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Sammanfattning
Detta examensarbete har gjorts inom produktionssystem och produktionsutveckling
och är utfört på SP Maskiner i Ljungby AB (SP Maskiner). SP Maskiner har förutspått en ökad marknadstrend de vill konkurrera i. Detta har gjorts genom att utveckla nuvarande monteringsutförande – fast positionsmontering, då utförandet
inte klarar av upprampningen.
Metoden som användes för att åstadkomma resultatet är härled från Bellgran &
Säfstens (2005) ramverk för produktionsutveckling.
Arbetet påbörjar genom en initial nulägesanalys vars syfte vara att ge en bredare
insyn och känsla för systemet i utveckling. Moment som gjordes var: utvärderingsfrågor, Rapid Plant Assessment, flödesanalyser och CAD ritningar av nuvarande
layout. Vidare togs en metodstandard med ledtider fram som uppdelades i tre balanserade stationer vars utfall kontrollerades via simulering.
Simuleringen av metodstandaren påvisar att uppdelning av metodstandard i tre balanserade stationer kan ge 66 % utmatningsökning (jämfört med nuvarande 150
[enheter/år] är det en ökning på 100 [enheter/år]). Resultatet ger företaget ökad konkurrensmöjlighet i den ökade marknadstrend företaget förutspått, därmed blir även
samhället mer konkurrenskraftigt. Resultatet påvisar vidare möjligheterna med användning av simulering i produktionsutvecklingsprojekt för undersökning av olika
utfall.
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Abstract
This thesis has been carried out within the field of production systems and production development and is performed on SP Maskiner i Ljungby AB (SP Maskiner).
SP Maskiner has predicted a growing market trend that they want to compete in.
This is to be achieved by developing the current assembly process - fixed position
assembly, as it fails to cope with the increased demand.
The underlying method used to obtain the results is derived from Bellgran & Säfsten
(2005) framework and is adapted to fit this project.
The project begins with a present-situation analysis aimed to give a broader insight
and a better sense for the system in development. Activities done were: evaluation
questions, Rapid Plant Assessment, flow analyses and CAD drawing of current layout. A standard methodology on how to assemble the product was made, with individual process times of each activity, and divided into three workstations. The possible outcome and benefits of this approach was checked using simulation.
The simulation demonstrates that the three-station divided methodology can increase productivity by about 66 % (an increase of 100 units annually compared to
todays rating, 150 [units/year]). The result gives the company extended competitive
possibilities and force to stay as a leading competitor in the expected market growth.
Furthermore, the result shows the possibilities of simulation in production development projects to analyze possible outcomes of different changes.
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Terminologi
Suboptimering – Optimering av systemet ur en aspekt vilket kan orsaka att andra
aspekter inte beaktas och hämmar utvecklingen.
Ledtid – Tidsåtgång för en komponent att ta sig igenom systemet.
Throughput – Utmatning per tidsenhet (producerade enhter/timme).
Work in Progress (WIP) – Produkter i arbete.
Simulering – Återskapande av verkligheten/tänkt verklighet i kontrollerad miljö.
FACTS Analyzer (FACTS) – Programvaran som används för simulering.
Diskret händelsestyrdsimulering, Discrete Event Simulation (DES) – DES simulerar komplexa system som sekventiella händelser där varje händelse sker momentant vid en specifik tidpunkt. Aktiviteter mellan händelser fixeras och antas
oförändrade.
Termer som används i FACTS (se bilaga 5 för mer info om funktionstermer)
Effective Process Time (EPT) – Ackommoderar för variation t.ex. mänskliga eller
maskinella variationer som uppstår i ett system.
Manuell EPT – Ackommoderar för manuellt arbete i systemet.
Processtid – Tid det tar för den bevakade processen att bli klar. Kan vara en delprocess, flera eller hela processen.
Capacity - Kapacitet en viss funktion har. Till exempel kapacitet en buffert har.
Variant – Komponent i systemet
Conveyer – transportmetod i systemet (kan användas som transportband, truck etc).
Accumulating – Om varianter ska stackas eller inte. Reglerar till exempel om endast en variant åt gången ska röra sig i transportmetoden eller inte.
Replications – Antal replikeringar som gjordes. Flera replikeringar görs för att få
fram en bild över variation som uppstår mellan olika replikeringar.
Utilization – Utnyttjande av operationer i simuleringsmodellen.
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Introduktion

1. Introduktion
Följande avsnitt ämnar ge en bredare inledning av ämnes- och problemområdet följt
av företagsintroduktion. Projektets omfattning i form av syfte och mål samt problemdefinition presenteras. Sist återfinns avgränsningarna.

1.1 Bakgrund
Ett produktionssystem består utav tre väsentliga delar: inmatning, transformationsprocess och utmatning (Ostwald & Muñoz, 1997). Bellgran & Säfsten (2005) beskriver det som omvandling av inmatning till utmatning, där omvandlingen innebär
förädling (transformation) av råvara till komponent eller färdig produkt. Transformationen sker oftast genom att råvaran genomgår flertalet värdeadderande processer
(transformationsprocesser). För att realisera transformationen består systemet utav
nödvändiga organiserade människor, utrustning och metoder (Groover, 2000).
Bellgran & Säfsten (2005) tillägger att organiseringen och styrningen bör göras på
bästa sätt.
Intrycket som fås är att litteraturen är överens om tillägget: organiseringen och styrningen bör göras på bästa sätt (Bellgran & Säfsten, 2005; Chibba, 2017; Ostwald &
Muñoz, 1997; Wu, 1992). Enligt Chibba (2017), som forskat i ämnet, hävdar vissa
forskare att det i själva verket är företagets försörjningskedja (överordnad tillverkning/förädlingsprocessen) som främst konkurrerar i marknaden och inte organisationens strategier och mål. Vidare poängterar Chibba att försörjningskedjans prestanda därmed har en stor betydelse för framtida konkurrensfördelar.
Beslut angelägna vid produktionsutveckling berör processtyp, layout och utförande
(monteringssystem), (Bellgran & Säfsten, 2005). Besluten bör baseras på produkttyp, variation och kvantitet (Groover, 2000). Ökad efterfrågan och variation ställer
nya krav på förädlingsprocessen som direkt påverkar processtyp och layout (Reid
& Sanders, 2011; Slack, Brandon-Jones, & Johnston, 2013). Således blir behovet
av förändring angeläget (Meyers, 1993; Vilarinho & Guiamarães, 2003)
Vikten av att identifiera passande produktionssystem argumenteras av Vilarinho
och Cuimarães (2003) och Tompkins, White, & Yavuz (1996) som bland annat
specificerar att systemet och dess layout i sin tur motsvarar till förädlingsprocessens
effektivitet.
Ett annat sätt att öka effektiviteten och samtidigt lägga grund för ständiga förbättringar är att standardisera processen (Krichbaum, 2008). Standardisering skapar
förutsättning för utveckling av nuvarande läge och process som utförs på olika sätt
saknar ett nuvarande tillstånd som utgångspunkt (Mlkva et al. 2016). Standardisering friar även montörernas minne och framhäver en tydlig monteringssekvens
(Mlkva et al. 2016). Frederick Taylor (1911) grundaren av vetenskaplig arbetsledning styrker, genom vetenskapliga studier, det Krichbaium (2008) beskriver och
menar att vetenskap bör appliceras i produktionssystemet (tid- och metodstudier).
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Vidare litteraturundersökning påvisar att standardisering av process genererar reducerad variation av bland annat produktvariation samt led- och cykeltider. Ytterligare förtjänst är att avvikelser från standarden tydligt framhävs. (Hannula, 2014)
1.1.1 Företagsinformation – SP Maskiner AB
Kontentan av ovan bakgrund är att produktionssystem av alla dess slag bör utvecklas och förbättras för att erhålla ett optimalt system anpassad efter bland annat ökade
försäljningstrender.
Utvecklingsarbetet (av produktionssystem) görs i samarbetet med SP Maskiner AB.
Företaget är världsledande leverantör av svensktillverkade skördaraggregat (SP
Maskiner, 2017). Produktgruppen består av fem skördaraggregat-varianter anpassade för att bemöta olika kundkrav. Enligt företaget monteras cirka 150 stycken
skördaraggregat/år via fast positionerings layout och har ett långsiktigt mål att öka
produktiviteten med 40 % (till 210 produkter/år) för att hantera den växande marknadstrenden. Produkten i fokus är variant: 661 (se figur 1.1). Se bilaga 1 för fler
bilder på produkten.

Figur 1.1: Bild över produkt som monteras av SP Maskiner (variant 661).

