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Abstract  
 
This report is a result of a master thesis for the Master Programme in Industrial 
Design Engineering focusing on Production Design. The work is done for Scania 
Ferruform AB and it has the goal of trying to improve the control and planning of 
the production of rear axles. 
 
The problem situation that was the basis of the project was that the control and 
planning of the production did not work as desired. The purpose and the aim of the 
project was to get concrete suggestions on how to improve the planning and the 
control of the production and to create a body of knowledge for different planning 
methods. 
 
The methods used in the project are, amongst others, interviews and observations 
to understand the present situation. To test the improvements a simulation in 
Extendsim was done. 
 
An analysis of the present situation showed that it wasn't the planning method that 
was wrong. When the goal is to produce just-in-time it is right to start from the 
customer needs and it is also right to use a flow that pulls where the customer needs 
are not given. There is still room for improvement though, the ordersizes could be 
reduced and standardized for welding and machining. There were also some 
control changes to try, such as take away mixing rules and adjust in real time. 
 
One of the results that emerged from the project was that the buffer between the 
welding and machining was unnecessary. The different simulation experiments 
also showed that adjustments should be made in real time as well as the proportion 
of outlays should be reduced, thus improving quality. It was also noted that most 
of the lead-time was spent at the press and intake. 
 
Based on these results, the conclusions was made that adjustment should take 
place in real time, the buffer between the welding and machining should be 
removed, the proportion of outlays should be reduced and an attempt to reduce the 
lead time for press and intake by reducing the buffers should be done. 
 
 
KEYWORDS: Production planning, Production control, Simulation study, 
Extendsim 
  



 

 

Sammanfattning 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete för civilingenjörsutbildningen 
Teknisk design med inriktning mot produktionsutveckling. Arbetet är gjort på 
Scania Ferruform AB och är ett utvecklingsarbete där målet var att förbättra 
styrningen och planeringen för produktionen av bakaxlar.  
 
Problemsituationen som låg till grund för projektet var att styrningen och 
planeringen för produktionen av bakaxlar inte fungerade som önskat. Syftet och 
målet med projektet var att lämna konkreta förslag på hur planeringen och 
styrningen kunde förbättras samt att skapa en kunskapsbank för olika 
planeringsmetoder. 
 
Metoder som använts i projektet är bland annat intervjuer och observationer förstå 
nuläge. En simuleringsstudie i Extendsim gjordes för att testa olika förbättringar.  
 
En analys av nuläget visade på att planeringsmetoden i sig inte var fel. När målet 
är att tillverka just-in-time är det rätt att utgå från kundbehovet, det är också 
lämpligt att använda ett dragande flöde där kundbehovet ej är givet. Däremot 
kunde sättet förbättras lite grann, orderstorlekar kunde reduceras och 
standardiseras för svets och bearbetningsavsnitten. Det fanns även en del 
styrmässiga förändringar att prova ändra så som att ta bort mixningsregler och 
justera i realtid. 
 
Ett av de resultat som framkom av projektet var att bufferten mellan svets och 
bearbetningen var överflödig. De olika simuleringsexperimenten visade även på att 
justeringar bör ske i realtid samt att andelen utlägg borde minskas, alltså 
förbättrad kvalité. Det märktes även att största delen av ledtiden gick åt på press 
och intaget.  
 
Utifrån dessa resultat drogs slutsatserna att justering bör ske i realtid, bufferten 
mellan svets och bearbetningen bör tas bort, andelen urlägg bör minskas och till 
sist borde försök göras att minska ledtiden för press och intaget genom att minska 
de buffertar som finns på avdelningarna.   
  
 
 
 
NYCKELORD: Produktionsplanering, Produktionsstyrning, Simuleringsstudie, 
Extendsim 
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1 Introduktion 
I denna rapport presenteras ett förbättringsarbete av planeringen och styrningen 
för produktionen av bakaxlar på Scania Ferruform. Rapporten är ett resultat av ett 
examensarbete i utbildningen Teknisk design vid Luleå tekniska universitet som 
utfördes under vårterminen år 2015. I detta avsnitt kommer projektets 
intressenter, syfte, mål, avgränsningar och struktur presenteras.    
  
1.1 BAKGRUND 
Ferruform är ett dotterbolag till Scania med ungefär 550 anställda. Företaget 
producerar ramkomponenter till lastbilar och levererar dagligen produkter, just-
in-time, till Scanias chassimonteringar i Zwolle, Angers och Södertälje. För 
företagets bakaxeltillverkning är genomloppstiden i flödet lång och möjligheten att 
tillverka produkterna i kundordersekvens, just-in-time, är begränsad. Detta är 
anledningen till att detta projekt startats upp. För att korta genomloppstiden och 
förbättra sekvensriktigheten önskade uppdragsgivaren förslag på hur planeringen 
och styrningen för bakaxelflödet kunde förbättras. 
 
1.2 INTRESSENTER  
De intressenter som finns i det här examensarbetet kan delas upp i två delar, Luleå 
tekniska universitet och Scania Ferruform.  

1.2.1 Luleå tekniska universitet 

På Luleå tekniska universitet är intressenterna de personer som på något sätt är 
involverade i examensarbetet, främst handledare och examinator. För deras del 
handlar det om att säkerställa att det blir god kvalité på examensarbetet.  

1.2.2 Scania Ferruform AB 

Scania Ferruform är uppdragsgivaren för detta projekt. De som berörs av arbetet 
på Ferruform är främst logistikutvecklingen då det är den avdelningen 
examensarbetet utförs för. Även produktionen, främst produktionsteknik, och 
produktionsplanerarna kommer beröras då det är deras områden som kommer 
undersökas. När arbetet är färdigställt kommer resultaten vara intressanta för 
samma parter, produktionsteknik kan behöva ändra sitt sätt för styrningen av 
produktionen, produktionsplanerarna kan behöva modifiera sitt sätt att planera 
och logistikutvecklingen kan få rekommendationer de behöver arbeta vidare med.  
 
1.3 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om olika metoder för 
produktionsplanering samt att ge förslag på hur bakaxelflödet kan effektiviseras 
genom förbättrad planering och styrning.  
 
Målet med examensarbetet är att lämna konkreta förbättringsförslag för hur den 
detaljerade produktionsplaneringen av bakaxelflödet kan fungera bättre. Ett 
ytterligare mål är att examensrapporten ska finnas som en kunskapssamling över 
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olika produktionsplaneringstyper. Den slutgiltiga frågan som företaget hoppas få 
svar på i slutet av projektet är: 
Vilka förbättringar kan göras för att förbättra just-in-time-tillverkningen? 
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Detta projekt hade en tidsavgränsning på 20 veckor, där arbetet skedde fem dagar 
i veckan, åtta timmar om dagen. Under arbetet har endast bakaxelflödet varit i 
fokus och inga andra flöden har studerats. Ingen implementering av 
lösningsförslag är inkluderade i projektet.  
  
1.5 RAPPORTENS STRUKTUR 
Nedan beskrivs kort innehållet för varje kapitel i rapporten. Detta för att ge läsaren 
en överblick av dels rapporten men även projektet.  
 
I det första kapitlet ges en introduktion till projektet. Det ges en bakgrund till 
varför projektet uppkommit, vilka som är intressenter, syfte och målet med 
projektet samt avgränsningar. Kapitel två innehåller relevanta teorier för projektet 
så som teorier kopplade till ämnet teknisk design, simulering och 
produktionsplanering och styrning. Det tredje kapitlet redogör de metoder som 
används i projektet. Det förklaras när, hur och varför de olika metoderna använts. 
Nuläget beskrivs i det fjärde kapitlet det presenteras även en analys av den 
nuvarande situationen. I kapitel fem presenteras den konceptuella modell som har 
gjorts som ett mellansteg mellan nuläget och en simuleringsmodell. Anledningen 
till att denna valts att presenteras i ett eget kapitel beror på att det är ett så pass 
viktigt delsteg när en simuleringsstudie görs att det ansågs viktigt att den 
presenterades ordentligt. Kapitel sex innehåller alla de resultat som kommit fram 
från projektet. Den simuleringsmodell som byggts upp under projektet beskrivs 
först, sedan presenteras resultaten från de olika experiment som utförts i 
modellen. I det sjunde kapitlet diskuteras de resultat som presenterats i kapitel sex, 
sist i detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits utifrån projektets resultat.  
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2 Teroretisk referensram 

2.1 TEKNISK DESIGN 
Begreppet teknisk design har en väldig bredd. Nedan presenteras teorier kopplade 
till ämnet och som även anses relevanta för detta examensarbete. 

2.1.1 Produktionsutveckling 

Produktionsutveckling är ett brett område men kan förklaras som effektivisering av 

produktionsprocesser och utveckling av förmågan att producera. Ordet täcker både 

utveckling av nya produktionssystem samt att göra gamla system mer effektiva 

(Bellgran & Säfsten, 2005). I detta projekt är förhoppningen att effektivisera det 

nuvarande produktionssystemet genom att förbättra produktionsplaneringen och 

styrningen. 

2.1.2 Lean production  

Lean production utvecklades efter andra världskriget av Eji Toyoda och Taiichi Ohno 

på Toyota Motor Company (Womack, Jones, Daniel & Roos, 1997). Enligt Warnecke 

och Hüser (1995) kan Lean production karakteriseras som ett system av metoder och 

åtgärder som tillsammans kan möjliggöra ett konkurrenskraftigt och magert företag. 

Lean production kan ses som en filosofi där målet är att eliminera allt slöseri, det vill 

säga allt som inte anses värdeskapande (Bellgran & Säfsten, 2005). Lean production 

handlar inte bara om att förbättra tillverkningen utan rör andra delar också, oftast 

uppdelat i fyra divisioner; produktutveckling, leveranskedjan, verkstadsstyrning och 

kundservice (Warnecke & Hüser 1995). På Ferrufrom är Lean production något som 

diskuteras mycket och delar av filosofin är företaget eftersträvar. Det var därför 

viktigt att ha med kunskap om detta ämne för att få förståelse för verksamhetens 

tankar och mål.  

2.1.3 Just-in-time 

Som tidigare nämns i introduktionen, avsnittet 1.1 BAKGRUND så önskar 
Ferrufrom att tillverka produkter just-in-time, att ha kunskap om detta ämne var 
därför väsentligt.  
 
Just-in-time, eller JIT som det kan förkortas, är enligt Silver, Pyke och Peterson 
(1998) ett totalt tillverkningssystem som är passande för upprepad tillverkning 
med höga tillverkningsvolymer. Bellgran och Säfsten (2005) skriver att just-in-
time uppkom på Toyota och handlar om att inget bör tillverkas förrän behovet 
finns. Silver, Pyke och Peterson (1998) skriver att målet med Just-in-time är att 
eliminera allt slöseri från tillverkningen. Detta innebär att rätt kvantitet av en 
produkt ska tillverkas i rätt kvalité, vid exakt rätt tid, utan några lager, ingen ledtid 
och inga köer. För att uppnå just-in-time-tillverkning bör en organisation följa 
några systematiska steg, sammanfattade av Silver, Pyke och Peterson (1998) är 
dessa: 
1. Lägga stor vikt på hög kvalité, både internt och från leverantörer.  



 

 4 

2. Reducera ställtider så mycket som möjligt. 
3. Korta ner ledtider. 
4. Orderstorlekar ska reduceras och standardiseras. 
5. Produkter i arbete, PIA, ska förvaras i fabrikslokalen så att de blir synliga.  
6. När anläggningen är i någorlunda balans bör lagret minskas systematiskt. I detta 
steg märks oftast problemområde i produktionen, där bör lagret ökas tillfälligt tills 
problemet är löst. 
7. Problemen som finns ska lösas kostnadseffektivt. 
 
De två sista stegen bör upprepas tills inga fler förbättringar är möjliga eller tills alla 
PIA är borta (Silver, Pyke & Peterson, 1998). 
 
2.2 SIMULERING  
Att en simulering skulle utföras i detta projekt var givet från uppdragsgivaren i 
uppdragsbeskrivningen. Här presenteras kort teori om simulering för att öka 
läsarens förståelse för ämnet. 
 
