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Förord 

Den här rapporten dokumenterar och sammanställer all information under examensarbetet, detta ingår i den 

delen av min civilingenjörsutbildning i maskinteknik med produktionsinriktning. Examensarbetet utfördes på 

ABB AB Composites i Piteå under höstterminen 2009. Jag vill tacka alla personal på Composites som har hjälpt 

mig med mitt arbete under arbetsgång, främst min handledare Anders Holmberg, produktionstekniker Jörgen 

Hellsvik, Tomas Edmark och produktionschef Markus Holmlund . Dessutom vill jag rikta ett tack till min 

examinator från Luleå Tekniska Universitet, Torbjörn Ilar.   

Återigen är jag väldigt tacksam mot alla de operatörer som jag har samarbetat med och intervjuat, dessa har 

gett mig oerhört mycket förståelse för produktionsprocesserna i fabriken. 
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Sammanfattning 

ABB AB Composites i Piteå är en lokal affärsenhet inom ABB AB och underleverantör till övriga ABB bolag samt 

företag utanför ABB. De flesta produkter från Composites är högpresterande komponenter i 

fiberkompositmaterial och inriktade mot användning inom högspänningsapparater. Produkterna är unika i 

sina applikationer och egenskaper. Under tidigare år har företaget haft bredare sortiment. För att teknisk 

utveckling och produktion ska kunna fokuseras på produkter för elektriska högspänningsapplikationer har 

andra produktgrupper avvecklats. Det har skett flera omorganisationer inom företaget och nu har ledningen 

tagit ett nytt steg mot mer specifika produktgrupper och stort fokus på kompositisolatorer. Därför uppstår ett 

behov av att bedöma produktionskapacitet just i isolatorlinan. Kombiline är den allra första arbetsstationen i 

linan där isolatorrörämnen tillverkas. På grund av långa lindningsprocesser och härdningstider har denna 

arbetsstation sedan länge varit känd som en av de största falskhalsarna i hela isolatorlinan.  

Med ökad efterfrågan måste produktiviteten i befintliga maskiner ökas eller investeringar göras i nya maskiner, 

det är därför viktigt för företaget att se över sin produktionsplanering och vara medveten om var brister finns 

för att kunna vidta rätt åtgärder. Examensarbetet handlar om att bygga en modell i simuleringsprogrammet 

Simul8 som efterliknar hela arbetsprocessen i Kombiline. Sedan utvärderas effekten av olika 

produktionsförändringar genom simulering av olika scenarier. Resultatet ska användas som ett underlag för 

eventuell investering eller annat beslutsfattande. Dessutom har förbättringsförslag och rekommendationer 

angående produktionsprocess och arbetsmetoder tagits fram.   

Många förbättringsprojekt har genomförts på Kombiline under åren, både i arbetsmetod och i syfte att 

underlätta arbetsutförandet för operatörerna. Men att simulera produktion för arbetsstation är något nytt för 

företaget fast många känner till denna metod och har en positiv inställning till den. Simuleringsmodellen 

omfattar hela tillverkningsprocessen i Kombiline från råmaterial till färdigt rörämne innan det lämnas till nästa 

station i isolatorlinan. Experiment i Simul8 har utförts med variationer i följande experimentella faktorer: 

 Produktmix 

 Status av roving 

 Fyllnadsgrad för ugnarna och antal ugnar 

 Skiftform 

 Tidsminskning i lindningsprocess 

Både analys och resultaten av experimenten är dokumenterade i rapporten. Optimering i packning av roving 

som inkommande råmaterial, ökat antal roving i lindningsprocess, ökad arbetstid genom ändrad skiftform och 

tidsminskning i lindningsprocessen har i simuleringen visat en varierande grad av produktionsökning. Simul8 

programmet är ett bra verktyg för att ge outputprognos vid olika produktmix, anpassning av körschemat till 

kundorder och utvärdering av eventuellt behov av investeringar.  
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Abstract  
 
ABB AB, Composites in Piteå is a local business unit within ABB AB and an important supplier to other units 
within ABB as well as to the companies outside ABB. Most of the products are high performance composite 
components specially tailored for usage in high voltage appliances, thus making products unique in their 
applications and properties. In earlier years, the company had a wider range of products. In order to be able to 
focus higher technical development and production for some of the products the range has been reduced. 
According to the latest strategy, one of the core products is composite insulators. That’s why it is necessary to 
make an investigation into the capacity of the insulator production line. The Kombiline is the first work station 
in the insulator production line where the fiberglass tube is manufactured. Because of the long winding and 
hardening time required for each tube, the work station is known as one of the major bottlenecks in the entire 
line.  
 

When customer demand is increasing it is necessary to increase productivity in existing equipment or to make 

investments in new resources. It is important for the company to revise its production planning and be aware 

of the problems in order to take appropriate actions. The main work of the thesis is to build a model in 

simulation program, Simul8, which is supposed to reflect the real production in Kombi Line. Different scenarios 

caused by the changes in the production have been implemented in the simulation model to detect the 

reactions. The results can be used as the foundation for further investments or decision makings. In addition, 

Proposals and recommendations to improve the production processes and work methods are also considered 

as one important part of this thesis work.  

Many improvement projects have been carried out in Kombi Line over the years, both in optimizing work 
methods and in facilitating the manual work performance. Simulation of the production has not been done at 
Composites before, although many employees have the knowledge of the method and do have positive attitude 
towards it.  The simulation model includes the entire manufacturing process in Kombi Line from raw materials to 
finished insulator tube before delivery to the next station in the line. Different variations in the following 
experimental factors have been implemented in the simulation model and analyzed afterwards:  
• product-mix  
• Status of roving  
• Load and number of ovens  
• Shift pattern  
• Reduction of winding time 
 
Both the analysis and the results of these experiments are documented in the report. Optimization of the 
package size of roving, increased number of rovings in the winding process, increased working hours by 
changing shift pattern and time reduction in winding process show a variable degree of increase in production 
output in the simulation. Using Simul8 program is recommended to forecast output with different product mix 
in order to ensure the right driving schedule for customer demands and to assist in evaluating potential 
investment in the ovens. 
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1, Inledning 

I detta inledande kapital beskrivs examensarbetets bakgrund, mål och syfte, till sist avslutas med de 

avgränsningar som satts upp. 

1.1Bakgrund 

En ökande global konkurrens, minskad tillväxt och kreditåtstramningar är de faktorer som i dagsläget 
försvårar för de flesta företag . Kraven måste ställas ännu högre både på produkt kvalitet och effektivitet i 
tillverkningen. ABB AB Composites har alltid varit ett företag som månar om så väl produktutveckling som 
kvalitet. Nu är företaget inne i en expansiv fas för att förbereda sig för större marknadsandel och bli mer 
kundorienterat.   En ständig strävan efter effektivitet och kostnadsminskning är krav som ställs för att ge 
utvecklingsmöjligheter. Företaget har visat ett stort intresse att undersöka möjligheter för en 
produktionsökning.  
 
ABB AB Composites har varit etablerat i Piteå i tiotalsår och i början har det haft en bredare produktportfölj. 
Detta medförde att variationen i råmaterial också blev stor. Brett sortiment kan minska påverkan på företaget 
av sämre orderingång för vissa specifika produkter, men nackdelen med det är att produktionssystemet blir 
mer komplicerat. Till exempel det blir svårare att skapa enkla materialflöden, betydligt mer tidskrävande när 
det gäller produktionsplanering, kvalitetsuppföljning, produktutveckling och marknadsföring.  Därför är det 
viktigt att ha en produktionsstrategi som kan väga samma behov från marknad och effektiv produktion. (mer 
detaljerad beskrivning om produktionsstrategi i kapital 3.2.1.) ”Minskning av antal sorter kan leda till 
effektivare tillverkning och bättre lönsamhet”(Bicheno, 2005). Och det är precis vad Composites har gjort under 
åren och i den senaste omorganisation vid årsskiftet 2008/2009 har den traditionella tillverkningscellen, 
presscellen, avvecklats p.g.a. hård prispress som lett till dålig lönsamhet. Däremot så har ledningen beslutat att 
öka produktionen för isolatorlinan och andelen av omsättning från denna lina ska öka från en tredjedel till 
hälften av hela företagets omsättning. Produktionsstrategin måste hänga ihop med andra strategier, framför 
allt marknadsstrategier och produktstrategi. Därför har examensarbetet initierats för att göra en korrekt 
kapacitetsbedömning genom simulering av en av flaskhalsarna för denna lina, Kombiline.  Dessutom är det 
viktigt att ha kännedom om nuvarande arbetsprocess och arbetssätt för att kunna utveckla dem. Genom att 
tidstudera olika delprocesser i Kombiline fås en statistik över hur tidsförbrukning ser ut för olika varianter och 
produkter, dessa är de viktigaste indata till simuleringen. Examensarbetet har utförts på arbetsstationen 
Kombiline som tillverkar ihåliga rörämnen till främst större isolatorer och lindningskopplare, den största är uppemot 
10 meter lång.  Röret lindas med glasfiberarmerad epoxi som sedan härdas i ugnen i två steg. Den andra produkten 
som delar samma maskin är en så kallad ögla som ser ut som en ihålig platta och är betydligt mindre. Stationen har 
funnits sedan 80-talet och senaste ombyggnad ägde rum i april 2009.  
 
 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ge en pålitlig bedömning av hur ändring av de följande 

produktionsförutsättningarna kan slå på produktionskapaciteten i Kombiline: 

1, Produktmix 

2, Status av roving 

3, Fyllnadsgrad i ugnarna och antal ugnar  

4, Skiftform  
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5, Tidsminskning i lindningsprocess 

Detta material ska kunna ge tillräckligt stöd för att användas vid beslutsfattande av ledningen.  

1.2 Mål  

Målet med examensarbetet är först och främst att bygga en giltig och tillförlitlig simuleringsmodell i Simul8 

som används för att utvärdera effekten av de olika ändringar som beskrivs i syftet. För att kunna göra det så 

måste förståelse för olika processmoment byggas upp genom tidstudier, observation, intervjuer o.s.v. Den 

andra viktigaste delen är att kunna ge olika förslag angående arbetsprocess och arbetsmetod som kommer att 

gynna produktiviteten. 

1.3 Avgränsningar 

Simuleringsmodellen kommer att endast behandla arbetsstationen i Kombiline och dess tillhörande resurser.  

Ramen för examensarbetet är begränsad till Kombiline, flödet i resten av isolatorlinan kommer inte att 

studeras och analyseras. Ingen ekonomisk bedömning av kostnad för olika alternativ görs och detaljerade 

beskrivningar för de framtagna förslagen som kräver mer omfattande arbete kommer inte att ingå i detta 

arbete.  
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2. Företagspresentation 

ABB AB är världsledande inom kraft- och automationsteknik och koncernens bolag verkar i omkring 100 länder 

och har cirka 120 000 medarbetare. Det har 120 års erfarenhet inom teknik och produkt kategorin består av 

kraftprodukter, kraftsystem för kraftöverförings- och distributionsnät, varierande fart kontroll för elektriska 

motorer och Industrirobotar.  

 

2.1 ABB AB, Composites 

ABB AB, Composites är ett företag som tillhör divisionen Kraftprodukter och produktionsanläggningen ligger i 

utkanten av Öjebyn, ett lite samhälle utanför Piteå i norra Sverige. Företaget har erfarenhet av bearbetning av 

kompositmaterial sedan 1968. Huvudprodukterna är maskinbearbetade komposit komponenter, fiberlindade 

produkter och kompositisolatorer. Produkterna säljs främst till tillverkare av stora transformatorer, 

generatorer och högspänningsapparater. En stor del av produkterna går vidare till andra ABB-enheter i 

Sverige, men det finns också kunder i andra länder runtom i världen inom branscher som exempelvis elektro-, 

transport- och verkstadsindustrin. Fast Composites är en affärsenhet inom ABB koncern är konkurrensen lika 

hårt internt som externt. Kundorienterad produktion och lönsamhet är Composites filosofi. Composites har 

runt 160 anställda och en årsomsättning på runt 360 miljoner. 

 

2.2 Produkter 

 

Maskinbearbetade komposit komponenter 

Högpresterande fiberkomposit komponenter 

kombinerar hög hållfasthet och låg densitet med 

utmärkta isolerande egenskaper. Dessutom kan en hög 

motståndskraft mot kemikalier, värme och brand 

erhållas. Komposit är en växande grupp av tekniska 

material med stor potential 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Maskinbearbetade komposit komponenter 
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Fiberlindade produkter 

Produkter  som har en cylindrisk eller ihålig form lindas med 

fiberknippen (roving) gjorts av glas, aramid och polyesterfiber för 

att kunna ge en jämn yta och ofta mycket hög styvhet och 

trycktålighet.  

 

 

 

Komposit isolatorer 

Composites har utvecklat en unik metod för att extrudera 

silikongummirillor i spiralform på isolatorrör. Detta ger en stor 

flexibilitet för många parametrar.  

ABB’s komposit isolatorer används normalt i:  

 Högspänningsbrytare 

 Genomföringar 

 Transformator 

 Kabelavslutningar  

Spänning klass ≥ 145 kV 

 
 

  

Figur 2. Fiberlindade produkter 

Figur 3. Komposit isolator 
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3. Teori 

Under arbetets gång har teoristudien byggts upp kontinuerligt i syfte med att skapa djupare förståelse för hur 

produktionssimulering ska gå till och vilket tankesätt som krävs för att kunna förstå principen för produktionssystem. 

Eftersom simuleringsmetoden inte använts tidigare på Composites är beskrivningen av produktionssimulering mer 

detaljerad. 

3.1 Simulering  

”Experimentation with a simplified imitation (on a computer) of an operations system as it progresses through time, 

for the purpose of better understanding and/or improving that system.”(Robinson, 2004) 

3.1.1 Vad kan simulering användas till?  

Man kan dela upp världen i olika system som åtskiljs av reella eller fiktiva gränser eller gränsskikt. System som inte är 

under betraktelse förs samman till ett stort system som kallas omgivning. Det är även möjligt att dela in ett system i 

delsystem, eller att gruppera ihop flera system till ett större system(wikipedia). Normallt är ett system där olika 

komponenter samlas av någon anledning(Coyle, 1996). Checkland(1981) har identifierat fyra klasser av system: 

 Naturellt system: system som kommer från det ursprunget av universum.  T.ex. Atom 

 Designat fysiskt system: ett fysiskt system som är ett resultat av mänsklig design. T.ex. Hus, bil. 

 Designat abstrakt system: abstrakt system som ät ett resultat av mänsklig design. T.ex. Matematik och 

litteratur. 

 Mänsklig verksamhet: system av mänsklig verksamhet som skapas med eller utan avsikt. T.ex. En familj, en 

stad eller politiskt system. 

Alla dessa system kan simuleras, men i många situationer kan man inte enkelt bedöma om det är ett designat fysiskt 

system eller ett system av mänsklig verksamhet, utan att det ofta är en blandning mellan de två. Bank, tillverknings 

anläggning och transportsystem o.s.v. ingår i dessa situationer (Robinson, 2004).  T.ex. i tillverkningsanläggning är 

det fabrik och maskiner designad av människor medan det är också ett system av mänsklig verksamhet där människor 

befinner sig emellan.  Sådant system kan räknas som operationssystem. Produktionssystem är system som 

produktionen av varor och tjänster ordnas efter medan operationssystem har en bredare definition.(Läsare kommer att 

märka att olika författare använder olika system, produktionssystem eller operationssystem i samband med 

simulering.) 

3.1.2 Produktionssystem  

Generell identifiering av produktionssystems fyra specifika funktioner är: Tillverkning, transport, leverans och 

service(Robinson, 2004). 

De flesta produktionssystem är så komplexa att det är omöjligt att räkna fram en ”bästa lösning”. Vid 

produktionssimulering är det viktigt att betrakta flödesgruppen, linan, verkstaden som ett system. Ett 

produktionssystem är unikt. Skillnaderna mellan två produktionssystem kan vara mycket stora. (Ibid) 
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System = en avgränsad och samverkande mängd av objekt, med inbördes relationer, oftast med syftet att 

åstadkomma en viss funktion för att nå ett mål, se Figur 4.

 

Figur 4. Produktionssystem 

Avgränsningarna kring ett produktionssystem är valbara, d.v.s. man väljer själv vad man vid ett givet tillfälle 

vill betrakta som ett system. Det som lämnas utanför betraktas som omgivning(tillhör eventuellt andra system). 

Objekten i ett produktionssystem är av två slag. Dels permanenta objekt (resurser) som alltid återfinns i 

systemet, t ex operatörer, maskiner, verktyg, lastbärare, fixturer etc. Dels temporära objekt, som ankommer 

och lämnar systemet.  

Relationerna mellan objekten i ett produktionssystem består till stor del av regler. Det kan vara regler för att 

välja parti ur en mellanlager till en maskin eller för att välja nästa maskin bland några alternativ. 

Produktstruktur och operationslistor är också exempel på relationer mellan objekt.  

Målet med ett produktionssystem är att omvandla råvaror till färdiga produkter av en bestämd kvalitet, i rätt 

mängd, i rätt tid och till lägsta totalkostnad.  

Lagerproblem karakteriseras av en mängd gods som varierar i kvantitet utgående från en behovsstyrd 

uttagsprocess och en kontrollerbar påfyllnadsprocess.  

 

3.1.3 Struktur i produktionssystem 

Det centrala i ett produktsystem är samverkan mellan människor, maskiner, transportutrustning, köer och 

lager. Det är viktigt att studera helheten – hur delarna samverkar. Produkter, resurser och 

produktionsstyrningssystem är tillsammans med motivation (lönesystem mm) det som avgör prestanda hos ett 

produktionssystem. (Ibid) 

Produkt 

Ett produktionssystem kan vara avsett att producera alltifrån en till hundratals olika produkter. Produkterna 

kan dessutom se helt olika ut ur produktionssynpunkt(Ibid): 
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I. En produkt kan bestå av en artikel med en operation. 

II. En produkt kan bestå av en artikel med många operationer. 

III. En produkt kan bestå av tusentals artiklar med en eller flera operationer per artikel. 

IV. En produkt kan ha en extremt grund produktstruktur; alla ingående artiklar monteras samman i en 

operation. 

V. En produkt kan ha en djup produktstruktur; sammansättnnigen görs i flera nivåer mellan råmaterial 

och färdig produkt. 

För en produktionssimulering behövs tre typer av produktrelaterad information. Vid sammansatta produkter 

krävs data på hur artiklarna hör ihop, dvs. produktstruktur. Därutöver erfordras information för varje artikel, 

en operationslista, om vilka operationer med resursbehov som ska utföras. Det gäller såväl avsynings- och 

transportoperationer(indirekt arbete). Slutligen behövs en orderbok som baseras på ett antagande om 

efterfrågan. Orderboken talar om vad som skall produceras och när, medan operationslistorna tillsammans 

med produktstrukturerna beskriver hur det ska produceras. (Ibid) 

Resurser 

Behovet av resurser styrs till stor del av yttre förutsättningar och övergripande beslut, t ex val av 

produktionsorganisation(funktionell, flödesgrupper, produktverkstäder, line-tillverkning), 

automatiseringsgrad, flexibilitet, produktmix, skiftgång mm. Resurserna kan delas in i tre grupper: Människor, 

lokaler(buffert, lagerplats etc.) och Utrustningar. (Ibid) 

Styrregler 

Vissa regler som ett produktionssystem arbetar efter är av övergripande karaktär, t ex: 

- När ska inköpsorder/produktionsorder läggas ut och till vilken kvantitet? 

- Ska produktionen ske efter tryck- eller sugprincipen? 

- Ska tillverkningsorder motsvara direkt av kundorder eller ska tillverkningen ske mot mellanförråd eller 

färdigvarulager? 

- När ska man ta till övertidsuttag, legoarbete, förebyggande underhåll mm? 

Det finns mer detaljerade regler som är situationsberoende och simuleringsbehov ökar med komplexiteten hos 

produktionssystem. Komplexiteten avgörs inte av automatiseringsgraden. Simulering av manuella system får 

därför ofta en övergripande karaktär. Vid simulering av helautomatiska system fokuseras istället intresset 

vanligtvis på mer detaljerade styrregler. (Ibid) 

3.1.4 Motiv till produktionssimulering 

Motiv till en simulering är en kännedom om att det finns problem i den verkliga världen. Det kan vara ett 

problem inom ett system och syftet med simulering är att förstå grunden till problemet och försöka bygga en 

simuleringsmodell som är duglig för att kunna ta itu med det. (Robinson, 2004) 

Produktionssimulering används nästan uteslutande till att utveckla nya eller befintliga produktionssystem 

genom att analysera och jämföra alternativ och pröva idéer. (Savén, 1988). 
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Figur 5. Motiv av simulering (Savén, 1988) 

En simulerings modell kan inte föreskriva hur problem ska hanteras. Däremot är den en metod för att kunna 

studera olika lösningar till problemet(Lee J. Krajewski, 2005). 

De flesta produktionssystem är sammankopplade, komplexa och påverkas ständigt av föränderlighet.  Det är 

svårt att förutse reaktionen i system som är påverkade av en av de tre faktorerna: föränderlighet, 

sammankoppling och komplexitet. Det är mycket svårt om det inte är omöjligt att förutse reaktionen i system 

som är påverkade av alla de tre faktorerna. Men i simulering är det möjligt att göra det och till och med att 

jämföra olika designer av system och ta de beslut som kan medföra förändring. (Robinson, 2004) 

Simulering har blivit allt vanligare i alla branscher, detta kan bero främst på att simuleringsprogram kan 

hantera enorm och komplex data.  Med ny och mer lättanvänd programvara blir simulering alltmer ett 

hjälpmedel även för finputsning av befintliga produktionssystem. Andra skäl till att simulera är t ex att bedöma 

ett investeringsförslag eller att få en större förståelse för produktionssystemet. Nya produkter eller förändrad 

efterfrågan är ett vanligt motiv för att simulera (Savén 1988). 

3.1.5 Målet med simulering 

Liksom frågorna/inriktningen på simuleringen kan variera, så kan också målsättningen växla. Analyseras ett 

stort produktionssystem där artiklarna genomgår många operationer fokuseras gärna intresset på flöden och 

övergripande prestanda. Målet vid utveckling av produktionssystemet kan formuleras på många sätt: (Savén 

1988) 

- Högre kapacitet 

- Minimera kostnaderna 

- Större flexibilitet 

- Högre maskinutnyttjande 

- Kortare genomloppstider 

Resultaten av olika alternativen kan jämföras med varandra utifrån målsättningarna ovan, men det saknas en 

teoretisk modell för hur man kan värdera exakt t ex hur hög kapacitet kan räknas som godtagbar innan det 

kommer till gränsen av kollaps osv.   