1.2 Syfte och mål
Syftet med projektet är att påbörja utvecklingsprocessen av monteringen för att företaget ska närma sig deras långsiktiga mål; att kunna tillgodose den växande marknadstrenden genom ökat produktionsantal per år med 40 % (210 enheter/år från
nuvarande 150 enheter/år).
Efter samtal med företaget har projektmålen specificerats till:
(1) Undersöka nuvarande process (nulägesanalys).
(2) Presentera ett layoutförslag för monteringsutförandet.
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(3) Utför metodstudie samt arbetsmätning så att det repetitiva arbetet standardiseras. Stationsuppdela framtagen sekvens och utför simulering samt balansering.
(4) Identifiera materielbehoven till varje station.
(5) Ge materialstyrning- och förbättringsförslag.
Målen ämnar ge väsentlig information för produktionsutvecklingens fortsättning
efter projektöverlämning för att syftet ska uppnås.
1.2.1 Problemdefinition
Nuvarande system anses inte vara ”bästa sätt” som Bellgran och Säfsten (2005)
talade om (se 1.1 Bakgrund). Den initiala utvärderingen som gjordes gav följande
problem. Problemdefinitionen bygger på den initiala utvärdering som gjordes tillsammans med företaget (presenteras i kapitel 4.1).
SP Maskiner har kunder i flera världsdelar utöver Skandinavien och att marknadstrenden påvisar ökning av maskinellskogsavverkning. Ökningen medför problem
för företaget då de i dagsläget endast får ut 150 aggregat/år. Nedan listas identifierade problemen som hindrar denna utökning och utvecklingspåbörjan.
Idag sker monteringen i en så kallad fast monteringslayout där montörer, verktyg,
komponenter etc. samlas kring en punkt. Denna typ av montering leder till ytmässig
begränsning. Begränsningen innebär att en montör åt gången kan arbeta på aggregatet. Ett aggregat tar 40–44 timmar att färdigställa och monteringen kan inte upprampas. Följden är låst monteringstid till dagens cykeltid som innebär att marknadstrenden inte kan tillgodoses på grund av låg produktivitet.
För att lösa problemet ska monteringslayouten övergå till en stationsuppdelad sekventiell montering. Sekvensen kräver dokumenterad och standardiserad sekvens/monteringsmetod. Idag finns ingen sådan dokumenterad. Sekvensen kräver
också att nödvändigheter identifieras för varje station som material och tidsbehov.
En standardsekvens/metod löser även problemet med långa upplärningstider.
Inför ett produktionsutvecklingsprojekt är utvärdering av nuläget viktigt dels för att
få en bättre förståelse över vad som behöver göras, dels för att kunna utvärdera
resultatet och dels användas av företaget som grund för fortsättning med projektet.
Avsaknad av en sådan utvärdering medför ett behov som måste mättas innan projektet påbörjar/fortskrider. Uppdaterade dokument som layouter och flödesinformation bör finnas dokumenterat för att kunna utgå från nuläget och jämföra förändringar mot. Dessutom är nulägesanalysen viktig för uppfyllanden av syftet (kap.1.2)
Till sist identifierades under granskningen problem med stillestånd. Materialförsörjningen till montören fungerar inte. Materialhanteringsmetod avses föreslås för
att förhindra suboptimering (fokus på ett område där kringliggande områden
glöms). Suboptimering riskerar medföra att utvecklingen inte förbättrar produktiviteten och är således viktigt att beakta därför behövs även förbättringsförslag ges.
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1.3 Avgränsningar
I detta projekt är tidsdimensionen tyngdpunkten (8 veckor med hållpunkter) och
kräver snäva avgränsningar för att möjliggöra högre kvalitativt resultat.
Ambitionen är att bidra med material, i enlighet med omfattningen, som dels visar
möjligheterna för vidare arbete (t ex för resterande produktvarianter, balansering
och förbättring), dels ger grund för fortsatt arbete. Ambitionen är inte att resultatet
ska implementeras inom tidsramen för detta projekt.
Tabell 1.1: Projektets avgränsningar med kommentarer.
Avgränsning
En produktvariant (enligt företagsönskemål): SP 661 LF.
Implementering
Produktionsutveckling → monteringsprocessen.
Processen
Fixturer och arbetsstationernas exakta utformning
Balansering av flödet och förädlingsstationer

Nya maskiner/verktyg och liknande
Kostnadskalkylering

Arbets- och behovsstudien
(Metodstandard)

Simuleringen

Layoutframtagning och förslag

Materialstyrning och förbättringsförslag

Kommentar
Genom att rikta fokus på en variant ges underlag till företaget för vidare arbete med resterande varianter.
Endast material som möjliggör/kan användas för implementering avses.
Endast produktionsutv. i produktframtagningsprocessen.
Omfattar vidare endast monteringsavdelningen.
Endast den interna monteringsprocessen i framtagningskedjan.
Arbetet avser inte att ta fram fixturer/jiggar för förflyttning
och dockning (annat projekt sköter det) och arbetsstationernas utformning då montörer än inte vet hur de vill ha det.
Endast tre stationers-flöde tas fram (företages önskemål).
Fler stationer utvecklas av företaget vid behov. Dessutom
görs en första grundläggande balansering. Optimeras vidare
av företaget/författaren efter projektöverlämning/avslut.
Avser inte att undersöka och ta fram nya maskiner/verktyg
och liknande. Endast befintliga kommer användas, dock kan
enstaka förslag på nytt ges.
Kostnaderna anses hållas inom rimliga gränser då endast befintliga verktyg och maskiner samt arbetsstyrka etc ska användas. Utv.projektet avser utveckla befintligt läge med befintliga resurser (alt. minimala).
Arbetsstudien avser översiktliga monteringssteg där de detaljerade stegen (ex: insatsråvaror) räknas in i dessa steg.
Fördjupning sker successivt av företaget/författaren efter
detta projekts avslut.
Endast en grundläggande simulering görs. Mer avancerade
simuleringar tar lång tid och efterfrågas inte. Simuleringen
används som värdeflödesanalys för t.ex. producerad enhet/timme och ledtid samt för enklare balanseringskontroll.
Layouten kommer uppdateras och förnyas då föråldrad
version erhållits. Flera olika layoutförslag ges inte då större
fokus läggs på framtagning av monteringssekvens. Grundläggande förslag ges som ska byggas vidare av företaget.
Avser endast förslag kring utförande av materialstyrnings
metod: Kanban och Kitting samt i layout föreslå grundläggande lager platser (buffertar). Förbättringsförslag listan avkortas då liksom alla system finns flertalet förbättringsmöjligheter. Fördjupad implementeringsförklaring överlämnas
till litteratur/angivna referenser.
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras nödvändig teori för projektet. Teoriavsnittet ämnar ge en
teoretisk grund till berörda teorier. Referensramen grundar sig på litteraturstudien
som presenteras i bilaga 2. Läsaren bör fördjupa sig inom LEAN-filosofin – som
syftar till att minimera slöseri (muda) – för att tydligare förstå förbättringsförslagen
som presenteras i kapitel 4. Se till exempel (Dennis, 2016).

2.1 Nulägesanalys
Avsikten med en nulägesanalys är att utvärdera och bistå ett utvecklingsprojekt med
information om nuläget samt framhäva förbättringsmöjligheter (Canea, u.å).
Karlsson (1990) påtalar att om hänsyn till ett befintligt läge inte tas är risken stor
att bra tillvägagångssätt tappas. Samtidigt behövs data vid förbättringar. Utan data
dyker frågor upp som: Har vi verkligen förbättrats? Nulägesanalysen är därför något som kommer följa med utvecklingen även efter att detta projekt överlämnas.
2.1.1 Utvärderingsfrågor
Bellgran & Säfsten (2005) nämner två övergripliga mål med en utvärdering: ”Vad
är det vi har?” och ”Vad vill vi uppnå?”. Mer specifika frågor för att underlätta
utvärderingsprocessen ges av Bellgran (1998) och presenteras av Bellgran &
Säfsten (2005) se (se bilaga 3).
2.1.2 Rapid Plant Assessment
Rapid Plant Assessment (RPA) är enligt Goodson (2002) ett bedömningshjälpmedel som används för att få ut så mycket som möjligt av en rundtur i produktionen
och ämnar till att ge struktur för turen. Verktyget består av 20 ja/nej frågor och 11
utvärderingskategorier där företaget värderas från dåligt till bäst i klassen (se bilaga
4). Ur utvärderingsmodellen kan en poängsumma på maximalt 121 poäng fås (bäst
i klassen). Resultatet genererar förbättringsmöjligheter inom kategorierna samt bra
aspekter med produktionssystemet. Vidare kan resultatet användas för att dels jämföra mot förbättringar, dels identifiera mål för vidare utveckling och dels möjliggöra ständiga förbättringar disciplin. (Goodson, 2002).
2.1.3 Processkartläggning
Soliman (1998) beskriver processkartläggningen i tre steg: (1) Identifiering av produkt och tillhörande delprocesser. (2) Insamling av data. (3) Visualisering av flödet.
Resultatet av de tre stegen kan illustreras på flera sätt (Krajewski, Ritzman, &
Malhotra, 2013) Däribland listar Krajewski et al. (2013) flödesschema där flödena
illustreras med hjälp av figurer. Flödesschemat kan till exempel illustrera materialoch informationsflöden. Genom att kombinera processkartläggningen med nuvarande layout kan rörelsemönster framhävas (Bellgran & Säfsten, 2005).

2.2 Processtyp och produktionslayout
Två viktiga faktorer att ta ställning till vid utförande av förädling i ett system är
processtyp och layout. (Slack, et al. 2013)
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2.2.1 Processtyp
Produktionen kan delas upp i tre olika processer: engångsproduktion, intermittent
produktion och kontinuerlig produktion (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2005). Engångsproduktion handlar om omvandlingsprocesser som producerar en produkt eller produkt med specifikt kundönskemål i små serier (Schultz, 2014). I intermittentproduktion framtas liknande produktslag i återkommande perioder i samma system
medan i den kontinuerliga processtypen tillverkas en produktslag från råvara till
slut (ex. massproduktion) (Bellgran & Säfsten, 2005).
2.2.2 Layout
Layouten av en process eller operation (ex montering) handlar om hur uppställningen av resurser som adderar värde positioneras samt hur aktiviteterna tilldelas i
layouten. Utformningen och tilldelningen avgör transformationsflödet och längden
bör minimeras samtidigt som rimliga dimensioner och rum för flexibilitet ges.
(Slack, et al. 2013). Vidare diskuterar Slack et al. (2013) kring fyra olika layouttyper samt dess för- och nackdelar. Flödesorienterade layouter är dominerande i industrin på grund av deras låga genomloppstid och produkter i arbete jämfört med
till exempel den funktionella layouttypen som däremot har lägre störningskänslighet (Ståhl, 2009). Flödeslinjer är taktade och förflyttning sker taktat och styrs av
den långsammaste processen för att skapa balans (Petersson, et al., 2015)
Monteringsutförande
I en 15-företagsstudie utfärdad av Säfsten & Aresu (2000) undersöktes företagens
aspekter och visioner samt aspekter kring hur framtida monteringssystem ska se ut.
Undersökningen resulterade till gemensamma faktorer: Linjelayout (monteringslinjer), uppdelning i del- och slutmontering bör vara tydlig, monteringen ska ske sekventiellt (i ordning) och modularisering av processen. (Säfsten & Aresu, 2000)