Simulering kan definieras på flera olika vis. En definition av simulering av Banks 

(1998) är att simulering är en imitation av ett verkligt system eller process över en 

specifik tidsperiod. Robinson (2014) skriver att simulering är ett verktyg som används 

dagligen för att skapa virtuella bilder av verkliga processer eller system och kan 

användas för flera olika området, till exempel videospel eller vädersystem. I 

situationer när experimentering med det verkliga systemet inte är möjligt kan 

simulering användas som ett substitut (Law, 2009). Det är oftast mycket enklare och 

billigare att experimentera i en simuleringsmodell än i en verklig produktion, detta då 

många produktionssystem är komplexa och inkluderar flera olika variationer 

(Robinson, 2014). 

 

Enligt Robinson (2014) finns det huvudsakligen två typer av simulering, diskret 

händelsestyrd- och kontinuerlig simulering. Skillnaden mellan dessa är enligt 

Robinson (2014) sättet som tid hanteras på samt kalkylering av händelser. Den som 

används i detta examensarbete är diskret händelsestyrd simulering där tiden räknas 

efter händelser i simuleringen. Tidshoppet från en händelse till en annan påverkar 

statusen för systemet (Banks, 1998). I kontinuerlig simulering så tillåts systemets 

egenskaper att ändras gradvis, ganska regelbundet och inte som ett resultat av en 

specifik händelse (Robinson, 2014). 

2.2.1 Varför simulering? 

Det är viktigt att veta om simulering är rätt metod att använda för att lösa ett 
problem. Robinson (2014) anser att om det är möjligt att testa olika lösningar i 
verkligheten bör inte en simulering utföras. Banks (2001) har sammanställt en lista 
vid tillfällen då simulering inte lämpar sig som metod: 

1.  Problemet kan lösas med sunt förnuft. 
2.  Problemet kan lösas analytiskt. 
3.  Experiment i verkliga flödet är billigare än kostanden att simulera. 
4.  Kostnaden för simuleringen blir högre än förväntade besparingar.  
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5.  Resurser saknas. 
6.  Tidsbrist. 
7.  Underlag för modellen saknas, så som rätt data. 
8.  Det saknas möjlighet att verifiera modellen. 
9.  Det sätts oresonliga krav och förväntningar på simuleringen. 
10. Systemet är svårdefinierat och komplext. 

 
Banks (2001) menar att denna lista är en bra utgångspunkt vid avgörandet om en 
simuleringsprocess är lämplig. 

2.2.2 Fördelar och nackdelar med simulering 

En av fördelarna med simulering är att olika idéer kan testas enkelt utan risker 
jämfört med att utföra samma tester i den riktiga produktionen (Robinson, 2014). 
Det gör det också lättare att visualisera ett koncept för att underlätta 
kommunikation och förståelse (Banks, 1998). 
 
Nackdelarna inkluderar bland annat att expertis kanske behövs för att en lämplig 
modell ska byggas upp och i vissa fall är det en tidskrävande process. De flesta 
simulationsmodeller kräver mycket data, vilket kanske inte finns tillgängligt eller 
behövs analyseras innan det kan användas (Robinson 2014). Resultatet från en 
modell är ibland svårtolkat eftersom de flesta ut-variablerna är slumpmässiga, ett 
visst resultat kan bero av både interna relationer och slump (Banks 1998). Att 
installera simuleringsmjukvara kan vara en dyr process för ett företag och om 
konsulter måste tas in så blir det en ännu kostsammare process (Robinson 2014). 
 
Vissa av nackdelarna kan kompenseras upp med att det tar mindre tid att köra en 
simulering då hårdvaran blir bättre och bättre samt att de som säljer 
simuleringsmjukvara har utvecklat ”simulators”, eller mallar, som bara behöver 
indata för att fungera. Försäljarna har även utvecklat utdata-analysen så att större 
analyser är lättare att göra (Robinson, 2014).  
 
2.3 PRODUKTIONSPLANERING OCH STYRNING 
För att kunna förbättra produktionsplaneringen och styrningen för bakaxelflödet 
på Ferruform krävdes bakgrundsinformation om vad olika teorier säger om ämnet. 
 
Produktionsplanering betyder att mål för produktionen etableras för en viss 
tidsperiod enligt Axsäter (1975). Enligt Jonsson och Mattsson (2009) så betyder 
termen planering att beslut tas för framtidens händelser och aktiviteter.  
 
Där finns olika typer av produktionsprocesser och skillnaderna mellan dessa har 
viktiga implikationer vid val av planerings- och schemaläggningsmetod (Silver, 
Pyke & Peterson, 1998). Fyra breda klasser av processer är maskinverkstad, 
satsflöde, löpande band och kontinuerlig process. Enligt Silver et al. (1998) så är 
en maskinverkstad normalt sett tillverkning av skräddarsydda produkter, ett 
exempel på detta är tryckerier som skräddarsyr varje jobb efter kundens önskemål. 
Maskinverktyg och kläder är exempel på produkter som kan tillverkas i ett 
satsflöde. Produkter som kan tillverkas på löpande band är bland annat möbler och 



 

 6 

bilar. En typisk kontinuerlig process är oftast kemikalietillverkning så som medicin 
eller plast.  
 
När det kommer till schemaläggning är skillnaden mellan de olika processerna att 
för en maskinverkstad är schemaläggningen osäker och ändras ofta. För satsflöde 
sker schemaläggningen frekvent, schemat för löpande band är oftast lagda långt i 
förväg och för kontinuerliga processer så är schemat fast, en viss sekvens är 
dikterad av teknologin bakom denna (Silver et al., 1998). 
 
Enligt Olhager (2000) så sköts planeringen av material och produktion oftast i 
olika nivåer i ett så kallat hierarkiskt kontrollsystem. Alla beslut som görs på en 
högre nivå borde vara anslutna till lägre nivåer. Vid varje nivå så måste de veta vad 
som ska produceras, hur mycket av det, när det ska produceras och vilka resurser 
som behövs. Alla nivåer behöver inte ha lika detaljerade svar (Olhager, 2000). 
Johnsson och Mattson (2009) lägger också vikt vid det faktum att alla involverade 
parter måste veta vad som är viktigt för företaget att klara av för att få en effektiv 
planering. 
 
En överblick av ett system för material och kapacitetsplanering och styrning, så 
som Olhager beskriver det illustreras i Figur 1. 

 

Affärsplanen borde ge en övergripande bild av vad företaget ska tillverka både 
långsiktigt och kortsiktigt. Den högsta planeringsnivån i systemet är försäljning 
och drift. Här har man en längre planeringshorisont. På denna nivå så letar man 
efter ny kapacitet och planerar baserat på prognoser (Olhager, 2000). Nästa nivå i 
systemet är huvudplanering, materialplanering och inventering. Vid 
huvudplaneringsnivån jobbas det med de klara produkterna, denna planering är 
baserad på prognoser, men också på kundorder. Materialplaneringen baseras på 
huvudplaneringen och syftet med denna nivå är att översätta behovet av färdiga 
produkter till individuella artiklar. Inventeringen är viktig för företaget, för att 
kontrollera hur mycket som finns i lager. Nästan alla företag har någon form av 
lager för inkommande material eller färdiga produkter. Den lägsta nivån är 

Figur 1. Överblick av ett system för material och kapacitetsplanering och 
styrning enligt Olhager (2000). 
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detaljplaneringen vars syfte är bestämma när en produktionsorder ska starta 
baserat på den tillgängliga kapaciteten.  
 
Jansson och Mattsson (2009) har en annorlunda bild på hur planeringssystemet 
ska se ut från ett material- och kapacitetsperspektiv, se Figur 2. 

 

På alla fyra nivåer i systemet finns det enligt Jansson och Mattsson (2009) fyra 
frågeställningar som bör besvaras; 

 Vad efterfrågas, hur mycket och när? 

 Hur mycket finns lagrat för leverans direkt? 

 Hur mycket behöver tillverkas för att täcka behovet?  

 Vad för kapacitet krävs för att kunna tillverka denna mängd? 
Dessa frågeställningar har koppling både till planering med material- och 
kapacitetsperspektiv. Att planera med ett materialperspektiv innebär att 
bestämma vad för artiklar som behövs levereras, kvantiteten av dessa samt när 
leveransen måste ske (Jansson & Mattsson, 2009). Kapacitetsperspektivet handlar 
om att ta reda på den kapacitet som behövs för att tillverka efterfrågad kvantitet 
samt att kontrollera vad för kapacitet som finns tillgänglig. De olika nivåerna i 
planeringssystemet för material och kapacitet enligt Jansson och Mattsson (2009) 
berör material- och kapacitetsperspektiven på olika tidshorisonter. På de lägre 
nivåerna sker planeringen i närtid medan planeringen på de högre nivåerna sker 
på längre sikt.  
 
2.4 DETALJERAD PRODUKTIONSPLANERING  
Syftet med detaljplanering är att hålla den planerade produktion och 
leveranstiderna givna i huvudplaneringen genom att ha en stabil produktion 
(Olhager, 2000). Axsäter (1979) säger att syftet med detaljerad planering är att 
bestämma prioritetsordningen för olika verksamheter. Silver et al. (1998) skriver 
att syftet med kortsiktig schemaläggning är att bestämma i vilken ordning arbeten 
ska utföras. Mattsson och Jonsson (2003) menar att syftet med detaljplaneringen 
är att säkerställa att ordrar släpps för tillverkning i en ordning som är lämplig för 

Figur 2. Planeringssystem för material och kapacitet enligt Jansson och 
Mattsson (2009). 
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att hålla de utlovade leveranstiderna. Denna typ av planering krävs då planering 
vid högre nivåer är för grov, kraven kan vara givna i dagar eller veckor och ordern 
måste vara mer detaljerad för produktionen (Mattson & Jonsson, 2003). 
 
Flera författare har liknande men ändå olika syn på detaljplanering. Axsäter (1979) 
skriver att planering ofta är gjord i två stegs tidsplanering och kör-planering. 
Tidsplanering är den svåra biten och under detta steg skapas en komplett planering 
över hur produktionen görs. Normalt sett kan inte tidsplanen följas helt på grund 
av störningar och då finns ett behov av en kör-plan. Kör-planen är en planering 
som säger vilken prioritet en viss produkt får vid köbildning (Axsäter 1979). 
 
Mattsson och Jonsson (2003) använder begreppet kör-planering synonymt med 
detaljplanering. Där finns olika metoder som kan användas när man gör en kör-
plan av den typ som Mattsson och Jonsson (2003) nämner. Övervakad kör-
planering är en enkel metod att använda, personer i verkstaden, arbetsledningen 
eller operatörer, som bestämmer ordningen för de orders som ska tillverkas. Detta 
sker utan specifika regler, det är istället faktorer nära verkstaden, så som ställtider, 
som påverkar ordningen (Mattsson och Jonsson, 2003).  Arbetsledningen eller 
operatörerna tar även beslut för kör-planen när generella prioriteringsregler 
används. Dessa regler kan bli formulerade utan information om olika 
planeringsscenarion. Exempel på generella regler är kortast operationstid först 
eller först in, först ut. 
 
Planering baserad på prioriteringsregler är en metod, snarlik de två föregående 
men denna använder sig av andra typer av regler. Dessa regler är baserade på 
planeringssituationer för de olika ordrarna, till exempel planerad start- och 
slutdatum (Mattsson och Jonsson, 2003). 
 
En annan sorts plan är inte gjord i verkstaden utan kommuniceras istället ut genom 
utskrifter eller dataskärmar. Om denna typ av planering utförs med 
prioriteringsregler kan den kallas prioriteringsbaserad kör-planering. Vid denna 
planering kan prioriteringsregler baseras på start- och slutdatum men reglerna kan 
också vara mer komplicerade som till exempel minsta skillnaden mellan tid i lager 
och kvarvarande omloppstid. Den här typen av planering kräver mer 
systemsupport jämfört med andra planeringsmetoder men planeringen 
återspeglar nästan alltid den rådande materialplaneringssituationen (Mattsson 
och Jonsson, 2003). Olhager (2000) skriver att detaljplaneringen kan vara olika 
beroende på ifall produktionen är tids- eller taktbaserad med ett diskret behov som 
varierar mellan perioder. 
 