Det finns många andra metoder att utveckla ett produktionssystem: erfarenhet, kunskap och intuition; 

medelvärdesberäkningar; experiment med verkligt system och analytisk metod. Men när ett 

produktionssystem är för komplicerat för att manuellt beräkna eller analytiska metoder ska räcka till, erbjuder 

simulering det enda alternativet. (Ibid) 

3.1.6 Fördelar och nackdelar med simulering 

Det finns omtalade fördelar med simulering, de allra största listas nedan. 

Fördelar 
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I. Flexibilitet 

Simulering medger en realistisk beskrivning av ett produktionssystem utan teoretiska begränsningar 

av vare sig omfattning eller detaljeringsnivå. Helheten kan analyseras med lämplig detaljrikedom.(Ibid) 

II. Tid 

III. Simuleringen skildrar förändringar över tiden. Beskrivningen av produktionssystem blir dynamisk. 

Simulerad tid går många gånger snabbare än verklig tid, vilket medger många experiment på kort tid. 

(Ibid) 

IV. Hanteringskraft 

Många produktionssystem är internkopplade och detta gör att reaktion i den minsta variationen i 

systemet är för komplicerad att förutse. En simuleringsmodell kan bygga in alla dessa variationer, 

internkoppling och komplexitet i systemet. Som en fördel är det möjligt för modellen att upprepa 

experiment otal gånger med stabilt resultat, vilket underlättar analys och fallstudie(Robinson, 2004).  

V. Repetitionsförmåga 

När man ska jämföra olika alternativ är det viktigt att kunna ha samma förhållande under experiment, 

annars är det omöjligt att göra en jämförelse. Svårighet i att göra upprepade experiment i verkligheten 

är framför allt att människors beteende kan variera för varje gång.  Om vissa händelser inte kommer att 

ske igen är det svårt att repetera experiment. Däremot kan man göra experiment i en 

simuleringsmodell under samma förhållande ett flertal gånger. Olika ändringar i input kan genereras i 

samma modell.   (Ibid) 

VI. Kostnad 

Simulering kräver mycket mindre investering än verkliga experiment och medför ingen störning i 

produktionen. 

VII. Kreativitet 

Det kan hända att det inte finns något konkret system i verkligheten att experimentera. Då finns det 

inget annat realistiskt alternativ än simulering för att skapa en modell. (Robinson, 2004) 

VIII. Enkelhet och genomskinlig 

Den visualiserade simuleringsmodellen är betydligt enklare och tydligare att förstå än mängder av 

ekvationer och blanketter(Ibid). 

Nackdelar  

I. Kunskap 

De flesta simuleringsprogram är komplicerade och det krävs hög kunskap om programmet hos 

användare. 

II. Tid 

Det tar tid att samla indata, analysera och bygga en simuleringsmodell.  Tidsåtgången hänger ihop med 

hur komplex modellen är och hur omfattande indata är.  

III. Kostnad 

För företag är det dyrt att köpa in simuleringsprogram, samt det kräver resurser att använda och 

utveckla modellen.  Kostnaderna kan öka dramatiskt om konsult anlitas.  

IV. Precision 

Den största nackdelen med simulering är att den aldrig blir identisk med verkligheten. Stor 

noggrannhet i indata kan förbättra modellen men programmet kan inte hantera situationer som inte är 

angivna. 
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3.1.7 Arbetsgång i simuleringsprojekt 

Simulering fordrar en omfördelning av utvecklingsarbetet så att mer detaljinformation måste fram tidigare i 

projektet. Simuleringsmetodiken tvingar fram indatabehov och avslöjar problem redan från början. (Savén 

1988) 

En processbeskrivning för ett simuleringsprojekt kan omfatta följande steg och sambandet visas i Figur 6. 

I. Bygg en konceptuell modell 

II. Datainsamling och analys 

III. Datamodell 

IV. Experiment 

V. Implementering 

VI. Verifiera och validera 

 

Figur 6. Processer i simuleringsprojekt och deras samband 

3.1.7.1  Bygg en konceptuell modell 

En konceptuell modell: En beskrivning av den simuleringsmodell som kommer att utvecklas(Robinson, 2004). 

I en konceptuell modell ska input, outputs och innehåll ingå (Savén 1988).  Enligt Robinson (2004) kan man 
tjäna 50 % av vinsten redan under utveckling av konceptuell modell. Han menar att för att modellen ska vara 
lämplig så har förståelse av produktionssystemet byggts upp hela tiden och många frågor omkring detta har 
ställs upp som ingen annan har ställt förut. Redan tidigare så har Shannon (1975) uttalat att en effektiv 
konceptuell modell kan leda till en eventuell lösning identifieras utan ytterligare simulering. 
 
I denna modell ska följande information ingå(Robinson): 

I. Mål: Syftet med modellen och projektet. 

II. Input: Experimentala faktorer 

III. Output: Resultatet av konceptuella modellen. 

IV. Innehåll: Komponenter i modellen och deras sammankopplingar. 

V. Antagande: Göras när det är oklart och obeprövad i verkligheten. 

VI. Förenklingar: För att öka farten på modellutvecklingen och användning. 

  Strukturen för konceptuell modell visas i Figur 7. 
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Figur 7. Struktur av konceptuell modell 

Utveckla förståelse för problemet  

Simuleringsarbetet inleds med att man konstaterar ett problem eller en möjlighet som kan lösas respektive 

utvecklas med produktionssimulering (Sörqvist, 2001). I den här fasen ska den begränsade kunskapen om 

operationssystem identifieras och antaganden måste dokumenteras.(Robinson, 2004) 

Bestämma målet med modellering: 

Målet med modellering är centralt i modelleringsprocesser. Tidsbegränsning är också en viktig del av projektet 

för att bedöma hur förfinad modellen ska vara. För att kunna utforma målet ska tre aspekter betraktas: 

 Vad är målet som uppdragsgivare vill nå? 

 Hur mycket förbättring ska det bli? 

 Vad är begränsningar eller krav för detta arbete? 

Utformning av konceptuell modell: Input och output 

Beskriv de experimentella faktorerna i modellen och resultatet. 

Utformning av konceptuell modell: innehåll 

Beskriv vad som ska ingå i modellen och vilken detaljnivå ska den ha. Både preliminära och sekundära data 
krävs för att få en bättre förståelse.  Primärdata presenteras som information som undersökaren samlar in 
själv under undersökningen medan sekundärdata är data som redan insamlad och dokumenterad(Hollensen 

2007). 
 

Förenkling av modellen 

Målet med förenklingen är att göra modellen så enkel som möjlig(Ward, 1989). En enkel modell har en mängd 

fördelar: snabbare att utveckla, mer flexibel, mindre datakrävande och det blir lättare att tolka resultatet p.g.a. 

tydligare struktur i modellen(Chwif et al. 2000). Förenkling av modellen kan reducera omfattning och 

detaljnivå på två sätt(Robinson, 2004): 

 Ta bort komponenter och sammankopplingar som bara har liten effekt på modellen. 



--------------------------------------------Teori-------------------------------------------------------------- 
 

12 
 

 Ersätta med förenklade komponenter och sammankopplingar med tillfredställande precision. 

Det finns många olika metoder för att göra förenklingen: 

 Aggregering av modellens komponenter 

 Exkludera vissa komponenter och detaljer 

 Ersätta komponenter med slumpmässig variabel 

 Exkludera sällsynt händelse 

 Minska antalet regler 

3.1.7.2  Datainsamling och analys 

Oavsett vilken programvara man väljer krävs en mängd indata. Kvaliteten på resultatet beror i högsta grad av 
kvaliteten på indata. Med data i detta sammanhang menas både kvantitativ data och kvalitativ data och det är 
viktigt att få in de båda i modellering (begreppen för kvalitativ och kvantitativ beskrivs mer i Kapital 3.5). När 
en process är definierad och kartlagd kan man genom mätningar fastställa ledtider för det totala arbetet och 
dess olika komponenter. Utifrån en analys av insamlad data erhålls därefter kunskap om hur tidsförbrukningen 
fördelas i processen. Detta kan ofta utgöra en grund för viktiga förbättringar och effektiviseringar (Sörqvist, 
2001). 
 

Det finns tre sorters data som krävs i modellen(Robinson, 2004):  

I. Kategori A: de som är tillgängliga och redan finns.  

II. Kategori B: de som måste samlas in.  

III. Kategori C: de som inte är tillgängliga och inte heller går att samla in.   

Centralt för modellering är att visa varierbarhet, särskild oförutsett varierbarhet (Ibid). Denna varierbarhet 
åskådliggörs av en så kallad Empirisk fördelning, vilken visar frekvensen av olika händelser baserat på 
historiska data. För att kunna transformera detta i varje del av modellen används vanligen statistisk fördelning. 
Statistisk fördelning kan också delas in i tre grupper: Kontinuerlig fördelning, diskret fördelning och 
approximerad fördelning. Approximerad fördelning används mest p.g.a. brist på indata(Ibid).  
 
För att välja rätt fördelning till indata ser processen ut så här: 

I. Välja en statistisk fördelning. 

II. Bestämma parametrarna. 

III. Testa om fördelningen stämmer överens med indata. 

Det finns många statistiska fördelningar som används i olika sammanhang och områden.  Här presenteras 

några vanliga fördelningar.  

Exponentialfördelning ((Vännman, 2006)) 

Om ξ är en kontinuerlig stokastisk variabel med frekvensfunktionen: 

 

Här är λ parametern till denna fördelning och ju större λ är desto brantare blir kurvan. Ett exempel visas nedan 

i Diagram 1. 
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Diagram 1. Frekvensfunktion för en exponentialfördelning 

Normalfördelningen (Ibid) 

Normalfördelning är kanske den mest kända av alla kontinuerliga fördelningar. Frekvensfunktionen för denna 

stokastiska variabel skrivs  

𝑥 =
1

δ∗ 2π  
∗ e

−(x−μ)2

2δ2  ,                                                                                                -∞ < x  < ∞      

Här är δ och μ två parametrar. Visualiserade diagrammet av denna frekvensfunktion är symmetrisk kring μ. Däremot 

visar parametern δ fördelningens spridning. En intervallskattning för en parameter är ett intervall med stokastiska 

variabler som gränser. Konfidensgraden för intervallskattningen är sannolikheten att intervallet skall innehållas 

parametern i fråga. Ett exempel i Diagram 2 visas att μ (Mean)= 0, δ(StDev) =1.                                       

 

Diagram 2. Frekvensfunktion för en normalfördelning 

 

I detta fall kan konfidensgrad beräknas om δ varierar, i Tabell 1 ges några exempel: 

Tabell 1. Konfidensgrad mot respektive δ 

δ Konfidensgraden 

1 68 % 
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2 95 % 
3 99 % 

Triangulärfördelning  

Den triangulära fördelningen Triang(a,b,c) används när fördelningen begränsas mellan a och c och det vanligaste 
värdet i intervallet är b. Den har ingen teoretisk basis utan dess statistiska egenskaper härleds från dess 
geometri(Vose, 2001). Triangulärfördelning är en mer sofistikerad fördelning genom att ha tre parametrar: min(a), 
mode(b) och max(c).  Ett typiskt exempel visas i Diagram 3. 

 

Diagram 3. Frekvensfunktion för en triangulärfördelning 

3.1.7.3  Datamodellering 

 En datormodell: Den simuleringsmodell som är implementerad i en dator(Robinson, 2004).  

I den här fasen omvandlas konceptuella modellen till en datormodell. Modelleringsprocessen ska ge 

datormodellen alla förväntade förutsättningar och villkor. Den kan bli kodad med hjälp av ett spreadsheet, 

extra eller speciell simuleringsmjukvara eller ett programmeringsspråk(Ibid).     

Innan man börjar med kod är det viktigt att ha en klar struktur av modellen först. Sedan följer en process som 

består av tre aktiviteter(Robinson, 2004):  

I. Koda med simuleringsprogram. 

II. Verifiera och white-box validera modellen(se Kapital 3.1.8.6.).  

III. Dokumentera detaljerna.  

3.1.7.4 Experiment 

Arbetet med modellen är en iterativ process, d v s samma arbetsmoment upprepas ett flertal gånger. 

Arbetsprocessen ser ut så här: ändra input i modellen, kör simuleringen, studera resultatet, lära sig av 

resultatet, ändra input om och om igen. Syftet med detta arbete är att kunna få en djupare förståelse för de 

verkliga problemen och försöka att hitta lösningar på dessa.  De viktigaste frågeställningarna är om det är 

korrekta resultat som kommer från simuleringsmodellen och om hanteringen i alla dessa processer för att få 

förbättring och förståelse gjordes på ett effektivt sätt.  (Robinson, 2004)  

Experimenten är kärnan i simuleringsprojektet. Ett experiment är en eller flera simuleringskörningar av en 

modell med en viss uppsättning indata. Varje experiment bör dokumenteras med förutsättningar och resultat. 

När alla tänkbara förslag provats eller målet är uppnått avslutas produktionssimuleringen. (Savén 1988)  
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En simulering kan vara terminating eller non-terminating. Terminating menas att modellen har sin naturliga 

slutpunkt i form av tiden, medan non-terminating betyder att modellen kan fortsätta i evigheten.  När det gäller 

output så kan det delas också i två typer: kortvarig och steady-state. Dessa kan illustreras i Figur 8och Figur 

9.(Robinson, 2004) 

Figur 8 Exempel av kortvarig output, antalet kunder som betjänas i banken 

 

Figur 9 Exempel av steady-state output, daglig produktion i en produktionslina. 

Som det visas i Figur 9att det förekommer en initial avvikelse, det menas att det tar en viss tidsperiod innan 

produktionen kommer till en stabil nivå.  

Experiment handlar om att analysera resultatet för ett scenario, jämföra olika alternativ, identifiera 

experimentella faktorer, testa olika faktorer och kombinationer samt analysera resultat (Ibid). 

3.1.7.5  Implementering 

Generellt menas med implementering att sätta något i kraft och genomföra detta. Det handlar om att förvandla 

resultatet av simuleringen till verklighet.  
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3.1.7.6 Verifiering och Validering  

 

Figur 10 Simuleringsmodell av verifiering och validering i en simuleringsstudie. (Landry et al. 1983) 

Verifiering går ut på att bekräfta att programmet är felfritt och fungerar i enlighet med vad man tänkt sig i den 

konceptuella modellen. Validering syftar till att man kan kunna lita på modellen.(Savén, 1988) 

Verifiering är en process för att bekräfta att en konceptuell modell har omvandlats till en datamodell med god 

pålitlighet (Davis 1992). Däremot har validering en annan definition, den kan tolkas som en process som kan 

säkerställa att modellen är tillräckligt rättbyggt för sitt ändamål (Carson 1986). Syftet med verifikation och 

validering är att öka trovärdigheten i modellen. Men det finns ingen modell som kan påstås vara 100 % korrekt 

och det är därför en förenklad modell används för att förstå och undersöka verkligheten (Pidd 2003).  

Det visas i Figur 10 hur verifiering och validering genomsyrar hela simuleringsstudien. Validering kan 

genomföras i olika sammanhang(Robinson, 2004): 

I. Validering av konceptuell modell: Bedöma att innehåll, antaganden och förenklingar i modellen är 

tillräckligt korrekta för att syftet ska kunna uppnås. 

II. Data validering: All data ska vara tillräckligt korrekt och detta gäller i alla steg i simuleringsstudien.  

III. White-box validering: En ingående jämförelse måste göras för att säkerställa om beståndsdelarna i 

modellen kan representera verkligheten med tillräckligt precision. 

IV. Black-box validering: Modellen ska jämföras med verkligheten som en helhet och säkerställa precision.  

V. Validering av experiment: Bedöma om de experimenterade procedurer som leder till resultatet har 

tillräcklig precision. 

VI. Validering av lösning: Bedöma om resultatet är tillräckligt korrekt för att målet ska kunna uppnås. 

3.2 Hur kan man effektivisera produktion? 

Det har funnits många framgångsrika metoder eller tänkesätt kring att organisera och effektivera produktion, 

kanske främst Lean och Toyota produktionsstrategi. Men det är inte alltid lätt att implementera dessa i 

verksamheter. Det viktigaste är få med sig den grundtanke om vad systemet bygger på och sträva efter ständig 

förbättring. 
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3.2.1 Produktionsstrategi 

Produktionsstrategi handlar om att översätta kundernas framtida krav till kostnad, kvalitet, service och support. 
Dessa är i  princip rörliga mål, vilka styrs av kunder, den ekonomiska situationen, leverantörer, 
produktionsvolymer och konkurrens, som ständigt förändras(Bicheno, 2005).  Kopplingen till marknads‐ och 
produktstrategierna måste vara tydlig och stark. 
 
Vad ska produktionsstrategi gå ut på? 
Produktionsstrategins främsta uppgift är att stödja produkternas konkurrenskraft på marknaden(Bicheno, 2005). 
Enligt Olhager (2005) är produktionsstrategi ett integrerat handlingsmönster för hela 
produktionsverksamheten och placeringen av produktionsstrategi i den övergripande strategiska strukturen 
visas i Figur 11. Med en fungerande koppling mellan marknads‐, produkt‐, produktions‐ och finansstrategi 
skapas en god grund för att hantera införande av nya produkter, nya system och nya teknologier och även ge 
vägledning för vad som skall mätas och följas upp för att utveckla hela affärsverksamheten. 

 
Figur 11. Produktionsstrategi i den övergripande strategiska strukturen. 

 

Utformning av produktionsstrategi  

När kunder väljer produkt görs en avvägning eller prioritering mellan olika konkurrensmedel, varför man kan 

kalla pris, kvalitet, leveranstid och – precision, flexibilitet, produktdesign och produktbredd för 

konkurrensprioriteter. För denna uppsättning konkurrensprioriteter ska sedan företag utforma en 

produktionsverksamhet som bäst stödjer produkternas konkurrenskraft på marknaden, genom att utveckla 

och formulera en produktionsstrategi i form av policies inom beslutkategorier, detta visas i Figur 12. (Ibid) 
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Figur 12. Produktionsstrategis två huvudkomponenter: Konkurrensprioriteter (marknadsorienterad) och 

Beslutkategorier (produktionsorienterad). 

 

Implementering av produktionsstrategi 

 
Ett enskilt företag klarar sig sällan med endast en produktionsstrategi. Om man har olika slags produkter, 
såsom standardprodukter i hög volym och dessutom specialprodukter med mycket kundanpassningar, så 
kräver dessa olika produkttyper olika produktionsstrategier, som dessutom är väsensskilda. (Olhager, 2005) 
Om man har olika produktgrupper är det således produktionsstrategiskt fördelaktigt om man kan separera 
dessa i fysiskt skilda produktionssystem, så att olika marknads‐ och produktionsmål inte blandas. Om olika 
typer av produktgrupper blandas i ett och samma system får inga produkter ett fullt stöd för sin specifika 
uppsättning konkurrensprioriteter, utan alla produkter blir lidande. Sammantaget ger produktionsstrategin 
riktlinjer för den långsiktiga inriktningen på produktionsverksamheten, i syfte att skapa en varaktig 
konkurrenskraft. Denna strategi är sedan vägledande för de handlingsplaner som upprättas på taktisk och 
operativ nivå för att uppfylla produktionsstrategin och motsvarande konkurrensprioriteter. (Olhager, 2005) 
 

3.2.2 Produktionsplanering 

Den övergripande planeringen för varje produkt kallas MPS(Master Production Schedule). Under detta så finns en så 

kallas Material Requirement Planning för att detaljera planering för enskild produkt, oftast veckovis.(Browne et al, 

1996)  

3.2.2.1  Tidsperspektiv i produktion 

Det finns många tidsdefinitioner i produktion, i bilaga 1 har listats några av de viktigaste. Det är viktigt att ha en 

kännedom om begreppen i förbättringsprocessen, så att inget missförstånd uppstår. 

Processtider är det traditionella sättet för ingenjör att fastställa hur lång tid enskilda arbetsmoment tar. 

Processtiderna är en viktig input för balansering av produktionsceller(Yamazum), värdeflödesanalyser, 

planering och kostnadsberäkning. (Bicheno, 2005) 

Förhållande mellan ledtid, operationstid, ställtid och väntetid 

Ledtid är den tid som går från det att en process startar tills den är fullbordad och fyller sitt syfte. I ledtid ingår 

operationstid, ställtid och väntetid.(se Figur 13) Om man ser de tiderna ur ett ekonomiskt och kundriktade 

perspektiv är operationstid värdeskapande medan ställtid och väntetid icke är värdeskapande. Alltså ställtid 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tid
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och väntetid har inget värde i sig och borde elimineras. 

 

Figur 13. Förhållande mellan ledtid, operationstid, ställtid och väntetid. 

En kort ledtid innebär få order på gång samtidigt i produktionen det vill säga liten mängd PIA(produkter i 

arbete). Detta åstadkoms genom att skapa så enkla materialflöden som möjligt (Olhager, 2000). 

Företagets resurser ska användas så effektivt som möjligt och identifiera alla aktivitet som inte tillför värde 

eller stödjer de värdeskapande aktiviteterna längs värdekedjan.  Alla kostnader angrips i syfte att eliminera alla 

former av slöserier, mer detaljerade beskrivning om detta hittas i Kapital 3.2.5.  Detta innebär att kvalitet i 

produkt och process eftersträvas, liksom synkronisering mellan produktionssteg(Ibid). 

3.2.22 Sekvens i produktionsprocess 

Produktionssekvensen kommer naturligtvis från mixen i behovet. Så om du har två produkter, A med 66% av 

behovet och B med 33% så är den bästa sekvensen AABAABAAB. Den bästa sekvensen räknas ut från den minst 

gemensamma nämnaren. Om behovet för A, B, C har förhållandet 10, 5 och 2 så är 2 den minsta nämnaren och 

det ungefärliga förhållandet blir 5, 2, 1, vilket innebär följande sekvens ABABACAA som följs av ABABABACA.  

