slutgiltiga körningen. Kraftigt reducerad ledtid rela-

terat till verkliga systemet och tidigare simuleringar samt genomströmning på 388 hjulpar per vecka 

med totalt endast 17 arbetare. Genomsnittliga ledtiden för det verkliga systemet var under perioden 

januari 2017 till och med februari 2018 elva dagar 20 timmar 26 minuter och 24 sekunder. Simule-

ringens optimerade ledtid är endast 4,62 procent av den faktiskt uppmätta ledtiden. Det bör dock 

nämnas att simuleringsmodellen över det nuvarande systems ledtid skiljer sig en del från den faktiska 

ledtiden för systemet, fem dagar 18 timmar 11 minuter och 26 sekunder blev ledtiden i simuleringen. 

Det innebär alltså ungefär en halvering gentemot verkliga systemet, vilket kan bero på planering, be-

manning, transport, leveranser och hur ledtiden mäts i det verkliga systemet. Vid simuleringen mäts 

ledtiden från intag till och med målning, i det verkliga systemet mäts ledtiden från insyningen till att 

hjulparet lagerförs som kurant. Företaget använder termen reparabel för hjulpar i behov av underhåll 

och kurant för hjulpar där underhållsarbetet är färdigställt.  

 

 

Figur 131: Statistik för arbetsstationerna för slutgiltiga inställningarna för framtidsmodellen under 28 dagars körning. 

Figur 107 ovan visar statistik för samtliga arbetsstationer från slutgiltiga inställningarna vid 28 dagars 

körtid. Resultatet visar på enbart en mindre blockering i dem första stationerna som till och med kan 

vara att föredra, då detta dels visar på att tillflödet är strypt till en nivå som systemet klarar av att 

hantera. 
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Figur 132: Slutgiltiga modellen i 3D, efterliknar verkliga systemets placering av arbetsstationer. 

Figur 108 ovan visar den slutgiltiga modellen i 3D, grafiskt efterliknar inte detta det verkliga systemet 

utan ger enbart en tydligare bild hur arbetsstationerna förhåller sig till varandra då placeringen stäm-

mer relativt väl överens med det faktiska systemet. 

 

Något som önskades utföras vid simuleringarna, men som inte var möjligt då företagets transporter i 

dagsläget är för ostrukturerade, var att ta med transporteringen av hjulparen i modellerna. Transpor-

terna och hur stationerna är placerade efter rälsen som hjulparen kan transporteras via utan truck 

har stor betydelse för hur väl komponentupparbetningssystemet fungerar. Transporterna och place-

ringarna analyseras alltså inte i simuleringen utan kräver vidare arbete för att studera och ge förslag 

på lösningar på observerade problem. 

 

För att analysera hur eventuella perioder med enbart dagtidsarbetare skulle påverka systemet utför-

des även simuleringar med den bemanningen på den slutgiltiga modellen. Understryker här att 

denna bemanningsform är ytterst olämplig sett till målen under högsäsong och simuleringarna nedan 

testar enbart bemanningsformer lämpliga under lågsäsong. 

 

 

Figur 133: Statistik från simulering med 17 dagtidsarbetare. 

Ovan i figur 109 bemannas modellen enbart av 17 dagtidsarbetare, som innebär att samtlig personal 

från högsäsong arbetar dagtid under lågsäsong. Modellen får en genomströmning på 230 hjulpar per 

vecka, vilket är maximalt antal per vecka med enbart dagtid och inställda cykeltider. 
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Figur 134: Statistik från simulering med 16 dagtidsarbetare. 

I figur 110 ovan bemannas modellen av 16 dagtidsarbetare, ingen statistisk skillnad jämfört med 17 

arbetare. 

 

 

Figur 135: Statistik från simulering med tio dagtidsarbetare. 

Figur 111 ovan visar resultatet med tio dagtidsarbetare, vilket gav en svagt minskad genomströmning 

men kraftigt reducerad ledtid. Därmed utfördes vidare test med lägre bemanningsnivåer för enbart 

dagtidsbemanning. 

 

 

Figur 136: Statistik från simuleringen med nio dagtidsarbetare. 