Planering när man har en tidsbaserad produktion blir mer komplicerad beroende 
på hur många produkter som tillverkas, strukturnivån för de olika produkterna och 
antalet tillverkningsresurser. Enligt Olhager (2000) är detaljplaneringen för en 
sådan produktion uppdelad i två steg, tids- och kör-planering, vilka är samma steg 
som Axsäter (1979) nämner. Tidsplanen bestämmer när och var en operation ska 
utföras och kör-planen bestämmer ordersekvensen vid köbildning genom att 
använda prioriteringsregler (Olhager, 2000). 
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Olhager (2000) skriver att första steget vid tidsplanering är att planera in de olika 
operationerna som ska göras i produktionen utan att ta hänsyn till kapaciteten, 
senare ska en analys över beläggningen göras vilket kan leda till förändringar i 
tidsplanen. Vid planeringen kan den första operationen göras med antingen bakåt- 
eller framåtplanering.  Vid bakåtplanering kontrolleras först sluttiden och 
planeringen sker sedan baklänges i flödet med hänsyn till ledtiden. Används istället 
framåtplanering startar planeringen vid en given startpunkt och sen planeras alla 
operationer in i kontinuerlig ordning (Olhager, 2000).  
 
Den kör-planering som nämns av både Axsäter (1979) och Olhager (2000) är 
uppbyggd av flera olika prioriteringsregler, dessa kan skilja sig mellan olika 
företag. Exempel på dessa regler är först in först ut eller kortast operationstid först. 

 

Taktbaserad planering fungerar bäst när det är få produkter eller när många 
produkter delar produceringsenheter. I det andra fallet måste ställtiderna vara 
korta och produkterna måste ha samma operationstid (Olhager, 2000). Ett sätt att 
åstadkomma taktbaserad planering med en blandning av produkter är enligt 
Olhager (2000) genom att använda cyklisk produktion. Cyklisk produktion 
innebär att produkter tillverkas så nära som möjligt sin egen cykeltid och samma 
produktionscykel om och om igen. 
 
Med både tids- och taktbaserad planering kan där finnas behov av korta ledtider. 
Två metoder som Olhager (2000) rekommenderar för minskning av ledtiden är 
överlappning av operationer och orderdelning. Överlappning av operationer 
betyder att en del av en produktkvantitet skickas vidare till nästa steg i 
produktionsflödet innan den totala kvantiteten är klar. Orderdelning betyder att 
en produktionsorder delas upp och bearbetas i fler än en resurs. 
 
Silver, Pyke och Peterson (1998) skriver om detaljplanering som kortsiktig 
schemaläggning. Det att det kan bli svårt att hitta den bästa schemaläggningen då 
det finns många olika möjligheter. Ett exempel på detta är att om du har sex olika 
produkter som går igenom en maskin är de olika möjligheterna 6*5*4*3*2*1=720 
stycken. Det lättaste tillvägagångssättet är att använda ett Gantt-schema, men om 
ett företag har många produkter kan enkelheten gå förlorad (Silver, Pyke & 
Peterson, 1998). Ett sätt att använda Gantt-schemat är med ett så kallat finit 
laddningssytem, vilket är designat för att möta svårigheterna med begränsad 
kapacitet. Det finns två typer av laddning som används mest, dessa är horisontell 
och vertikal laddning. Horisontell laddning tar hänsyn till vilken order som har 
högst prioritet och lägger det först, följt av det andra och så vidare. Denna process 
fortsätter till alla jobb är schemalagda. Till exempel om där finns tre maskiner A, 
B och C, så planerar systemet först jobben i maskin A, efter det sätts maskin B i 
fokus och systemet kollar vilka jobb som är tillgängliga och om bara ett jobb är 
tillgängligt så schemaläggs det. Om flera jobb är tillgängliga så bestäms 
schemaläggningen via prioriteringsregler (Silver, Pyke & Peterson, 1998). 
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2.5 EXTENDSIM 
Extendsim är ett ledande simuleringsverktyg som kan användas till olika 
simuleringstyper, bland annat diskret händelsestyrdsimulering och kontinuerlig 
simulering. Olika typer av system och processer kan simuleras genom att skapa 
en logisk representation. I Extendsim finns olika typer av färdiga block för att 
underlätta uppsättningen av simuleringsmodellen, detta underlättar 
användningen av programmet väsentligt. Några användbara block presenteras i 
Tabell 1. 

Tabell 1. Användbara block i Extendsim. 

 
Extendsim är det simuleringsprogram som Ferrufrom eller rättare sagt Scania 
använder sig av i dagsläget. Det är även det program som lärs ut på Luleå tekniska 
universitet och det valdes därför att använda detta program under examensarbetet. 
   

 
Activity: Ett activity-block används ofta för att illustrera någon typ 
av operation, här kan det sättas en viss tid som en produkt måste 
vistas i blocket.  
 

 
 

 
Queue: Ett queue-block kan innehålla ett visst antal artiklar som 
väntar på att röra sig vidare i flödet, fungerar som en kö. 
 
 

 
 

 
Select item in/ Select item out: Dessa block används för att 
avgöra vilken väg en produkt bör ta om det finns flera alternativ. 
Eller används de om flera vägar slås ihop för att avgöra vilken väg 
som bör vara öppen först. 
 
 

 
 

 
Batch/ unbatch: Batch-blocket används för att slå samman ett 
visst antal produkter till en sats. Unbatch särar på produkter som 
varit sammansatta till en sats. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Get value/ Set value: Används för att läsa av ett visst satt värde 
på en artikel eller sätta ett värde på ett visst attribut för en produkt. 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen för detta projekt. Det förklaras när, hur 
och varför alla metoder använts. Även ett kort teoriavsnitt finns med för 
majoriteten av metoderna. Kapitlet avslutas med en kort diskussion gällande de 
olika metoderna och tillvägagångssätten.   
 
3.1 PROCESS 
För att starta upp projektet och ha en grund att falla tillbaka på genom projektets 
gång så sattes en projektplan upp. Det var viktigt att formulera syfte och mål tidigt 
i projektet för att säkerställa att alla intressenter uppfattade de på samma sätt. 
 
Flera olika metoder användes för att förstå nuläget, i detta fall mest 
tillverkningsflöde och produktionsplaneringssätt. En litteraturstudie gjordes för 
att hitta information om möjliga planeringsmetoder och för att få 
bakgrundsinformation om simulering vilket var en stor del av projektet. När en 
analys av olika planeringsmetoder var gjord så utfördes en simuleringsstudie för 
att förbättra dagens planeringssätt för bakaxelflödet. 
 
3.2 PLANERING  
För att planera och strukturera upp projektet från start gjordes en projektplan. 
Projektplanen innehöll en introduktion, ett förslaget tillvägagångssätt, planering 
så som milstolpar och deadlines och information om projektorganisationen, se 
Bilaga 1. I början av planeringsfasen analyserades uppdragsbeskrivningen given 
från Ferruform. Det upptäcktes att beskrivningen var väldigt grovt formulerad och 
behövde specificeras. Oklara delar diskuterades med uppdragsgivaren och 
lämpliga delmål och deadlines bestämdes. Utifrån denna information gjordes ett 
ungefärligt tidsschema för projektet som presenterades i ett Gantt-schema. Som 
ett komplement till Gantt-schemat sammanställdes alla viktiga datum för projektet 
i en tabell för att snabbt ge en bra överblick, se Tabell 2. Tidsschemat delades med 
handledarna på LTU och Ferruform för att säkerställa att den var realistisk.  
 
Tabell 2. Sammanställning av viktiga datum för projektet. 

Inlämning projektplan 30:e januari 

Kick-off Ferruform, presentation uppdrag och skiss 12:e februari 

Inlämning 50% rapport 9:e mars 

Mittrapportering LTU 12:e mars 

Konceptuell simuleringsmodell klar 18:e mars 

Analys klar för att hinna sammanställa 4:e maj 

Inlämning till handledare 90% rapport 14:e maj 

Inlämning till examinator och opponent  90% rapport 21:e maj 

Presentation LTU 28:e maj 

Presentation Ferruform, prel. 3:e juni 
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3.3 KONTEXTUNDERSÖKNING  
Det nuläge som var viktigt att förstå för detta projekt var hur tillverkningsflödet för 
bakaxlar gick till samt hur den detaljerade produktionsplaneringen gick till. För att 
få en förståelse för detta användes en del olika metoder som presenteras i detta 
avsnitt.  

3.3.1 Gå och se  

För att förstå tillverkningsflödet av bakaxlar på Ferruform genomfördes flera 
rundvandringar av fabriken, både tillsammans med handledaren på Ferruform och 
produktionsplaneraren för bakaxelflödet. Under dessa rundturer fanns 
möjligheten att ställa frågor men också att se allting med egna ögon.  

3.3.2 Deltagande observationer 

Observationer, som är en objektiv metod, användes i detta projekt för att skapa 
förståelse för produktionsplaneringsmetoden som används. Observationer kan 
användas för att ta reda på hur en uppgift utförs och det är ett bra sätt att notera 
hur människor uppför sig, även saker de inte är medvetna om (Osvalder, Rose, & 
Karlsson, 2008). Metoden är bra att använda för att skapa förståelse för ett område 
och samla in information om flera fall. Ett problem enligt Osvalder, Rose och 
Karlsson (2008) är att ingen bakgrundsinformation om situationen ges av 
observationer, inte heller får man veta vad personer tänker när de gör en uppgift.  
Under två dagar observerades den nuvarande produktionsplaneraren när 
detaljplanerna sattes upp, genom att följa hela processen kunde en egen 
uppfattning bildas av tillvägagångssättet. 

3.3.3 Intervjuer 

Intervjuer användes också under projektet för att skapa djupare förståelse för de 
underliggande tankarna som sker vid produktionsplaneringen. Intervju är den 
främsta metoden för att samla information om människors åsikter enligt Osvalder, 
Rose and Karlsson (2008). Det finns tre olika typer av intervjuer, ostrukturerad, 
semistrukturerad och strukturerad. Den typ som använts för detta projekt är 
ostrukturerad intervju vilket innebär att personen blir frågad öppna frågor under 
hela intervjun. Det är då möjligt för intervjuaren att leda intervjun mot relevanta 
ämnen och det går att ställa följdfrågor om något är extra intressant eller oklart. 
Denna typ av intervju är lämplig då intervjuaren endast hade en svag bild av ämnet 
som ska undersökas. En nackdel med ostrukturerade intervjuer är att det kan vara 
svårt att summera och jämföra flera intervjuer (Osvalder, Rose, & Karlsson, 2008). 
Två intervjuer genomfördes under projektet, en med den nuvarande 
produktionsplaneraren och en med en förre detta produktionsplanerare.   

3.3.4 Historisk data och skriftlig dokumentation  

För få reda på mer detaljerad information om nuläget användes historisk data och 
skriftliga dokument. Den information som fanns där var främst data kopplat till 
tillverkningsflödet, så som cykeltider, justeringar, personaltillgång och så vidare. I 
de skriftliga dokumenten fanns bland annat orderstorlekar. 
 
3.4 LITTERATURSTUDIE 
Syftet med litteraturstudien var delvis att hitta olika detaljplaneringsmetoder men 
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också att samla in bakgrundsinformation om simulering som var en stor del av 
detta projekt. Primo, Luleå tekniska universitets sökmotor användes för att hitta 
olika artiklar och böcker om önskat ämne. Även böcker som har använts i kurser 
under utbildningens gång har använts som referenser i vissa fall. 
 
En del av de sökord som används vid sökningar i Primo presenteras Tabell 3. I 
samma tabell presenteras även antalet sökträffar för sökorden, både totala antalet 
träffar och antalet träffar som är vetenskapligt granskade. 
  
Tabell 3. Sökord som används i Primo. 