(Bicheno, 2005) 

3.2.2.3  Tumregel och Prioriteringsregel i produktionsplanering 

Tumregler: Det är viktigt att den efterföljande processen har högre kapacitet än den föreliggande i 

produktionssystem, så att takten av hela produktionen kan hållas jämnt och mindre mellanlager krävs mellan 

olika processerna. För att upprätthålla ett jämnt material flöde och för att ta upp produktionsstörningar kan det 

vara bra att använda buffertar(Olhger, 2000).  Skaffa en uppdaterad information om status för buffertarna inför 

planeringen för att undvika platsbrist. Samt ska det inte vara tillåtet att släppa ut order i högre takt än den 

befintliga kapaciteten, detta kan bara leda till ökade PIA(produkter i arbete). Jobb ska släppas ut för att undvika 

en eventuell framtida materialbrist som beror på att kunden efterfrågar produkten. Jobb som släpps för att 

skapa sysselsättning leder till onödig hög kapitalbindning(Segerstedt, 1999). 

Tidssättning för varje detalj och arbetsoperation i ordern bestämmer under vilken tidsperiod arbetet skall 

utföras. Viktiga regler är att ta fast på vad tidssättning är: Planera så att alla detaljer i en produkt kommer i rätt 

tid och ordningsföljd till montering eller delmontering. Eftersträva en kort genomloppstid, men med en 

beläggning som är så jämn som möjligt. Eftersträva samkörning för att reducera ställtider. (Segestedt, 2009) 

Prioriteringsregler: Om den uppgjorda planeringen inte kan hållas, behövs regler för hur köer som uppstått ska 

avverkas.  De vanligaste prioriteringsregler är listade i följande(Olhager, 2000): 

Ledtid

Operationstid
(värdeskapande)

Ställtid           
(icke värdeskapande)

Väntetid                    
(icke värdeskapande)
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 Prioritering enligt tidsplan: Denna regel fungerar bra så länge som tidsplanens 

produktionsförutsättningar inte förändras. 

 Först in, först ut: Den order som först kommer till arbetsstationen avverkas först. 

 Kortaste operationstid först: Här avses operationstiden i den aktuella resursen. 

 Minsta orderslack: Slacket motsvarar tillgänglighet produktionstid fram till leveranstidpunkt, orderns 

återstående operationstid, orderns återstående operationstid. 

 Tidigast färdigdatum. Detta kan avse den aktuella operationen eller hela orderns leveransdatum. 

3.3 Lean tänkande i produktion 

Lean strävar efter ständig förbättring, detta grundar sig först och främst på att ha en stabil grund att stå på. 

Syftet med standardiseringen är att stabilisera systemet, sedan använder detta normalläge som en ny 

utgångspunkt i arbetet och bygger på en standardisering, en bestämd takt samt ett balanserat flöde genom hela 

produktionskedjan. 

3.3.1 Standardiserat arbete och standardiserade verksamhetsprocedurer 

Standardisering handlar om att utföra uppgifter på samma sätt enligt den bästa kända etablerade 

lösningen(Segestedt, 2009). Standarder bör täcka tre aspekter: arbetstid, arbetsuppgifternas 

ordningsföljd(sekvens) och standardiserat antal produkter i arbete. Aktivitet, kommunikation och flöden på 

Toyota både är strikt tillrättalagda och samtidigt oerhört flexibla och anpassningsbara. Deras slutsats är att det 

är den strikta specifikationen av standard och kommunikationer, som ger systemet möjlighet att företa stora 

mängder styrda förändringar med hjälp av en vetenskaplig metod. (Bicheno, 2005) 

Enligt Standard och Davies(Bicheno, 2005) finns det tre nyckelaspekter när der gäller standardiserat arbete 

som man måste ha förstått: 

1. Standardiserat arbete är inte statiskt. När man hittar bättre arbetsmetoder uppdateras proceduren. 

2. Standardiserat arbete stödjer stabiliteten och minskar variationen eftersom arbetet hela tiden utförs på 

samma sätt. Dessutom är variationer(fel, avvikelse och oförenligheter) lätta att upptäcka. 

3. Standardiserat arbete är nödvändigt för ständigt förbättringar, att kunna förflytta sig från en standard 

till en bättre standard utan att falla tillbaka. 

Tror inte att standarder inte hör hemma i icke-repetitiva arbetsuppgifter, som t ex underhåll, service, design 

och ledning på företagsledningsnivå. Flexibelt underhåll och god service bygger på en kombination av flera 

mindre standardiserade arbetsmoment. (Bicheno, 2005) 

3.3.2 Takttid  

”Takttid är den tillgängliga arbetstiden (t ex dag) dividerat med den genomsnittliga efterfrågan per 

dag.”(Bicheno, 2005) 

Takttid är det grundläggande koncept bakom regelbundenhet och synkronisering av all produktion, från 

råmaterialet till kunden. Enligt Lean Produktion ska processen bara göra det som nästa operation behöver och 

när den behöver det.  Fokus ligger således snarare på kundens behov än tillverknings hastighet(verktyg för 

lean produktion). Alla processer, från råmaterial till slutanvändare, ska ha utjämnat och gärna rakt flöde utan 

omvägar och som genererar den kortaste ledtiden. Ett kontinuerligt flöde innebär att artiklar produceras en i 
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taget och att denna artikel omedelbart passerar från en förädlingsprocess till en annan utan någon 

mellanlagring(Roother & Shook, 2001).  

Takttid ger ett mått på den hastighet med vilken verksamheten måste bedrivas för att exakt motsvara kundbehov.  

Vissa företag tar hänsyn till ställtiden när de beräknar tillgänglig arbetstid per vecka. Det hör inte till god praxis 

eftersom taktrytmen måste upprätthållas i hela fabriken, även under ställtiden.  (Bicheno, 2005) 

3.3.3 Balanserat flöde 

Balanserat flöde innebär att arbetsinnehållet så långt som möjligt fördelas jämnt mellan de resurser som ska 

utföra arbetet. Det handlar om att få en jämn och hög beläggningsgrad, så att kapacitet kan utnyttjas optimalt 

och effektiviseringar kan hämtas hem(Segestedt, 2009).  

För att minimera spill och öka värdet i utvecklingsprocessen är det väsentligt att upprätthålla flödet. De två 

viktigaste parametrarna att arbeta med för att öka flödet är spridning och kapacitetsutnyttjande. 

Standardisering är en av nycklarna för att reducera spridning. När utnyttjandegraden ökar så ökar 

genomloppstiden, först måttlig och slutligen mycket snabbt (Segerstedt, 2009). För hög utnyttjandegrad kan 

leda till ökade PIA. När utnyttjandegrad närmar sig 1,0 är maskinen ständigt sysselsatt, då går kötiden mot 

oändligheten. Om det finns variation i ankomsten av jobb eller i bearbetningstiderna förstoras problemet. 

Viktigt är därför att identifiera flaskhalsar och säkra att dessa ej når ett planerat kapacitetsutnyttjande på över 

70-80%, det vill säga utrymme måste finnas för att hantera oförutsedda händelser och omarbetningar 

(Värdemodellen).  

3.4 De sex stora förlusterna och TUE/TAK 

Sex vanliga förluster i produktion: 

1. Haverier i maskiner och utrustningar 

2. Tid för omställning och justering 

3. Väntan och oplanerade stopp 

4. Långsamma processer 

5. Kassationer och omarbetningar 

6. Tidsförlust mellan tillverkningsstart och stabil produktion 

TUE (Total Utrustningseffektivitet) är TAK(tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte). De sex 

förlusterna är enligt Bicheno(2005) indelade i tre kategorier(tillgänglighet, operationseffektivitet och 

kvalitetsutbyte) vilka är basen för TUE. De är: 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet omfattar de tre första produktionsförlusterna ovan.  

Förluster på grund av maskinhaveri är oplanerade stopp som kräver reparationer. Varje oplanerat stopp, som 

varar längre än 10 minuter, betecknas normalt som ett maskinhaveri. Dessa kan uppstå p.g.a. problem med 

elektroniken, mekaniken, hydrauliken eller tryckluften.        

Förlust i omställning och justeringar uppstår när omställning sker mellan olika produkter. Omställning 

definieras ofta som tiden från den sista komponenten i den första serien till den första godkända komponenten 

i nästa parti. (Bicheno, 2005) 

Operationseffektivitet 
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Operationseffektivitet omfattar den fjärde produktionsförlusten. 

Kortare stopp definieras ofta som ”stopp som varar kortare tid än 10 minuter”. När data insamlas visar det sig 

ofta, att kortare stopp i mycket hög grad uppfattas som den mest betydelsefulla förlusten. Då kortare stopp 

förekommer så ofta och är så kortvariga, ignoreras de ofta, eftersom de är svåra att mäta. Frekvensstudier kan 

vara en lösning. (Ibid) 

Förlust p.g.a. sänkt hastighet orsakas av att maskinen körs långsammare än den är tänkt att göra. Typiska 

orsaker är avsaknad av standard, begränsningar i flöde, programfel på maskin samt slitna verktyg, matare och 

linor.  

Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbyte omfattar de två sista produktionsförlusterna. 

Defekter leder till skrotning eller ombearbetning och orsakas av problem som får maskinen att arbeta utanför 

de specificerade gränserna. 

Reducerat utbyte kan bero på råmaterial, processens förmåga m.m. Uppstartsförluster leder till skrotning eller 

ombearbetning under omställning. (Ibid) 

3.5 Datainsamling 

Ny kunskap kan förvärvas på många olika sätt. Alla dessa olika vägar kan härledas till vad slags värld (ontologi) 
man söker vad slags kunskap om (epistemologi) (Åsberg 2001). Termerna kvantitativ och kvalitativ användas 
endast för att beskriva de data som samlats in, inte för att beteckna en viss verklighetsuppfattning (ontologi), 
kunskapsansats (epistemologi) eller analysmetod. En använd definition är att allt som är siffror betecknas som 
kvantitativa data och allt som inte är siffror, exempelvis text, bilder eller ostrukturerade observationer, är 
kvalitativa data (Gunnarsson, 2007). Fenomenens egenskaper kan vi säga är av bland annat kvantitativ eller 
kvalitativ art och de speglas i numeriska (kvantitativa) eller icke-numeriska (kvalitativa) data. Men de metoder 
genom vilka data skapas kan inte karakteriseras i denna mening, eftersom sättet man samlar in data genom 
vare sig kan vara kvalitativt eller kvantitativt (Åsberg, 2001).  
 

3.5.1 Kontextuell undersökning 

Kontextuell undersökning (eng. contextual inquiry) är en teknik som utformats inom det metodologiska 
ramverket Contextual Design (Beyer & Holtzblatt, 1999), där data från verksamhet är grunden för alla beslut 
kring utvecklingen av ett system. Tekniken bygger på observationer som utförs på plats i arbetsmiljön och 
intervjuer görs med personer om det de arbetar med medan arbetet sker. Man bör bestämma ett fokus för 
observationer/intervjuer innan de genomförs. Enligt Hackos och Redish (1998) är kontextuell undersökning 
lika mycket filosofi som teknik. Det viktigaste är att man håller sig till uppsatta mål för besöket, tittar på olika 
typer av arbetstagare och behandlar dem som kollegor, pratar med, tittar och lyssnar på dem medan de arbetar 
i sin vanliga arbetsmiljö och håller samtalet kring det som händer under arbetet samt delar sin egen förståelse 
av situationen med dem under tiden för att vara säker på att man förstått rätt. Hackos och Redish menar att 
sådana kontextuella undersökningar är det bästa sättet att förstå de som arbetar i ett system. 

3.5.1.1 Observation 

En omsorgsfull och utforskande observation ska sträva efter en detaljerad och kontinuerlig beskrivning av 

människans beteende (Robinson, 2002) 
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Observation handlar om att se vad människor gör, att dokumentera det, analysera och tolka det som 

observerats. Olika typer av direkt observation skiljer sig i främst tre avseenden: graden av formalitet i 

datainsamlandet, graden av observatörens deltagande, och i vilken miljö observationen genomförs(Ibid). 

Formell datainsamling innebär hög struktur. Observatören registrerar bara de aspekter av beteenden som i förhand 
utsetts som relevanta för studien, annan information ignoreras. På så sätt får man hög reliabilitet och validitet, men 

kan i stället riskera att missa relevant information. Informell datainsamling innebär större flexibilitet i hur man 
samlar in data. Man tar anteckningar om det man tycker är intressant. Man riskerar då att få en 
observationsskevhet, eller konfirmationsavvikelse, som innebär en tendens hos observatören att förnimma och 

registrera beteenden som bekräftar hypotesen. (Colin, 2002) 

Vid naturalistisk observation används både formell och informell datainsamling. Observation av olika arbetsmoment 
eller hanteringsprocesser utförs på olika sätt beroende på vad syftet är och hur viktig det är. I frågor som angår 
arbetssätt, synpunkter på arbetet och arbetsmetod etc. används så kallad kvalitativ metod, då är graden av 
formalitet i datainsamlandet svårt att bedöma. Kvantitativ metod används i tidsmätningen som har betydlig högre 
precision.   

3.5.1.2  Intervjuer 

Enligt Danielsson(2003) visar vidare forskning också att den information som fås under en intervju tenderar 

att väga tungt när det slutgiltiga beslutet skall fattas. 

Intervjuer bör användas när det inte föreligger svarsalternativ utan det finns många möjliga sätt att svara på, 

och ämnet är av sådant slag att det är lämpligt att följa upp svaren med ytterligare frågor. Metoden är också bra 

när känsliga frågor tas upp. Sådana frågor fordrar förtroende mellan intervjuaren och uppgiftslämnare, vilket 

är svårare att åstadkomma vid en skriftlig undersökning. (Andersen & Scwencke, 1998) 

Vilka individer som ska medverka i undersökningen avgörs i första hand av det preciserade problemet. De 

intervjuade måste informeras om undersökningens syfte och vad deras medverkan kommer att innebära. 

(Patel & Davidson, 1994) 

För att undvika att en fråga missuppfattas av alla intervjuade kan en pilotintervju göras. Detta innebär att efter den 
första intervjun gås frågorna igenom igen för att vara säker på att de inte kommer att missuppfattas. (Hilme & 
Solvang, 1997)  

Enligt Santo (2000) är det viktigt att ställa follow-up frågor för att se hur intervjuade anpassar sig till frågorna genom 
betrakta deras beteende. Intervjuare måste kunna ställa öppna frågor för att låta intervjuade prata och sedan 
undersöka djupare med ytterligare frågor som är mer specifika mot vissa händelser. 

3.5.2 Tidsmätning 

 
Enligt Jirby (1992) kan processen för tidmätning struktureras enligt nedan: 

 Beskriv hela arbetsprocessen som ett tidsförbrukande system. 
 Mät tidsförbrukningen för varje aktivitet och uppgift. 
 Identifiera den tid som används till värdeförädling, väntan och omarbetning. 
 Följ upp mätning 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Reliabilitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Validitet
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Observer_bias&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
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Bicheno(2005) har också skrivit att tidmätningen är ett viktigt steg för att skapa standardiserat arbete. Bryta 

ner de olika arbetssekvenserna i arbetsmoment, som alla har en klar start- och slutpunkt.  

 Skilj på manuella arbetstider, gångtider och väntetid. 

 Maskinens cykeltid noteras separat. 

 Gör upp en lista över alla aktiviteter som en operatör utför under en komplett sekvens.(Vissa manuella 

tider är icke- värdeskapande eller nödvändiga icke- värdeskapande) 

 Mät åtminstone 10 goda cykler i varje steg. 

 Sortera bort de mätningar som visar särskilt lång eller kort tid. Avrunda tiden till närmaste hela 

minuten. 

 Ger operatörerna hellre rast än tillägg av personlig tid och vila på de observerade tiderna. 

 
Enlig Sörqvist (2004) är datainsamling och tidmätning centrala i förbättringsprocess. När en process är 
definierad och kartlagd kan man genom mätningar fastställa ledtider för det totala arbetet och dess olika 
komponenter. Utifrån en analys av insamlad data erhålls därefter kunskap om hur tidsförbrukningen fördelas i 
processen. Något som ofta kan utgöra en grund för viktiga förbättringar och effektiviseringar. 
 

3.5.3 Validitet och reliabilitet av indata 

Validiteten är ett mått på om en studie mäter eller beskriver det som ska mätas eller beskrivas. Med reliabilitet 

menas undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet, detta är ett mått på i vilken utsträckning ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen eller i övrigt lika omständigheter, alltså inte styrs av 

slumpfaktorer. (Bells, 2002) 

Enligt Gunnarsson (2002) anses att validitet bedömer om de studerade data är relevanta i sammanhanget medan 

reliabilitet menas att mätning utförs på ett tillförlitligt sätt. 

Om en fråga vid en intervju inte kan betraktas ha uppfyllt krav på reliabilitet saknar den också validitet, men bara 

för att reliabilitet är hög behöver inte validiteten vara hög. En fråga kan ge samma svar vid olika tillfällen men 

ändå inte mäta det den är till för att mäta.(Bell, 1999) 

3.6 Delaktighet och kommunikation 

För att nå större framgång krävs att varje medarbetare tar ansvar för initiativ och utvecklingsinsatser. 

Begreppet medskapande står för ett aktivt och bidragande sätt att vara delaktig på. En medskapande människa 

söker aktivitet och vill leva och verka tillsammans med andra i gemenskap. Det gäller att skapa möjligheter och 

underlätta för alla att vara initiativtagande och aktiva. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

Det är en svår men meningsfull uppgift att verka för ökat medskapande för individer, grupper och 

organisationer. Det är svårt när människor känner vanmakt och bristande självtillit samt ser sig som offer utan 

möjligheter att påverka omständigheterna och sin egen situation. Det är viktigt att det skapas möjligheter för 

ökat medskapande. En annan viktigt del är att dialoger mellan människor ökar.(Eklund & Lund, 1998) 

Hur man motiverar anställda att göra en bra arbetsinsats har oftast ingen självklar lösning. En effektiv material- 

och produktionsstyrning kan inte bara åstadkommas av effektiv teknologi och opersonlig reglerteknik utan 

kräver också människor i samverkan. Tycker man att det enda som kan motivera människor är ”morot och 

piska” då tycker man nog att ren ackordslön, betalning endast för producerad enhet, fortfarande är en bra 

lösning. (Segestedt, 2009) 



--------------------------------------------Teori-------------------------------------------------------------- 
 

25 
 

Den medskapande människans främsta tillgång är dialogen. En mångsidig och aktiv dialog är grund för 

utveckling av gemenskap och därmed medskapande (Eklund och Lund, 1998). Genom dialogen får gruppen 

tillgång till en mängd olika åsikter som de inte har tillgång till var och en för sig. Syftet med dialogen är att vidga 

gränserna (Senge, 2000). 

Att snabbt ha rätt information tillgänglig på rätt plats är ett ständigt återkommande önskemål. Sammantaget 

verkar det som om nedbruten och medveten planering, morgonmöten och feedback bidrar till en bra 

kommunikation inom företagen. (Storhagen, 1993) 

Människor har sina mänskliga nackdelar och kan lätt bli påverkade av händelser. Monotont och icke 

stimulerande arbete kan leda till trötthet och dåligt engagemang, då behövs inspiration och motivation för att 

få dem se den positiva sidan av arbetet. Missnöje brukar alltid uppstå i samband med dålig arbetsmiljö, tungt 

fysiskt arbete, dålig relation mellan medarbetare, liten personlig utvecklingsmöjlighet och brist på utveckling i 

arbetet. Det enda sätt att kunna förstå en persons beteende är att förstå vad han/hon tänker, nära och jämställd 

dialog kan ofta leda till framgång.  

 
 

 



-------------------------------Nulägesbeskrivning------------------------------------------------------ 
 

26 
 

4 Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel ger en generell överblick av produktionen i Kombiline innan den detaljerade arbetsgången för 

simulering beskrivs i följande kapitel.  

4.1 Kartläggning av kombiline 

På ABB AB Composites tillverkas flera produktgrupper och variationen i storlek mellan olika produkter är stor.  

De största produkterna, isolatorrör, tillverkas i isolator linan, denna lina framstår som det viktigaste 

produktionsflödet och produktionen förväntas öka i takt med stigande efterfrågan. För att kunna öka 

produktionen för hela linan är det självklart att ta itu med flaskhalsen, kombiline, vilket redan är ett känt 

faktum. Det är en fördel om flaskhalsarna i produktionssystemet befinner sig tidigt i produktionskedjan och om 

det finns överkapacitet i den senare delen(Olhager, 2000). Kombiline är den första arbetsstationen i hela linan, 

vilket betyder att ökad produktivitet i den kommer att gynna hela linans produktion. Processflödet för hela 

Isolator linan framgår i Figur 14. 

 

Figur 14. Processflödet i isolatorlinan 

 

Nedan i Figur 15 finns en översikt över Kombiline och maskindelen nummermarkeras. 

Elektroline Primning

Kombiline

Kapning

Ytbehandling

Fogning och 
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Böj- och tryckprovning
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packning
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Figur 15. Layout för Kombiline 

1. Dornlyft: Lyfter dorn från dornbädden till lindningsmaskinen. 

2. Lindningsmaskin: Där råmaterialen lindas på olika dorn.  Två gripdon i lindningsmaskinen 

används för att gripa fast dornändarna (liknar två chuckar), gripdonet närmast kontrollpanelen 

har placeringen fixerad medan det andra kan röra sig sidled med hjälp av ett rullband.  

3. Ugn 1: En lång ugn som kan rymma upp till 4 stycken vanliga dorn samtidigt eller ett stycke rör 

A(Placering av dorn visas i kapitel 4.2.1.5).  

4. Ugn 2: Likadan som ugn 1. 

5. Ugn 3: En kortare ugn som kan rymma max 4 stycken vanliga dorn med mindre diameter som 

ligger parallellt.  

6. Ugn 4: Lika stor som ugn 3 med 5 platser för rör med små diametrar men i verkligheten är det 

bara 3 platser som används, då det ställer mindre krav på rörens diameter. 

7. Press: Endast för produkten” Ögla”. Den består av tre fyrkantiga järnplattor som står vertikalt 

och kan klämma fast öglor med visst tryck under härdningsprocessen.  

8. Domepress: En pressmaskin som används för att pressa loss material från domar. (Ändstycke 

som kan plockas loss från ett dorn kallas ”dome”.) 

9. Avdragare: Denna maskin används för att dra loss färdigt rörämne från dorn respektive 

ögleplatta efter härdningen. 