2.3 Standardisering
Standardisering är grunden för ständiga förbättringar. Standardisering av processen
innebär att berörda enas om det hittills bästa tillvägagångsätt. Avvikelser från sättet
blir då möjliga att identifiera. Även vidarearbete och förbättringar av nuvarande
standard möjliggörs och således kan standarden ständigt uppdateras mot det bättre.
Vid framtagning av förädlingsstationer bör specifikt sekvensen tas i beaktning.
2.3.1 Metodstandard
Genom att skapa en metodstandard (standard av manuellt arbete) kan en sekvens
tas fram där precedensvillkor tydligare framhävs. Vidare förändringar utgår från
standarden och i takt med användning förbättras och optimeras metoden. Petersson
et al. (2015) tillägger att när en första grov metodstandard tagits fram kommer avvikelser sinom tid dyka upp. Standard & Davis (1999) styrker genom aspekten att
standardiserat arbete inte är statiskt och bör uppdateras då bättre arbetsmetoder som
minimerar avvikelser eller på andra vis förbättrar utförandet identifieras.
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2.4 Värdeflödesanalys och simulering
En värdeflödesanalys är en analys över värdeflödet och används för att kartlägga
nuvarande men också framtida tillstånd för att enklare påvisa resultatet av utfört
arbete. Värdeflödet kan göras med hjälp av ”papper- och penna” verktyget som
Rother & Shook (2001) beskriver genom insamling av mätvärden så som takttider,
cykeltider, ledtider och ställtider. (Rother & Shook, 2001) nämner att en övergripande analys görs först för att sedan rikta in sig i en specifik del.
2.4.1 Simulering – FACTS Analyzer
Tekniken har utvecklats och datorsimulering sägs vara det mest effektiviserade
verktyget för analys av produktionssystem (Ng et al., 2007). Simuleringsprogram
som finns idag är bland annat: Delmia Production, FlexSim och FACTS Analyzer.
Simuleringen möjliggör för användaren att visualisera resultatet samt experimentera med modellen som ökar förståelsen för systemet (Ng et al., 2007). En ökad
produktionstakt, förändrade ledtider etc. medför alla olika utmatningar som är av
intresse för berörda att undersöka. Experiment och aspekter kan prövas direkt i modellen och på så vis slippa lägga resurser för faktiska utföranden (Ståhl, 2009). Trots
de positiva aspekterna har komplexiteten av simuleringsprogrammen medfört till
en begränsad användning i industrin (Ng et al., 2007). Genom simulering kan flaskhalsar och genomflödesantal upptäckas och optimeras (Thour, 2014). (FACTS användes i rapporten se bilaga 5 för beskrivning av olika funktioner i FACTS Analyzer.)

2.5 Materialstyrning
Materialstyrning beskrivs som planeringen och tillvägagångssättet för leverans till
försörjningskedjan. Tillvägagångssättet påverkan på hur väl systemet kan konkurrera i marknaden samt hur väl systemet fungerar internt. (Storhagen, 2011)
2.5.1 Kitting
Kitting går ut på att specifikt material till en produkt eller delmoment i monteringskedjan plockas och levereras till dit där kittade materialet ska skapa värde (station).
Komponenterna som kittet består av sammanställs i lager. Kittat material kan sedan
följa med monteringen genom stationerna alternativt tillhöra en specifik station.
(Hanson & Brolin, 2013)
2.5.2 Kanban
Genom att tillverkningsordern tillkommer i det sista steget i produktionsflödet
skapas ett behov på produkt som tillfredsställs genom att sista delprocessen drar
(efterfrågar) detaljer uppströms från tidigare delprocess som i sin tur drar från föregående led osv. På så vis fås ett jämnare flöde där en aktivitet påbörjas först när
behov finns. För att delprocessen uppströms ska få kännedom om behov skickas efterfrågan med hjälp av en signal, ett så kallat beställningskort, Kanban. (Hågeryd, et al.,
2005)
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2.6 Lean och Förbättringsförslag
Målet med Lean är att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter (s.k. slöseri/muda).
Petersson et al. listar åtta vanliga sölerier däribland väntan, transport och rörelser,
outnyttjad kompetens. (Õno, 1988) syn på eliminering av dessa sölerier är att titta
på tidslinjen (kundorder in till pengar in i banken) och handlar det om att eliminera
eller minimera slöseriet där emellan. Se: (Dennis, 2016) och (Liker, 2004) för fördjupning inom Lean och Toyotas tankesätt (förbättringsförslagen i kapitel 4.4 grundar sig på dessa).
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3. Metod
I detta kapitel kommer använd metod som är uppbyggd av övergripande metoder
(se figur 3.1) redovisas. Metoden är projektets flöde och görs sekventiellt. I teoriavsnittet gavs en teoretisk bakgrund till metoderna. Kommande rubriker ämnar
svara på frågan: ”Hur utfördes projektets delar?” genom beskrivning av utförandet
av metoden och dess ingående delmetoder. Analyserna som görs är både av hård
och mjukkaraktär.

Figur 3.1: Illustration över använd metod. Uppbyggd av flera metoder som kombinerats till en. Illustrationen visar även projektets flöde samt vilka kapitel av teoretiska referensramen och resultatet delarna berörs av.

3.1 Litteraturöversikt och urval (steg 1 i flödet)
I projektets initiala skede genomsöktes skriftlig dokumentation osystematiskt. Därefter valdes initiala söktermer som används i flera databaser. Se bilaga 2.

3.2 Nulägesanalys (steg 2 i flödet)
Nulägesanalysen användes som grundläggande data inför projektet och ämnade till
att ge en uppfattning och känsla för systemet i utveckling. För att lyckas krävdes
mycket fältarbete därför är metoderna i kapitlet delvis sådana som underlättar systematiskt arbete ute i fältet. Datainsamlingen gjordes i ett antal delmetoder. Delmetoderna är både kvantitativa och kvalitativa till sättet som sedan jämförs och analyseras enligt (Creswell & Clark, 2011) tolkningsmetoder.
3.2.1 Utvärderingsfrågor
Delmetoden gjordes både via ostrukturerad intervju och strukturerad intervju. Intervjun omfattade frågeställningar om nuläget, mål och framtidsvisioner. Frågorna
som togs fram var delvis baserade från framtagna frågeställningar av Bellgran och
Säfsten, (Bellgran & Säfsten, 2005). Frågorna formades för att passa projektet och
följdfrågor som svarar för den ostrukturerade delen dök upp. Intervjuerna spelades
in för att möjliggöra full koncentration på intervjupersonen. Efter avslutad intervju
analyserades svaren och en struktur byggdes upp. Referens för utförandet (där en
fördjupad beskrivning kan läsas) kommer från (Eklund, 2012) som beskriver intervju som datainsamlingsmetod mer utförligt. Eklunds beskrivning och tips användes
i denna del samt andra delar där intervju/frågeställning omfattades.
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3.2.2 Rapid Plant Assessment
För att få ut så mycket som möjligt av rundvandringen och utvärdera verksamheten
kritisk under initiala fältarbetet användes metoden Rapid Plant Assessment (RPA).
RPA:n utfördes genom att:
•
•

•
•
•

I förväg granska och förankra sig på frågorna samt utvärderingsmallen för
att veta vad man ska titta på.
Ett antagande om en ideal organisation gjordes. Det vill säga en tydlig bild
av hur en organisation i världsklass ser ut. Till exempel Toyotas produktionssystem som följer ”The Toyota Way” och kan anses vara i världsklassnivå (Klefsjö, 2009; Liker, 2009; Toyota-Global, 2018). Antagandet
gjordes för att kunna jämföra poängsättningen mot detta ideal och användes
som utgångspunkt.
Informationen samlades sedan genom att titta på verksamheten (fältarbete).
Även samtal med montörer gjordes för förtydliganden.
Inga anteckningar tas för att rikta full fokus till rundvandringen.
Efter rundvandringen samanställdes intryck och information och verktygets
modeller fylldes i. Därefter gavs kommentarer på brister och bra aspekter
samt förslag på vad bör göras för att uppnå högre poängsättning.

Fördjupande förklaring för utförandet av Rapid Plant Assessment ges av (Goodson,
2002).
3.2.3 Processkartläggning
Kvalitativinformation till material- och informationsflödena samlas genom intervjuer från utvärderingsfrågorna. Genom att granska plocklistor och fråga montörerna kunde materialflödet tas fram. Frågor som hur de påbörjar sin plockrunda och
hur de går, vart de buffrar materialet. Data till informationsflödet samlades genom
intervju med produktionsansvarig om flödet, start-slut. Metoden är inspiration från
den (Soliman, 1998) beskriver: (1) Identifiering av produkt och tillhörande delprocesser. (2) Insamling av data (från intervjuer, RPA och övrigt fältarbete). (3) Schematisk visualisering av flödet.

3.3 Framtagning av layoutförslag (steg 3)
Layouterna som görs i projektet görs i CAD programmet CATIA. Data till layouten
samlades genom vandring i lokalerna samt mätning av avstånd. Nulägesanalysen
bidrog även med data eftersom systemet kritisk granskades då. Initialt gjordes skisser av nulägeslayouten på papper för att sedan föras över till CATIA för att få både
en 2D och 3D Layout. Processtyp och monteringsutförande väljs genom att följa
Slack et al. (2013) metod och teorin från kapitel 2.2.
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3.4 Standardisering (Steg 4)
När nulägesanalysen utfördes och en känsla för systemet byggdes påbörjades arbetet med arbets- och behovsstudien (fig. 3.2). Ser vi till avgränsningarna omfattade
denna del sekvensframtagning (metodstandard) och materielbehov.

Figur 3.2: Metoden för arbetet med metodstandard och materialbehov. Orange pil
indikerar att fältarbete är viktig i alla steg även som begynnelsesteg.
3.4.1 Metodstandard
Sekvensframtagningen utfördes via nära samarbete med montörerna. Utförandet (se
numrerade listan nedan) gjordes för att standardisera det repetitiva monteringsarbetet. Nära arbete med montör möjliggjorde förankring hos medarbetarna, rätt nivå
på sekvens samt blev processen enklare än om utomstående själv hade försökt sig
på det då montörerna själva vet hur de vill ha det.
1. Skapa förståelse för behov av metodstandarden
2. Skapa en grov metodstandard. (Kom ihåg att metodstandarden ständig ska
förbättras.)
3. Provkörning av metodstandarden
4. Tidsättning – avvikelser från tiden ses då tydligare samt identifieras förbättringar enklare när man har något att kontrollera mot.
Metoden/numrerade listan ovan för framtagning av metodstandarden bygger på två
referenser: Petersson et al. (2015) samt Ståhl (2009). Denna process (repeteras)
förenklades genom framtagning av ett verktyg också inspirerat från Petersson et al.
(2015) samt Ståhl (2009). Verktyget, som delades ut till montör, kan ses i Bilaga 8
och består av instruktioner samt plats för ifyllning av data.
3.4.2 Materialbehov
Genom granskning av metodstandarden påbörjades arbetet med framtagning av
materialbehov. Sedermera granskades vad som byggde upp komponenterna i respektive steg i metodstandarden. Analysen möjliggjordes genom fältarbete, d.v.s.
observationer av arbetet och hur monteringen skede vilket gav grundläggande förståelse av vilka komponenter som satt vart. För att få en fördjupad bild granskades
monteringspärm. Pärmen innehöll bland annat plocklistor och kataloger med
sprängskisser över komponenterna. Genom att kolla på plocklistor kunde rätt komponenter tas fram (överflöd eller ej giltiga komponenter kunde på så vis sållas bort).
Sprängskisserna granskades för att förstå kopplingen och vilka komponenter som
satt var. Detta bekräftades genom att gå ut och titta (fältarbete). Slutligen, för att få
rätt artikelnummer och antal, gjordes en koll mot plocklistorna och sedan matchades materialet med artikelnummer och antal mot rätt steg i sekvensen. Excel användes för att förenkla tilldelningen.
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Utifrån ovan blev även plocklistorna strukturerade efter sekvensen. Dessa nu strukturerade plocklistor kan användas till Kitting utförandet (se kapitel 2.4.1). Plockaren vet då exakt vad som ska plockas samt till vilket steg och station kittet ska till.
De förnyade listorna kan då agera beställningssignal i Kanban systemet (se kapitel
2.4.2).