Sökord Antal träffar 

Production scheduling methods 1931 (1340) 

Production planning 65 486 (42 526) 

Production planning methods 5102 (3150) 

Production scheduling 23 550 (17 086) 

Simulation 725 000 (442 263) 

Simulation methods 208 564 (141 157) 

Optimized production 24 444 (15 667) 

Lean Production 11 301 (6590) 

Sex Sigma 523 (326) 

Många artiklar och böcker studerades och därefter gjordes ett urval av den 
information som ansågs vara mest relevant. Urvalet gjordes genom att läsa titlarna 
på de olika artiklarna och sedan läsa sammanfattningarna för de artiklarna med 
mest intressanta titlarna. Utifrån dessa sammanfattningar valdes sedan ett tiotal 
artiklar ut som innehöll teorier passande till projektet.  
  
3.5 ANALYS 
Olika analyser gjordes under projektets gång både för att förstå nuläget men också 
för att hitta förbättringar för detaljplaneringen av bakaxelflödet. Några av 
metoderna som användes presenteras här nedan. 

3.5.1 Jämförelse mellan planering och utfall 

För att analysera den nuvarande situationen för bakaxelflödet gjordes bland annat 
en jämförelse mellan planeringen för en dag och utfallet nästkommande dag. Detta 
gjordes under en veckas tid för planeringen av svetsavdelningen. Tankesättet 
bakom detta var att om ett visst antal produkter planerades in för tillverkning dag 
1 så borde kundbehovet för dessa artiklar vara täckt dag 2. 
 
I en graf markerades de dagar där kundbehovet kunde täckas av PIA grönt och 
sedan lades även planeringen för dagen i med en blå markering. Nästkommande 
dag kontrolleras det ifall hela det kundbehov som planerats in för tillverkning 
dagen innan kunde täckas upp av PIA, de behov som ej kan täckas upp 
rödmarkerades.  

3.5.2 Diskussioner 

I början av projektet analyserades uppdragsbeskrivningen given från företaget, för 
att säkerställa att alla parter önskade samma sak och uppfattade uppgiften likadant 
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hölls diskussioner med uppdragsgivaren och handledaren på Ferruform.  
 
Diskussioner hölls även senare i projektet med ett urval av personer på Ferruform 
som hade koppling till projektet för att komma fram till vad för olika scenario som 
borde testas i simuleringsmodellen. Det diskuterades vad för styrnings- eller 
planeringsfaktorer som skulle påverka utfallet för planeringen. Det ställdes upp en 
lista med olika scenarion som önskades testas. De olika förslagen fick olika 
prioritet. En del experimentförslags utifrån de systematiska steg som nämns i 
teoriavsnitt 2.1.3 Just in time av Silver, Pyke och Peterson (1998) . 

3.5.3 Simuleringsstudie 

En simuleringsstudie gjordes för att analysera olika sätt att förbättra dagens 
detaljplaneringsmetod. När en simuleringsstudie utförs finns det en del steg som 
borde följas. Enligt Law (2009) borde sju steg följas för att genomföra en lyckad 
simuleringsstudie: 

1. Formulera problembeskrivning  
2. Samla in de data/information som behövs samt gör en konceptmodell 
3. Kontrollera så att konceptmodellen är ”giltig” 
4. Programmera datamodellen 
5. Validera datormodellen 
6. Designa, genomföra och analysera experimenten 
7. Presentera och dokumentera simuleringsresultaten 

 
Robinson (2014) summerar en grupp författares åsikter när han skriver om fyra 
nyckelsteg och processer för en simuleringsstudie, dessa illustreras i Figur 3. 
 
Alla de sju steg som Law (2009) skriver om inkluderas i dessa fyra nyckelstegen 
och processer som Robinson (2014) beskriver. Detta är den process som används i 
detta projekt. 
 
Att just en simuleringsstudie valdes att göras berodde dels på att det var något 
företaget önskat men också för att det ansågs vara en lämplig metod enligt de 
teorier som Banks (2001) nämner, se avsnitt 2.2.1 Varför simulering?.  

Figur 3. Nyckelsteg och processer för en simuleringsstudie enligt 
Robinson (2014). 



 

 15 

 
3.6 KREDIBILITET 
För att säkerställa att all information om nuläget stämmer användes både 
observationer och intervjuer för att förstå produktionsflödet och 
detaljplaneringen. Det hjälpte att både nuvarande och en före detta 
produktionsplanerare kunde bli intervjuade angående tillvägagångssättet för 
detaljplaneringen.  
 
I litteraturstudien användes flera referenser för de flesta ämnena. Alla artiklarna 
som användes är vetenskapligt granskade och journalerna de är publicerade i 
verkar vara vetenskapliga då de hela tiden återkommer och verkar relevanta för 
sina respektive ämnen. Böckerna som använts har antingen varit kurslitteratur i 
kurser under utbildningen, skriven av författare som skrivit kurslitteratur eller 
böcker som är rekommenderade av lärare eller bibliotekarie.  
 
När den konceptuella modellen var klar visades denna för produktionsteknik och 
produktionsplaneringen på Ferruform för att säkerställa att den var rimlig. För att 
verifiera simuleringsmodellen när den var klar gjordes en del felsökningar. Det 
första som gjordes var att gå igenom modellen steg för steg och kontrollera att varje 
delmoment fungerade som det skulle. Ett valideringsschema användes för att hålla 
koll på vilka avsnitt som kontrollerats, där noterades det även om något behövde 
åtgärdas. Därefter testades simuleringsmodellen tillsammans med de Excel-
dokument den var kopplad till för att se så de fungerade kompatibelt ihop och att 
Excel-Marco fungerade som det var tänkt. Många körningar av den färdiga 
simuleringsmodellen gjordes där alla mätdata synades. När modellen ansågs 
fungera idealt togs resultatparametrarna ut och presenterades för både personal 
på produktionsteknik och planeringen för att bekräfta att värdena var rimliga.   
 
3.7 DISKUSSION  
Generellt sett fungerade valet av metoder för projektet väldigt bra. Upprättningen 
av en bra planering i början av projektet gjorde det enklare att hinna med allt som 
det var tänkt och hålla deadlines. Att börja med en litteraturstudie var bra då det 
gav den bakgrundsinformation som behövdes dels för att få kunskap om olika 
detaljplaneringsmetoder men också för att förstå simulering bättre.  
 
Vid kontextundersökningen var det en bra kombination att både använda 
intervjuer och observationer. Då gavs möjligheten att både studera flödet och tolka 
detaljplaneringsmetoden själv men även få det beskrivet av experter. En nackdel 
vid undersökningen av nuläget var att det fanns dåligt med dokumentation av 
operationsdata för de olika avdelningarna och var svårt att mäta under projektets 
gång. Om tiden skulle förlängts borde mer exakt uppföljning av olika variabler i 
tillverkningsflödet gjorts. Att det var dålig tillgång på data försvårade även 
uppbyggandet av en realistisk simuleringsmodell.  
 
Att utföra en simuleringsstudie för att prova olika scenarion fungerade, dock blev 
simuleringsmodellen mer komplex än någon trott vilket förlängde den tid det tog 
att bygga upp den. Uppbyggandet av simuleringsmodellen blev även framskjutet 
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på grund av att det saknades tillräckligt många licenser till programmet på 
företaget och inköpsprocessen tog ett tag. 
 
Att kunskap om Extendsim saknades på Ferruform gjorde att det tog längre tid att 
få vägledning vid programmässiga problem men det var bra att kontakten från 
Scania Södertälje fanns tillgänglig för hjälp. Detta var framförallt bra i början av 
uppbyggandet av modellen för att få tips hur den borde läggas upp.   
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4 Nulägesbeskivning och analys 
I detta avsnitt beskrivs nuläget bakaxelflödet på Ferruform när det studerades 
under våren 2015. Först kommer en kort beskrivning av produkten, bakaxeln. 
Därefter kommer tillverkningsflödet samt en del styrningsbeslut beskrivas. 
Detaljplaneringen för bakaxelflödet beskrivs sedan och sist i detta kapitel kommer 
en analys av det beskrivna nuläget.  
 
 
4.1 PRODUKTBESKRIVNING    
En av produkterna som produceras på Ferruform är bakaxlar, se Figur 4.  

 
 
En bakaxel består av en kropp samt olika gjut- och smideskomponenter. Varje 
kropp består i sin tur av två pressade brygghalvor, se Figur 5, som svetsats 
samman.  

 
 
Det finns flera olika typer av brygghalvor som i olika kombinationer kan svetsas 
ihop till ännu fler olika kroppsorter. Utifrån de olika kropparna kan Ferruform 
tillverka en stor mängd olika bakaxelvarianter genom att svetsa på olika gjut- och 
smideskomponenter. Behovet på de olika bakaxlarna är varierande. En 
undersökning som gjort tidigare visade på att ett fåtal artiklar stod för en stor del 
av den totala volymen.  

Figur 4. Fotografi av en bakaxel. 

Figur 5. Fotografi av en pall full med brygghalvor. 
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4.2 TILLVERKNINGSFLÖDET 
För att öka förståelsen för det här projektet är det viktigt att ha lite kunskap om 
tillverkningen av bakaxlar på Ferruform. Tillverkningsflödet består av tre olika 
typer av processer; pressning, svetsning och bearbetning och kan enkelt sett delas 
in i fyra avdelningar; press, intaget, svets och bearbetning, se Figur 6. 

 
 
Flödet börjar med att plåt levereras till ett lager, från lagret transporteras plåten 
till en press som kallas bryggpress. Bryggpressen pressar plåten till en så kallas 
brygghalva. Brygghalvorna transporteras sedan på pall med truck till en 
maskingrupp som kallas intaget. I intaget svetsas två brygghalvor ihop till en 
bryggkropp och en del ytor fräses. Nästa steg i flödet är svets, här svetsas diverse 
gjut- och smideskomponenter på bryggkroppen i flera steg. Efter svetsningen så 
bearbetas de nästan färdiga bakaxlarna, bland annat borras olika hål och ytor 
fräses. När axlarna är färdigbearbetade är produkten helt klar och placeras i ett 
färdigvarulager. I färdigvarulagret packas bakaxlarna, i pallar om sex stycken, 
enligt en given kundsekvens. Det bestäms även exakt vilket chassi varje bakaxel 
kommer monteras på.  

4.2.1 Processtider 

Exakta genomloppstider för de olika avsnitten i produktionsflödet är inget som 
Ferruform har koll på i dagsläget. De fanns ingen uppföljning på hur länge en viss 
produkt befinner sig i flödet utan det finns bara ungefärliga genomloppstider för 
de olika avsnitten. Inte heller ställtider uppföljdes utan fanns noterat ungefärligt. 
Givna tider för de olika avsnitten i tillverkningsflödet presenteras i Tabell 4. 
 
Tabell 4. Ungefärliga operationstider för de olika avdelningarna. 

  Press Intaget Svets Bearbetning 

Riggtid 60min 60min 0 0 

Takt 0 3min 3min 4min 

Genomloppstid 10sek 6tim 1dygn 1dygn 

 

Figur 6. Skiss över tillverkningsflödet av bakaxlar. 
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Anledningen till att press saknar en tid för takten och har så kort genomloppstid 
beror på att det endast är en maskin som har en så kort cykeltid. Svets och 
bearbetning saknar riggtider då de anses vara så korta i förhållande till de långa 
genomloppstiderna. 

4.2.2 Justeringar 

Det finns tre punkter i tillverkningsflödet där alla artiklar kontrolleras lite extra om 
de möter de krav som finns. Detta sker vid två ställen på svetsavdelningen och vid 
ett ställe på bearbetningsavdelningen. Om en produkt inte uppfyller alla krav blir 
det ett så kallat urlägg och kommer antingen skrotas eller justeras. De punkterna 
där urlägg kan ske är på två ställen på svetsavdelningen och vid ett ställe på 
bearbetningen.  
 
I dagsläget sker inga justeringar utan man väntar tills man har en hel del 
justeringar och då justeras de under något skift. Detta är ett av de moment som 
företaget anser vara en typ av styrning.  

4.2.3 Kundbehov 

Kundbehovet varierar. Studerat exakt kundbehov för cirka ett halvår tillbaka i 
tiden från oktober 2014 till mars 2015, då finns det behov för 50 olika artiklar och 
fördelningen av de olika produkterna såg ungefär ut på samma vis som den som 
nämndes tidigare i detta kapitel.  