4.2 Produktionssystem i Kombiline  

4.2.1 Produkt 

Isolatorrör 
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I kombiline tillverkas främst större isolatorrör medan elektroline producerar mindre varianter. Det tjockaste 

röret har innerdiameter på runt 1 meter och det längsta är uppemot 11,4 meter i längd, dessa är i princip 

gränslägen för rör som kan tillverkas i Kombiline. Det finns närmare 40 olika typer av dorn, de flesta är 

jämntjocka cylindriska rör, vissa är koniska på den ena sidan och vissa är tjockast i mitten sedan avsmalnande 

mot ändarna.  Genom att linda råmaterial på ett dorn får röret samma form som dornet, tjocklek och 

lindningsvinkel varierar beroende på kundkrav och kvalitetsspecifikation. Isolatorrör består av två grupper: 

POI och Components. Generell skillnad mellan de två är att POIs dorn har dome på bägge sidorna medan 

Components inte har domar alls, vilket beror på lindningsvinkel på POI är mer axiell och på Components mer 

tangentiell. Därför kan Components lindas på POI dorn men inte tvärtom. 

Kombiline är den första arbetsstationen i isolatorlinan och efter kombiline kommer isolatorrör  att finputsas 

och bearbetas vidare i senare skeden. Detta är kärnan i de slutgiltiga produkterna: Isolator och 

lindningskopplarecylindrare. 

Ögla 

En annan produkt som också tillverkas i Kombiline kallas ögla och den är betydligt mindre i storlek jämfört 

med isolatorrör.  Istället cylindriska dorn används för denna produkt en platta att linda råmaterial på, varför 

färdig produkt ser ut som en ihålig platta. Dessa plattor har samma längd på 1,1 meter och tjockleken 0,013 

meter, totalt fyra olika storleker.  

Efter härdning skickas den till en annan avdelning och där kapas den vinkelrätt till viss längd. Slutprodukten 

kallas loop och används bl.a till avledare för att leda bort ström när spänningen blir för hög. 

Produktionsbehovet av denna produkt är inte så stor. För att minska störningarna som den orsakar Kombiline 

planeras för förflyttning av denna produkt på sikt. Med störning i detta sammanhang menas 

omställningsprocessen före och efter tillverkningen av denna produkt.  

4.2.2 Råmaterial 

Oavsett vad det är för produkt som tillverkas i Kombiline är det gemensamt att de våtlindas med 

glasfiberknippen (kallas roving) impregnerade med epoxi. På grund av olika kvalitetskrav på mekanisk 

prestanda, ytfinish och hållfasthet används också några andra material, detaljerade beskrivningen för vilka material till 

vilken produkt listas i Bilaga 2.   

Nedan är beskrivning för de råmaterial som förbrukas i tillverkning av olika produkter i Kombiline: 

Roving: En sorts glasfiber och består av glas som smälts och formats till fibrer, varje tråd av roving består en 

stor mängd glasfibertrådar. Glasfiber används ofta för att förstärka andra material. Glasfiberarmerade 

epoximaterial är starkt och styvt samt har bra elektriska isolationsegenskaper.  

Glasfiberväv (Kallas AT4 väv): En mönstrad väv som gjordes av fibertråd och cirka 1 mm tjock, 330 mm bredd. 

Detta material används mest som innermatta för produkterna. 

Liner: Liner som används som inner- och ytmatta för isolatorrören. Det finns två sorters liner, den ena är cirka 

0,1 mm(kallas polyesterytmatta) och den andra är cirka 0,45 mm(kallas polyesterväv) i tjockhet, båda är 80 

mm bredda. Användning av dessa är specificerad för respektive rör och huvuduppgiften för dessa är att bilda 

en jämn och fin ytfinish samt skydda den lastbärande glasfibern från korrosiva ämnen.  
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Lack: Varmhärdande epoxihartsblandning för fiberlindning med föraccelererad anhydrid. Epoxiharts och 

härdare värms separat till viss temperatur, epoxiharts till +55oC ± 5oC och härdare till +23oC ± 5oC, och sedan 

blandas de ihop strax före användning för att behålla materialets egenskap.  

4.2.3 Produktionsprocesser  

Det finns olika upplägg för lindningsprocessen för 

olika rör, den vanligaste tillverkningsprocessen för 

isolatorrör är som följande (processbeskrivning för 

olika produktgrupper visas i bilaga 3): 

I. Lyft fram ett dorn (rör G) från dornbädden som 

det visas i Figur 16 För dorn som är längre än 6 

meter lyfts dornet av travers. 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

II. Gör en visuell avsyning av dornet, skrapa bort 

lackrester som blivit kvar på respektive ända 

av dornet,  smörj med släpp-medel på dornet 

(vatten baserat släpp-medel på Components 

och silikon baserat släpp-medel på POI). 

Eventuellt sätt silikon lister mellan dorn och 

domar (vissa POI dorn). Denna process är 

förberedelse före lindningen och kallas 

”preppa”. I Figur 17 visas hur släpp-medel 

smörjs på dornet. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

           

 

                                                     

 

Figur 16. Ett dorn lyfts från dornbädden med dornlyften. 

Figur 17. Dornet "preppas". 
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III. Köra in dornet till lindningsmaskinen och klämma fast det i bägge ändar (visas i Figur 18). Hitta 

programmet för detta dorn och ladda in det. 

 

 

IV. Visuellt bedöma om den återstående innermattan räcker till, eventuellt byta rullen. Lägga innermattan 

på dornet med rätt fart och lindningsvinkel. Det brukar räcka med en halv lindningskrets, alltså vagnen 

går bara en gång från den ena ända till den andra men med en stigning som gör att det blir överlapp 

mellan varje varv av matta. Till sist klippa av innermattan.  

                                                                                                     

V. Lägga roving på innermattan med rätt fart och lindningsvinkel. Till slut klippa av rovning när det är 

klart. 

För POI brukar det börja med att vagnen går från den ena ändan till den andra, sedan i vändning 

roterar dornet ungefär ett halvt varv medan vagnen står stilla, så att roving kan svepa fast på kanten av 

domen. 

För Components är lindningsvinklarna mycket mer tangentiella, så att roving inte går hela vägen till 

andra ändan innan den vänder tillbaka igen. Anledningen är att den inte behöver svepa fast på kanten 

för att förhindra glidning. 

                                                                                       

 

VI. Eventuellt lägga ett till lager av yttermatta utanpå rovingskikten och sedan klippa av yttermattan när 

det är klart. Ytmattan är polyestermatta och den lindas från den vänstra ändan av dornet till den högra. 

 

 

VII. Tejpa runt ändan av ytmatta och skrapa bort överflödig lack från det roterande isolatorröret och 

operatör brukar skrapa bort överflödig lack . 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Dornet körs in i lindningsmaskinen 
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VIII. Lösgöra dornet från lindningsmaskinen och lyfta det med travers till respektive plats i respektive ugn, 

se Figur 19. 

 

Figur 19. Dornet lösgörs från lindningsmaskinen och förflyttas till ugn. 

IX. Börja med härdning när alla dorn eller öglor som ska in i samma ugn respektive press är på plats. Boka 

ordern och skriva ut blanketten. 

X. Dra av produkten med avdragaren som det visas i Figur 20. 

 

Figur 20. Ett dorn dras av på avdragaren från två olika vinklar. 

 

4.2.4 Produktionsplanering 

Produktionsplanering i Kombiline sker i form av körschema som numera görs av produktionsledaren veckovis.  

I körschemat hanteras rören styckvis och det finns en given sekvens mellan ugnarna. Vad som ska tillverkas har 

ett starkt samband med kundorder. När det kommer in en ny order görs en särskild planering på hur 

körschemat ska anpassas för denna order under kommande veckor. När produktionen för ordern börjar, hur 

många av olika rör som omfattas av ordern ska tillverkas i varje vecka och hur många veckor som behövs för 

att avsluta ordern måste kartläggas. Begränsat antal dorn är en orsak till att produktionen inte kan 

koncentreras på en order i taget, vilket innebär att ett stort lager byggs upp under ordergången. Detta innebär 
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också att produktionsplaneringen kommer att påverkas varje gång en ny order kommer in och av utfallet i 

produktionen. Allt detta gör att körschemat måste uppdateras ofta med kort varsel för att anpassas till 

förändringar.  

Det finns tre typer isolatorrör vars produktion styr mot lager: rör H, rör I och rör J. Det förklaras med att de är 

väldigt vanliga och efterfrågan är betydligt stabilare på längre period. 

Prognos för beställning av råmaterialet görs också en gång i veckan av logistikavdelning. Med 

produktionsplaneringen som underlag är beställning för råmaterialet mycket lättare att hantera. Försörjning av 

råmaterial har hittills inte varit något problem som orsakar produktionsstopp. 
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5. Produktionssimulering i Kombiline 

I detta kapitel ska beskrivs tillvägagångssättet för modellering av produktionsflödet i Kombiline. Simul8 

används som simuleringsprogram och arbetet följer i princip samma utvecklingssteg som beskrivits i Teori 

delen. 

5.1 Arbetsgång 

För att få e god förståelse för produktionsprocessen i Kombiline har författaren fått möjlighet att praktisera på 

Composites innan exjobbet startade, bland annat på Kombiline.  Det vill säga grundstudie och datainsamling 

har påbörjats före officiella starten för exjobbet.   

För en simuleringsmodell är det viktigt att ha ett pålitligt underlag för indata, därför har det bestämts att 

simuleringsmodellen i första hand ska använda de tider som författaren har samlat. Tiden för datainsamling 

har begränsats till en och en halv månad, vilket tycks vara lämplig i förhållande till projektets storlek. Men det 

förekommer att tiderna som samlats inte räcker till, till exempel, operationstider för vissa produkter är 

omöjligt att mäta på grund av de inte tillverkats under mätperioden. Därför har vissa data hämtas från 

Composites databas och detta kan leda till svårighet i dataverifieringen.  

Medan tidmätningen pågick har relaterad litteratur studerats för att kunna planlägga projektet, få teoretisk 

kunskap i hur hela simuleringsprojektet ska bedrivas och vilka metoder som kan vara relevanta för detta.  

Avstämningsmöte med min handledare på Composites, produktionschef för Composites och 

produktionstekniker för Kombiline har skett ungefär en gång i månaden.  Det första mötet gav en grov ram för 

omfattning av exjobbet, experimentella faktorer som ska testas i simuleringsmodellen och målet med exjobbet. 

Andra mötet bidrog mest med målstyrning, bedömning av utfördat arbetet och diskussion om vidare arbete. 

Det tredje gav mest feedback på om resultaten av arbetet har uppfyllt specifikationen av exjobbet och önskemål 

om komplettering som behövs. Relationen och stämningen tycks vara väldigt positiv och detta har underlättat 

samarbetet i olika frågeställningar och informationsutbytet. 

För att få en standardiserad sammanfattning om hur operatörerna upplever sin arbetsplats, vilka möjligheter 

för process- och arbetsmomentsförbättringar som finns och eventuellt komplettera insamlad information har 

en enkät delats ut till de flesta operatörer som jobbar på Kombiline. 

Huvuddelen av arbetet har gått åt till modellbyggande i simuleringsprogram, SIMUL8. Den detaljerade 

arbetsprocessen beskrivs i nästföljande kapitel.  

5.2 Bygg en konceptuell modell 

5.2.1 Utveckla förståelse för problemet 

I dagsläget följer operatörerna körscheman för i vilken ordning olika typer isolatorrör ska tillverkas och veckan 

börjar från nattskiftet på söndagskväll.  Från en sammanställning av tillverkade produkter har en representativ 

produktmix räknats fram. 
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5.2.1.1 Produktionssystem 

I Composites används ERP-LN som MPS(Material- och Produktionsstyrningssystem). En så kallad Grafisk Plan 

baserad på databasen visualiserar planering och prognos för produktion av olika produkter i respektive 

enheter, där kan man dessutom hitta mycket detaljerade beskrivningar om olika produkter i olika 

operationsfaser och alla tillhörande blanketter och ritningar. På operatörsnivå ska de dels följa körscheman och 

dels ta egna beslut om hur isolatorrör ska bearbetas i senare skede med hjälp av ” Grafisk Plan”. De kollar 

genom lagernivåer på olika alternativ och väljer den artikel som har störst behov av samma rörämne, sedan 

skapar de en order på den produkten och innan röret lämnas ska ordern för operationsprocess i Kombiline 

avbokas(när alla avdelningar har avbokat för sin operationsprocess är produkten färdig för leverans). En fylld 

och signerad produktblankett ska följa med röret för att kunna identifiera röret och ge spårbarhet till 

råmaterial m.m. 

5.2.1.2 Resurser 

Skiftformen i Kombiline är fyrskift, vilket ger 140 arbetstimmar per vecka. Produktionen sker dygnet runt från 

söndagsnatt(Kl.22) till fredagseftermiddag (Kl. 13). Helgens 28 arbetstimmar har ingen fast tidsram, alltså 

operatörerna får bestämma själv vilken tid de vill börja och hur långt arbetspass ska vara under fredag 

eftermiddag och helg. Normalt fall är det alltid två operatörer som jobbar i Kombiline och det händer sällan att 

bara en operatör jobbar ensam. Arbetsuppgiften delas mellan de två operatörerna så att en (lindningsoperatör) 

står mest vid lindningsmaskinen och jobbar med tillverkningen, medan den andra (demonteringsoperatör) är 

ansvarig för traverstransport och avdragning. Arbetsfördelningen tycks vara rimlig enligt enkäten och 

arbetsrollerna brukar roteras varje dag.  

Rast och lunch (eller middag) är tillåtet att ta inom de 8 timmarnas arbetstid. Avtalat är 1 timme på varje 

arbetsskift men det brukar vara lite längre än så. Enligt instruktion som operatörerna har fått av sin chef ska 

ingen lindning pågå under rast, detta kan förklaras av kvalitetsskäl. Men det finns undantag för de allra största 

isolatorrören, till exempel rör A och rör B, då måste operatörerna sitta i fikarummet bredvid och ta sina raster. 

Det kan bero på dels långa lindningstider som måste ske kontinuerligt, dels att operatörerna måste vara i 

närheten och ha god tillsyn på operationen ifall det händer något oväntat.  

5.2.1.3 Status av roving 

I dagsläget levereras roving på standard EU-pall från underleverantör, på varje pall står det 44 stycken 

rovingrullar som delade i 4 lager, vilket betyder 11 stycken rovingrullar på varje lager. I Kombiline används 

oftast 32 trådar roving från 32 rovingrullar samtidigt, vilket gör att det behövs 3 pallar (33 stycken rovingrullar 

och en rulle tas bort). I praktiken ställs en pall på den ena sidan och två på den andra sidan, sedan flyttas 

rullarna manuellt för att kunna dela lika antal rullar på bägge sidor. Skarvning av roving måste utföras varje 

gång när den rullen som har kortaste rovinglängden av alla tar slut, alltså 32 rullar roving måste bytas ut på 

samma gång. Men för rör H lindas bara 16 trådar, så det krävs att antalet rör H som ska tillverkas varje gång ska 

vara ett jämnt antal så att källan av roving kan bytas om från den ena sidan till den andra för att hålla jämn 

förbrukning av roving från bägge ställen. Nettovikten för varje pall varierar från 858 till 965 kg enligt 

mätningen (Analys om dessa mätdata beskrivs i kapitel 7.2.1 Roving)och förbrukningen av roving varierar 

kraftigt beroende av vilken typ isolatorrör det är, så en ständig kontroll på roving status är väldigt viktig under 

arbetsgången.  
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5.2.1.4Utrustningar 

Lindningsmaskinen 

Den främsta begränsningen i Kombiline är lindningsmaskinen, den är ensam i sitt slag och tillverkning kan bara 

ske ett i taget.  Det kan påstås att lindningsmaskinen är den största flaskhalsen. Om utnyttjandegraden i 

lindningsmaskinen kan höjas så ska produktionen öka i Kombiline. 

För att lindningsmaskinen ska fungera som den ska måste andra utrusningar som tillhör den också vara felfria, 

de är framför allt systemet för lackblandning och lackpumpen.  Alla dessa faktorer gör att maskinhaverier 

inträffar relativt ofta, därför ställs det ett högt krav på regelbundet underhåll och kunnig servicepersonal. 

Dorn 

Det andra problemet är dorn. Vissa typer av rör har flera stycken dorn men ofta finns det bara ett dorn för 

samma typ (en detaljerade dornlistan visas i Bilaga 4).  Produktionsplanering kan lösa problemet genom att 

lämna god tidsmarginal mellan tillverkning av isolatorrör som använder samma typ dorn, så att dornet hinner 

tillbaka in i systemet innan det ska användas igen.  Men om efterfrågan ökar på vissa isolatorrör blir dornen en 

flaskhals.  

Dornlyft 

Dornlyften används för förflyttning av dorn från dornbädden till lindningsmaskinen och delmomentet ”preppa” 

för dorn som är 5,25 och 6 meter.  

Travers 

Det finns bara en travers i Kombiline, denna ska användas både för förflyttning av dorn samt under en större 

del av avdragningen. Det händer ibland att ett färdiglindat dorn måste vänta på förflyttning för att travers är 

upptagen vid avdragningen. 

Avdragare 

För att kunna avskilja isolatorrör från dorn används en så kallad avdragare. Principen för avdragning är att 

dornet ska vara horisontellt för att minimera risken för repor på insidan av röret.  

5.2.1.5Placeringsregler 

Ugn 

Dornsplacering i olika ugnar är inte alltid samma, detta beror på dornens längd och vad det är för typ av 

isolatorrör. Ugn 1 och ugn 2 är nästan identiska, med detta menas att dorn som kan passa in i ugn 1 kan också 

vara i ugn 2 med samma placering. Användning och underhåll för ugn 3 och 4 är olika fast dimensionerna på 

ugnarna är de samma, 4 stycken vanliga dorn brukar läggas parallellt i ugn 3 men bara 3 stycken i ugn 4.  Med 

vanliga dorn menas att dornlängden är 5,25 meter. Ugn 4 används mest för smutskänsliga produkter, alltså 

components som har polyesterytmatta som ytmatta. Dessutom dammsugs ugn 4 efter varje härdning, vilket 

inte görs så ofta i andra ugnar. 

För dorn som är längre än 5,25 meter är det bara ugn 1 och ugn 2 som kan användas. Till exempel, rör D(6 

meter lång) kan bara vara på plats 1 och 2 i ugn 1 respektive ugn 2 . På grund av konstruktionsfel i dornet 

måste RÖR E placeras på plats 3. Alternativ 1 för placeringen visas i Figur 21. 
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Figur 21. Alternativ 1 för dornplacering i ugn 1 respektive ugn 2 från sidan. 

Alternativ2 som visas i Figur 22 för ugn 1 respektive ugn 2 visas i följande figur, den tillämpas mest för rör A 

som har dornlängden på 11,4 meter.  

 

 

 

 

Alternativ 3 i Figur 23 är speciellt för Rör B, vilken är 7,7 meter lång. För att kunna utnyttja ugnens 

maximalkapacitet brukar ett dorn som kallas rör C som är 2,8 meter långt placeras på plats 2. 

  

Figur 23. Alternativ 3 för dornplacering i ugn 1 respektive ugn 2 från sidan. 

Press 

Pressen har också begränsade placeringsmöjligheter för ögla. En förenklad konstruktionsbild visas i Figur 24, 

till höger visas dimensioner för mittenplattan.  

 

Figur 24. En förenklad konstruktionsbild på pressen med respektive mått på mittplattan. (cm) 

För att kunna räkna fram olika placerings alternativ för öglor i pressen listas dimensionerna på ögleplattorna i  

1 

2 

3 

4 

1 

Figur 22. Alternativ 2 för dornplacering i ugn 1 respektive ugn 2 från sidan. 
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Tabell 2: 

Tabell 2. Dimensioner för olika ögleplattor. (m) 

Artikelnummer Längd på platta  Bredd på platta  Tjocklek på 
platta  

IB10151H8 1,2 0 0,155 0,013 
IB10151H18 1,20 0,255 0,013 
IB10151H36 1,20 0,405 0,013 
IB10151H60 1,20 0,605 0,013 
Teoretiskt kan följande alternativ för olika kombinationer av öglor på den ena sidan av mittplattan vara 

mjöliga: 

I. 1 st H18 + 1 st H36 + 1 st H18 

II. 1 st H8 + 1 st H36 + 1 st H18 

III. 1 st H8 + 1 st H36 + 1 st H8 

IV. 2 st H36 

V. 2 st H18 + 1 st H8 

VI. 2 st H8 + 1 st H36 

VII. 2 st H8 + 1 st H18 

VIII. 1 st H60  

Dessa betyder att antalet alternativ för placering av öglor i pressen kan vara minst: 82=64. I verkligheten kan 

det finnas fler alternativ om man inte önskar maximal kapacitetsutnyttjande. Det händer ofta att operatörerna 

får välja själv vilket alternativ som passar bäst med hänsyn till antalet öglor som ska tillverkas enligt 

körschemat.  

5.2.1.6 Produktionsprocess 

På grund av lackens egenskaper har många miljökrav och hanteringskrav ställts. Kombiline har en regelbunden 

städrutin varje vecka för att underhålla de mest utsatta maskindelarna och omgivningen. Det brukar vara ett 

helt förmiddagsskift på onsdag och omkring 4 timmar på söndag.  Alltså sammanlagt 12 timmar städning varje 

vecka . 

Om efterföljande dorn har samma längd som det nuvarande dornet behöver inte lindningsmaskinen och 

tillhörande redskap ställas om. Men om det uppstår längdskillnad för dorn eller ögleplattor i 

produktionssekvensen krävs omställning.  Ställtider utgör en relativ stor del av produktionsstopp (detaljerad 

siffra visas i kapital 6.3.4). Enligt tekniska kravet ska temperaturen på dorn inte vara högre än 40 grader när 

det sätts in i produktionen, vilket särskilt påverka dorn som har lång avsvalningstid på grund av sin storlek, till 

exempel, för rör A tar det minst två timmar att svalna av under förutsättning att avdragning utförts och 

kontinuerlig kylning med fläktar sker.  Detta är en till faktor som påverkar dorns omsättning i systemet.  

Lindningstid för öglor brukar vara ungefär 10 minuter, då krävs att traversen måste vara tillgänglig hela tiden 

vid lindningsmaskinen för att kunna lyfta plattorna från och till lindningsmaskinen. Under dessa tider kan 

ingen avdragning utföras.  