3.5 Simulering i FACTS-Analyzer (Steg 5)
FACTS Analyzer är mjukvaran som används i detta projekt (se kapitel 2.4 för teori).
FACTS bygger på diskret händelsestyrdsimulering (Discrete Event Simulaton,
DES) (Ng et al., 2007). Informationen som matas in i mjukvaran kommer från ovan
utförda steg samt observationer i fältet. Genom simuleringen testades till exempel
sekvensen där stationer som utgjorde flaskhalsar visualiserades. På så vis kunde
stegen från metodstandarden flyttas till tidigare eller senare station och skapa balans
i linjen. Samtidigt granskades genomloppsantalet (througput). Simuleringen gjordes enligt två faktorer: (1): Uppdelat med avseende på jämnt antal aktiviteter i stationerna. (2): Balansering utefter tidsåtgång. Dessutom lades ett skift in i Fall 2.
Förklaring och instruktioner av utförandet, och inmatningsparameterar ges i bilaga
6.

3.6 Materialstyrning- och förbättringsförslag (Steg 6)
Genom att granska teorin (ex: kapitel 2.5) samt gå igenom datainsamlingarna från
tidigare steg i metodflödet kunde en del förslag ges på förbättringspunkter. Förbättringspunkterna grundar sig på Lean-filosofin vilket är passande för monteringslinjer (fördjupningsförslag av filosofin ges i kap. 2.6). Genom att granska tidslinjen
(start-slut) kan icke-värdeskapande aktiviteter identifieras och reduceras.

3.7 Ramverk för produktionsutveckling
På grund av komplexiteten som omfattas kring produktionsutvecklingsprojekt är
metoden och dess delar i sin helhet inspirerad från Bellgran och Säfsten (2005) utvecklade ramverk. Utifrån deras beskrivning har den presenterade metoden tagits
fram dels för att passa in i projektet, dels för att passa in i tidsbegränsningen som
nämns i avgränsningskapitlet. Se (Bellgran & Säfsten, 2005) för förklaring till de
olika delarna. Boken har vidare använts som stöttepelare för ide-generering och
basfakta.
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av utfört arbete – uppdelat efter stegen i metodflödet (kap. 3). Initialt presenteras nulägesanalysen sedan presenteras nuvarande
layout och ett grundläggande layoutförslag ges. Vidare presenteras framtagen metodstandard/sekvens samt materielbehovet. En uppdelning av sekvensen görs till tre
sekventiella stationer. Två olika situationer prövas genom simulering i FACTS
Analyzer. Slutligen ges förbättringsförslag som ämnar bidra till ökad produktivitet.

4.1 Nulägesanalys (datainsamlingsresultat)
Nedan presenteras resultatet av nulägesanalysen som är projektets primära datainsamling (se kapitel 2.1 och 3.2).
4.1.1 Utvärderingsfrågor
Svaren till utvärderingsfrågorna presenteras i bilaga 3. Utvärderingsfrågorna bidrog till omfattningen och problemdefinitionen som ses i kapitel 1.2 och 1.2.1. Utöver det erhölls en fördjupad förståelse för systemet och företaget som helhet.
4.1.2 Rapid Plant Assessment
Resultatet av utförd RPA utvärderingar hamnar på cirka 60 % (tabell 4.1). Utvärderingarna kan ses i bilaga 4.
Tabell 4.1: Resultatet av utförd RPA. 12/20 Ja. Poäng 73/121.
Modell
Ja/nej frågor till RPA
Utvärderingsmall till RPA

Resultat
Antal Ja: 11/20 (55 %)
Poäng: 73/121 (60 %) [Medel: 45 %]

Kommentarer om utförd metod ges i utvärderingsmallen (se bilaga 4) där anledning
till poängsättning ges. Kontentan av utförd RPA är att problem finns och produktionssystemet kan förbättras för att bli mer Lean. Främsta förbättringspunkterna är:
visualisering, struktur, ordning och reda, standardisering, samt yt-användning. Vidare kan mycket göras för att närma sig: bäst i klassen och grundläggande förbättringsförslag ges i RPA:n. (Förbättringsförslag som kompletterar RPA förslagen ges
i kapitel 4.4)
4.1.3 Flödesanalys
Notera att flödena endast avser monteringen. SP Maskiner arbetar i projektform
med kund och innan beställning kan flertalet informationsutbyten ske. Produkten
som avses är SP 661 LF varianten. Se bilaga 9 för schematiska bilder av flödena.
Informationsflödet
Företaget arbetar i projektform med sina kunder. Därför finns återkoppling mellan
företag och kund innan, längst med och efter projektet. Monteringsprocessen påbörjar genom att en kundorder inkommer. Affärssystemet registrerar ordern. Detta
genererar en tillverkningsorder i systemet som sammanställs, genom utskrift, i en
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pärm som följer med aggregatet till dess det är klart. Pärmen innehåller bland annat
kund-, material- och kvalitetskontrollinformation. Efter detta uppstår två flöden:
(1) Produktionschefen kontrollerar mot affärssystemet materialsituationen och rättar sig efter det (t.ex. inköp vid behov). Sedan ges plocklistor till montör som påbörjar plockningen. Vid upptäckt av materialbehov då förmedlas ansvarig och inköp görs. När plockningen är klar registrerar det i systemet via produktionschefen.
(2). Tillverkningsbehov skapas som skapar mindre del-tillverkningsordrar. Se bilaga 9 för en schematisk bild av ovan beskrivning. Genom detta informationsflöde
möjliggörs för systemet i helhet att tillverka, montera och skicka ut färdiga aggregat.
Materialflödet
Materialet plockas från lager därför rör sig materialet vilket kan ses i den schematiska illustrationen. Lager som används är: Hylla B-C-D-E-K-L-M-N-O-V. Sedan
används två olika lagerhissar. Även tillverkade och förmonterade komponenter körs
ut till slutmonteringen av montör. I slutmonteringen behöver montören kopplingar,
muttrar, slangar (insatsvaror) etc. Dessa plockas dock inte till stationen utan hämtas
vid behov. Genom granskning av layouten nedan (kapitel 4.1.4) och ev. bilaga 10.1
kan en uppfattning om rörelserna av montör i lokalen och under montering fås.
4.1.4 Nuläges layout
Nedan (figur 4.1) ses nuvarande layout av lokalen. Denna används vid förbättringsförslag av ny layout men också för att få en förståelse för avstånd och hur materialet
och personalen rör sig i lokalen. I bilaga 10.1 ges en större bild samt markeringar.

Figur 4.1: Nuvarande layout av produktionsytan. (Författaren, 2018)

4.2 Processtyp- och Layoutförslag
Monteringslinjen bör vara flexibel och klara av resterande varianter som monteras
utöver 661:an, (d.v.s. intermittent processtyp). Eftersom utrymmet är begränsat kan
inte allt lagras intill stationerna utan måste transporteras till rsp. station vid behov.
Därför är Kitting lämpligt kombinerat med Kanban-system för att få rätt material
till monteringslinan – beroende på förädlingsprodukt – vid rätt tidpunkt. Insatsvaror
och slangar som kräver mindre utrymme förvaras i närheten vilket reducerar onödiga rörelser som sker i dagsläget.
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Nedan (fig 4.2) ges ett layoutförslag över monteringslinjen. Till skillnad från nuvarande layout är förslaget anpassat efter en sekventiell monteringslinje i en intermittent process och inte efter fast positioneringslayout. (se Bilaga 10.2 för förklaring)

Figur 4.2: Layoutförslag med stationerna samt större buffertplatser utsatta
(författaren, 2018).

4.3 Metodstandard, materialbehov och simulering
I delkapitlet presenteras nuvarande framtagen dokumenterad metodstandard och
ledtider (se figur 4.3). Uppdelning av standarden görs som sedan prövas i simulering enligt fallen nedan. Fall 1 balanserades med avseende på aktiviteter och fall 2
på ledtider. Materialbehovet för respektive moment presenteras i bilaga 11 på
grund av utrymmesskäl.
4.3.1 Metodstandard, ledtider och balansering

Figur 4.3: Metodstandarden inkl. ledtider samt två balanseringsfall som
prövas i simuleringen nedan (kap. 4.3.2).

4.3.2 Simulering
Simuleringsutförandet kan ses genom bilaga 5–7. Replikeringar som gjordes kan
ses i Bilaga 7. Nedan ses resultat/data då uppdelning av sekvens, med avseende på
(fall 1, figur 4.4) antal aktiviteter och (fall 2, figur 4.5) ledtid (och långsammaste
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steget), gjorts. Även fall 3 ses (fall 2 med 7–17 skift inlagd, figur 4.6). Simuleringshorisonten är 20 produktionsdagar för alla fall.
(Fall 1) Grundläggande balansering med avseende på antal aktiviteter:

Figur 4.4: Vänster: Info om sekvensen: Throughput (producerad antal/H). Ledtid (start/slut tid per st).
Mitten: Utnyttjande av station 1–3. Vi ser att station 1 och 2 blockeras ca 60% (=>låg utnyttjandegrad).
Höger: Flaskhalsar. Vi ser att det som orsakar den låga utnyttjandegraden är station 3. Station 1 väntar
på station 2 som i sin tur väntar på station 3. Simuleringshorisonten är 20 produktionsdagar.