4.2.4 Mixningsregler 

I tillverkningsflödet finns det en del mixningsregler som gäller för vilken ordning 
artiklar får köras, vilket är en slags styrning. Att dessa mixningsregler finns för att 
det ska tillverkas en blandad produktmix. Det beror även på att vissa artikeltyper 
tar längre tid att bearbeta och därför behövs reglerna för att få ett jämnt flöde. 
Dessa mixningsregler finns vid svets och bearbetningsavsnitten. Vid svets finns det 
en mixningsregel som säger att inte två artiklar av samma sort får tillverkas efter 
vartannat. För bearbetningsavsnittet finns det två mixningsregler, den första är 
samma som för svetsavdelningen, inte två av samma sort på rad. Den andra regeln 
är att det maximalt får köras fyra RPX-bryggor per skift. En RPX-brygga är en 
bakaxeltyp som består av kropptypen RPXfilter eller RPXlager. Företaget ser dessa 
mixningsregler som en typ av styrning av produktionen. 

4.2.5 Bemanning 

Bemanningen på de olika avdelningarna skiljer sig åt då alla ska hinna producera 
samma mängd produkter varje vecka men genomloppstiderna skiljer sig åt. Just 
när nuläget studerades jobbade personalen på Press 2 skift vilket motsvarar 70,95 
timmar per vecka, vid Intaget och Svets användes samma arbetstider vilket var 4 
skift, 116,34 timmar per vecka. Bearbetningen körde också 4 skift men hade lite 
längre snitt tid per vecka, 119,47 timmar. Alla tiderna motsvarar faktiska 
arbetstimmar, raster och förbättringstider är borttagna.  
 
4.3 DETALJPLANERING 
I dagsläget finns det tre planeringspunkter i bakaxelflödet, placerat innan svets, 
intaget och press. Vid planeringspunkten innan svets sker den huvudsakliga 



 

 20 

planeringen där man utgår från kundbehovet. Planeringen börjar med en sökning 
efter första opackade bakaxeln i färdigvarulagret, från den bakaxeln och framåt 
skrivs en kundsekvenslista ut. Denna kundsekvenslista summeras med prognoser 
för två veckor framåt och blir en bruttolista för planeringen. All PIA, produkter i 
arbete, mellan färdigvarulagret och planeringspunkten innan svets räknas. Genom 
att subtrahera PIA i flödet från bruttolistan fås en nettolista. Nettolistan används 
sedan för att bestämma i vilken ordning artiklar bör tillverkas. Den artikel som är 
överst på nettolistan är den artikeltyp som kunden vill ha först enligt 
kundsekvenslistan. Planeringsprocessen för planeringspunkten innan svets är 
sammanfattad i Figur 7.    
 

 
Vid intaget bygger planeringen på lagernivån i bufferten mellan intaget och svets. 
Produktionsplaneraren räknar antalet artiklar av vardera sort i buffert och tittar 
även på sin planering för svets för att se vilka artiklar som kommer tas ut från 
bufferten under dagen. De artiklar som planeras in för körning vid intaget är de 
som ligger längst under en lämplig buffertnivå. Vad som anses vara tillräcklig 
buffert bestäms av produktionsplaneraren och påverkas av om artikeln har en hög 
eller låg efterfråga från kund.  
 
Planeringen vid press styrs helt av nivåerna i buffert efter press. Vad som ska 
pressas beror på vad för täcktid de olika artiklarna har i buffert. Med täcktid menas 
antalet dagsbehov av vardera artikel som kan täckas upp av de artiklar som finns i 
bufferten. Artikeln med kortast täcktid planeras in för pressning först. En gång i 
månaden uppdateras den dagliga efterfrågan för varje artikel utifrån prognoser 
från en månad framåt och täcktiden uppdateras.  

4.3.1 Orderstorlekar 

En del som tillhör den detaljerade planeringen enligt Ferruform är orderstorlekar. 
Alla olika avsnitt i produktionsflödet har i dagsläget olika orderstorlekar. Vilket 
innebär att det antalet som dagligen planeras in för tillverkning på de olika 
avsnitten skiljer sig åt. För press och intaget kan orderstorlekarna skilja sig mellan 
olika artiklar. Det som avgör storleken på varje sats för press och intaget är 
kundbehovet för vardera artikel samt hur långa ställtider maskinerna har. För svets 
och bearbetningen är orderstorlekarna samma för alla artiklarna. 
Orderstorlekarna för de olika avsnitten presenteras i Bilaga 2.  Orderstorlekarna 
för intaget, svets och bearbetningen är givna från produktionsplaneraren. På 
pressavdelningen varierar orderstorlekarna oftare, därför har ett medelvärde 
beräknats utifrån statistik från september 2014 till februari 2015.   
 

 

 
 

Figur 7. Planeringsprocessen för planeringspunkten innan svets. 
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4.4 ANALYS AV NULÄGET 
En analys av den information som presenterades i nulägesbeskrivningen 
presenteras i detta avsnitt. 
 
I dagsläget var det en stor mängd produkter som blev urlägg, främst vid 
bearbetningen där urläggen var hela 10 procent. Även om bara en liten del av dessa 
skrotades påverkas ändå planeringen för svetsavdelningen i hög grad av detta då 
justeringstiden är så pass lång att produkterna inte hinner tillbaka in i flödet inom 
ett dygn. Detta gör att produkterna inte finns med i det ordinarie flödet när nästa 
planering sätts och därför måste dessa produkter planeras in på nytt.  
 
Den jämförelse som gjordes mellan planeringen för svets och det verkliga utfallet 
varje dag presenteras i Bilaga 3. Jämförelsen tyder på att det ofta inte finns de 
produkter i flödet som borde finnas. Anledningen till detta är främst den stora 
mängd produkter som blir urlägg. 
 
Styrningsvalet att använda mixningsregler som finns i tillverkningsflödet försvårar 
möjligheten att tillverka produkter just-in-time. Även om det produkterna 
planeras in vid svetsavdelningen i den ordningen kunden vill ha de så ändras 
ordningen på grund av mixningsreglerna.  
 
Utifrån Ferruforms önskan att tillverka produkter just-in-time sker själva 
planeringsmetoden på ett bra sätt. Då en given kundsekvens finns är det korrekt 
att utgå från denna då den är mer korrekt än att använda prognoser. Eftersom 
tillverkning just-in-time innebär att endast de produkter som efterfrågas bör 
tillverkas anses det rätt att tillverka det kunden lägger order på. Det är dock inte 
möjligt att utgå från kundordrar tidigare i flödet än vid svets då kundordarna 
endast är låsta fyra dagar fram i tiden. Att buffertstyrning används innebär att ett 
dragande flöde används innan denna punkt vilket är precis det som 
rekommenderas för ett just-in-time flöde.  
 
Att det är olika orderstorlekar för press och intaget är förståeligt då de 
avdelningarna har riggtid varje gång artikeltypen ändras. Det är däremot underligt 
att svets och bearbetningen har orderstorlekar trots att de endast har en försumbar 
riggtid. Vad som är ännu underligare är att orderstorlekarna skiljer sig åt mellan 
operationerna. Det enda utfallet av det är att det samlas upp artiklar innan svets 
och innan bearbetningen samt att det finns en risk att det tillverkas artiklar som 
det inte finns något behov av, detta gäller främst artiklar med en låg årsvolym.  
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5 Konceptuell modell 

Detta kapitel redogör den konceptuella modell som låg till grund för 
datormodellen som gjorts i simuleringsstudien. Det som kommer presenteras 
är modellens innehåll, indata, resultatparametrar, förenklingar, antaganden 
och utformningen av experiment.    
 
5.1 MODELLINNEHÅLL 
Simuleringsmodellen omfattade bakaxeltillverkningen i en förenklad form 
uppdelat i press, intag, svets och bearbetning. Fokusen i modellen låg inte på själva 
produktionsflödet utan på planeringen av produktion vilket var anledningen till att 
en förenklad form av flödet användes. För varje del av flödet inkluderades någon 
typ av styrning eller planering för tillverkningen, se Figur 8.  

 
Detaljnivån på modellen bestämdes utifrån syftet, nulägesbeskrivning och 
diskussioner med uppdragsgivaren. En lagom detaljnivå ville uppnås, därför är 
endast faktorer med som antingen påverkar utfallet av detaljplaneringen eller som 
krävs för att modellen ska vara realistisk. En ungefärlig detaljnivå för varje del 
presenteras i Figur 9. 
 

Figur 8. Simuleringsmodellens omfattning. 

Figur 9. Simuleringsmodellens detaljnivå. 
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5.2 INPUTS 
Den input som använts i simuleringsmodellen presenteras i detta avsnitt. Inputs 
har erhållits dels genom diskussioner med olika parter, tagna från historisk data, 
tagna utifrån uppföljningsdokument eller analyser av sådana medan andra är 
givna utifrån nuläget.  

5.2.1 Kundbehov  

Det kundbehov som används i modellen är en exakt kundsekvens givet från 
historisk data för ett halvår tillbaka i tiden, mellan oktober 2014 och mars 2015. 
Kundbehovet finns med i modellen i två olika varianter; dels ligger kundsekvensen 
som grund för den dagliga planeringen vid svets och dels så används den exakta 
sekvenslistan för att släppa ut artiklar i rätt ordning från färdigvarulagret. 

5.2.2 Operationstider 

Operationstider så som ställtider, takttider och genomloppstider är med i 
simuleringsmodellen som indata för att få realistiska resultat och likna 
verkligheten så bra som möjligt. 

5.2.3 Orderstorlekar  

Orderstorlekarna är dels med i modellen för att öka realismenen men också för att 
orderstorlekarna för svets och bearbetningen är två av de faktorer som kommer 
ändras vid experimenteringen. Att sekvensriktigheten påverkas av 
orderstorlekarna är också en anledning till att de är med i modellen.  

5.2.4 Produktstrukturer 

För att erhålla ett flöde som motsvarar verkligheten tas produktstrukturen med, 
alltså förhållandet mellan brygghalvor, kroppar och slutartikel. Om detta inte 
tagits med hade ledtiden påverkats då det ibland händer att någon typ av halva 
eller kroppstyp tar slut om fel produktmix körs. Detta kan ske då kropparna och 
halvorna ingår i flera olika artiklar så lagret töms fortare än det fylls på. 

5.2.5 Justeringar 

Justeringarna är en av de delar som det kommer experimenteras med. Då 
justeringar påverkar planeringen genom att produkter som behövs för att täcka 
kundbehovet faller ut ur flödet och behöver därför tillverkas på nytt. Ledtiden för 
de produkter som justeras blir även betydligt längre än för de artiklar som går 
direkt genom flödet. Andel urlägg, andel skrot samt justeringstiden vid svets och 
bearbetningen är experimentfaktorer i modellen. 

5.2.6 Skifttider 

Som nämnts tidigare i nulägesbeskrivningen skiljer sig arbetstiderna mellan de 
olika produktionsavsnitten. Detta är viktigt att ha med då det påverkar den totala 
ledtiden. Pressavdelningen skulle även stå stilla utan anledning väldigt ofta då den 
har en betydligt kortare ledtid en de andra avdelningarna om inte olika skifttider 
lagts in.   

5.2.7 Mixningsregler 

Mixningsreglerna, som beskrivs i nulägesbeskrivningen, är med i modellen då det 
är ett viktigt styrningsbeslut som påverkar ledtiden och sekvensriktigheten. Att ta 
bort mixningsreglerna är ett av de experiment som kommer göras. 
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5.3 OUTPUTS 
De outputs, eller även kallat resultatparametrarna, som planeras få ut ur modellen 
är flöjlande: 

 Genomsnittlig ledtid (från artikel kommer in på press tills produkten går ut 
ur modellen ”till kund”)  

 Medelantalet av artiklar i färdigvarulagret (ju fler desto sämre 
sekvensriktighet)  

 Medelantalet av halvor i buffert efter press 

 Medelantalet av kroppar i buffert efter intaget 

 Medelantalet av bryggor i buffert efter svets 

 Beläggning Press  

 Beläggning Intaget 
Resultatparametrarna tros påverkas olika mycket beroende på utfört experiment. 
De två parametrar som anses viktigast att mäta är den genomsnittliga ledtiden 
samt medelantal av artiklar i färdigvarulagret. Dessa är viktigast då de troligen 
kommer påverkas i alla experimenten samt att de är de faktorer som man har mest 
koll på i verkligheten. 
   