Vid avdragning av rör A önskas båda operatörerna på plats för att kunna hjälpas åt i utförandet.  Då uppstår 

produktionsstopp vid lindningsmaskinen om en operatör saknas. 
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5.2.2 Bestämma målet för modellen 

Det finns ingen uppsatt siffra som mål för modellen. Målet är en bättre förståelse av produktionssystemet i 

Kombiline för att kunna se hur mycket olika experimentella faktor eller kombinationer av ändringar i 

experimentella faktorer kan påverka outputen av produktionen i slutändan.  

5.2.3 Utforma konceptuell modell: Input och output 

Experimentell faktor 1: 

 Produkt mix (varierande produktmix med och utan ögla) 

Respons: 

Totala outputen av produktion Utnyttjandegraden för lindningsmaskinen 

Utnyttjandegrad för ugnarna 

Genomloppstider för produkterna i Kombiline 

Experimentell faktor 2: 

 Status av roving (rovingpall kommer med 11 stycken långa rovingrullar på en pall istället för 11 stycken 

rovingrullar delade på 4 lager på samma pall.) 

 Status av roving (64 tråd för rovinglindning istället nuläges 32 tråd, pallarna ökar från 3 till 6 stycken 

samtidigt.) 

Respons: 

Tidsförbrukning i skarvningen av roving 

Totala outputen av produktionGenomloppstider för produkterna i Kombiline 

Utnyttjandegraden för lindningsmaskinen  

Experimentell faktor 3: 

 Fyllnadsgrad för ugnarna  

 Antal ugnar (5 ugnar) 

Respons: 

Totala outputen av produktion Genomloppstider för produkterna i Kombiline 

Utnyttjandegraden för ugnarna  

Utnyttjandegraden för lindningsmaskinen 

Experimentell faktor 4: 

 Skift form (5 skift) 

 Rastlös produktion (Anta att operatörerna får ta sina raster medan lindningsmaskinen är igång.) 
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Respons: 

Totala outputen av produktion  

Utnyttjandegraden för ugnarna  

Utnyttjandegraden för lindningsmaskinen Genomloppstider för produkterna i Kombiline 

Experimentell faktor 5: 

 Processtider (framför allt om lindningstid för roving minskar med 15 %) 

Respons: 

Totala outputen av produktion  

Utnyttjandegraden för lindningsmaskinen 

Utnyttjandegraden för ugnarna Genomloppstider för produkterna i Kombiline 

5.2.4Utformning av konceptuell modell: innehåll 

Modellens innehåll ska omfatta de allra viktigaste objekten, avgränsningarna och relationerna(kapital 3.1.2) i 

produktionssystemet Kombiline, det vill säga alla element som ingår i modellen ska ha ett direkt samband med 

experimentella faktorer och kunna påverka responsen.  I detta fall ska följande information ingå i modellen: 

Råmaterial: 

Ständigt uppdaterad status för roving baserat på förbrukning. (Status för liner och glasfiberväv är inte lika 

viktiga att ta med.) 

Utrustning 

Lindningsmaskinen, Ugnarna, pressen, dorn och avdragare. 

Resurser 

Lindningsoperatören och Demonteringsoperatören. 

Process tid 

Tid för varje delmoment av processen i Kombiline:  

I. Förflyttning av dorn eller ögleplatta till lindningsmaskinen 

II. Inställningsprocess och lindning av innermatta 

III. Lindning av roving och eventuell skarvning av roving 

IV. Lindning av yttermatta, skrapning, tejpning och eventuellt förlängd rotationsprocess(så kallad 

svettning för rör A) 

V. Förflyttning av dorn eller ögleplatta till ugn respektive press 

VI. Härdningsprocess 

VII. Avsvalning av dorn 

VIII. Avdragning 
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Logistik för material flödet i Kombiline: 

 

Figur 25. Logistiken av materialflödet i Kombiline 
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5.2.5 Förenkling av modellen 

Det finns många faktorer som gör att modellen inte kan stämma 100 % med verkligheten (Kapitel 3.1.8.6). 

Vissa förenklingar måste göras för att arbetet inte ska bli alltför omfattande, modellen inte bli för komplex för 

att kunna visa samband mellan olika element samt kunna behålla en hög trovärdighet för modellen. 

Ta bort komponenter och sammankopplingar som bara har lite effekt på modellen. 

1. Olika operatörer har olika arbetsrutin, erfarenhet, personlighet och reaktion på händelse. 

Hanteringsavvikelse i produktionen på grund av individen kommer inte att ingå i modellen. 

2. För dorn som är 5,25 och 6 meter långa används dornlyft för att lyfta det till lindningsmaskinen. Men 

innan dornet ska lyftas in ska det ”preppas”. Men om dornlyften är i underhåll eller reparation är det 

bara travers som kan utföra detta arbetsmoment, vilket innebär att alla förberedelse måste göras på 

lindningsmaskinen, tillgängligheterna på travers och lindningsmaskinen blir begränsade och tid för 

förflyttning av dorn in i lindningsmaskinen är längre med travers jämfört med dornlyft. Allt detta 

orsakar ett mer komplext förhållande mellan de olika objekten. Haveri på dornlyften händer väldigt 

sällan och därför har detta inte räknats in i modellen. 

3. Operatörer brukar hämta verktyg, fixa verktyg eller hantera pappersarbete etc. under tider när det inte 

krockar med produktionen. I modellen ingår inte dessa arbetsmoment.  

4. Det är känt att lacken är känslig för luftfuktigheten och under en relativt stor del av sommaren har det 

ställt till mycket problem i produktionen. Men denna störning betraktas som en säsongsvis påverkan, 

alltså inte ett normalt produktionstillstånd.   Därför ska inte denna faktor ingå i simuleringsmodellen. 

5. Tumregel för avdragning av POI är så varm som möjligt, för Components är det lagom om den är < 55 
oC. Det brukar inte vara något problem för demonteringsoperatören att hinna med avdragning under 

skiften, så det beror helt enkel på hur individen hanterar saker och ting och det är inte alltid de följer 

reglerna. Därför kommer denna flexibilitet att tas bort i modellen och POI och Components är redo för 

att dras av efter en timme sedan härdningen är klar. 

6. I modellen ingår inte händelser som sker ovanligt sällan och oregelbundet. Till exempel, strömmen 

bryts oväntat av storm, vilket leder till att maskinerna stannar mitt in i programmet och operatörerna 

har svårt att hantera programstyrningen och produkterna. 

7. En produktmix som förväntas att kunna validera simuleringsmodellen har tagits från den verkliga 

produktionen i Kombiline från april till juni, 2009. För att förenkla modellen har en viss förändring av 

produktmix gjorts i simuleringen (denna produktmix är det samma som i Alt 1 för Experimentell faktor 

1 i kapitel 4.4.3), jämförelse mellan denna produktmix och utfallet av produktionen i Kombiline under 

denna period visas i bilaga 5. 

8. Kraftöglor tillverkas sällan, därför beskrivs inte denna produkt i rapporten. 

 Ersätta med förenklade komponenter och sammankopplingar med tillfredställande precision. 

1. I resursernas tillgängliga tider har tider för raster, möte, samtal med chefer eller kollegor etc. 

summerats ihop och tagits bort. 

2. I lindningstid för inner- respektive yttermatta ingår all förberedelse förre lindningen. Det är väldigt 

slumpmässigt om linern byts eller inte, därför räknas dessa tider också i lindningstiden. 

3. Alla maskinhaverier som har direkt påverkan på produktionen, så som lindningsmaskinen, travers och 

ugnarna, sker slumpmässigt och reparationer för dessa tar också olika lång tid. Därför har alla 

maskinhaverierna under mätperioden antecknats: Vilken maskin har gått sönder, när det händer och 
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hur länge reparationen tog tills produktionen återgår till normal takt. Dessa data används för att räkna 

fram statiska variabler till MTBF(Mean time between failure) och MTTR(Mean time to repair) för olika 

maskiner.  

4. Det händer sällan att det är bara en operatör som jobbar ensam, enligt enkäten ligger det på 

genomsnittlig ett skiftpass i månaden för de flesta operatörerna. Så det antas att det alltid är två 

operatörer som är tillgängliga i modellen. 

5. Demonteringsoperatören förväntas flytta färdig lindad produkt till ugn respektive pressen med travers, 

alltså lindningsoperatören behöver inte bidra med någon form av hjälp i detta arbetsmoment. Men i 

verkligheten händer det ofta av olika anledningar att bägge operatörerna hjälps åt i traverslyft medan 

lindningsmaskinen står stilla. I simuleringen är det svårt att hantera sådana situationer som inte har 

något konkret samband eller mönster, så modellen utgår från att lindningsoperatören och 

demonteringsoperatören lyfter ut dorn eller ögleplatta ut från lindningsmaskinen tillsammans. 

5.3 Datainsamling och analys 

5.3.1 Datainsamling 

Kvaliten på data är det viktigaste för simuleringen och därför har beslutet fattats att datasamlingen ska 

prioriteras och i första hand utföras av författaren själv. Under mätperioden har dels operationstider för olika 

arbetsmoment antecknas, dels observationer och intervjuer med berörda operatörer angående processen och 

materialflödet utförts och dokumenterats. Detaljerade tidsmätningar för alla aktiviteter på lindningsmaskinen 

omfattar 25 skift samt 5 skift ytterligare bara med fokus på tidsmätning för delmoment i varje 

lindningsprocess.  Dessutom har vissa dimensioner på olika utrustningar mätts för att svara på en massa 

”varför”. Intervjuer har utförts också med produktionsledare och produktionstekniker och dessa har gett 

mycket relevanta sekundära data.  

Precision på data varierar mycket beroende av vad det är för typ av data och hur relevant det är för modellen. 

Till exempel genomsnittliga reparationstider för maskinhaverier under mätperioden kan inte utesluta att det 

inte finns avvikelse i verkligheten under en längre period.  Däremot om tiotal mättider för lindningsoperation 

av en typ produkter i normalt arbetsförhållande är relativt jämna kan det påstås att dessa data kan betraktas ha 

hög precision.  

För att kunna bygga en simuleringsmodell med tillräcklig trovärdighet har alla relevanta data samlats och 

sorterats i olika kategori (kapitel 3.1.8.2)och listats nedan: 

Kategori A: tillgängliga. 

Produktionslayout 

Operationsprocesser för tillverkning av isolatorrör eller ögla 

Härdningstid för olika produkter 

Antal dorn och dorn typer 

Antal utrustningar: lindningsmaskin, ugnar, press och domepress 

Antal operatörer 

Skiftform 
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Städrutiner 

Kategori B: Inte tillgängliga men går att samlas in. 

Operationstider i lindningsmaskinen för vissa produkter 

Tider för olika travershanteringar 

Regel för placering av olika dorn i olika ugnar 

Regel för placering av olika ögleplattor i pressen 

Tider på skarvning av roving 

Tider på omställningar 

Hur ofta och hur länge produktionstopp i lindningsmaskinen händer av olika anledningar, till exempel: raster, 

maskinhaverier och möte etc.  

Kategori C: Inte tillgängliga och inte heller möjliga att få tag i. 

Tider på skarvning av roving när status på roving ändras. 

Händelse som kan dyka upp på grund av förändringar i experimentala faktorer i verkligheten. 

Operationstider för de produkter som inte har tillverkats under mätperioden. 

5.3.2 Analys 

Datamodellen kan inte hantera slumpmässiga händelser och det är omöjligt att skriva in allinsamlad data som 

den är i modellen, därför måste data analys göras för varje variabel, till exempel hanteringstider och 

skarvningstider. I bilaga 6 listas alla mätningsdata för lindningsprocessen.  Den vanligaste metoden efter analys 

är att passa in de verkliga variationerna i någon form av statistisk fördelning. Här nedan är några exemplar på 

hur dataanalys för olika operationer i Kombiline har genomförts under modelleringen: 

5.3.2.1 Förflyttningstid för att lyfta dorn eller ögleplatta in respektive ut från lindningsmaskinen 

Förflyttning för att lyfta dorn eller ögleplatta in Lindningsmaskinen består av två arbetsmoment: 

I. Lyfta dorn eller ögleplatta in i lindningsmaskinen. 

II. Sätta fast dornet respektive ögleplattan i lindningsmaskinen. 

Förflyttning för att lyfta dorn eller ögleplatta ut från lindningsmaskinen till ugn respektive pressen består också 

av två arbetsmoment: 

I. Släppa loss dorn respektive ögleplatta från lindningsmaskinen. 

II. Lyfta det/den till ugn respektive pressen. 

Både i förflyttningar för att lyfta dorn eller ögleplatta in respektive ut från lindningsmaskinen ingår två 

arbetsmoment och avståndsskillnaden mellan lindningsmaskinen till ugnarna respektive pressen är 

försumbart liten. Detta kan vara anledningen till att förflyttningstiderna är relativt stabila, särskild för 

produkter som är i samma viktklasser(Ju tyngre produkt desto längre tid tarhanteringen). Med detta menas att 

alla dorn förutom rör A och Rör B kan använda i princip samma fördelning medan öglor har en egen fördelning 
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osv. För att undvika onödig beskrivning för alla produkter tas ett representativt exempel för rör G upp 

(artikelnummer: DE1022203). 15 mätningar har gjorts och i Tabell 3 listas tiderna för förflyttning av dornet från 

dornbädden till lindningsmaskinen: 

Tabell 3. Tidsmätning för förflyttning av dorn rör G från dornbädden till lindningsmaskinen. (min) 

2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 5 4 

 

Detta visas också i Diagram 4 när tidsvariabeln plottas i ett diagram.  

  

Diagram 4. Frekvensdiagram för tidsvariabel 

För att kunna bedöma vilken fördelningar som bäst passar dessa data har många försök gjorts i Minitab, framför allt 

jämförelse mellan det aktuella datadiagrammet och olika fördelning med varierande parametrar. Bedömningen är 

att en triangulär fördelning är den lämpligaste. Parametrar till denna fördelning visas på höger sida av Diagram 5. 

Samma resonemang och experimentella process har utförts för de andra dornen och ögleplattorna och listas i bilaga 

7. 

5.3.2.2 Total operationstid i lindningsmaskinen 

Generell beskrivning av arbetsmoment som ingår i operationstid i lindningsmaskinen: 

I. Möjligtvis förberedelse på dorn (”Preppa”) 

Figur 26 Jämförelse mellan mätdata för förflyttning av dorn D450 till 
lindningsmaskinen och en motsvarande triangulärfördelning 
Diagram 5. Jämförelsen mellan mätdata för förflyttning av dorn rör G till lindningsmaskinen och en 
motsvarande triangulärfördelning 
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II. Linda med innermatta 

III. Linda med roving 

IV. Linda med yttermatta 

V. Skrapa och eventuellt tejpa (För rör A måste den får fortsätta rotera minst halv timme till i 

lindningsmaskinen efter att lindningen är färdig, detta kallas ”svettas”.) 

Det är flera arbetsmoment som ingår i denna process samt många faktorer kan påverka utförandet, vilket gör att 

variationen i tidsförbrukning mellan olika repetitioner är relativt stor. 

 Här tas rör D fram som ett bra exempel, mätdata listas i Tabell 4.  

Tabell 4. Tidsmätning för operation av rör D i lindningsmaskinen. (min) 

139 142 123 124 132 109 117 126 121 130 123 128 

När mätdata plottas på ett histogram blir andelen för olika x- värden  samma, detta tyder på att antalet mätdata inte 

är tillräcklig för att visa ett tydligt mönster. När någon statistisk fördelning sätts in i samma diagram är det svårt att 

se likheten. I Minitab saknas funktion för att kunna sammanställa flera närliggande data till en grupp med viss 

tidsinterval för att kunna göra jämförelse med en statistik fördelning. Så I detta fall har ett annat program Stat::fit 

använts, detta program kan automatiskt passa indata i olika kontinuerliga fördelningar, visa mönster av olika 

fördelningar samt ange passande siffror till varje parameter som ingår i dessa fördelningar. Men på grund av att 

författaren bara har tillgång till en studentversion är antalet fördelningar begränsat.  

Efter flera försök med de tillgängliga fördelningarna är det normalfördelning som tycks vara lämplig för denna analys. 

När knappen ”Graph Input” trycks efter mätdata har lästs in dyker det upp ett histogram på de värdena, sedan 

används en annan funktion som heter Auto-fit för att se hur bra fördelningen stämmer överens med mätdata. I 

Diagram 6 visas en jämförelse med alla fördelningar som finns tillgängliga i detta program: 

 

Diagram 6. Jämförelsen mellan mätdata och olika fördelningar 

Resultatet blir inte så svårt att välja, enligt både programmets rankning och visuell bedömning är 

Lognormalfördelning och normalfördelning de lämpligaste. Parametrarna till respektive fördelning som är 

rekommenderade av Stat::fit listas i Figur 27:  
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Figur 27. Datavärde från Stat::fit 

För att bestämma vilken ska användas i Simul8 har tillgänglighet för dessa fördelningar undersökts. På grund av olika 

definition av Lognormal fördelning är de rekommenderade värdena från Stat::fit omöjliga att tillämpas i Simul8. 

Därför valdes Lognormalfördelningen bort och frågan går vidare till om en normalfördelning kan beskriva 

operationstid på ett korrekt sätt. Det finns en liten andel av värde i normalfördelningen som hamnar utanför 

tidsintervallen som omfattar 95 % konfidensgrad. Men under ett normalt arbetsförhållande kan inte en operation 

som har hög automationsgrad variera så extremt, därför togs också detta alternativ bort . Undersökningen återgår 

till att söka möjlighet för en annan fördelning. Flera andra fördelningar har undersökts och kombination av olika 

program har använts.   I Diagram 7Fel! Hittar inte referenskälla. visas att triangulärfördelning(a = 109, b = 125 

och c = 142) är den som passar mätdata bäst. Samma resonemang och experiment process har utförts för de andra 

produkterna och resultaten listas i Bilaga 7. 

 

 

Diagram 7. Jämförelsen mellan mätdata och en motsvarande triangulärfördelning 

Härdningstid i ugnarna respektive i pressen 

En tumregel är att ugn eller press inte får börja härdningsprocessen innan alla dorn respektive öglor som ska 

vara med i samma batch har kommit på plats. Färdighärdade produkter flyttas inte ut ur ugnen eller pressen 

för avsvalning, med detta menas att utplockning för avdragning sker styckevis och ugn respektive press är 

upptagen tills det sista dornet eller ögleplattan har lyfts ut.  

För ett isolatorrör består härdningsprocessen av två uppvärmningssteg och den totala härdningstiden är 

sammanlagt 10 timmar. Första timmen värms ugnen upp till T1, denna temperatur hålls några timmar, Sedan 

en timme till för att ugnstemperaturen ska stiga till T2 och dornen ska sedan hållas i denna temperatur 

ytterligare några timmar. Om det är rör A eller Rör B måste andra steget förlängas med en timme till. 

Härdningstid för samtliga öglor i pressen är 7,5 timmar.  
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Dessa härdningstider är datastyrda och programmerade, därför är tiderna fixerade och sammanställningen av 

härdningstider listas i bilaga 7. 

5.3.2.3 Tid för avdragning 

Olika produkter har olika rutiner för avdragning: 

POI: Det rekommenderas att dra när det är nyhärdade fortfarande varma, men det finns undantag för vissa 

typer beroende av användningen av slutprodukter. För POI måste den ena änden kapas där silikonlister sitter 

mellan dornet och domar innan det dras av. 

Components: På grund av den tangentiella lindningsvinkeln är Components inte lika känslig för 

avdragningstemperatur, den kan dras när den är lite svalare (< 55 grader). Kapning behöver inte utföras, vilket 

betyder att tider för att dra av Components är kortare än för POI. 

Ögla: Samma regel och process som Components. Den tar ännu mindre tid eftersom en ögleplatta är väldigt 

kort jämfört med ett dorn. 

Avdragning anses vara ett arbetsmoment som är mindre viktig för modellen, anledning till detta kan vara att 

den ytterste sällan påverkar produktionen i lindningsmaskinen, det är mindreprioriterat och det finns alltid tid 

att utföra arbetet under skiftgången. Precision i datamätning på dessa tider är inte lika prioriterat och alla 

mätningar tyder också på att siffrorna är relativt stabila, därför antas ett ungefärligt värde vara rimligt att 

använda och avdragningstider listas i Bilaga 7. 

5.3.2.4 Resursernas tillgänglighet 

I definitionen av resursernas tillgänglighet ingår inte raster, möte, samtal mellan medarbetare och eventuella 

olyckshändelser (t. ex operatören är tvungen att gå byta eller tvätta sig på grund av kläder eller kroppsdelar 

har kommit i kontakt med lack.).  Dessa händelser har antecknats noga tillsammans med annan information 

under en hel veckas tidstudier, i princip alla förmiddags skift från måndag till fredag under vecka 36. 

Sammanställningen av detta listas i Bilaga 8 och tillgängligheten för resurserna ligger på ungefär 84 % på 

lindningsoperatören och demonteringsoperatören. 

5.3.2.5 Utnyttjandegrad för lindningsmaskinen 

Ju högre utnyttjandegrad maskin har desto produktivare är den, detta är speciellt angeläget för de maskiner 

som har höga investeringsvärden och långa ledtider.  Det finns många orsaker till att utnyttjandegraden för 

lindningsmaskinen inte kan nå 100 %, bland annat; omställningstider, maskinhaverier, lindningsoperatören 

måste hjälpa till vid avdragning av rör A och störning från andra avdelningar osv. Som det nämnts tidigare är 

lindningsmaskinen en flaskhals för produktionen i Kombiline, därför är de orsakerna och dessa andelar 

intressanta för vidare förbättringsprocess (Djupare analys finns i kapitel 6.3.4). Den slutgiltiga 

utnyttjandegraden för lindningsmaskinen under mätperioden ligger på 82,42 % och underlag till denna siffra 

listas i Bilaga 9.  

5.3.2.6 Tider för skarvning av roving 

Tider för skarvning av roving vid olika tillfällen kan variera mycket, anledningar till detta kan vara:   

I. Ibland är det bara lindningsoperatören som utför detta arbete. 

II. Ibland jobbar båda operatörerna tillsammans. 
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III. Ibland är skarvning för 32 tråd roving. 