(Fall 2) Grundläggande balansering med avseende på ledtid:

Figur 4.5: Vänster: Info om sekvensen: Throughput (producerad antal/H). Ledtid (start/slut tid per st).
Mitten: Utnyttjande av station 1–3. Vi ser att station 2 och 3 väntar en del. Stationernas kapacaitet utnyttjas cirka 90%. Höger: Flaskhalsar. Väntandet medför flaskhalsar. I fallet är station 1 och 3 är flaskhalsar. Simuleringshorisonten är 20 produktionsdagar.

Nedan ses fall 3 (fall 2 fast med 07–17 skift). Ledtiden blir såklart högre p.g.a.
större oplanerad tid trots att totala insatta tiden för stationerna fortfarande är som i
fall 1 och 2 d.v.s. ~24 timmar.

Figur 4.6: Resultat av fall 3. Mindre throughput, längre ledtid. Inlagda skift som begränsar
arbetet förklarar detta. Simuleringshorisonten är cirka 20 produktionsdagar.
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4.4 Förbättringsförslag
Referens för nedanförslag ges i teoriavsnittet (kapitel 2.6) även hur dessa kan utövas och implementeras ges i nämnda referenser (t.ex. 5S, förbättringstavlor,
Lean-möten etc.). Listan är avkortat då liksom alla system finns flertalet förbättringsmöjligheter.
•

•

•

•

Stationen/stationerna
o Standardiserad plats för verktyg.
o Tydligt markerade positioner för verktyg med namngivning och ev.
bild/kontur
o Färgkodade verktyg enligt stationer och för vilket aggregat.
o Ordning och reda i och kring stationen (allt som inte tillhör ska
bort, tänk 5S.)
o Lyftbord så att operatör inte böjer sig ner. Flera böjningar om dagen tar tid och orsakar smärtor.
o Frekvent använda verktyg ska vara nära tillhands och ska ej kräva
allt för komplicerade rörelser för att komma åt.
o Tydliga instruktioner ska finnas uppsatta. Nu när metodstandard
finns ska denna vara synlig för alla (tänk på att förbättra den).
o Materialet bör förvaras nära tillhands. Att gå fram och tillbaka för
insatsvaror adderar till slöseri-tid som i längden blir lång om än
obetydlig för stunden.
Standardisering av buffertar, lager, skrot och pallar
o Tydligt markerade och specifika platser för ovan. Ska vara enkelt
att t.ex. skilja på skrot och användbart. Utgående aggregat (d.v.s.
aggregat som är klart och väntar på utleverans) ska ha specifik och
tydlig plats och inte ställas där det finns plats för tillfället.
o Tydliga lagerhylls-etiketer. Ska inte vara svårt för plockaren att
identifiera vad som ligger i vilken hylla. Leta = icke-värdeskapande. Ev. även karta över lager som plockaren kan granska.
Plockning
o Ha en designerad plockare. På så vis behöver inte tid tas från värdekedjan (monteringen). Plockaren matar stationsbuffert kontinuerligt vid behov. Idag stannar monteringen då montör behöver
plocka.
o Ta fram plockmetoder. Det är t.ex. inte värdeskapande att manuellt
räkna fram 80st insatsvaror (ev. våg, eller autoutmatning/räkning),
eller gå i fel ordning/plockrunda.
o Ta fram tydliga plocklistor ordnade efter station så att plockaren
enkelt kan se vart materialet ska.
Materialstyrning
o Kanban och Kitting (se teori 2.5).
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Resultat

•

Överlag
o Börja använd mätetal (nyckeltal) ex: cykeltider, ledtider och takta
monteringen, OEE/MAE. Detta görs för att kunna värdera och
identifiera problemområden och inte nödvändigtvis för att stressa
och negativt värdera montör.
o Ha periodiserade möten för förbättring av och samtal om metodstandard.
o Visualisera vinst, kvalitet, brister, förbättringsförslag, lyckade projekt etc.
o Sätt dit arbetsmattor se (Axelsson & Ölmen, 2017, s. 23) för förslag. Bra mattor förmildrar smärtor som kan uppstå med tiden.
o Föremål ska inte ligga på varandra i hög då det kan leda till onödigt letande samt kräver onödiga förflyttningar för att komma åt.
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5. Diskussion och Kritisk granskning
Nedan diskuteras resultatet, metoden samt görs en kritisk granskning kring olika
aspekter. Dessutom granskas utvecklade förmågor och ytterligare kunskapsbehov.

5.1 Resultatdiskussion
Syftet med projektet var att påbörja utvecklingen av monteringsprocessen för att
företaget ska närma sig deras långsiktiga mål; att kunna tillgodose den växande
marknadstrenden. Detta skulle uppnås genom ett antal mål (se kapitel 1.3). Målen
har knutits med teorin och metoden för att säkra uppfyllandet. På så vis anser författaren att syftet är uppnått. Resultatet som fåtts fram gås igenom nedan.
5.1.1 Nulägesanalys
Gjordes delvis för att få en bättre känsla och förståelse för systemet samt sätta grund
för framtida utvecklingsarbete. I litteraturen nämns det att en nulägesanalys är en
bra övning för den/de som kommer hålla på med utvecklingen då underlag ges för
vidare arbete samtidigt skapas också behövlig känsla för systemet i fråga.
Denna del hade kunnat göras som eget projekt, vilket oftast görs vid större projekt.
Resultatet är dock tillräckligt för syftet, målet och projektets utformning överlag.
Med facit i hand hade det nog varit bättre att satsa mer på metodstandarden och få
ut en bättre sådan (mer detaljerad). Dock hade man då gått miste om nulägesanalysen som kändes viktig för att förstå systemet i utveckling utöver det att resultatet
nu kan byggas vidare på och användas vid utvecklingens fortskridning. Teorin om
nulägesanalysen ovan styrker detta påstående bland annat genom tilltal att jämförelser ständigt bör göras mot denna insamlade data. När man utfört t.ex. förbättringsförslagen kan RPA-metoden göras på nytt för att värdera.
Vidare kan man utveckla flödena mer och förtydliga dessa samt även mäta tidsåtgång för flödena samt delstegen i flödena. Utöver tidsättning bör aktörer involverade tydligare sättas ut för att på så vis enklare få tag i rätt personer samt undersöka
om den process som personen utför till exempel kan automatiseras.
5.1.2 Layoutförslag
Eftersom fastpositionering ska övergå till station baserad sekventiellmontering
kommer layouten förändras. Layouten som ges är grundläggande och även denna
del med tanke på projektets begräsningar (tidsperspektivet) kan göras till ett större
projekt. Återigen anses det dock att syftet är uppfyllt då det initiala steget har tagits.
Layouten bör då måttsättas vid behov. Dock bör man först bestämma sig vad layouten ska användas till. Är layouten målet eller endast hjälpmedel för utvecklingen.
Som nämndes har layoutförslaget gjorts grundligt i enlighet med syftet då tidsbegränsningen inte möjliggjorde för en mer detaljerad variant.
5.1.3 Metodstandard och materialbehov
För att kunna ha tre stationer bör man enligt teorin ovan ha en dokumenterad och
standardiserad metodstandard vilket nu finns. Eftersom man övergått från att allt
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material gått till en station till att fördela det på tre måste behovet granskas vilket
så har gjorts. Metodstandarden bör som nämnts i teorin ständigt förbättras. Metoden
som tas upp ovan baseras på detta. Därför har fokus lagts på att se till att företaget
förstår och börjar dokumentera och utveckla metodstandarden. Att ha en metodstandard är viktigt då man säkrar kunskapen som finns och enklare kan sprida den
bland övriga montörer. Då minskar allvarlighetsgraden om någon t.ex. blir sjuk eftersom fler kan utföra processen och enkelt kan kolla igenom dokumentationen vid
behov.
Tidsättningen som gjorts tycktes både av författaren och företaget inte behövde göras mer detaljerad i detta läge utan har bekräftats som bra av tre olika aktörer. Som
med all datainsamling finns variation och noggrannheten skiljer sig åt. Genom att
använda en annan metod (som tas upp i metoddiskussionen nedan) fås mer detaljerat resultat som förenklar hela utförandet dock fås med nuvarande metod likgiltigt
resultat (dock mer arbete och inte lika detaljerad). Med kunskap och ett fundament
som fås från första dokumenterade metodstandarden kan man inför framtida utveckling fördjupa sig ännu mer efter behov.
5.1.4 Simulering av metodstandard
Simuleringsresultatet har granskats och validerats genom att i FACTS-Analyzer använda Animerings verktyget som visar hur materialet flödar. Genom målsättning
att efterlikna tänkt verklighet och stämma av med utmatningen (output) som ges har
korrigeringar gjorts. I vissa fall har t.ex. flödet blockerats och då har en fördjupad
analys av orsak fått göras för att förhindra detta. Även här har referenserna i teorin
(om simulering) använts för vägledning. Dock ska man vara kritisk till resultatet då
det är rätt svårt att få till en simulering som är helt lik verkligheten. Antaganden har
gjorts för t.ex. förflyttning mellan stationerna, samt plockning av artiklarna. Därför
kan resultatet skilja sig från potentiellt verklig utförande. Allt eftersom projektet
fortlöper efter överlämning och teorin och metoden blir verklighet kan simuleringen
uppdateras. Enligt teorin (referenserna i teorin om simulering) är simulering av ett
redan befintligt system enklare och mer säker (gällande noggrannhet) då data kan
hämtas från verkligheten och kan stämmas av mot verkliga data. Det simuleringen
visar nu är att monteringslinjen med den framtagna sekvensen faktiskt är bättre än
nuvarande. Detta är förväntat bland annat av självklar anledning; montering på tre
aggregat samtidigt går fortare än en. Ursprungligen tog sekvensen 22H (exl. kontroll och en del andra delprocesser). Uppdelning på tre aggregat ger ungefär framtagen tid i fall 3, vilket är indikation på att simuleringsresultatet stämmer. Med snävare tidsåtgångar mot verkligheten hade simuleringen kunnat säkras ännu mer. I
dagsläget är simuleringen dock fortfarande bra för att experimentera och se hur
olika förändringar påverkar nya systemutförandet utöver visning att tänkt sekvens
fungerar bra.
Nästa steg är att simulera: svets, plockrundan, förmonteringsstationerna, kontrollstation och slutmontering. På så vis har vi fått in hela systemet. Simuleringen från
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denna rapport uppfyller sitt syfte genom att påbörja utvecklingen. Simuleringen påvisar möjligheterna och kan göras mycket mer detaljerad. T.ex. kan klockslag för
transport av pall preciseras genom att lägga till gångtider eller tider för eventuella
framtida AGV truckar.
5.1.5 Punkter på förbättringsområden och hur dessa kan förbättras
För att klargöra om en förbättring faktiskt är en förbättring är tidmätningar före och
efter ett sätt att göra det. Ett annat är produktivitetsmätningar. Mätningar av detta
slag görs inte i detta projekt. Förslagen kan dock användas för vidare arbete med
utveckling i produktionssystemet. Nulägesanalysen kan användas för avsaknad av
tidmätning för att granska förbättringarna. Förbättringsförslagen är sådana som författaren anser kan förbättras efter fältarbete, intervjuer etc. och grundar sig på litteratur och utbildningen.
Sammanfattning: Vi har nulägesanalysen, layoutförslag, standardisering av metod
och materialbehov, simulering, och förbättringsförslag. Nämnda delar kan ständigt
förbättras och uppdateras. Med utförda delar har utvecklingsarbetet påbörjat och
banar väg för framtida utvecklingsarbetet och syftet är således uppfyllt.