5.4 ANTAGANDE OCH FÖRENKLINGAR 
För att det ska vara möjligt att simulera upp nuläget av tillverkningsflödet för 
bakaxlarna har en del antagande och förenklingar gjorts.  

5.4.1 Antagande 

 Alla buffertar utan planeringspunkt sker enligt FIFU, först in först ut. 

 Produktionsschemat som satts följs exakt. 

 Ställtiderna för färdigsvets och bearbetningen är så korta att de antas vara 
försumbara och kommer därför inte finnas med i modellen.  

 Transporter mellan operationer och buffertar kan ske obehindrat. 

5.4.2 Förenklingar  

 Oändligt med ingående material finns tillgängligt. 

 Alla tider i modellen är ungefärliga, har bekräftats att de är rimliga. 

 Förenklat buffertstyrningen vid bryggpressen. 

 Planeringen vid intaget har förenklats till en buffertstyrning. 

 Skifttiderna är förenklade till antal arbetstimmar per dag. 

 Underhållstider/reperationstider är ej med i modellen  

 Bortsett från störningar så som maskinstopp, ledighet osv. 

 Störningar är ej med då det inte ansågs påverka utfallet av planeringen. 

 6-packen som körs vid bearbetningen är blandade. 
 
5.5 UTFORMNING AV EXPERIMENT 
Utformningen av experimenten har gjorts i samråd med utvalda personer från 
Ferruform. Då det konstaterades i analysen av nuläget att 
detaljplaneringsmetoden i sig skedde optimalt och ändrades inte denna i något 
experiment. Istället valdes det att göra andra typer av experiment som hade 
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koppling till planeringen och styrningen av tillverkningen av bakaxlar. Detta i 
hopp om att de skulle påverka de viktigaste resultatparametrarna, 
sekvensriktighet och ledtid, positivt. Alla experiment har koppling till de 
systematiska steg som … menar ska följas om en organisation vill uppnå just-in-
time flöde, se teorin under rubriken 2.1.3 . 
 
Varje körning i simuleringen motsvarar 120 dagar varav 30 dagar varit en 
uppvärmningsperiod för att få systemet i jämvikt. Efter uppvärmningstiden har 
alla resultatparametrar nollställts och börjat mätas på nytt. Det innebär att 
mätningarna är gjorda på 90 dagar, alltså cirka ett kvartal. Alla experiment har 
utförts en gång. Egentligen borde varje experiment utförts ännu fler gånger men 
på grund av tidsbrist kunde inte detta ske.  

5.5.1 Experiment 1: Halvera andelen urlägg  

Att minska andelen urlägg är något man redan vet kommer påverka planeringen 
positivt då fler produkter stannar i det riktiga flödet och följer planeringen exakt 
istället för att falla ut till justering. Det som är intressant med detta experiment är 
hur mycket en minskning faktiskt påverkar. Detta experiment har koppling till att 
förbättra just-in-time flödet genom att kvaliteten på produkterna höjs.  
 
Från början är andel ur 3 procent för de båda justeringsställena på svets och 10 
procent på bearbetningen. Under experimentet ändras andelen urlägg till 1,5 
procent på svets och 5 procent på bearbetningen. 

5.5.2 Experiment 2: Halvera andelen skrot  

Vid detta experiment behålls de ändringar som gjordes vid experiment 1, utöver 
detta minskas även andelen som blir skrot vid urläggen. Även detta experiment har 
kopplingen till kvalitetsförbättring.  
 
Ursprungligen skrotas 8 procent av de produkter som blir urlägg, detta gäller vid 
alla de tre placeringar där urlägg kan ske. Vid experimentet ändras denna andel till 
4 procent för alla ställena.    

5.5.3 Experiment 3: Minska justeringstiden (variant 1) 

Då justeringar inte sker i realtid idag så är justeringstiden väldigt lång. Det ansågs 
intressant att se hur en förkortad justeringstid skulle påverka 
produktionsplaneringen då det i nuläget måste planeras in en artikel på nytt varje 
gång den går till justering då tiden innan produkten kommer tillbaka in till flödet 
är så lång. Justeringstiden var en av de testfaktorer som representanterna på 
Ferruform ansåg var mest spännande att ändra, därför har flera experiment med 
ändrad justeringstid gjorts. Att förändra justeringstiden ansågs som en förändring 
av styrningen för bakaxelflödet. 
 
Vid det första experimentet med minskad justeringstid behölls ändringarna från 
experiment 1 och 2 och justeringstiderna för de tre olika justeringsstationerna 
halverades.  
 
Tiderna var från början 137 timmar för justeringsoperationerna på svets och 82 
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timmar på bearbetningen. Vid halveringen avrundades justeringstiden för svets till 
68 timmar och på bearbetningen blev det 41 timmar.     

5.5.4 Experiment 4: Minska justeringstiden (variant 2)  

Vid andra experimentsvarianten med minskad justeringstid användes nuläget som 
grund och det enda som ändrades var en halvering av tiden för alla 
justeringsoperationerna. Alltså ändrades tiderna till 68 timmar på svets och 41 på 
bearbetningen. 

5.5.5 Experiment 5: Minska justeringstiden (variant 3) 

För det tredje experimentet med minskad justeringstid användes också nuläget 
som grund men denna gång minskades justeringstiden ytterligare. Här ändrades 
justeringstiden till 16 timmar för alla tre justeringsoperationerna. Att 16 timmar 
valdes berodde på att det ansågs vara så kort tid i snitt en produkt skulle vistas vid 
justeringen om justeringarna skulle ske i realtid.  

5.5.6 Experiment 6: Ta bort mixningsregler Svets och Bearbetning 

Borttagning av mixningsreglerna på svets och bearbetningen gjordes för att 
produkterna inte skulle kastas om i flödet. Då de startats vid svetsavdelningen i 
den ordning kunden vill ha produkterna ansågs mixningsreglerna dåliga ur ett just-
in-time perspektiv. Att ta bort mixningsreglerna sågs som en förändring av 
styrningen från företagets sida. 
 
Den enda ändringen som gjordes i modellen var att radera de avsnitt där 
mixningen skedde.  

5.5.7 Experiment 7: Ändra orderstorleken på svets  

Att standardisera och reducera orderstorlekar var ett av det steg som beskrevs i 
teorin för att uppnå tillverkning just-in time, därför har två experiment gjorts där 
detta provas. Vid det första experimentet minskades orderstorleken för svets till 
samma orderstorlek som användes vid bearbetningen. Att experimentera med 
orderstorlekarna kopplas samman med en förändring av planeringen eftersom det 
planerades in en annan orderkvantitet av artikelsorterna.   
 
Det som ändrades i modellen var då att orderstoleken för svets minskades från 12 
stycken till 6 stycken.  

5.5.8 Experiment 8: Ändra till en-stycksflöde från svets 

Det andra experimentet som gjordes för orderstorlekar var att ta bort både 
orderstorleken för svets och bearbetningen. Med andra ord skapa ett en-
stycksflöde från svets och framåt.  Även detta sågs som en förändring av 
planeringen då det nu i större utsträckning bara tillverkades det kunden ville ha. 
 
I modellen ändrades både orderstorleken för svets och bearbetningen till en. 
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6 Resultat 
Resultaten från examensarbetet presenteras i detta avsnitt. Först presenteras den 
simuleringsmodell som gjorts vilket är en väldigt stor del av projektet. Sedan 
presenteras de resultat som fåtts från de åtta experiment som utförts under 
simuleringsstudien. 
 
6.1 SIMULERINGSMODELL 
Även om simuleringsmodellen innehåller en förenklad bild av flödet är modellen 
väldigt komplex. En funktion som kallas hierarkiska block, som finns i 
Extendsim, har använts för att kunna skapa en överblick av modellen. 
Simuleringsmodellen av bakaxelflödet kan ses i Figur 10. Olika färger på blocken 
har använts beroende på funktionen på den delen av flödet. Blå färg innebär att 
det är en buffert av något slag, grönt block är någon typ av operation, gul färg 
syftar till att det är någon typ av styrning som sker, till exempel buffertstyrning 
eller produktionsplanering. De gråa blocken i modellen innehåller någon typ av 
resultaträkning.  
 

 
Figur 10. Simuleringsmodellen av bakaxelflödet. 

 
Alla hierarkiska-block i modellen går att klicka på för att få upp en i detalj hur 
den delen är modellerad. Om man först tittar i de hierarkiska-blocket för Press, se 
Figur 11, så ser man en massa olika block. Flödet börjar med att PIA räknas in för 
pressflödet, därefter delas ordern och produkterna fortsätter i flödet styckvis. När 
produkterna går vidare styckvis i flödet tilldelas varje artikel en tidsvariabel som 
används senare för att beräkna ledtiden. Efter detta moment finns det två möjliga 
vägar i flödet, den nedre operationen motsvarar ställtiden och hit hänvisas en 
produkt varje gång artikeltypen ändrats. Alla produkter går sedan vidare till 
pressoperationen. Det sista som händer i denna del av flödet är att artiklarna 
räknas bort från PIA-räkningen för pressavdelningen. 
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Figur 11. Överblick av press i simuleringsmodellen. 

 
Intagets hierarkiska-block, Figur 12, har samma utformning som 
pressavdelningen och det är exakt samma moment som sker här. Det som skiljer 
sig mellan blocken är ställ- och genomloppstiderna.  

 
Det är även möjligt att ha ännu en nivå av hierarkiska-block i ett hierarkiskt-
block. Detta användes för både svets och bearbetningsdelarna då de innehåller 
justeringar. Svetsavdelningens hierarkiska- block kan ses i Figur 13, fortfarande 
är det många block som är likadana som de i press men det är en del som skiljer. 
Det första i svetsflödet är en port som är stängd några sekunder i början av varje 
dygn för att planeringslistan från Excel ska hinna importeras. Det gula blocket i 
flödet motsvarar prioriteringsregeln som finns på svets. De två gröna blocken 
som ligger parallellt med flödet motsvarar de två positioner där urlägg kan ske. I 
de gröna blocken skickas produkterna antingen till en justeringsoperation eller 
skrotas och försvinner ur modellen. Det är givet hur stor procentandel som blir 
urlägg och skrot men exakt vilka produkter de blir är slumpmässigt. Utöver detta 
sker samma sak i detta block som för intaget och press. 

Figur 12. Överblick av intaget i simuleringsmodellen. 
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I bearbetningens hierarkiska- block, se Figur 14, sker exakt samma saker som för 
svets, enda skillnaden är att det finns två gula block i början av flödet vilket 
motsvarar två prioriteringsregler.  

 
 
Utöver själva simuleringsmodellen i Extendsim har två Excel-dokument funnits 
till hjälp för att styra modellen. Det ena dokumentet kallat ”Experiment” 
innehåller alla de faktorer som planerade att ändras under 
experimenteringsfasen. Alla faktorerna samlades i ett Excel-dokument för att 
enklare kunna ändra alla faktorerna utan att behöva leta efter rätt del i 
simuleringsmodellen. I samma dokument finns även en resultat-flik där alla 
resultatparametrar presenterades i slutet av en simuleringskörning. 
 
Det andra Excel-dokumentet som användes kallades ”Test kopia”. I detta 
dokument genomfördes produktionsplaneringen. Dokumentet består av tre 
relevanta flikar den första innehåller den givna kundsekvensen för 180dagar, den 
andra innehåller den dagliga planeringen och uppdateras en gång per dygn och 
den sista innehåller antalet PIA för vardera artikel samt antalet artiklar som är 
utlevererade till kund. För att uppdatera planeringslistan används 
programmering i Excel. Det som programmet gjorde var att först ta bort lika 
många rader från sekvenslistan som antalet artiklar utlevererade till kund, 
därefter flyttades sekvenslistan över till planeringsbladet där PIA raderas bort 

Figur 13. Överblick av svets i simuleringsmodellen. 

Figur 14. Överblick av bearbetningen i simuleringsmodellen. 
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och sedan tas de tomma raderna bort, det sista som händer är att rader raderas så 
att endast var tolfte av vardera artikelsort finns kvar på listan, detta för att man 
sedan i simuleringen tillverkar tolv-pack av varje sort.  