IV. Ibland behövs skarvning för 16 tråd roving. 

Mönstret för tidsförbrukningen tyder också på en triangulärfördelning, men det finns ingen funktion i Simul8 

som kan läsa av denna fördelning med tillhörande parametrarna på grund av detta arbete inte utförs i något 

workcenter. Därför ska bara ett värde som gäller för alla tillfällen och tiden för skarvning av roving antas det 

genomsnittliga värdet på 12 min.  

5.4 Datamodell 

5.4.1 Struktur i datamodellen 

Strukturen måste kartläggas innan man börjar koda modellen. Den fungerar som ett skelett i modellen och 

visar alla viktiga element som ska ingå i modellen. Under mätperioden har förståelse för produktionen i 

Kombiline ständigt byggts upp och materialflödet styr hur strukturen ska se ut.  Figur 28 visar en generell 

struktur för datamodellen. 

 

Figur 28. Datamodellens struktur 

5.4.2 Kodning av datormodellen 

Det finns många sätt att få in data i Simuleringsprogram. Till exempel i Simul8 kan en operations tid skrivas i 

ett workcenter på följande sätt: 

I. Direkt med ett numeriskt värde. 

II. Först skriva värdet i en worksheet, sedan hänvisas det till workcenter. 

III. Sätt label på olika produkter som ska förädlas i workcenter, sedan hänvisas labeln till workcenter. 

(Label fungerar som en etikett på produkten för att identifiera dess egenskap. Till exempel kan label 
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färg och olika produkter har olika färger. Alltså en label för en produktgrupp och varje gruppmedlem 

kan ha olike värde på label. Måleri måste måla rätt färg på produkt och där kollas vad det är för värde i 

label färg för att veta vilken färg som ska användas. ) 

IV. Eller kombination av ovan nämnda alternativ. 

Processen att koda modellen utförs stegvis och för att säkerställa riktigheten i antaganden med hjälp av 

verifiering och analys efter varje steg. Oftast är det erfarenhet och skicklighet hos programmets användare som 

avgör sättet att koda och få feedback från test för att analysera nästa steg. 

Först sätts flera label på produkterna som följer körscheman för att identifiera deras turordningar, vad de är 

för produkter och vilken ugn produkt ska gå till osv.  Här nedan beskrivs hur kodning av datormodellen går till 

och denna process följer i princip materialflödet. 

Workcenter ” Lyfta in” 

På grund av att Kombiline är den första arbetsstationen i hela isolatorlinan styr produktionstakten i Kombiline 

tillverkningstakten i hela linan. Ett dorn tas från dornbädden enligt körscheman och sätts in i 

lindningsmaskinen, vilket betyder att detta dorn försvinner från sin ursprungliga plats till workcenter 

”lindning”. Det finns inte i Simul8 en enhet som kan samla alla typer av dorn sedan distribuera iväg dem, därför 

sätts upp en storage för varje typ av dorn och det programmeras i förväg vilket dorn storage  workcentern ” 

lindning” ska ta in från.  

Tiderna för förflyttningar för respektive dorn skrivs i ett worksheet, sedan används turordnings label för att 

hitta rätt data och hänvisa till tidrutorna med rätt fördelningsform.Eventuell omställning som ska göras före 

dorn lyfts in och efter dorn lyfts ut summeras här. Detta adderas till operationstiden tillsammans med 

förflyttningstiden. På grund av triangulär fördelningen har ±5 min satts i lower respektive upper värden.  Allt 

detta visas i Fel! Hittar inte referenskälla..  

 

Figur 29. Workcenter "Lyft in" 
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Workcenter ” Lindning” 

I kapitel 6.2.1 listas observerade nettovikt på varje pall med roving, medelvärdet av dessa är cirka 910kg, 

bortsett från spill vid skarvning kan nettovikten antas vara 900kg. Varje rulle väger 900/44=20,5kg, 32 rullar 

samtidigt blir 32*20,5=656kg. I denna process ska förbrukning av rovning registreras för att kunna avsätta tid 

för skarvning av roving, detta görs genom att skriva in roving förbrukning för varje dorn i en worksheet, sedan 

skriva ett program så att varje gång det tas in ett nytt dorn ska summan av totala roving förbrukningen 

uppdateras och när den når 656kg. måste skarvning av roving utföras och tid för detta sätts till medelvärdet 15 

min. Därefter nollställs räknaren och förbrukad mängd roving börjar räknas på nytt igen och i Fel! Hittar inte 

referenskälla. visas programmeringen. 

 

 

Figur 30. Programmering för skarvning av roving 

Lindningstid varierar beroende av vilken typ av produkt det 

är och dessa skrivs i form av label på samma sätt som i 

workcenter ”Lyfta in”. För att kunna visa utnyttjandegraden 

för lindningsmaskinen har en funktion som heter Efficiency 

(visas i Figur 31) använts och där beräknade 

utnyttjandegraden och genomsnittliga tiden för 

produktionsstoppen skrivas in. 

   

 

Workcenter ”Lyfta ut” 

I denna station ska dornet lyftas ut från 

lindningsmaskinen och skickas till respektive ugn. 

En särskild labelstyrning har satts upp för olika 

dorn så att label typ styr vilken ugn dornet ska gå 

till, detta visas i Figur 32.                                                             

Figur 31. Fliken efficiency i Workcenter 
"Lindning" 

Figur 32. Lösning för hur dorn skickas till respektive ugn 
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Ugn 

En särskild numerisk variabel skapas för att kompensera härdningstid för de allra största dornen. Detta görs 

genom att kolla vilken typ av dorn som kommer till ugnen. Om dorntyps label visar att det är rör A eller Rör B 

ska värdet på variabeln ökas med 120 respektive 60 minuter för att förlänga tiden för härdning. 

En annan svårighet är att kunna kontrollera antalet dorn som en ugn kan ta emot, olika ugnar kan ta emot visst 

antal dorn och det är inte alltid samma antal dorn för varje ugn. Detta löstes genom att skriva i förväg hur 

många dorn olika ugnar kan ta emot i samband med körscheman och sedan programmera in i detta 

workcenter. Programmet för ugn 1 visas i Figur 33. 

 

Figur 33. Program för hur dorn samlas i ugn 1 

Workcenter ” Avdragning” 

Olika dorn tar olika lång tid att dra av, detta styrs med 

label värdet på dornet. Det är i verkligheten självklart 

att dra av de dorn som är klara först, detta utförs i 

Simul8 genom att man beordrar workcenter att välja 

den som har väntat längst om fler ugnar är klara med 

härdningsprocessen samtidigt(se Figur 34). Det är 

viktigt att tömma ugnar i turordning så att körschema 

kan följas . 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

5.4.3 Experiment 

En tidsbegränsning måste skrivas in innan simulering kan köras igång, ofta måste den vara tillräckligt lång för 

att ge en stable-state output. För Kombiline finns det ingen initial period innan produktionen når stabilitet, 

därför är ”Warm Up Period” i Simuleringen 0. Genom möte med ansvarig personal på Composites har 

simuleringsperioden bestämts till 3 månader (13 veckor = 13104 minuter), vilket anses vara tillräckligt längre 

Figur 34. Principen för prioriteringsregel i workcenter 
"Avdragning" 
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för att kunna göra jämförelse och hänsyn har också tagits till varierande produktmix. Variationer i data orsakar 

variationer i output, därför görs 10 trial (repetitioner) för varje experiment för att resultatet ska kunna jämnas 

ut och ge tillräcklig trovärdighet.  

 

Experimentell faktor 1: Produktmix 

Alla alternativ i detta experiment har noga följt placeringsregler för dorn och begränsad tillgång av dorn för 

olika rörämne har också tagits hänsyn till. Med detta menas att körscheman i simuleringsmodellen kan i princip 

införas i verkligheten utan att det skulle uppstå någon tidsfördröjning i lindningsmaskinen i väntan på nytt 

dorn. 

 Alt 1: En simuleringsmodell som har samma produktmix som verkliga produktionsutfallet i Kombiline 

under april- juni, 2009 (vecka 14 – 26).  

 Alt 2: Prognostiserad produktmix som förväntas att köra under Okt- Dec, 2009 (vecka 41-53) utan ögla 

 Alt 3: Prognostiserad produktmix som förväntas att köra under Okt- Dec, 2009 (vecka 41-53) med ögla. 

Tabell 5. Tre alternativa produktmixer med detaljerade andelar för olika produkter 

Artikelnummer Alt 1 Alt 2 Alt 3 
DE1022001 24,1% 12,9% 11,8% 

DE1022203 13,8% 19,4% 17,6% 

DE1022203 8,0% 9,7% 8,8% 

DE1022203 5,7% 3,2% 2,9% 

DE1022203 4,6% 6,5% 5,9% 

DE1022200 10,3% 6,5% 5,9% 

DE1022061 1,2% 9,7% 8,8% 

DE1022060 3,5% 6,5% 5,9% 

DE1022056 2,3% 0,0% 0,0% 

DE1022053 3,4% 0,0% 0,0% 

DE1022051 4,6% 12,9% 11,8% 

DE1022006 3,4% 6,5% 5,9% 

DE1022003 11,5% 3,2% 2,9% 

DE1022052 0,0% 3,2% 2,9% 

DE1022050 3,4% 0,0% 0,0% 

IB10151H36 0,0% 0,0% 8,8% 
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Respons: 

Tabell 6. Jämförelserna mellan olika alternativ 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 
Genomsnittlig output (st) X Y Z st +J öglor 
Genomsnittliga 
genomloppstider för 
produkterna (min) 

1258 1394 1328 

Utnyttjandegrad för Ugn 1 27,0% 27,5% 26,1% 
Utnyttjandegrad för Ugn 2 27,8% 28,3% 26,8% 
Utnyttjandegrad för Ugn 3 27,2% 27,8% 26,4% 
Utnyttjandegrad för Ugn 4 27,1% 27,6% 26,3% 
Utnyttjandegrad för 
Lindningsmaskinen 

47,6% 54,7% 52,4% 

 

Analys 

Antal output för olika produkter kan räknas som: andel av produkten i helheten multiplicerar med output. Till 

exempel, output för rör A i Alt 2 = 9,7 % Y st under okt-dec, 2009. Utnyttjandegrad för alla ugnar är egentligen 

ointressant i detta fall, men värdena tycks värda att visa för att kunna ge anledning till beslut senare om 

experimentell faktor 3.  Som det visas har utnyttjandegraden för lindningsmaskinen ökat med 7,1 procent i Alt 

2 jämfört med Alt 1, vilket kan förklaras med att andelen lindningstid för grövre rörämne ökar trots dessas 

långa omställningstider. Det är viktigt att jämföra skillnader i input för att kunna ge en rättvis jämförelse för 

output. 

Alt 1 – Alt 2: I Alt 2 tillverkas mer grövre isolatorrör jämfört med Alt 1, vilket leder till ökad utnyttjandegrad för 

lindningsmaskinen med drygt 7 %, därför är genomloppstider mycket längre än Alt1.  Större rör tar längre tid 

att tillverka, därför kan inte antalet output i Alt 2 jämföras med Alt 1. Däremot kan denna siffra användas för att 

räkna om kundorder kan uppfyllas med denna produktmix under tiden. 

Alt 2- Alt 3: Den enda skillnaden i produktmix mellan Alt 2 och Alt 3 är att i Alt 3 har det lagts in en körning för 

öglor mellan varje tredje omgången rörämne, varje körning innehåller 3 öglor. Detta i sin tur drar ner andelen 

för övriga rörämnen. På ett teoretiskt sätt kan man påstå att tiderna för Y-Z stycken rörämnen motsvarar J 

stycken öglor, alltså tidsförbrukning för ett dorn motsvarar 
J

(Y−Z)
 stycken öglor i denna produktmix. 

Experimentell faktor 2: Status av roving 

Tidsförbrukning för skarvning av roving i dessa alternativ finns inte i verkligheten att mäta, därför har 

antagande för dessa tider gjorts.  

 Alt 1: Status av roving (rovingpall kommer med 11 stycken långa rovingrullar i ett lager istället för 11 

stycken rovingrullar delade på 4 lager på samma pall.) 

32 tråd samtidigt kräver minst 3 pallar, vilket betyder att det bara behövs byta pallarna varje gång 

roving förbrukning har överskridit 900 x 3 =2700 kg om små mängder spill i samband med skarvning 

borträknas. Dessutom antas rovningskarvning ta 5 minuter längre än i dagsläget på grund av pallbyte.  

 

 Alt 2: Status av roving (64 tråd för rovinglindning istället nuläges 32 tråd, pallarna ökar från tre till 6 

stycken.) 
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6 pallar och 64 tråd samtidigt betyder att rovingförbrukningen kan öka från 656 till 1312 kg mellan 

varje skarvning av roving och lindningstider för roving halveras. Tid för skarvning av roving antas ta 10 

minuter längre än i dagsläget på grund av dubblat antal trådar som skarvas. 

 

 Alt 3: Status av roving (11 stycken långa rovingrullar på varje pall och 6 pallar försörjer 64 tråd 

samtidigt). 

Detta alternativ kommer att bara kräva skarvning av roving varje gång när roving förbrukning har 

överskridit 900 x 6 = 5400 kg. Tid för skarvning av roving antas ta 12 minuter längre än i dagsläget. 

Respons: 

Tabell 7. Alternativen i Experimentell faktor 2 experimenteras med samma produktmix som i Alt 1 för 
Experimentell faktor 1. 

 Alt 1 för 
Experimentell 
faktor 1 

Alt 1 för 
Experimentell 
faktor 2 

Alt 2 för 
Experimentell 
faktor 2 

Alt 3 för 
Experimentell 
faktor 2 

Genomsnittlig output (st) X 1,02 X 1,24 X 1,26 X 
Genomsnittliga 
genomloppstider för 
produkterna (min) 

1258 1238 1158 1154 

Utnyttjandegrad för Ugn 1 27,0% 27,6% 33,7% 34,1% 
Utnyttjandegrad för Ugn 2 27,8% 28,5% 34,6% 35,0% 
Utnyttjandegrad för Ugn 3 27,2% 27,8% 34,8% 34,2% 
Utnyttjandegrad för Ugn 4 27,1% 27,7% 33,7% 34,1% 
Utnyttjandegrad för 
Lindningsmaskinen 

47,6% 47,4% 41,9% 41,2% 

Antalet rovingskarvningar (st) 141 35 89 22 
Tidsförbrukning för varje 
skarvning av roving (min) 

15 20 25 27 

Total tidsförbrukning för 
skarvning av roving(min) 

2115 700 2225 594 

Tidsförbrukning för skarvning 
av roving per stycke output 
(min/st) 

2,49 0,81 2,1 0,56 

 

Tabell 8. Alternativen i Experimentell faktor 2 experimenteras med samma produktmix som i Alt 2 för 
Experimentell faktor 1. 

 Alt 2 för 
Experiment
ell faktor 1 

Alt 1 för 
Experimentell 
faktor 2 

Alt 2 för 
Experimentell 
faktor 2 

Alt 3 för 
Experimentell 
faktor 2 

Genomsnittlig output (st) Y 1,02Y 1,31Y 1,35Y 

Genomsnittliga 
genomloppstider för 
produkterna (min) 

1394 1356 1245 1242 

Utnyttjandegrad för Ugn 1 27,5% 28,0 % 36,2% 37,0% 

Utnyttjandegrad för Ugn 2 28,3% 28,8% 37,3% 38,1% 
Utnyttjandegrad för Ugn 3 27,8% 28,3% 36,4% 37,2% 
Utnyttjandegrad för Ugn 4 27,6% 28,1% 36,4% 37,2% 
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Utnyttjandegrad för 
Lindningsmaskinen 

54,7% 54,2% 48,5% 47,8% 

Antalet rovningskarvningar (st) 183 45 119 30 

Tidsförbrukning för varje 
skarvning av roving (min) 

15 20 25 27 

Total tidsförbrukning för 
skarvning av roving(min) 

2745 900 2975 810 

Tidsförbrukning för skarvning 
av roving per stycke output 
(min/st) 

4,43 1,42 3,64 0,97 

 

Analys 

I antalet output kan finnas avvikelse beroende på vilka rörämnen som tillverkas. I Tabell 7 och Tabell 8 har 

experimenten baserats på samma produktmix som i Alt 1 respektive Alt 2 för Experimentell faktor 1. Skarvning 

av roving är bara tillåtet att utföras på den högra ändan av rörämne där materialet ändå måste kapas bort efter 

härdningen, så det blir en del förberedelse och kontroll av rovingmängden som behöver göras i samband med 

skarvning. Därför kan det påstås att i praktiken skulle produktionsökning vara lite större än det räknas fram i 

simuleringen eftersom antalet skarvning av roving minskar.Alt 1: Detta alternativ kan spara upp till 1415 

respektive 1845 minuter beroende på vilken produktmix som används. Ju större andel av grövre dorn ju mer 

tid sparas genom tidsminskningen i skarvning av roving. Detta motsvarar en tidsbesparing på 5660 respektive 

7380 minuter (94 respektive 123 timmar) per år. Ökning i output ligger på cirka 1,8 % respektive 1,9 %. 

Genomsnittliga genomloppstiderna har också minskat något vid båda produktmixerna. 

Alt 2: Om bara total tidsförbrukning för skarvning av roving jämförs är det allt annat än sparad tid, men om 

man går ett steg djupare och tittar på tidsförbrukning för skarvning av roving per stycke output kan det påstås 

att tid för skarvning av roving har faktiskt minskat något. På grund av halverade lindningstider för roving har 

produktionen ökat med drygt 25 % respektive 31 % beroende på produktmix. Detta tyder på att större andel 

av grövre dorn gynnas mer av denna produktionsmetod jämfört med mindre andel av grövre dorn. Denna 

processförändring kommer inte främst att ge tidsminskning i skarvning av roving utan ge ett stort lyft i 

produktionskapacitet.  Dessutom har ledtider också minskat med 7,9 % respektive 10,7%.  Därför tycks detta 

alternativ ha mycket större potential i produktionsökning jämfört med Alt 1.  Utnyttjandegraderna för ugnarna 

har ökat med cirka 6-7 % respektive 8 %, däremot har utnyttjandegraden för lindningsmaskinen sjunkit med 

cirka 5,5 % i både produktmixerna. Detta kan bero på att kortare lindningstid bidrar till större omsättning i 

ugnarna och lägre aktivitetsgrad för lindningsmaskinen. 

Alt 3: Självklart ger detta alternativ bästa resultatet av all tre med en produktionsökning på 26,5 % respektive 

34,5%.  

Med tanke på minskad tidförbrukning i samband med förberedelse för skarvning kan siffrorna för 

produktivitetsökningen vara ännu högre, alltså produktivitetsökningen från simuleringen kan vara något 

underskattad. 

Experimentell faktor 3: Fyllnadsgrad för ugnarna och antal ugnar 

Ju mindre antal dorn i ugn desto mindre tid behöver dorn vänta tills härdningsprocess börjar, vilket i sin 

tur kan leda till förkortade ledtider och snabbare återanvändning av dornet.  Som föregående experiment 

har visat är utnyttjandegraden för ugnar långt från max, därför tycks minskat antal dorn i ugnarna kunna 

öka användningen av ugnarna och jämnare materialflödet i hela isolatorlinan.  
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 Alt 1: 2 stycken dorn i varje ugn och produktionsförutsättning annars är det samma som Alt 1 för 

Experimentell faktor 1. 

 Alt 2: 3 stycken dorn i varje ugn och produktionsförutsättning annars är det samma som Alt 1 för 

Experimentell faktor 1. 

Som det visas i Tabell 6 har ugnarna relativt låg utnyttjandegrad, därför finns ingen anledning att öka 

antalet ugnar. Men en till ugn som liknar ugn 1 och ugn 2 kan vara aktuellt om kundorder för rör A och Rör 

B ökar. 

 Alt 3: 5 ugnar. Produktmixen måste ändras för att få en högre andel för rör A och Rör B. Denna 

produktmix är baserad på Alt 2 för Experimentell faktor 1, därför ska resultaten av dessa alternativ 

jämföras. 

Tabell 9. Produktmix för Alt 3 för Experimentell faktor 3 

Artikelnummer Alt 3 
DE1022001 11,8% 

DE1022203 17,6% 

DE1022203 8,8% 

DE1022203 2,9% 

DE1022203 5,9% 

DE1022200 5,9% 

DE1022061 14,7% 

DE1022060 5,9% 

DE1022056 0,0% 

DE1022053 0,0% 

DE1022051 11,8% 

DE1022006 5,9% 

DE1022003 2,9% 

DE1022052 5,9% 

 

Respons: 

Tabell 10. Jämförelserna mellan Alt 1 och Alt 2 för Experimentell faktor 3 och Alt 1 för Experimentell faktor 1 

 Alt 1 för 
Experimentell 
faktor 1  

Alt 1 för 
Experimentell 
faktor 3 

Alt 2 för Experimentell 
faktor 3 

Genomsnittlig output (st) X 0,93X 0,99X 
Genomsnittliga 
genomloppstider för 
produkterna (min) 

1258 1108 1180 

Utnyttjandegrad för Ugn 1 27,0% 47,4% 33,6% 
Utnyttjandegrad för Ugn 2 27,8% 47,2% 33,6% 
Utnyttjandegrad för Ugn 3 27,2% 46,4% 33,9% 
Utnyttjandegrad för Ugn 4 27,1% 46,0% 33,8% 
Utnyttjandegrad för 
Lindningsmaskinen 

47,6% 45,2% 47,8% 
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Tabell 11. Jämförelsen mellan Alt 2 för Experimentell faktor 1 och Alt 3 för Experimentell faktor 3 

 Al2 för 

Experimentell 

faktor 1  

Alt 3 för 
Experimentell 
faktor 3 

Total output för 
produktionen 

Y 0,86Y 

Antalet rör A (relativt) x 1,33x 

Antalet rör B (relativt) y 1,6y 

Genomsnittliga 
genomloppstider för 
produkterna (min) 

1394 1409 

Utnyttjandegrad för Ugn 1 27,5% 22,0% 
Utnyttjandegrad för Ugn 2 28,3% 23,3% 
Utnyttjandegrad för Ugn 3 27,8% 22,2% 
Utnyttjandegrad för Ugn 4 27,6% 22,0% 
Utnyttjandegrad för Ugn 5 0% 21,5% 
Utnyttjandegrad för 
Lindningsmaskinen 

54,7% 56,8% 

 

Analys 

 Alt 1: 2 st vanliga dorn i varje ugn tycks ha ökat utnyttjandegraden för ugnarna men däremot försämrat 

output för produktionen, detta kan förklaras med att ugnarna inte hinner tömmas innan nya dorn borde 

läggas in.  Produktionen har fått negativ påverkan, därför är detta alternativ oacceptabelt. 