Bemanning med nio dagtidsarbetare gav statistiska resultatet som kan ses i figur 112 ovan, ledtiden 

reduceras återigen kraftigt och genomströmningen minskar.  

 

 

Figur 137: Statistik från simulering med åtta dagtidsarbetare. 

Ovan i figur 113 ses statistiken från en körning med åtta dagtidsarbetare, vilket gav kortast ledtid 

med enbart dagtidsbemanning. Genomströmningen ovan är 188 hjulpar per vecka. Resultatet visade 

på att det var den lämpligaste bemanning under lågsäsong.  
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Figur 138: Statistik från simulering med sju dagtidsarbetare. 

I simuleringen ovan, se figur 114, bemannades modellen av sju dagtidsarbetare. Relativt omfattande 

minskning av genomströmning och ledtiden började istället att öka.  

 

 

Figur 139: Statistik från simulering med fem dagtidsarbetare. 

I figur 115 ovan bemannar fem dagtidsarbetare modellen, resulterade i en kraftig reducering av ge-

nomströmning och ledtiden ökade. 

 

 

Figur 140: Statistik från simulering med endast tre dagtidsarbetare. 

I figur 116 ovan bemannas simuleringen av enbart tre dagtidsarbetare, ledtiden ökade då kraftigt 

gentemot tidigare bemanning och genomströmning minskar återigen kraftigt.  

 

Samtliga bemanningsnivåer under simuleringarna är resultat med en helt flexibel arbetspool utan va-

rierande cykeltider. Minskad flexibilitet och ökad variation på cykeltiderna ger ökat behov av arbe-

tare. Modellens cykeltider har triangelfördelningar på arbetsstationer som har en känd variation som 

kan efterliknas med denna fördelning och övriga arbetsstationer har konstanta cykeltider. Variat-

ionen, som går att arbeta för att minska, är ett stort problem för ett system som strävar efter att re-

ducera ledtiden. Därför är rekommendationen till Duroc Rail att öka kompentensen för att sträva 

mot en flexibel bemanning samt minska variationen av cykeltiderna genom att arbeta med standardi-

serade arbetssätt. Om detta genomförs kan förslagen på bemanning följas, om inte kompensera för-

slagen med extra arbetare.  

 

Det bör tas i beaktning att simuleringen i motsatts till verkliga systemet använder procentuella för-

delningar, för dem olika kunderna, som är jämn över tiden. Duroc Rails fördelning styrs av priorite-

ringar från arbetsledningens planering, som i sin tur styrs av kundernas efterfrågan. För att efterlikna 

simuleringsmodellens fördelning, med högre genomströmning och kortare ledtid som konsekvens, 

behöver företagets planering förändras till att bli en långsiktigare genomströmningsmålsättning för 

respektive kund. En sådan planering minskar variationen, som är en av huvudorsakerna bakom Duroc 
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Rails långa ledtid. Verksamheten i stort är som tidigare nämnts extremt utsatt för variation och då är 

det av yttersta vikt att reducera den variation som är möjlig för att kunna förkorta ledtiden.  

 

Vid framtida tillstånd är den absolut viktigaste förändringen för att minska ledtiden att öka priorite-

ringen och minska cykeltiden för målningsstationen. I dagsläget bemannas målningen enbart under 

dagtid, vilket utan dispens från kunden VTG skulle leda till extrema ledtidsökningar och ännu högre 

lagernivåer. Planerad investering i en automatisk ultraljudsstation för svarv- och revisionshjulpar är 

ett steg i rätt riktigt för att reducera ledtiden. Vid enklare test på slutmodellen att införa gamla cykel-

tiderna igen för ultraljudsstationerna blev resultatet nästan en dubblering av ledtiden och en mins-

kad genomströmning med 42 hjulpar. Resultatet visar alltså på att den stora fördelen med investe-

ringen är framförallt ledtidsreduceringen, vilket troligtvis är kopplat till dels det minskade beman-

ningsbehovet men framförallt ett bättre utflöde från svarvarna. Genomströmningsökningen bör vara 

direkt kopplad till det minskade bemanningsbehovet som lösgör arbetare till andra stationer och ger 

modellen samma resultat som med en eller flera extra arbetare. 

 

 