6.1.1 Verifiering av simuleringsmodellen 

För att verifiera att simuleringsmodellen fungerade som det var tänkt 
kontrollerades varje delfunktion i modellen noggrant. Ett valideringsschema 
användes för att hålla koll på vilka funktioner som fungerade som det var tänkt 
samt om de var något som behövde modifieras, se Bilaga 4. Efter att alla delar 
verkade fungera korrekt gjordes simuleringskörningar för nuläget där 
resultatsparametrarna mättes, se Tabell 5. Resultatet för dessa körningar 
presenterades för personer från både produktionsteknik och planeringen på 
Ferruform för att kontrollera så de var rimliga.  
 
Tabell 5. Resultat för nuläget. 

Genomsnittlig ledtid 15,521413 

Medelantal i FVL 394,3935402 

Medelantal i buffert efter press (halvor) 1917,540548 

Medelantal i buffert efter intaget (kroppar) 609,66447 

Medelantal i buffert efter svets (bryggor) 1,681709 

Beläggning Press 0,22999 

Beläggning Intaget 0,3961 

 
En simuleringskörning gjordes även för ett optimalt läge, helt utan justeringar och 
mixningsregler, där resultatparametrarna mättes, se Tabell 6. Ledtid från denna 
körning jämfördes sedan med en teoretisk ledtid för ett optimalt läge för att 
kontrollera om den var rimlig. Den teoretiska ledtiden beräknades med hjälp av 
Little’s formel som kan ses i ekvation 1 och resultatet blev ungefär 12,5 dagar. 

𝑃𝐼𝐴 = 𝑇𝑎𝑘𝑡 ∗ 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 → 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 =
𝑃𝐼𝐴

𝑇𝑎𝑘𝑡
   (ekvation 1) 

 
Tabell 6. Resultat för optimaltläge. 

Genomsnittlig ledtid 13,146582 

Medelantal i FVL 24,28172735 

Medelantal i buffert efter press (halvor) 1793 

Medelantal i buffert efter intaget (kroppar) 735 

Medelantal i buffert efter svets (bryggor) 0 

Beläggning Press 0,22099 

Beläggning Intaget 0,38219 

 
6.2 EXPERIMENTERING 
Resultaten från experimenten presenteras med hjälp av stapeldiagram. De flesta 
resultatparametrar presenteras men även några modifieringar av de resultaten för 
att se tydligare jämförelser mellan de olika experimenten.  
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Det första resultatet som presenteras är den genomsnittliga ledtiden, från press till 
dess att artiklarna lämnar modellen paketerade i sex-pack. Se resultatet i  
Figur 15. Jämförelse mellan de genomsnittliga ledtiderna. 
 

 
Figur 15. Jämförelse mellan de genomsnittliga ledtiderna. 

 

Alla ledtiderna är väldigt långa men det har visat sig att majoriteten av tiden går åt 
från början av pressavsnittet till svets. Då inga experiment påverkar den delen av 
flödet kan den tiden dras bort den genomsnittliga ledtiden för att på så vis få en 
tydligare bild av hur mycket tiderna mellan de olika fallen skiljer sig åt. Detta nya 
resultat kan ses i Figur 16. 

Figur 16. Jämförelse mellan de genomsnittliga ledtiderna från svets tills 
produkterna lämnar simuleringen. 
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Förändringen mellan ledtiden upplevs inte så stor, det kan dock vara svårt att tolka 
eftersom ledtiden är mätt i antalet dagar. Tittar man istället på den procentuella 
förändringen om man jämför nuläget med de olika experimenten syns skillnaden 
bättre, se Figur 17. 

Figur 17. Den procentuella skillnaden för genomsnittliga ledtiden. 

 
Här syns det att experiment 3 och experiment 5 är de två scenarion som förbättrar 
ledtiden mest. Anledningen till att experiment 8 inte är med i grafen beror på att 
det där skett en procentuell försämring av ledtiden. 
 
Resultatet för medelantalet halvor i buffert efter press kan ses i Figur 18. 
Medelantalet i bufferten är väldigt högt vid alla scenarion.  
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Figur 18. Resultatet för medelantalet i buffert efter press. 
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Även medelantalet kroppar i bufferten efter intaget är väldigt högt vid alla 
experiment, se Figur 19. 
 

 
Medelantalet bryggor i buffert efter svets är väldigt lågt för alla scenarion, 
resultatet kan ses i Figur 20. 
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Figur 19. Resultatet för medelantalet kroppar i buffert efter intaget. 

Figur 20. Resultatet för medelantalet bryggor i buffert efter svets. 
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I färdigvarulagret, där färdiga bakaxlar lagras, varierar inte medelantalet särskilt 
mycket mellan de olika experimenten. Enda stora skillnaden sker vid optimalt 
läge då det nästan inte lagras några bakaxlar alls, se Figur 21. 
 

 
 
För att kunna dra några slutsatser utifrån de olika experimenten gjordes jämförelse 
mellan resultaten från experimenten och resultatet av simuleringskörningen för 
nuläget. Jämförelser gjordes även mellan resultaten från experimenten mot 
resultaten från körningen med ett helt optimalt flöde.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att de viktigaste resultaten som framkommit 
genom experimenteringen är bland annat att den största delen av ledtiden finns 
innan produkterna kommer in till svets. I Figur 22 syns det att nästan två 
tredjedelar av ledtiden går åt vid press och intaget. Detta beror antagligen på de 
stora buffertar som finns mellan avdelningarna, se de buffertnivåerna i Figur 18 
och Figur 19.   
 

 
Figur 22. Uppdelning ledtid. 
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Figur 21. Resultat för medelantalet bakaxlar i färdigvarulagret. 
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Ett annat resultat som framkom var att sekvensriktigheten inte förbättrades 
märkbart förrän alla störningar var borttagna, alltså vid optimalt läge. Dock kan 
slutsatsen dras att det främst är kvalitetsbristerna som påverkar då 
mixningsreglerna, som var den enda andra störningen, togs bort vid experiment 6 
och där påverkades ej sekvensriktigheten, se Figur 21. 
 
Ledtiden påverkades främst av en förkortad justeringstid, detta kan ses i Figur 17 
på föregående sida, då experiment 3 och 5 är de två scenarion med bäst förbättring 
av ledtiden.  
 
Den buffert som finns mellan svets och bearbetningen är onödigt. Detta syns i 
Figur 20 där medelantalet i buffert efter svets presenteras, då det vid alla 
experiment är färre än två stycken produkter som försvaras här.  
 
Några av de resultat som framkom hade företaget förväntat sig, till exempel att den 
långa justeringstiden påverkade ledtiden. Något som företaget inte riktigt hade 
väntat sig var att bufferten mellan svets och bearbetningen var överflödig. Inte 
heller att största delen av ledtiden gick åt för press och intaget var något de 
reflekterat över tidigare.   
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7 Diskussion och slutsats  
I detta kapitel kommer först en allmän diskussion om projektet därefter 
presenteras de slutsatser som har dragits utifrån projektresultatet.   
 
7.1 SIMULERINGSMODELL  
Simuleringsmodellen som gjordes speglade verkligheten för det syfte den hade. 
Dock kunde den gjorts ännu mer exakt då mycket av de indata som behövdes var 
uppskattad och ungefärlig.  
Simuleringsmodellen blev mer komplex än någon simuleringskunnig trott vilket 
förlängde byggandet av simuleringsmodellen väsentligt. Det krävdes fler block än 
tänkt för att få en så liknande styrning och planering av produktionen som 
verkligheten.  
 
7.2 EXPERIMENTERING   
Som tidigare nämnts borde varje experiment utförts ännu fler gånger men på 
grund av att nya problem uppstod och en del moment tog längre tid än planerat så 
kunde inte detta ske. Men de två körningar som gjort av vardera experiment skiljer 
sig så pass lite att det tyder på att även fler körningar hade gett liknande resultat.    
Ett scenario som önskats prova var att sätta ihop press och intaget till ett avsnitt, 
detta var dock svårt att utföra i simuleringsmodellen då det var för komplicerat att 
få till vilken mängd halvor som skulle behöva finnas lagrat alltid för att förhållandet 
mellan de olika halvorna och kropparna skulle funka om press och intaget hade 
rigg samtidigt. Man ser dock i simuleringsmodellen att det sker någon typ av 
förändring i denna del av flödet då en stor del av ledtiden beror av den extremt 
stora bufferten efter press. 
 
7.3 SLUTSATSER 
En slutsats kan dras av projektet är att justeringar bör ske i realtid för att korta ner 
ledtiden. Detta är en av de styrningsförändringar som kan göras. Dock krävs det 
att andelen urlägg minskar för att detta ska vara möjligt. I dagsläget finns det så 
mycket urlägg periodvis att det blir svårt att justera direkt.  
 
Om enstycksflöde är något som önskas implementera i framtiden är det viktigt att 
andelen urlägg minskas först om förbättring av ledtiden ska ske. Om enstycksflöde 
börjar användas när flödet ser ut som idag kommer det bli en 
ledtidsförsämring.Det kan även dras en slutsats om att bufferten mellan svets och 
bearbetningen borde tas bort eller minskas. Den är överflödig då resultaten visar 
på att medelantalet i bufferten är väldigt lågt. 
 
Den sista, men kanske också viktigaste slutsatsen som kan dras att buffertarna 
vid press och intaget bör minskas. En väldigt stor andel av del totala ledtiden går 
åt till att produkterna ligger i dessa buffertar. För att möjliggöra minskning av 
buffert måste riggningstiderna förkortas så att orderstorlekarna kan minska.
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Introduktion 
Detta är en projektplan för ett examensarbete för civilingenjörsutbildningen 
teknisk design på Luleå tekniska universitet som utförs vårterminen 2015. Arbetet 
kommer utföras åt Scania Ferruform i Luleå och är ett typ av utvecklingsuppdrag 
där uppgiften är att analysera vilken typ av produktionsplanering företaget bör ha 
för sitt bakaxelflöde.  

 

Bakgrund 
Från Scania Ferruform i Luleå skickas det dagligen produkter till Scanias 
chassimonteringar i Södertälje, Zwolle och Angers. Företagets ambition är att både 
tillverkningen och leveranserna ska ske just-in-time. 
 
En av de produkter som tillverkas i Luleå är bakaxlar. Bakaxelflödet består av ett 
stort antal press-, svets- och bearbetningsprocesser. I dagsläget sker 
produktionsplaneringen på flera olika sätt för processerna, genomloppstiden i 
flödet är väldigt lång och möjligheten att tillverka i kundordersekvens 
(enstycksflöde) är begränsad.  
 
För att korta genomloppstiden och skapa bättre möjligheter att tillverka i 
kundordersekvens är Ferruform i behov av en utredning av olika metoder för 
produktionsplanering. 
   
Frågeställningar 
De frågeställningar som ska besvaras i detta projekt är preliminärt:  
Vad karaktäriserar ett effektivt tillverkningsflöde? 
Hur skapar man ett effektivt tillverkningsflöde? 
 
Intressenter 
De intressenter som finns i det här examensarbetet kan delas upp i två delar, Luleå 
tekniska universitet och Scania Ferruform.  
 
På Luleå tekniska universitet är intressenterna de personer som på något sätt är 
involverade i examensarbetet, främst handledare och examinator. För deras del 
handlar det om att säkerställa att det blir god kvalité på examensarbetet.  
 
Scania Ferruform är uppdragsgivaren för detta projekt. De som berörs av arbetet 
på Ferruform är främst logistikutvecklingen då det är den avdelningen 
examensarbetet utförs för. Den avdelning som kommer ha mest nytta av arbetet 
när det är klart är planerarna för bakaxelflödet, då det kan påverka deras sätt att 
arbeta. Andra delar av Scania Ferruform som kommer involveras i examensarbetet 
är produktionen av bakaxlar då det är denna del som ska studeras. 
  



 

 

IV 

Syfte och mål  
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om olika metoder för 
produktionsplanering samt att förbättra planeringen av bakaxelflödet på Scania 
Ferruform.  
 