 Alt 2: 3 st vanliga dorn i varje ugn behåller samma produktionsnivå som med maximal fyllnadsgrad för 

ugnarna. Utnyttjandegraderna för ugnarna har ökat generellt med drygt 6 %, därför kan det påstås att 

omsättningen för antal dorn i ugnarna har ökat. Detta i sin tur leder till kortade genomloppstider och 

materialflödet blir jämnare.  

 Alt 3: En ugn till kan ge stor möjlighet för produktionsökning för de allra största rörämnen. Till 

exempel, antalet rör A i tre månader kan öka med nästan 34 % och rör B med 60 %. Potential i 

produktionsökning finns och modellen kan användas för att testa i olika scenario för att anpassa 

körschema till kundorder för en viss period.  

Genomsnittlig operationstid tillsammans med förflyttningstid för varje produkt i Alt 1 för Experimentell 

faktor 1 ligger på ungefär 80 min. Om fyra ugnar ska turas om att härda produkter i samma ordning och 

produktionen inte bromsas i väntan på ugn, ska härdningstid för en ugn motsvara tillverkningstid för de tre 

övriga ugnarna. Detta innebär om det är fyra stycken i varje ugn tar det ungefär 80 x 4 x 3 =960 min tills att 

samma ugn måste användas igen, tre stycken i varje ugn blir det 720 min, två stycken i varje ugn blir det 

480 min. I dessa tider ingår inte någon form av planerat eller oplanerat produktionsavbrott, därför kan en 

viss tidsmarginal lämnas. Härdningstid ligger för de vanliga rörämnena på 600 minuter plus avsvalning och 

avdragning, så det antas att en ugn kan börja återanvändas efter ca 720 min. Utifrån detta kan man påstå att 

det är rimligt att 3 stycken dorn i varje ugn inte ska hämma produktionen och detta resonemang stämmer 

överens med experimenten. 

Experimentell faktor 4: Skiftform 
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 Alt 1: Skift form ändras från 4 skift till 5 skift, vilket betyder att 140 timmars arbetstid per vecka ökas 

till 168 timmar.  

 Alt 2: Rastlös produktion, med detta menas inte att operatörerna inte får ta rast, de kan ta raster när 

lindningsmaskinen är igång. Men det kräver att operatörerna måste vara i närheten och ha god tillsyn 

av produktionen.  

 Alt 3: Alt 1 & Alt 2  

Experiment för samtliga alternativ har utförts och jämförts med Alt 1 respektive Alt 2 för Experimentell 

faktor 1.  

Respons: 

Tabell 12. Alternativen i Experimentell faktor 4 jämförs med samma produktmix som i Alt 1 för Experimentell 
faktor 1 

 Alt 1 för 

Experimentell 

faktor 1 

Alt 1 för 

Experimentell 

faktor 4 

Alt 2 för 

Experimentell 

faktor 4 

Alt 3 för 

Experimentell 

faktor 4 

Genomsnittlig output (st) X 1,21X 1,12X 1,36X 
Genomsnittliga 
genomloppstider för 
produkterna (min) 

1258 1095 1220 1074 

Utnyttjandegrad för Ugn 1 27,0% 32,6% 30,3% 36,7% 
Utnyttjandegrad för Ugn 2 27,8% 33,7% 31,2% 37,8% 
Utnyttjandegrad för Ugn 3 27,2% 32,8% 30,5% 36,9% 
Utnyttjandegrad för Ugn 4 27,1% 32,8% 30,4% 36,9% 
Utnyttjandegrad för 
Lindningsmaskinen 

47,6% 57,6% 53,4% 64,8% 

 

Tabell 13. Alternativen i Experimentell faktor 4 jämförs med samma produktmix som i Alt 2 för Experimentell 
faktor 1 

 Alt 2 för 
Experimentell 
faktor 1 

Alt 1 för 
Experimentell 
faktor 4 

Alt 2 för 
Experimentell 
faktor 4 

Alt 3 för 
Experimentell 
faktor 4 

Genomsnittlig output (st) Y 1,19Y 1,07Y 1,27Y 
Genomsnittliga 
genomloppstider för 
produkterna (min) 

1394 1193 1332 1178 

Utnyttjandegrad för Ugn 1 27,5% 32,8% 29,4% 35,0% 
Utnyttjandegrad för Ugn 2 28,3% 33,7% 30,4% 36,1% 
Utnyttjandegrad för Ugn 3 27,8% 33,0% 29,9% 35,3% 
Utnyttjandegrad för Ugn 4 27,6% 32,9% 29,7% 35,2% 
Utnyttjandegrad för 
Lindningsmaskinen 

54,7% 64,5% 58,7% 69,6% 

 

Analys 
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 Alt 1: Som det visas i Tabell 12 och Tabell 13 ökar outputen från produktionen med 21,2 respektive 19,2 

% från 4 skift till 5 skift, det kan finnas avvikelse i antalet output och detta beror främst på vad det är 

för rörämne som tillverkas. 5 skift leder också till ökad utnyttjandegrad i lindningsmaskinen och 

samtliga ugnar på grund av beläggningen i produktionen har ökat. Men arbeten i Kombiline innehåller 

fortfarande mycket manuella hanteringar, därför har produktivitet ett starkt samband med hur effektivt 

operatörerna jobbar. Det blir ofta lite lugnare tempo på helgerna när det är mindre personalstyrka i 

många andra avdelningar.  Så med 5 skift kan produktionsökning i verkliga produktionen vara något 

lägre än vad simuleringen visar (ingen studie i detta arbete har utförs för att ta reda på den exakta 

siffran när det gäller effektivitets skillnad mellan veckoarbete och helgarbete).    

 

 Alt 2: Rastlös skiftform har gett olika effekt på de två olika produktmixerna, i Alt 1för Experimentell 

faktor 1(innehåller mindre antal grova rörämnen) har det märkts en produktionsökning på 12,4 % 

medan Alt 2 för Experimentell faktor 1(större antal grova rörämnen) har en produktionsökning på 7,4 

%. I tillverkning av de stora rörämnen som brukar tar mer än 2 timmar i lindningen tar operatörer 

raster under lindningen redan idag, detta är förklaringen till varför produktionsökning i den 

produktmixen som innehåller fler grova rörämnen är mindre jämfört med produktmixen som har 

mindre antal grövre rörämnen. Detta betyder att skillnader i output kan vara mindre i en rastlös 

produktion om andelen av de allra grövsta rörämnen ökar. 

 

 Alt 3: Utan tvekan ger detta alternativ den största produktionsökningen på 36,5 % respektive 27,4 % i 

de två produktmixerna.  

Experimentell faktor 5: Tidsminskning i lindningsprocess: lindningstiderna minskar med 15 % 

Alt 1: Ändring har gjorts under samma förutsättning som i Alt 1 för Experimentell faktor 1 och Alt 2 för 

Experimentell faktor 1. 

Respons: 

Tabell 14. Alternativen i Experimentell faktor 5 jämförs med Alt 1 respektive Alt 2 för Experimentell faktor 1 

 Alt 1 för 
Experimentell 
faktor 1 

Alt 1 för 
Experimentell 
faktor 5 

Alt 2 för 
Experimentell 
faktor 1 

Alt 1 för 
Experimentell 
faktor 5 

Genomsnittlig output (st) X 1,12X Y 1,12Y 
Genomsnittliga 
genomloppstider för 
produkterna (min) 

1258 1209 1394 1309 

Utnyttjandegrad för Ugn 1 27,0% 30,0% 27,5% 30,8% 
Utnyttjandegrad för Ugn 2 27,8% 30,9% 28,3% 31,6% 
Utnyttjandegrad för Ugn 3 27,2% 30,4% 27,8% 31,0% 
Utnyttjandegrad för Ugn 4 27,1% 30,2% 27,6% 30,9% 
Utnyttjandegrad för 
Lindningsmaskinen 

47,6% 45,4% 54,7% 52,2% 
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Analys: 

Detta experiment visar att kortare lindningstider bidrar inte bara till större output, de ökar också 

utnyttjandegrad för ugnarna. Men utnyttjandegrad för lindningsmaskinen blir däremot lite lägre. Detta kan 

bero på att tidsminskning i lindningen ger större andel övriga aktiviteter (till exempel förflyttning). 

Skillnaden i output för de två olika produktmixerna är inte så stor. Om lindningstid för roving i Alt 1 för 

Experimentell faktor 1 minskas med 15 % ökar outputen med 11,5 %, medan outputen för Alt 2 för 

Experimentell faktor 1 ökar med 11,6 % vid samma förändring. Därför tycks produktionsökning på 11 % 

trovärdig och kan tillämpas generellt om lindningstid minskas med 15 %. Som det visas har 

genomloppstiderna minskat med 3,8 % respektive 6,1 %. 

5.4.4 Implementering 

Det kan hända att implementering kommer upp på agendan senare efter examensarbetets presentation, då 

ledningen kunnat ta beslut om förändring i Kombiline med resultatet av simuleringen som underlag. Därför 

beskrivs inte implementeringsprocessen i denna rapport. 

5.4.5 Verifiering och validering 

Verifiering och validering är ett viktigt steg för att ge tillräcklig trovärdighet åt resultatet av detta arbete så att 

det kan användas. Det finns en mängd olika validerings metoder , däribland validering av konceptuell modell, 

data validering, white-box validering osv. (kapitel 3.1.8.6). De flesta verifieringar och valideringar görs i små 

steg och i samma takt som modellen utvecklas. Till exempel, vid varje datainput testas modellen några gånger 

för att se om data har tagits in i modellen på ett sätt som korrekt kan representera verkliga data (data 

verifiering), sedan undersöks om antagna data har gett den effekt som det förväntats (data validering). Både 

författarens egna observationer och erfarenhet från praktiken samt information från sakkunnig personal har 

bidragit till verifiering och validering.  

Ett annat användbart sätt att validera modellen är att jämföra resultatet från modellen med verkligheten. En av 

simuleringsmodellerna som byggts i Simul8 kan förväntas likna den verkliga produktionen i Kombiline under 

april-juni, 2009 (vecka 14-26), därför har resultatet av simuleringen tagits fram för att kunna jämföra med 

utfallet under denna period.  De körscheman författaren har erhållit  innehåller alla veckor förutom vecka 20 

som saknas och dessutom var 19 arbetsskift helt utan produktion av olika anledningar, med dessa kan en 

simuleringstid räknas till 111840 minuter. Output från simuleringsmodellen är A st, vilket ligger ganska nära 

den verkliga produktionen under denna period på 1,04A st med tanke på lite avvikelse i produktmixen och alla 

förenklingar och antaganden.  Simuleringsmodellen har genomgått några liknande valideringsexperiment och 

resultaten har varit väldigt nära sifforna från verkligheten. Därför tycks modellen vara  trovärdig och resultaten 

av olika experiment pålitliga.
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6. Resultat 

 6.1 Simulering 

Syftet med detta examensarbete är att kunna simulera flera förändringar i produktionen i Kombiline för att 

kunna visa de förväntade effekterna med hög trovärdighet. Detta syfte tycks ha uppnåtts och kraven från 

Composites har uppfyllts. 

Experiment som utförts i simuleringsstudien behandlades i kapitel 5.4.3 och kan sammanfattas enligt följande. 

En sammanställning av output resultaten dokumenteras i Tabell 15 - Tabell 19. 

 Produktmix är en av de viktigaste variablerna som påverkar produktionen i Kombiline. Produktmixen 

beror i princip på kundorder som uppdelas i olika tidsperioder. Därför kan inte output av en 

produktionsperiod med en produktmix enkelt jämföras med en annan som inte har samma produktmix. 

Simuleringsprogram kan i detta fall användas för att testa hur körschema ska se ut och hur många 

produkter produktionen kan klara av. 

 64 trådar samtidigt istället 32 har gett en markant lyft i produktionen på en drygt 25 %. Vidare 

undersökning av om det finns teknisk möjlighet kan vara motiverat.  

 Sammanslagning av roving har gett en produktionsökning på 1,8 % respektive 1,9 % beroende på 

produktmix.  

 3 st dorn i varje ugn kan ge jämnare materialflöde och kortare ledtider utan minskning i produktionen, 

vilket kan bidra till kortare genomloppstider. 

 En till ugn som liknar ugn 1 eller ugn 2 kan vara en bra lösning för att få större kapacitet om andelen av 

de grövsta rörämnen ökar i produktmixen. Men denna åtgärd kräver en stor investering och 

ombyggnad, rekommenderas enbart under förutsättningen att prognosen för en längre period kan 

säkerställas. 

 5 skift ger en teoretisk produktionsökning på mellan 19-21 %, vilket är ganska logistiskt. Men ändring i 

skiftform kräver större insyn i hela isolatorn linan, så att PIA inte ökar i andra delar av linan. 

 Rastlös produktion är högt rekommenderad, detta kan utan någon form av ekonomisk ansträngning få 

upp produktionen med mellan 7,4 till 12,4% beroende på produktmix.  

 15 % snabbare i lindningsprocessen kan leda till cirka 11,5 % produktionsökning. 

Tabell 15. Resultaten av experimental Faktor 1 för output. 
   Experimental 

Faktor 1   -95% Medelvärde 95% 

  Alt 1  98,6% X X 101,5% X 

  Alt 2 98,7% Y Y 101,5% Y 

  Alt 3 
99,2% Z + 98,3% J 
öglor Z + J öglor 

101,0% Z + 101,7% J 
öglor 

 

Tabell 16. Resultaten av experimental Faktor 2 för output. 

Experimental 
Faktor 2   

Samma produktmix som i Alt 1 i 
Experimental Faktor 1 

Samma produktmix som i Alt 2 i 
Experimental Faktor 1 



-------------------------------Produktionssimulering för Kombiline----------------------------------------- 
 

62 
 

    -95% Medelvärde 95% -95% Medelvärde 95% 

  Alt 1  100,9% X 101,8% X 103,5% X 101,0% Y 101,9% Y 103,9% Y 

  Alt 2  123,4% X 124,7% X 125,3% X 130,4% Y 131,6% Y 132,3% Y 

  Alt 3 125,3% X 126,5% X 127,3% X 133,2% Y 134,5% Y 135,3% Y 

 

Tabell 17. Resultaten av experimental Faktor 3 för output. 

Experimental 
Faktor 3   

Samma produktmix som i Alt 1 i 
Experimental Faktor 1 

    -95% Medelvärde 95% 

  Alt 1 92,2% X 93,2% X 94,2% X 

  Alt 2 98,2% X 99,8% X 100,9% X 

 

Tabell 18. Resultaten av experimental Faktor 4 för output. 

Experimental 
Faktor 4   

Samma produktmix som i Alt 1 i 
Experimental Faktor 1 

Samma produktmix som i Alt 2 i 
Experimental Faktor 1 

    -95% Medelvärde 95% -95% Medelvärde 95% 

  Alt 1 120,5% X 121,2% X 122% X 118,1% Y 119,1% Y 120,6% Y 

  Alt 2 111,6% X 112,4% X 113,2% X 106,1% Y 107,4% Y 108,9% Y 

  Alt 3 135,5% X 136,5% X 137,5% X 125,6% Y 127,4% Y 128,7% Y 

 

Tabell 19. Resultaten av experimental Faktor 5 för output. 

Experimental 
Faktor 5   

Samma produktmix som i Alt 1 i 
Experimental Faktor 1 

Samma produktmix som i Alt 2 i 
Experimental Faktor 1 

    -95% Medelvärde 95% -95% Medelvärde 95% 

  Alt 1 110,4% X 111,5% X 112,8% X 110,3% Y 111,6% Y 113% Y 

 

7. Reflektioner och generella förbättringsförslag till Kombiline 

I detta kapitel beskrivs vissa problem som finns i Kombiline och därefter förbättringsförslag . Under 

datainsamlingsfasen har kontextuell undersöknings metod använts och detta har gett bra grund för att både 

komma åt information på ett mer naturligt sätt och ha förståelse och uppfattning om hur operatörer utför sina 

arbeten och vad de tycker om sitt jobb. Dessutom har en enkät delats ut för kompletteringen, detaljerna om detta 

listas in i bilaga 10.   

7.1 Produktionsplanering 

Produktion av de flesta produkterna är styrd mot kundorder, men det finns undantag som i kapitel 4.2.4 har 

nämnts.  Därför kvarstår en fråga om det är rätt strategi att använda lagerstyrning och lagra isolatorrör när 

lagernivån är redan ganska hög. Kapitalbindning, lagerunderhåll och större risk för produktion av fel produkt 
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förknippas ofta med lager. Enligt Lean produktion ska ingen produkt tillverkas i onödan, vilket leder till slöseri. 

Därför tycks att lagerstyrning för dessa produkter borde ifrågasättas.  

7.2 Råmaterial 

Råmateriallager ligger i närheten av Kombiline. Där förvaras lindningsmaterial för Kombiline (roving, 

polyesterytmatta, polyesterväv , AT4 väv )  tillsammans med råmaterial till någon annan avdelning. Materialen 

levereras på standard EU pall och ställs på tre hyllor som är delade i tre våningar. Lack försvaras i 

plastbehållare och står i förrådet utanför byggnaden på grund av säkerhet. Nedan kommer att tas upp vissa 

råmaterial som anses ha potential för förbättring . 

7.2.1 Roving 

 Lagersaldo för roving uppdateras veckovis och därefter beslutas om beställningsdatum. Förbrukning av roving 

är betydligt större än alla andra råmaterial, därför utgör rovingpallar en stor del av den ena lagerhyllan. Det tas 

ner tre pallar varje gång vid behov av ny roving. Ingen särskild regel finns om vilka pallar som ska plockas och 

det sker i naturlig ordning, operatörer tömmer hyllan från den ena ända till den andra. På varje pall sitter en 

etikett som bland annat anger batchnummer och nettovikt. Operatörer brukar skriva in batchnummret i 

systemet efter varje skarvning för att kunna spåra tillbaka om det blir något kvalitetsproblem. Vid ett par 

tillfällen har nettovikt för varje roving pall antecknas och resultaten plottas i Diagram 8: 

 

Diagram 8. Nettovikt av roving per pall 

Det visas att variationen är väldigt stor mellan olika pallar, den största pallen (965 kg) innehåller 12,5 % mer 

roving jämfört med den minsta (858 kg). Förbrukning av roving för de tre pallarna skulle vara teoretiskt jämn i 

produktionen. Detta innebär att all roving som är utöver den minsta pallen måste kastas. Ju större skillnad 

mellan olika pallar desto mer roving måste kastas bort. Dessutom kan det finnas avvikelse i nettovikt mellan 

olika roving rullar även nettovikt på pallar är det samma. Så förbrukningen av roving är mycket mer än vad 

produktionen egentligen har förbrukat, vilket anses vara en dubbel slöseri (kostnad för att köpa in och kostnad 

för att bli av med avfall). Dessutom orsakar dessa avvikelser svårighet för operatörer att upptäcka när den 

kortaste roving rullen tar slut, inspektion av roving status ger ofta störning i produktionen.   
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Detaljerade studier om det finns samband mellan nettovikt av roving och batchnummer, hur mycket avvikelse 

finns för olika roving rullar har inte utförts i detta arbete. Men det kan vara ett förslag till fortsatt arbete för att 

ta reda på detta och ta fram förbättringsförslag för att minska material slöseri. 

7.2.2 Polyesterytmatta, polyesterväv  

På grund av kvalitetskrav ska inte skarvning ske under lindning för olika inner- respektive ytmatta för en 

produkt. AT4 väv lindas manuellt och används inte ofta därför utesluts denna här. Före varje delprocess för 

innermatta respektive ytmatta gör lindningsoperatör en grov bedömning om det finns väv och matta så det 

räcker eller om rullbyte bör göras . Inget verktyg eller mått används för detta och det kräver tillräcklig 

erfarenhet för att kunna göra rätt bedömning för olika produkt. Det händer i praktiken att operatör tar det 

säkra före det osäkra och byter ofta om det uppstår den minsta tveksamhet.  

Material kostnad har inte tagits in i denna studie, men operationen skulle kunna utföras på ett mer 

professionellt sätt genom att använda ett måttband att mätta tjockleken av kvarblivna rullen, sedan med hjälp 

av en tabell för förbrukning av inne- respektive ytmatta för olika produkt gör en rätt bedömning om rullen ska 

bytas eller inte. Genom denna tekniska metod skulle det vara lätt även för nybörjare att göra rätt. 

7.3 Produktionsprocess 

7.3.1 Dorn 

Det händer ett par gånger under mätperioden att råmaterial lindas på fel dorn på grund av att operatör har helt 

fel uppfattning om vilket dorn han/hon tog. Detta kan bero på att skillnad mellan vissa dorn är svår att urskilja.  

Markering har gjorts på flertal dorn men inte på alla och det tycks lämpligt att göra genast då tid och kostnad 

för detta arbete är försumbart liten jämfört med konsekvensen. 

På grund av konstruktionsfel kräver ett antal dorn större uppmärksamhet i hanteringen: 

 Rör D och rör E   

Det ena kullagret för dessa dorn måste vändas för att kunna få in dornet i ugn. Det är vanligt att 

demonteringsoperatör vänder kullagret fel efter avdragning då hanteringen varierar. 

Dessutom får rör E bara vara på plats 4 i ugn 1 bland alla ugnarna (bilden visas i kapitel 4.2.1.5). Därför 

borde både planering och körordning göras med försiktighet.  

 

 Rör F, rör G och rör I 

Av kvalitets specifikation krävs att dessa Components ska vara i ständig rotations rörelse även efter 

lindningen, vilket innebär operatör måste snurra dornet manuellt med hjälp av en skiftnyckel hela tiden 

under traversförflyttning tills det sitter fast i ugnen. För att kunna göra det måste operatör komma ihåg 

att lägga två kulöglor på var sin ända av dornet innan lindningsprocessen, så att travers kan lyfta dornet 

på kulöglorna och möjliggör rotationen samtidigt. 