5.2 Metoddiskussion
Varje steg i metodflödet diskuteras nedan. Utgångsfrågor är: Var metoden lämplig?
Varför just det tillvägagångssättet? Vad hade man istället kunnat göra och hur hade
det utfallet blivit?
5.2.1 Litteraturstudie
För att få fram relevanta referenser och fördjupa sig inom området söktes det i flera
olika databaser. Utgångspunkten var att få så många, olika, input som möjligt från
olika källor. Böcker och kurslitteratur användes i stor uträkning vilket även gav fler
fördjupningskällor via deras referenser. Överlag har litteratursökningen och studien
givit bra referenser av olika typer från olika författare m.m.
Genom att spara sökorden hade en mer detaljerad beskrivning kunnat göras.
5.2.2. Nulägesanalys
I enlighet med syftet är utförd metod acceptabel och levererar det syftet efterfrågar.
Med detta projekt har utveckling således påbörjat och inför framtida arbete finns
mycket mer att bygga vidare på.
5.2.3. Layout
Då författaren inte tidigare gjort layouter i denna skala blev det lite metodlöst dock
var en bra början att fulskissa layouten i A4 papper medan man granskade lokalen
och sedan pussla ihop de i ett större pappersark för att slutligen övergå till CATIA.
5.2.4. Standardisering (Metodstandard)
Företaget ville inte filma processen i detta läge. Genom filmning av process kunde
programvaran AviX ha använts. I AviX delar man upp processen i olika uppgifter
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(tasks) och sedan raffinerar uppgifterna ytterligare enda ner till den nivån man vill.
Videon som görs är tidsatt och på så vis fås samtidigt tidsåtgången för processen
och respektive uppgift/deluppgift. Alla aktiviteter kan sedan tilldelas en klassifikation (t.ex. värdeadderande, nödvändig, väntetid, slöseri). Tydligt blir också hur montör utför uppgiften samt vilka behov (material, yta osv) som behövs. Resultatet blir
tydliga pajdiagram och tabeller med olika nyckeltal givna. Med använd projektmetod gjordes en manuell process för detta vilket inte var helt enkelt. Materielbehovet
gicks igenom manuellt vilket tog lång tid. Sekvensen som togs fram blev inte helt
detaljerad men tillräcklig för en början. Nästa steg i utvecklingsarbetet blir att detaljera metodstandarden och då får författaren nog använda AviX eller motsvarande
tekniskt hjälpmedel.
Genom att tilldela företaget verktyget och påbörja framtagningen av metodstandarden som nu blir nuvarande dokumenterade standard kan standarden påbörja med
fundament inför framtida utvecklingsarbetet.
Fler tidsättningar kunde göras, då tidmätning är ett bra sätt att granska metodens
utveckling, men företaget krävde inte noggrannare tidsanalys (i detta stadie) eftersom t.ex. ±10 minuter (beroende på omständigheter) inte påverkar nämnvärt.
Istället riktades fokus på att faktiskt få en fundamental dokumenterad standard som
nu kan utvecklas och förbättras. Därför togs beslutet att inte göra fler tidsättningar.
Diskussion med tre aktörer bekräftade beslutet.
5.2.5 Simulering
För att klara av att simulera var det extra nödvändigt att fördjupa sig inom FACTSAnalyzer. Genom att göra flera övningsuppgifter byggdes kunskapen upp. Detta
möjliggjorde för uppbyggnaden av simuleringen. Metoden var att bygga upp simuleringen enligt den i bilaga 6. Överlag granskades simuleringen visuellt och kontroll mot output. Hade simuleringen gjorts av ett nuvarande system hade kontroll
kunnat göras mot verkligheten vilket helt klart hade varit säkrare. man får göra är
att allt eftersom man implementerar monteringslinjen och stationerna uppdatera simuleringen och anpassa den allt mer efter verkligheten. Läs mer om detta ovan:
kapitel 5.1.4 Simulering av metodstandard (första styckets nedre del).
5.2.6 Förbättringspunkter och förslag för förbättring
Genom att kombinera allt arbete ovan kunde förbättringspunkter identifieras och
förslag på förbättring ges. Förbättringsförslagen är avkortade och anser endast att
påvisa möjligheter. Dessutom är det förslag som är realistiskt att utföra utan större
kostnad. Att t.ex. förslå full automation av systemet är orealistiskt och väldigt kostsamt av ett monteringsarbete av detta slag. Med idéer och förslag från industri 4.0
kan automatiseringen öka men författare anser att automation i var fall i detta läge
och med dagens tekniknivå inte kan uppnå full automation till rimliga kostnader.
Sammanfattning: Vi ser att metoden leder fram till uppfyllnad av syftet. Nulägesanalysen kan kännas överflödig men har bidragit till fördjupad förståelse och
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givit grund för projektets fortskridning (även efter överlämning). Layoutförslaget
är grundläggande och ges för att visa hur man kan tänka inför framtida koncept.
Framtagning av metodstandard och materialbehov hade kunnat göras med AviX
eller liknande hjälpmedel. Detta hade som nämndes ovan underlättat en hel del då
processen finns på film. Simuleringen ska granskas kritisk då den görs över ett tänkt
system vilket blir svårare att verifiera och validera. Antaganden har gjorts vilket
kan påverka utfallet. Förbättringspunkterna är en del som på sätt och vis knyter
ihop projektet där information som fått genom utfört metodflöde bidrar till förbättringspunkter.

5.3 Kritisk granskning
Nedan granskas resultat kritisk med avseende på teknikens möjligheter och begränsningar, människors/aktörers ansvar, miljö och arbetsmiljöaspekter, ekonomiska och samhälleliga aspekter. Även kunskap-och kompetensbehov granskas.
5.3.1 Teknikens möjligheter och begränsningar
Tidigare diskuterades en del om olika tekniska hjälpmedel som kan användas för
att underlätta framtagningen av resultatet. AviX kan användas för att filma processen som sedan underlättar identifiering av metodstandard, behov etc. Nackdelen är
väl den att man filmar processen vilket kan få motreaktioner av aktör som blir filmad i form av motvillighet mot filmning (vilket t.ex. har utgjort en begränsning för
detta projekt). Dessutom kan aktörens handlingar påverkas vid aktiv granskning
vilket kan resultera till olämpligt eller osant material.
Simulering användes i projektet. Simulering av denna typ är en växande trend (därför gjordes simuleringen då författaren ville fördjupa sig någorlunda inom det).
Trenden ökar då man med detaljerad simulering efter utfört arbete med AviX (eller
manuellt som i detta projekt) så kan simuleringen ge goda utmatningar. Dock krävs
ständig förbättring, förfining och stor datainsamling för att komma så nära verkligheten som mojigt. Detta måste ansvarig aktör tänka på. Vidare kan simuleringen
användas för att experimentera med olika utfall. Man ska ha i åtanke att trots detaljerade mätningar är det svårt att 100 % matcha simuleringen med verkligheten.
Författaren anser att företag kommer att ha stor nytta av IT-tekniska hjälpmedel
som simulering samt nämnda hjälpmedel för framtagning av metod och identifiering av icke-värdeskapande aktiviteter. Även 3D-CAD modellering används och
bör användas mer för att få ut 3D layouts som enkelt kan modifieras då layouten
modifieras.
5.3.2 Miljö och arbetsmiljö
Genom utfört projekt kan miljöpåverkan minskas då t.ex. en metodstandard finns,
förslag för förbättringar ges etc. Dessa bidrar till en säkrare produktion vilket minimerar skrot.
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Genom att ständigt arbeta med metodstandarden kan negativa aspekter i arbetet
identifieras och elimineras. Tynga luft, jobbiga moment, onödiga moment etc kan
elimineras alternativt minimeras. Genom att införa en monteringslinje av denna sort
kan även sociala aspekten öka. Montören samarbetar och kommer i kontakt med
övriga montörer och aktörer i större uträkning. Idag är det mycket självständigt arbete. Dock kan det som Taylor (1911) fick uppleva uppstå motreaktioner om människorna i systemet inte vill ha ett fullt standardiserat, taktat, arbete då tidspressen
ökar.
5.3.3. Ekonomi och samhälle
Rent ekonomisk kommer detta projekt inte spräcka plånboken. Det som lär kosta är
fixturer etc. (annan projektgrupp sköter denna del). Förbättringarna som tagits fram
är sådana som kräver minimala åtgärder och kostnader samtidigt som stora ekonomisk vinning kan göras (utöver övriga positiva aspekter som nämnts). Konsult brukar användas för datainsamling (tidmätningar m.m.). En konsult kan kosta en del.
Ska denne simulera också kan kostnaderna sticka iväg. Dock har företaget fått bra
underlag och kan antagligen fortsätta en bit själva och minimera konsultbehov.
Genom ökad produktivitet och säkrare produktion kommer företaget kunna leverera
mer. Detta gör att arbetsbehovet kan öka. För ett samhälle innebär detta ökade jobbmöjligheter och är ett bidrag mot ev. minskad arbetslöshet.
5.3.5 Erhållen kunskap och vidare kunskapsbehov
Under projektet har den teoretiska kunskapen beprövats och visat skildringen mellan teori och praktik (som oftast verkar vara mer komplext). Insamling av data har
varit nyckeln till projektet och författaren har med utfört projekts förstärkt denna
förmåga och sett hur insamling av data kan användas i verkligheten för att förbättra och utveckla system. Under projektets gång har även kunskapsbehov identifieras som underlättar kommande utföranden av liknande projekt. Nedan stycken
ger några exempel.
Kunskap som erhållits inom de olika delarna har utgjort en grund som nu kan utvecklas. Till exempel kan metodstandarden vid utförande på nytt enklare göras.
Större kunskap behövs möjligen inom de tekniska hjälpmedlen men även det har
erövrats genom analyser (t.ex. har AviX-kunskaper erövrats trots att det inte används). Med hjälp av IT-stöd av denna sort blir resultatet säkrare och enklare att
erhålla och kan granskas enklare.
Simuleringen: Ökade simuleringskunskaper är angeläget då detta är en växande
trend. Författaren anser att simuleringen endast ska användas som hjälpmedel och
inte som riktlinje då det vid det här laget i utvecklingsprocessen är svårt att simulera ett system som liknar verkligheten eftersom t.ex. plocktider och annan data
saknas. Detta ses då tidsinmatningarna till simuleringen är antaganden och ovisa.
Därför vill författaren åter påtrycka att resultatet av simuleringen inte ska ses som
någon riktlinje utan endast hjälpmedel för att påvisa hur simuleringsverktyg kan
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användas för att granska utfall. Simulering är relativt nytt och växande trend, därför finns oidentifierade kunskapsluckor och osäkerhet som kan orsaka felaktigheter. Svårigheten är just att identifiera kunskapsluckorna och osäkerheterna. Vidare är gjord simulering mindre komplext. Vid större och mer detaljerade simuleringar blir simuleringsbehovet mer angeläget. Vid mer komplexa systemsimuleringar kan andra tekniska hjälpmedel användas som talats om ovan (bl.a AviX).