Målet med examensarbetet är att lämna konkreta förbättringsförslag för 
produktionsplaneringen av bakaxelflödet. Ett ytterligare mål är att 
examensrapporten ska finnas som en kunskapssamling över olika 
produktionsplanerings typer med för- och nackdelar för varje typ. 
 
Omfattning och Avgränsningar 
Tidsmässigt finns det en begränsning, projektet kommer ske under en 20veckors 
period, från den 19:e januari till sen 5:e juni. En arbetsvecka anses vara fem dagar 
med åtta arbetstimmar per dag. 
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Genomförande 

Projektplanering 
I  början av projektplaneringen analyserades den givna uppdragsbeskrivningen 
som kom från företaget. Det konstaterades att uppgiftsbeskrivningen var grovt 
beskrivet.  Oklara delar ifrågasattes och diskuterades tillsammans med 
uppdragsgivarna. Tillsammans definierades vilka delar som skulle kunna tänkas 
finnas med i projektet samt vilka lämpliga milstolpar som borde finnas. 
Utifrån detta  gjordes en grov tidsplan över hela projektet, detta i form av ett 
Ganttschema. I tidsplanen lades även skarpa deadlines in, både från universitet 
och Ferruform, för att snabbt kunna få en överblick hur man ligger till när 
tidsplanen studeras.  
 
Litteraturstudie 
De områden som det är tänkt ska finnas med i litteraturstudien är logistik 
(produktionsplanering, olika begrepp, vad är ett bra tillverkningsflöde), simulering 
(hur man går till väga och varför man gör det) och produktionsutveckling. 
 
Förslag på referenser som kan tänkas användas är  

- Robinson, S. (2014). Simulation: the practice of model development and 
use. (2. ed.)  

- Bellgran, M. & Säfsten, K. (2005). Produktionsutveckling: utveckling och 
drift av produktionssystem. Lund: Studentlitteratur. 

- Jonsson, P. & Mattsson, S. (2009). Manufacturing planning and control. 
London: McGraw-Hill Education. 

- Samaranayake, P. (2013). Improving manufacturing lead time using 
holistic approach to planning and execution with integrated data 
structures: Numerical simulation and comparison. International Journal 
of Production Research, 51(15), 4484-4501. 
http://www.tandfonline.com.proxy.lib.ltu.se/doi/full/10.1080/00207543.
2013.765076#tabModule 

 
Tillvägagångssättet för litteraturstudien kommer vara så att litteratur kommer 
sökas via bibliotekets sökmotor Primo eller någon av de databaser universitetet har 
tillgång till. Även en del kurslitteratur som anses relevanta kommer användas.   
 
Kontext/nuläget  
Information om nuläget kommer samlas in med hjälp av observationer och 
intervjuer. Genom att gå runt i produktionen och se med egna ögon, samtidigt som 
någon annan går med så möjlighet att fråga om oklarheter finns, får man en bra 
bild över hur flödet ser ut. Intervjuer kan vara en bra metod att använda för att få 
mer detaljerad information om hur produktionsplaneringen går till idag. Om 
produktionsplanerare intervjuas är man säker på att man får rätt information 
direkt avseende planeringen, man får också möjlighet att ställa frågor om det är 

http://www.tandfonline.com.proxy.lib.ltu.se/doi/full/10.1080/00207543.2013.765076#tabModule
http://www.tandfonline.com.proxy.lib.ltu.se/doi/full/10.1080/00207543.2013.765076#tabModule


 

 

VI 

något som är oförståligt. 
 
simuleringsmodell 
En konceptuell modell kommer göras utifrån nuläget, utifrån denna modell 
kommer sedan en datormodell göras i ExtendSim. Den indata som kan tänkas 
behövas så som cykeltider, ställtider och buffertplatser finns i de flesta fall redan 
dokumenterade i interna dokument, om något saknas kommer detta få mätas. En 
hel del förenklingar kommer göras i simuleringsmodellen, varje maskin kommer 
inte vara en enskild operation utan olika avsnitt kommer slås samman.    
 
Validering och verifiering  
Validering och verifiering kommer ske längst med att simuleringsmodellen börjar 
ta form samt när den anses klar. Detta kommer ske genom att visa modellen för 
berörda parter och förklara den så att de kan bekräfta om konceptmodellen har 
omvandlats till en datormodell med tillräcklig noggrannhet för ändamålet samt att 
modellen är tillräckligt noggrann för ändamålet.  
 
Analys av flödet 
Efter att simuleringsmodellen validerats och verifierats kan en analys av flödet 
börja. Detta kommer ske genom olika experiment i ExtendSim. Olika 
produktionsplaneringssätt kommer provas för att på så sätt se hur produktionen 
påverkas på olika vis. Det som blir resultatet från experimenten kommer sedan 
jämföras med de teorier om produktionsplanering från litteraturstudien och sedan 
bidra till de rekommendationer som kommer ges åt företaget.   
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Planering 
Tidplan 
Projektet kommer pågå under en tjugoveckors period, från den 19:e januari till den 
5:e juni. I början av projektet kommer en tvådagars introduktionskurs ske på 
Ferruform, detta för att få vistas på arbetsplatsen. Under projektstarten krävs det 
verifiering av uppgiftsbeskrivningen så några timmar i början kommer läggas åt 
uppgiftsförtydligande tillsammans med företaget. Även en projektplan kommer 
sättas upp under de första veckorna, denna ska vara klar efter två veckor.  
 
Det första steget blir sen att göra en nulägeskartläggning över hur produktionen 
och produktionsplaneringen ser ut idag, en egensatt deadline för denna är i slutet 
av den 6:e veckan. När den är klar ska en simuleringsmodell av nuläget göras, detta 
kommer ske genom att först göra en konceptuell modell över nuläget och sedan 
göra en datormodell utav den i ExtendSim. Datormodellen bör va klar senast den 
9:e veckan. Modellen kommer verifieras vid flera tillfällen. Med hjälp av 
simuleringsmodellen kommer en analys göras över olika planeringsmetoder 
genom att utföra olika experiment. Parallellt med allt detta arbete kommer en 
litteraturstudie utföras. 
 
 I slutet av projektet kommer slutsatser dras utifrån de experiment som gjort och 
litteraturstudien avseende vilken planeringsmetod som är lämpligast för 
Ferruforms bakaxelflöde. Till sist kommer det även ske redovisningar av resultatet 
både på Ferruform och universitetet. Kontinuerligt under hela projektet kommer 
en rapport skrivas som innehåller bland annat litteraturstudien, 
metod/genomförande och resultatet. I bilaga 1 finns tidsplanen sammanfattad i ett 
Ganttschema.    
 
Milstolpar 
De milstolpar eller delmoment som kan tänkas finnas i projektet samt resultatet 
från varje del är: 

 Projektplan: ska skicka och få godkännande av handledare. 

 Kick-off på Ferruform: presentera uppdraget samt visa en principskiss för 
simuleringen.  

 Litteraturstudie: Samlat in fakta om olika produktionsplaneringssätt, för- 
och nackdelar. 

 Nulägeskartläggning: insamlat material så att nuläget förstås. 

 Simuleringsmodell: datormodell i ExtendSim över nuläget. 

 Analys: visa på effekter av olika planeringsssätt genom att simulera   

 Slutsats: dragna slutsatser utifrån litteraturstudie och simuleringsstudie. 
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Mer konkreta deadlines och viktiga datum för projektet är:  
 
Inlämning projektplan 30:e januari 

Kick-off Ferrufrom, presentation uppdrag och skiss 12:e februari 

Inlämning 50% rapport 9:e mars 

Mittrapportering LTU 12:e mars 

Konceptuell simuleringsmodell klar 18:e mars 

Analys klar för att hinna sammanställa 4:e maj 

Inlämning till handledare 90% rapport 13:e maj 

Inlämning till examinator och opponent  90% rapport 20:e maj 

Presentation LTU 27:e maj 

Presentation Ferrufrom, prel. 3:e juni 

 
Budget 
En budget som behandlar kostnader i pengar är inget som behövs i detta projekt 
då det inte är något som kommer tillverkas, varken modeller eller prototyper, som 
kräver material och inga resor kommer ske. Det enda som kommer behövas för att 
göra en simuleringsmodell är ett simuleringsprogram, i detta fall ExtendSim, vilket 
företaget tillhandahåller.  
 
Det som då behöver en budget i detta projekt  är tillgänglig tid. Total tillgänglig tid 
för  examensarbetet är 20 veckor x 5 dagar x 8 timmar vilket ger totalt 800 timmar. 
De ”kostnadsposter” som dessa timmarna ska fördelas på är projektstart, 
litteraturstudie, nulägeskartläggning, simuleringsmodell, analys, rapport och 
redovisning. En ungefärlig kostnadsfördelning skulle kunna se ut som följer: 

 Projektstart (introduktion, uppgiftsförtydligande, projektplan)  
40 timmar 

 Litteraturstudie 150 timmar 

 Nulägeskartläggning 150 timmar 

 Simuleringsmodell (konceptuell- och datamodell) 100 timmar 

 Analys (simuleringsexperiment, sammankoppla med litteraturstudie) 200 
timmar 

 Rapport 150 timmar 

 Redovisning 10 timmar     
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Projektorganisation  
 
Kommunikation 

- Skicka veckorapport till Torbjörn 1ggr/vecka (fredagar), 
handledningsmöte vid behov. 

- Inplanerat möte med handledare på Ferrufrom 1ggr/vecka (onsdagar). 
- Styrgruppsmöte varannan vecka (måndagar) med handledare och 

logistikchef på Ferruform. 
- Handledningsmöte med ExtendSim-expert från Scania Södertälje 

1ggr/månad. 

 
Projektteam 
Exjobbare:  
Linda Henriksson 
ilaehi-0@student.ltu.se  
eller pteknik3@ferruform.com 
eller linda.sofia90@hotmail.com 
 
Handledare universitetet:  
Torbjörn Ilar 
torbjorn.ilar@ltu.se 
 
Examinator universitetet: 
Jan Johansson 
Jan.johansson@ltu.se  
 
Handledare Scania Ferruform:  
Martin Holmbom  
martin.holmbom@ferruform.com 
 
Logistikchef Scania Ferruform: 
Mikael Johansson 
mikael.johansson@ferruform.com 
  
Global logistikutveckling Scania, ExtendSim- expert: 
Pär Mårtensson 
par.martensson@scania.com 
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mailto:torbjorn.ilar@ltu.se
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Ganttschema 
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Bilaga 2 Orderstorlekar 
 

 

 

 

Avdelning Artikel Orderstorlek 

Press  482 

   482 

   649 

   607 

   318 

   432 

   60 

   423 

   438 

   398 

   398 

Intaget  60 

   60 

   120 

   60 

   120 

   72 

   12 

   72 

   84 

   48 

   24 

   12 

   72 

   24 

   12 

   48 

   48 

   48 

Svets Alla 12 

Bearbetning Alla 6 
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Bilaga 3 Jämförelse plan-utfall 
Varje rad i bilderna representerar en artikel. 
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Bilaga 4 Valideringsschema  
 

Verifierad Del i systemet Notering 
X Plåtlagret innan press + Batch (orderstorlek) Press  

X Buffertstyrning (täcktid) Press  

X PIA-räkning Press  
X Unbatch Press  
X Start av ledtid  
X Batch (halvor till kroppar)   
X Buffertstyrning (antal) Intaget  
X PIA-räkning Intaget  

X Batch (orderstorlek) Intaget  
X Unbatch Intaget  
X Planeringspunkt innan Svets  
X Batch 12 pack  

X Regel (ej två av samma artikel på rad) Svets  
X Unbatch Svets  
X Justeringar 1 Svets  
X Justeringar 2 Svets  
X Regel (fyra RPX per skift) Bearbetning  
X Regel (ej två av samma artikel på rad) Bearbetning  
X Unbatch Bearbetning  
X Justering Bearbetning  
X PIA-räkning Svets+Bearbetning  
X Leverans från färdigvarulager utifrån sekvenslista  

X Mäter ledtiden  
   

X Nollställning av databaser  
X Inläsning av data till databaser från Excel  
X Utläsning av data från databaser till Excel  

 