Dessa problem kan enkelt lösas genom att färgmarkera på dorn eller kullager, så att operatör inte behöver 

komma ihåg utan blir påmind direkt när han/hon ser dornet. Det behövs inte måla färg på en stor yta, det 

räcker med att måla en färgring på kullager eller dornaxel och olika färg innebär olika särbehandling och då blir 

det lätta att skilja åt.  

Förutom dessa finns det några dorn som är svåra att ge något annat förslag än att rekommendera göra 

förändring i konstruktionen.  Så att det bra att ha kännedom om: 
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 Rör K 

Kanten på den ena domen är lite för lång, så att den skrapar dornlyft och ugn. 

 

 Rör B 

Domarna är de snävaste av alla, det är svårt att ta loss och sätta tillbaka den. 

7.3.2 Instruktion 

Process för att linda isolatorrör i lindningsmaskinen består av en stor del programmerat och automatiserat 

arbete, men det återstår en del manuell hantering mellan delprocesser, omställning, städning och skarvning etc. 

Det finns mängder av program inskrivna i datasystemet och samma dorn kan väljas att linda bland flera olika 

program.  Hur operatörer ska hantera dessa bygger på att operatören har en viss erfarenhet och förståelse för 

processerna och det är inte alltid operatörer hanterar saker på samma sätt (till exempel linda fast roving ända 

på dorn). En tydlig och detaljerade instruktion behövs för de olika processerna och åtgärd för olika problem 

borde också dokumenteras. Detta arbete räknas som en del av standardiserad process och underlättar 

inlärning för nybörjare samt gynnar informationsutbyte mellan olika operatörer angående hanteringsprocess.  

7.3.3 Verktyg 

Som det har visats i enkät tycker många operatörer att arbete i Kombiline innehåller icke ergonomiska 

arbetsmoment och ibland är det till och med farligt. Författare har samlat ett antal punkter som bör åtgärdas 

för att standardisera vissa arbetsmoment och eliminera risk för arbetsskada: 

 Vid skrapning av färdiglindat rörämne används ett verktyg som liknar fönsterputs, operatör måste 

pressa verktyget hårt mot rör ytan för att kunna pressa ut så mycket överflödig lack som möjligt. 

Handtaget till detta är ej justerbart, vilket gör att operatör måste böja sig vid skrapning för större rör 

för att kunna balansera kraft och inte spilla lack utanför spillrännan. Det är relativt tungt arbete att 

skrapa rör som tar en längre tid. Om handtaget kunde konstrueras om så att man kan justera längden i 

två lägen eller till och med har en böjningsfunktion, skulle det vara mycket lättare att utföra arbetet 

med rakt rygg. 

 

 I varje städning ingår ett moment att rengöra spillrännan. Spillrännan är relativt djup, vilket innebär att 

operatörer måste stå på knä på kanten och böja sig ner för att kunna skura plåtarna med trasa och 

aceton. Om man kan byta material på ett vanligt skurset som används för att skura golv med, då kan 

operatörer rengöra spillrännan mycket enklare med mindre kropps ansträngning och det kommer att 

gå fortare att utföra arbetet också. 

 

 För att kunna kapa bort domar från dorn före avdragning måste stället där silikon lister sitter markeras. 

Men lister täcks med material ovanpå och är svåra att se, därför finns det en pärm som beskriver 

avståndet från dornändan till lister för olika dorn. För att kunna mäta avståndet har ett särskilt 

mätverktyg tillverkas för rör A, men för alla andra dorn används i princip bara ett måttband och en 

stålpinne för detta arbetsmoment. Ibland är det svårt för demonteringsoperatör att utföra mätningen 

själv och noggrannheten kan inte heller säkerställas. För att kunna utföra mätningen ska det inte 

behöva olika individuellt verktyg för olika dorn och det är inte så svårt att komma på ett gemensamt 

verktyg för dessa. Detta kan vara ett förslag till fortsatt arbete. 
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 I domepressen används två rostfria stålklossar att ställa domar på, dessa två klossar är tunga och 

avståndet emellan dem justeras manuellt medan domen ligger ovanpå som visas i Figur 35. Ofta får 

operatör pilla på klossarna några gånger för att få rätt avstånd emellan för den aktuella domen. Detta 

arbetsmoment medför stor risk för klämskada, särskild för nybörjare. Det har visat sig att  klossarna  

lätt hamnar  snett, så även om operatörer har gjort markeringar på kanten så är det inte lätt att hitta 

rätt läge. Undre delen av domepressen skulle kunna byggas om så att den ena klossen har två 

alternativa fixerade lägen. Pressen som sitter i mitten av ovandelen har ett fast läge och det skulle vara 

bra att ha två olika lägen beroende på storlek på domar (ett för små och ett för stora) för fixeringen av 

den ena klossen, medan den andra klossen kan justeras till ett visst avstånd från den första parallellt 

med hjälp av ett mått längs kanten. En ihålig bana kan användas för att justera klossen, vilket kan 

säkerställa rätt mått på avståndet mellan klossarna. En enkel modell visas i Figur 36. En kontaktyta som 

kan hissas upp underifrån med hjälp av en domkraft skulle det kunna underlätta domlyft för 

operatörer, men hur konstruktionen för detta ser ut behöver en fortsatt studie. 

 

Figur 35. Lägen av klossarna justeras manuellt medan domen ligger ovanpå och hur klossarna ser ut. 

 

 

Figur 36. Konstruktionsbild på nedre delen av domepressen. 
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7.3.4 Förflyttning av dorn från lindningsmaskinen till ugn respektive press. 

Som det har nämnts tidigare hjälps ibland båda operatörer åt i förflyttningen och ibland utför 

demonteringsoperatör arbetet själv. Detta kan bero på om det är Components som har polyesterytmatta då 

måste lindningsoperatör hjälpa till att snurra dornet medan demonteringsoperatör hanterar travers, eller 

förflyttning av nästa dorn som ska i lindningsmaskinen måste utförs av travers. Men i många fall finns det inte 

något behov av extra hjälp från lindningsoperatör, då kan lindningsoperatören börja sätta in nästa dorn istället. 

Om varje förflyttning antas ta 5 minuter, då kan det spara upptill 200 arbetstimmar om vissa fall borträknas. 

7.3.5 Olika anledningar till produktionsstop eller sänkt produktionstakt 

Som i kapitel 4.3.2 har nämnts finns det många olika andra anledningar till produktionsstopp förutom raster. 

Andelar till dessa visas i nedanstående diagram: 

 

Diagram 9. Olika anledningar till produktionsstopp 

 

 För rör A krävs det ofta att båda operatörer måste vara vid avdragning för att kunna säkerställa 

utförandet, vilket utgör 18 % av den totala orsaken. Dessa tider kan sparas om en utomstående 

operatör från en annan avdelning rycker in och hjälper till istället för lindningsoperatör eller 

lindningsoperatör hjälper till medan det lindas i lindningsmaskinen. Det krävs att lindningsmaskinen 

ska prioriteras och travers används effektivt. Bara att dra av rör A tar ungefär 30 minuter, så att det 

passar bra att utföra detta arbetsmoment när ett nytt dorn börjar lindas med roving. 

 

 För att minimera omställningstid ska planering av körschema se till att omställning ska ske från den 

nuvarande produktgruppen till en annan som är kortare i längden, sedan efter den minsta varianten 

skiftas det till den största varianten. Detta minskar antalet rengöring i spillrännan och underlättar 

hantering av plast.  
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 Underhåll utgör också en del av produktionsstopp, till detta rekommenderas att regelbundet underhåll 

för lindningsmaskinen, travers och dornlyft utföras i samband med städning då maskinen ändå inte 

används. Detta kan minimera risken för maskinhaverier under tillverkningstiden. 

 

 En av sex förluster som är vanliga i produktion är långsamma processer. Det är ofta som 

lindningsoperatör manuellt sänker hastigheten på programmet för att kunna anpassa olika delmoment 

och undvika stänk av lack. Den verkliga farten på lindning av roving anses ofta vara 85 % av 

programmerad fart, men det är varierande justering på farten i lindningsprocess av inne- respektive 

ytmatta beroende av vem som kör maskinen och vilken produkt det ska lindas. Detta kräver ytterligare 

erfarenhet i detta arbete för att kunna göra en rätt bedömning. För att operation ska kunna utföras 

effektivt måste hastigheten på maskinen i olika delmomenten standardiseras. Särskild för POI ska en låg 

fart hållas i början av lindning av roving för att rovingknuten på dorn axel inte ska lossna.  

Lindningsoperatör måste först ta på sig gummi handskar för att hantera roving (roving är impregnerad 

med lack så gummihandskar är ett måste för hälsans skull), sedan när lindning stabiliserar sig måste 

han/hon byta till vanliga arbetshandskar för att kunna vrida fartreglaget till normalläget på 

kontrollpanelen. Handskbyte anses opraktiskt och ofta besvärligt särskild när lindningsoperatör står 

vid det gripdonet som sitter längre bort från kontrollpanelen. Detta onödiga arbetsmoment ska kunna 

elimineras också genom att göra programändring för varje produkt så att skifte mellan olika 

delmoment sker på ett smidigt och effektivt sätt.  

En annan tidsbesparingsåtgärd genom programmering kan vara att påskynda hastigheten på vagnen 

när det går från den ena ända av dornet till den andra vid delmomentbyte, då det inte lindas. Särskild 

för Components (som har en mer tangentiell lindningsvinkel och därför farten på Z - leden är 

långsammare än POI) går vagnen i samma fart som det lindas, vilket tycks är onödigt och det händer 

ibland att operatör vrider upp fartknappen för att manuellt öka farten.  

 

 Som tidigare nämnts gör travers en del arbete i avdragning där den ena ändan av dornet behöver lyftas 

med travers. Det händer ibland att färdiglindat dorn inte kan förflyttas till ugn på grund av detta. Brist i 

travers i vissa fall har väckt uppmärksamhet hos ledningen och därav ibland en del diskussion om två 

traverser. Vid avdragning kan travers egentligen ersättas med en hydraulisk domkraft som kan hissa 

upp och ner med en fotpedal som stödjer den ändan av dornet underifrån. Då kan till och med en 

lägesgivare sättas fast på domkraften(det finns digitala vattenpass på marknaden också), vilket 

underlättar användningen under avdragnings process. Lyftkapacitet, lyfthöjd och konstruktion måste 

tittas närmare på för att kunna få en bra tillämpning. Kostnaden för detta kommer att vara försumbart 

jämfört med en travers och fyller samma funktionskrav. Vidare benchmarketing har inte gjorts i detta 

examensarbete, men det kan vara ett bra förslag för fortsättningsarbete.  

7.3.5 Härdningsprocess 

När samtliga dorn har kommit på plats i en ugn körs härdningsprogram igång. Det finns några 

temperatursensorer inne i varje ugn och de är direkt kopplade till datasystemet. På datorn inne i 

kontrollrummet brukar operatör kunna se temperaturutvecklingen för varje ugn i form av plottat diagram. Men 

för att kunna se hur länge till tills härdningsprocessen är klar ska det inte behöva gå en omväg till datorn för att 

läsa diagrammet och räkna fram tiden utifrån diagrammet varje gång. Operatör brukar sätta upp ett antal 

journaler som beskriver informationer om olika isolatorrörs som är inne i ugnen, då kan en rad läggas till och 

den ser ut som i nedan. 

Påbörjad härdningstid: __________________;                      Beräknad avslutningstid:____________________ 
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Det brukar alltid vara operatör som jobbar i näst kommande arbetsskift eller skift efter den kommande 

arbetsskiften som tar ut isolatorrör ur ugnar på grund av den långa härdningstiden, då behöver han/hon bara 

gå till de ugnar som är igång och läsa av beräknade avslutningstiden för härdning. Denna metod kräver nästan 

ingen tid alls för att styra härdning och det kan bidra även till tidigare avsvalningsprocess för isolatorrör. 

7.4 Kommunikation  

Ett så kallad VU(Verksamhetsutveckling) möte sker relativt ofta och regelbundet i mindre skala inom olika 

avdelning och ett par gånger per år för hela bolaget. På möten informerar de respektive ansvariga operatörer 

om kommande utvecklingsstrategi för företag, eventuell förändring i organisationen och hur produktionen 

ligger till i dagsläget.  Operatörer får också chans att diskutera om olika produktions relaterade problem och till 

och med att ta fram förslag och bilda olika team för att kunna lösa problemen. Dessa möten kan dels stimulera 

och motivera operatörer att engagera sig i förbättringsprocesser dels fungerar möten som en bra 

kommunikationskanal för att utbyta information inom företaget. 

Förutom VU möte är det vanligt att olika ansvariga kommer till sin avdelning och har direkt samtal med 

operatörer eller vice versa. Trots detta märks det fortfarande att det förekommer brist i kommunikation, detta 

kan bero på att synpunkter och fokus för olika problem är olika.  Förståelse ska vara ömsesidig och det är 

viktigt att prata ihop om vilken styrlinje det gäller just nu så att alla kan ta itu med detta tillsammans. Särskilt i 

dagens ekonomiska läge är det viktigt med en gemensam arbetsinsats. Någon form av belönings system kan 

vara också bra att införa för att motivera operatörer att ta egna initiativ i form av förbättringsförslag. 

7.5 Uteblivna projekt 

Under mätperioden har författare utpekat några punkter i kombiline som tycks kunna göras förbättringar på, 

till dessa har faktiskt tidigare projekt startats för att kunna lösa problemen.  Men av olika anledningar så har 

inte projekten genomförts som de ska och upphörde efter ett tag (Till exempel, domepressen och instruktion 

etc.). De resurser och pengarna som har använts har inte gett något resultat, samt ger ett intryck av en trög 

hanteringsprocess inom företaget. Till dessa rekommenderas en tydlig tidsplan för olika projekt och projekt 

uppföljning som ska redovisas till respektive ansvariga och informeras om bland operatörer.   
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8. Diskussion 

Dålig orderingång som en följd av finanskrisen har drabbat alla företag hårt och olika besparingspaket har 

tagits fram och det syns mest vara en neddragning av anställda. Visst har detta skapat viss oro för personal på 

olika nivå. I Composites har en omfattande omorganisation genomförts både i produktionen samt 

personalförsörjningen. Det märks också genom att samtalsämnet ofta är förändringen i företaget. Detta kan 

tolkas som en positiv signal som tyder på att företaget är marknadsorienterad och är beredd att göra 

förändringar.  

Det behövs faktiskt förändring i produktionen, från råmaterial, verktyg, arbetssätt, logistik planering osv.  När 

produktionen inte är i fullfart är det egentligen ett bra tillfälle att ta itu med de problem som man inte hade tid 

med tidigare. Dessutom kan en lyckad förbättringsprocess få alla att bli delaktiga. 

Målet med examensarbetet var att med hjälp av simuleringsprogram Simul8 experimentera olika förändringar i 

produktionen samt analysera och validera resultaten.  Olika förändringar bidrar mer eller mindre till 

förbättring i output, vilket är ett mått på hur motiverad förändringen är för produktionen.  Utan någon form av 

ekonomisk investering och belastning på personalen ger rastlös metod en produktivitetsökning på 7,4 % till 

12,4% beroende på produktmix. Att använda 64 trådar roving istället nulägets 32 trådar i lindningsprocess är 

den förändringen som ger största produktivitetsökningen, cirka 25 respektive 31 % beroende produktmix. 

Därför kan det påstås att dessa två förändringar kan vara av högsta intresse. Men i detta arbete ingår ingen 

ekonomisk beräkning och teknisk utredning bör i många fall utföras före olika förändringar, därför är det svårt 

att välja enbart utifrån produktionsökning.  

Datainsamling som gjordes under mätperioden för Kombiline har varit ett uppskattade arbete, detta har gett 

underlag till tidsuppdatering för lindningsprocess för olika isolatorrör. Kännedom om tillverkningstid bidrar 

till kalkylering av tillverkningskostnad, vilket i sin tur underlättar marknadsföring, annars är det svårt att veta 

om priset på produkterna baserade på rätt kostnader.  Liknande studier skulle kunna också utföras på andra 

avdelningar i isolator linan och allt detta kan samlas som grund för ett omfattande simuleringsprojekt för hela 

isolator linan. Då kan koppling mellan olika produktionsenheter, produktionskapacitet och det totala 

genomloppstiden för hela linan och resursutnyttjande analyseras och experimenteras. 
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Bilaga 1  

Termer för olika tidsdefinition i produktion 

Ledtid  Den totala tid som en kund måste vänta på att få den produkt som beställts. När det 

schemalagda tillverkningssystemet körs vid eller under kapacitets-taket är ledtid och 

genomloppstid de samma. När efterfrågan överträffar kapaciteten uppstår väntan 

före start av processerna och ledtiden längre än genomloppstiden 

Ställtid   Det är den tid som det tar för att ställa om en utrustning räknat från den sista 

godkända artikeln i föregående sats till den första godkända i en ny sats 

Takttid   Den takt med vilken kunder beställer varor och tjänster beräknat som artiklar per 

dag. Det ger ett mått på den hastighet med vilken verksamheten måste bedrivas för 

att exakt motsvara kundbehov. 

Processtid   Den tid som en produkt under utveckling och tillverkning värdehöjs. Denna tid är 

vanligtvis en liten del av den totala ledtiden och genomloppstiden 

Genomloppstid.   Den tid det tar för en produkt från koncept till start av tillverkning, från order till 

leverans eller från råvara till fordon i bruk. Tiden inkluderar såväl tider för 

bearbetning som väntetider. 

Kötid   Den tid som en produkt väntar på nästa steg vid arbete med administration, 

utveckling eller tillverkning 
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Bilaga 2 

 

  
Artikelnummer Innermatta Lindningsmaterial 

Components DE1022203 Glasfiberväv Roving & lack 

  DE1022203 Glasfiberväv Roving & lack 

  DE1022200 Glasfiberväv Roving & lack 

  DE1022200 Glasfiberväv Roving & lack 

  DE1022203 Polyesterytmatta Roving & lack 

  DE1022203 Polyesterytmatta Roving & lack 

POI DE1022061 Polyesterväv Roving & lack 

  DE1022003 Polyesterväv Roving & lack 

  DE1022050 Polyesterväv Roving & lack 

  DE1022051 Polyesterväv Roving & lack 

  DE1022053 Polyesterväv Roving & lack 

  DE1022056 Polyesterväv Roving & lack 

  DE1022060 Polyesterväv Roving & lack 

  DE1022052  Polyesterväv Roving & lack 

  DE1022006  Polyesterväv Roving & lack 

Ögla IB10151H8 Glasfiberväv Roving & lack 

  IB10151H18 Glasfiberväv Roving & lack 

  IB10151H36 Glasfiberväv Roving & lack 

  IB10151H60 Glasfiberväv Roving & lack 
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Bilaga 3 & Bilaga 4 

Sekretess (arbetet utfört) 
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Bilaga 5 
 

Sammanställning av utfallet av produktionen i Kombiline under april-juni, 2009 och produktmix i simuleringen. 

Artikelnummer Utfallet av 
produktionen under 
april – juni, 2009 

Utfallet under april - 
juni, 2009                    
(i procent) 

Produktmix i simulering                 
(Alt 1 för Experimentell 
faktor 1) 

DE1022001 xx 23,7% 24,1% 

DE1022003 xx 12,9% 11,5% 

DE1022006 xx 3,2% 3,5% 

DE1022050 xx 2,6% 3,4% 

DE1022051 xx 4,4% 4,6% 

DE1022053 xx 2,4% 3,4% 

DE1022056 xx 1,7% 2,3% 

DE1022060 xx 3,0% 3,4% 

DE1022061 xx 0,1% 1,2% 

DE1022200 xx 10,0% 10,3% 

DE1022203 xx 3,7% 4,6% 

DE1022203 xx 5,7% 5,8% 

DE1022203 xx 7,7% 8,1% 

DE1022203 xx 16,8% 13,8% 

DE1022052 xx 2,1% 0,0% 
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Bilaga 6, 7, 8 & 9  

 

Sekretess (arbetet utfört) 
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Bilaga 10  
Enkät till operatörer i Kombiline 

Skala:        1, stämmer inte alls.     2, stämmer lite.    3,stämmer hyfsad.     4, stämmer ganska bra.       5, Stämmer 

utmärkt . 

Arbetstrivsel 

1. Trivs du bra på jobbet?                                                                                                       (      ) 

2. Tycker du att arbetsfördelning mellan arbetspartnerna är rättvis?                     (      ) 

Ställer din arbetspartner upp alltid när du har problem?                                        (      ) 

Kommunikation 

3. Tycker du att du kan påverka ditt arbete? (Eller tycker du att din chef lyssnar på dina åsikter?) 

                                                                                                                                                     (      ) 

4. Lönar det sig att tjata för att få igenom grejerna fort? (T ex få hjälp av någon annan avdelning 

eller din chef)                                                                                                                           (      ) 

Arbetsmiljö 

5. Är du nöjd med arbetsmiljön?                                                                                             (      ) 

6. Tycker du att du har fått tillräckligt med information om hur du ska hantera material, 

utrustning eller verktyg?                                                                                                       (      ) 

7. Tycker du att vissa arbetsmoment är tungt och icke ergonomisk?                          (      ) 

Vilka då?               (                                                                                                                             ) 

Arbetsutförande 

8. Är du nöjd med din arbetsinsats?                                                                                        (      ) 

9. Blir du orolig om produktion inte kan komma igång p.g.a. maskinhaveri eller av någon annan 

anledning efter 1 timme?                                                                                                        (      ) 

10. Känner du stressad när du jobbar ensam?                                                                        (      ) 

Hur ofta jobbar du ensam?                                                                     (                                       ) 

11. Tycker du att det är ganska irriterande och jobbigt att ställa om för vissa produkter?   

                                                                                                                                                         (      ) 

Kan det vara anledningen till att du väljer en annan körning än det som står på scheman?          

                                                                                                                                                          (      ) 

12. Vill du dra ditt strå till stacken i förbättringsprocess?                                                    (      ) 

13. Hur många procent produktionen tror du att det kan öka genom att optimera programmen?  

1, 0 % < x <5%                     2,  5%  < x  <10%                    3,   x > 10% 

14. Tror du att tydligare instruktion kan hjälpa dig att undvika misstag?                        (      )    

(Till exempel, Dornsplanering i ugn, beskrivning för olika arbetsmoment och tydligmarkering 

för alla dorn etc.) 

15. Vilka dorn är fel konstruerade med tanke på placering i ugnen?                

                (                                                                                                                                                               )     