Överlag kan (och ska) som nämnts ett produktionsutvecklingsprojekt ständigt förbättras. Erhållna kunskaper ska därför ses som fundament för framtida utveckling.
Upprepningar, som nämndes initialt, av liknande projekt förenklas och kan göras
mer komplexa.
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6. Slutsatser
Genom utfört arbete har författaren breddad sina kunskaper utöver det som givits i
utbildningen. Utbildningen har inte haft lika stor fokus på produktionsutveckling
vilket satt sina utmaningar. De kunskaper som erhållits har författaren dock försökt
använda och utvecklat vidare på. Men ett produktionsutvecklingsprojekt av denna
sort kräver betydligt mer tid. Därför har projektet avgränsats utefter dessa begränsningar. Förhoppningsvis tar SP Maskiner till sig de framtagna resultaten och bygger
vidare på detta och att de fått en djupare inblick i möjligheterna dels för området
och utveckling men också för de teknikerna möjligheterna som finns. Bland annat
simuleringen och AviX som diskuterades ovan.
Resultatet påvisar att framtagen monteringsutförande ökar produktiviteten samt underlättar arbetet för montör då metodstandard finns och kan nu ständigt förbättras i
enlighet med förbättringsförslagen ovan (kap 4.4). Utmatningstakten ökar enligt resultatet med 66 % jämfört med nuvarande utformning och procedur.
Företaget vill expandera producerade antal från 150 enheter/år till 210 enheter/år.
Genom resultatet ses att utmatningstakten ökar med 66 % jämfört med nuvarande
utformning och procedur. Detta innebär 250 enheter/år. Slutsatsen som kan dras är
att projektets resultat uppfyller omfattningen i kapitel 1.2.
Nedan ges kort en bild över utfört arbete och resultatet.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Intervjuresultat påvisade orsaker till förändring samt framtidsplaner och
grundade projektets omfattning och problemdefinition.
Rapid Plant Assessment (RPA) gav initial överblick av systemet och en djupare förståelse för det samt förbättringsmöjligheter.
Information- och materialflöde dokumenterades för att kunna få en bild av
flödet.
Nuvarande layout togs fram då det inte fanns en uppdaterad av nuläget.
Principiellt layoutförslag ges för tre stationer med tillhörande buffert
Metodstandard togs fram för att få en tydlig dokumentation på utförandet
vilket var viktigt för projektets fortskridning och är viktig inför framtida
utveckling. Standarden optimeras ständigt och underlättar vid upplärning.
Även ledtider ges för respektive aktivitet i standarden.
Materialbehov till varje station togs fram för att kunna tilldela rätt material
till rätt station.
Grundläggande balansering görs av metodstandard som påvisar 66 % förbättring gällande utmatningstakten från analyserad process.
Med konstant arbete kan ett aggregat skickas ut ur linan, enligt fall 1: ~4
[h/enhet], enligt fall 2: ~2.33 [h/enhtet]. Fall 3 (skift) är närmare verkligheten då monteringen inte är igång dygnet runt. Fall 3 ger 8 [h/enhet].
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Slutsatser

•

För att lyckas med monteringen krävs mer än bara optimerad monteringsutförande. Därför gavs även förbättringsförslag (Se kapitel 4.4). Förbättringsförslagens nytta analyserades inte. Men rent logiskt kan antaganden göras
att förbättringsförslagen underlättar i systemet och människorna som arbetar
i det. Ex minimeras icke-värdeskapande aktiviteter genom minimering av
oordning, gångtid och andar onödiga rörelser (typer av muda) något som
påverkar utfallet negativt.
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Bilaga 1 – Produktbild
Nedan visas lite bilder på SP-aggregatvariant 661 för att ge läsaren en känsla på
vad som monteras.

Se angiven källa: (https://youtu.be/QjJgeRY2ZNY) (SP Maskiner, 2009) för en
videopresentation över en liknande produkt med liknande funktion, dock anpassad
för lite andra krav.
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Bilaga 2 – Litteraturundersökning och urval
Ett första steg var att granska relevant litteratur som införskaffats och använts under utbildningens gång däribland:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Bilaga 3 – Utvärderingsfrågor
1/2 Utvärderingsfrågor med svar
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2/2 Utvärderingsfrågor med svar (fortsättning)
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Bilaga 4 – Rapid Plant Assessment
(1/3) De 20 frågeställningarna Fig B4.1:

Figur B4.1: Rapid Plant Assessment: Frågeställningarna, företaget fick 11/20 JA.
(2/3) De 11 bedömningskategorierna: Fig B4.2

Figur B4.2: Rapid Plant Assessment: Utvärderingsmall som gjordes. Företaget
fick poäng 73/121.
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(3/3) Kommentarer till utvärderingen:
#1: Personalen vet vem intern och extern kund är och är högt angelägna om att göra
rätt och tillfredsställa kunden. Varje aggregat slutkontroleras före leverans för att
säkra att kundspecifikationerna etc. möts.
VD följer med på rundtur vilket visar engagemang. Besökare blir väl bemötta av
företaget. Hade dock varit bra med t.ex. layout/produktionskarta att följa under
rundturen.
Uppföljningar på kundtillfreds. och produktkvalitet finns ej synligt presenterad vilket medför lägre poäng. Moralen för arbetare ökar om de ser positiva resultat tydligt
samt kan kvalitetsbrister och negativa trender enklare korrigeras med given feedback.
#2: Lokalen är ren, säker med tydliga varningsmärken där behov finns (lyftanordningar). Oönskade ljudnivåer hålls låga, luftkvaliteten är god med god luftkonditionering. Välbelyst lokal och stämningen i lokalen är exceptionell. Omsorg till
större som små komponenter tas. Dock noterades t.ex. enstaka skruv på golvet dock
anses det vara acceptabelt med tanke på mängden små insatsvaror.
Buffertplatser är någorlunda uppmärkta i vissa platser dock finns brister. Lagerhyllorna är uppmärkta dock är vissa uppmärkningskyltar dolda bakom annat, samt förekommer otydliga hyllplatsmarkeringar. Visst verktyg är färgkodade efter fast
monteringsstation och vissa stationer har uppmärkta platser för verktyg. Dock brister det i vissa stationer där verktyg saknar specifik plats.
5S-metoden för ordning och reda hade varit angeläget för detta och bör implementeras för att få bättre ordning och enhetliga verktygs och buffert platser med förnyade etiketter/markeringar där behov finns. Betyg 5 fås istället för 7, trots den goda
miljön etc., då specifika platser för saker och ting saknas.
Genom bättre ordning och reda och tydligare markeringar kan systemet bli enklare
och effektivare för alla involverade.
#3: Efter observation sågs kontrollrum och kontor i produktionsytan där styrdata
visualiserades tillgängligt för alla montörer. Dock samlas inte mycket styrdata vilket bör göras. Betyg 5 fås då det inte enkelt går att identifiera: arbetsgrupper/personal i produktionsytan (vem arbetar var?); statustavlor/status över produktion;
Kanban-system och färgkoder (trots Kanban-utförande för vissa små detaljer).
Otydlig styrning till stationerna. Instruktioner som finns samt övrigt informationsmaterial är ej tydligt presenterade och har i förekommande fall ingen standardplats.
Tydligt och synlig layout över produktionen saknas även.
#4: Produktionen är utjämnad på så vis att man inte överproducerar. Produktionen
påbörjar vid order vilket minimerar risk för överproduktion. Provningsstationen
taktar produktionen och är synlig därför kan tempot sänkas vid behov för att inte
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parkera aggregat utanför. Kanban-system bör implementeras för materialtillförsel
till alla fasta stationer samt i framtida sekventiella uppdelning.
#5: Den låga poängsättningen beror på att produktionen är ytmässigt låst p.g.a. fast
monteringslayout. Att utföra monteringen i monteringsutförande så som produktionslinje (teori) där Lean-teori implementeras i stor uträkning och anpassas efter
behov anses bättre gällande t.ex. produktivitet och kvalitet (även om kvaliteten redan är hög!). Material plockas av operatör innan start vilket leder till längre cykeltider (start-slut tid). I förekommande fall (för små detaljer som skruvar/muttrar)
måste operatör göra flera rundor till bufferten bort från stationen. Materialet bör
istället där det är möjligt direkt levereras till respektive station (i alla fall i framtida
monteringslinje) och minimera materialrörelsen. Ska endast flyttas en gång och så
kort distans som möjligt.
Dock fås inte lägre betyg då ytan överlag är god med minimala truckkörningar.
Rullbanor borde användas eller liknande/ alternativ (andra alternativ) där det är
möjligt! Speciellt i korta sträckor.
#6: Nivån på PIA hålls minimal. Produkter sätts inte i arbete förrän ordern tillkommer. Det är också då material plockas. Alltså bunkrar man inte med plockat
material, som bara tar plats och tid, i väntan på order. När produkten är monterad
går den direkt till nästa steg (kontroll).
#7: Arbetarna i företaget är väldigt angelägna om att göra det bra för sig och på så
vis även kunden. Gruppen är motiverade och trivs i rollerna. De är väldigt kunniga
inom resp. arbetsområden samt tar kurser för att ständigt bli bättre. Detta märks dels
via spontana intervjuer, dels vid "mingel" och dels vid teamwork för t.ex. framtagning av arbetsmetod. Lagsport efter jobbet med montörer utövas, personal har enhetlig klädsel. Avsaknad av problemlösnings metoder visualiserade samt diagram
över t.ex. kvalitetshöjande/förbättrings-projekt.
#8: Maskiner används inte i stor utsträckning. De anordningar som används fungerar bra. Saker och ting känns inte gamla dock är det svårt att identifiera städloggar
och underhållsloggar.
#9: Avsaknad av standardiserade arbetsmoment. Avsaknad av plockmetod för små
detaljer som underlättar och förminskar felplock av t.ex. antal vilket kan kosta tid
för omplock. Fixturer är inte enhetliga med de olika varianterna. Justeringar får
göras av montörer för att fixturer ska passa i vissa lägen. Poka-yoke metoder för
plock eller liknande finns ej (t.ex. kan montör plocka fel slang/skruv utan att någon
varning ges).
#10: Integrerad försörjningskedja. Likartade komponenter kommer från liknande
leverantörer. Dock dras inte produkterna från leverantör som om de vore del av
företagets egna steg i monteringen. Att beställa från leverantör ska kännas lika naturligt som att plocka från egen hylla (ideal). Bättre kontroll och samtal med
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leverantör bör hållas samt bör leverantör som kan tillfredsställa behoven hittas. Idealt ska en leverantör kunna leverera komponenter direkt vid behov för att minimera
stillestånd pga. materialbrist. Vidare är personlighet/kundspecifikation från leverantör till systemet viktigt i denna kategorin vilket en del komponenter innehar som
levereras speciellt för SP.
#11: Att sätta poäng 11 här hade varit fullt acceptabelt p.g.a. högt kvalitetstänk.
Genom arbete i projektform och noga kontroller innan kund får aggregat möjliggörs
leverans av högkvalitativa produkter. Ständiga kvalitetsförbättringar görs. Dock visas inte detta upp tydligt i produktionen.
#12: 73 är en relativt hög summa och företaget kan anses vara ett av de bättre. Som
teorin säger kan företag dock alltid förbättras. Problem med visualisering, struktur
och standardisering är stort, samt ytanvändningen.
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Bilaga 5 – Funktioner i Facts-Analyzer (teori)
Kort om FACTS-Analyzer: FACTS är en diskret-händelsesimulerings mjukvara.
Användare är till exempel produktionsingenjörer som vill simulera produktionsflödet för att få kunskap om processen. Verktyget är passande i tidiga processutvecklingsprojekt för att illustrera flödet samt undersöka nyttan. En del funktioner, som
använts i projektet, ses i tabellen undertill (Tab B5.1).
Tabell B5.1: Nedan ses en tabell över olika objekt som användes i simuleringen
#
1

Namn
Flödet
(Flow)
Variants

Förklaring
Flödet. Hur varianter (komponenter) rör sig i simuleringen.

3

Inmatning
(Source)

Inmatning av material. Styr hur och hur ofta material tas in samt
vilken variant (typ).

4

Utmatning
(Sink)

Utmatning ur flödet. Styr hur utmatningen sker.

5

Assembly

Operation där två eller flera varianter monteras.

6

Disassembly

7

Conveyor

8

Buffert

9

Orderlogik

10

Facade

Objektet är till för att modellera materialhantering i monteringslinjer. Agerar som typ av buffert som signalerar produktbehov
via orderlogiken.

11

Timetable

I objektet förmedlas skift som kopplas till flöden och övriga objekt.

2

Objekt

Varianter är det som rör sig genom flödet. Till exempel
material, komponenter övrigt (pallar osv).

Motsatsen till Assembly. Här används den dock som avlastningsmekanism från palldragare/AGV/truck/(leveranssätt).
Transportör av komponenter i definierad sträcka och hastighet.
Trots namnet/utseende kan objektet användas som olika metoder.
Används som modell för buffert i prod.flödet.

Orderlogiken används för att hantera och förmedla order från
olika objekt i en modell till andra objekt.

Se simuleringsmetoden i kapitel 3. för att få en förståelse över hur programmet
och dess funktioner användes.
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Bilaga 6 – FACTS-Analyzer Metod/instruktioner
Nedan instruktioner förutsätter att viss kunskap om FACTS-Analyzer finns. Då en
detaljerad beskrivning går att göra men blir för lång.
1. Sätt ut objekten enligt figuren nedan

2. Skapa varianter: I denna simulering skapades en variant för aggregatramen, en
för komponenter till respektive station (1–3), samt pall.
3. Varianterna måste flöde längst med objekten. Sätt ut flöden.
3.1 Ett flöde för ramen:

3.2 Ett flöde för komponentvarianterna (repetera för rsp stationskomp.):
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3.3 Skapa ett flöde för pallar och koppla enligt nedan (repetera för rsp. utmatning)

4. Sätt nedre tre buffertarnas kapacitet till 2.
5. Koppla pall och rätt ”KompStation” för respektive nedre inmatnings objekt.
Gå till Creation → Variants och ställ in enligt nedan.

6. Plockstationerna:
6.1 Ställ in processtid för rsp. (Antagande som får göras genom att granska nuvarande plocktid).
6.2 Ställ in EPT (ackommoderar för t.ex. mänskliga variationer som uppstår i ett
system) Detta görs för alla ASSEMBLY objekt.
7. Avlastningsstationerna
7.1 Ställ in 5min processtid. Också ett antagande. Kan ökas till t.ex 10-20min utan
att påverka resultatet nämnvärt dock anses 5min vara OK.
8. MaterialBuffertStation#
8.1 I Ordertable ställ in respektive komponenten variant som ska beställas (ex: station 1 kräver komponenter för station 1).
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8.2 Processtid 2min
9. Monteringsstationerna
9.1 I Assembly tables ställ in enligt följande:

Gör samma sak för resterande stationer. Se dock till att ställa in rätt komponent.
9.2 Process time EPT: Manual
9.3 Setup Time 10:00
9.4: Process time: Efter metodstandard och arbetsmätningen
10. Transport:
10.1 Accumulating. False
10.2 Length 180 och Speed 0.2 (Detta gör att förflyttningen tar 15min)
10.3 Capacity 1, Use Capacity: False.
11. Utmatning
11.1 Process time: 0.
12. Beställning kopplas enligt nedan.

13. Timetable
13.1 Lägg till ett skift och koppla sedan objektet med alla andra objekt.
Som vi ser är tidsinmatningarna antaganden och ovisa. Därför ska resultatet av simuleringen inte ses som någon riktlinje utan endast hjälpmedel för att påvisa hur
simuleringsverktyg kan användas för att granska utfall.
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Bilaga 7 – Simuleringsresultat
Resultat av 10 replikeringar: Fall 1 (Sekvens uppdelat efter aktiviteter) och Fall 2
(Sekvens uppdelat efter tidsåtgång) och Fall 3 (med skift):

Huvudresultatet är förbättringen simuleringen ger. Nedan presenteras mer detaljerat
förbättringsmöjligheterna som fås via ovan beräknade fall.
Resultatet av utfört arbete påvisar möjlighet till ökad utmatning*. I siffran som ges
exkluderas möjlig ökning som förbättringspunkterna kan medföra då dessa inte analyserats, men rent logiskt bör de öka produktiviteten ännu mer då icke-värdeskapande aktiviteter minimeras.
*Procentuella ökningen är beräknad genom att invertera throughputen från nuvarande fall samt fall 3 ovan. Måttet som användes för jämförelse är tidsåtgång per
producerad enhet [timme/enhet].
Nuvarande fall: TH = 24 [h/enhet] (från kap 4.3.1).
Siffran är hämtat från framtagen nuvarande och standardiserad metod (se figur 4.3)
och motsvarar metodstandarden då nuvarande monterings-tillvägagångssätt används.
Fall 3: 8 [h/enhet] (från fall 3).
Genom att invertera throughput från fall 3 (0,126 [enheter/h]) ser vi att en enhet
produceras på 8 timmar (d.v.s. 8 [h/enhet]).
Genom att likställa enheterna i båda kvoterna (nuvarande och fall 3) kan dessa nu
jämföras. Jämförelsen påvisar en möjlig procentuell utmatningsökning med cirka
66 % över nuvarande utmatningskapacitet. Resultatet medför att problem med
upprampning och anpassning till marknadstrenden gällande utmatning/år kan tillgodoses. Värdet ska endast ses som form av hjälpmedel och inte någon riktlinje (se
5.3.5 Kritisk granskning, stycke 3).
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Bilaga 8 – Metodstandard verktyg/mall
(1/2) Metodstandard verktyg/mall. Första sida
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(2/2) Metodstandard verktyg/mall. Utrymme för ifyllnad av data
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Bilagor

Bilaga 9 – Flödesscheman Info- och materialflödet
(1/2) Schematiskbild över Informationsflödet

Figur B9.1: Grundläggande informationsflödet i produktionssystemet.
(2/2) Schematisk bild över materialflödet

Figur B9.2: Schematisk bild över materialflödet (Författaren, 2018)
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Bilagor

Bilaga 10 – Layout: nuläget och förslag.
Uppdelat i två delbilagor: 9.1 (1/2) och 9.2 (2/2)
(1/2) Nulägeslayout:

Figur B10.1.1: Nuvarande layout (Författaren, 2018)
(2/2) Principiellt layout-förbättringsförslag:

Figur B10.1.2 Grundläggande exempel på framtida layout. Stationer och grundläggande buffertar utsatta.
Ovan hyllor och relativa dimensioner är tagna från nuvarande layout. Vi ser i nuvarande layout att buffert platser inte är stora intill station vilket underlättar för den
nya layouten då mindre yt-åtgång krävs. Förslaget är endast grundläggande och visar hur den kommande sekventiella monteringslinjen kan komma att se ut (därför
är inget annat utritat). Layouten tar tid att få till och bör göras som eget projekt i
fallet. Gröna hyllor är små och slangställen kan flyttas runt. Stationsområdena är
golvyta när aggregatet inte är på plats. Kontors väggar är temporära och kan flyttas
vid behov.
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Bilagor

Bilaga 11 – Materialbehov för stegen i metodstandarden
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