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Abstract 

Bosch Rexroth Mellansel is a manufacturer of hydraulic drive systems for industrial applications. 
One part of this solution is the hydraulic motors known as the Hägglunds-engine. Five engine families 
are manufactured in different sizes and for different applications. The purpose of this project was to 
investigate four questions regarding three connected steps in the manufacturing of these engines. 
These steps were washing, assembling and testing. The desired outcome of the project was to 
determine the weakest links in the production steps, increase the understanding of the process and a 
couple of improvement suggestion to increase efficiency of the process. The four questions were: 

 What problems and challenges does each part of the process have? 

 Which are the bottlenecks in the process? 

 What is the reason for any variations in the product flow? 

 What is the capacity for the product flow? 

Additionally any suggestions for improvements of the product flow were to be investigated. 

The following paragraphs describe the results derived during the project. 

What problems and challenges does each part of the process have? 

The most common and most serious problem for the washing step was the internal delivery delay 
from manufacturing which daily caused inability to follow the planned production schedule. The study 
that was made showed that 75 % of the identified disturbances in the washing step were caused by 
internal delivery delay. 

The most common disturbance in the assembly line was issues with quality which accounted for 
50 % of the discovered disturbances. Examples of the incidents were insufficient quality of bought 
components, re-assembling of motors because of leakage and insufficient marking of components. 

In the testing step the identified issues were machine faults, problems downstream and other errors. 
These faults each accounted for around 30 % of the incidents. The most severe of these were the 
issues with the testing equipment and especially the test bench of the CBM-motors. Problems 
downstream were caused by issues in the painting workshop and during periods this caused a 
massive build up of tested motors at the testing site. The other errors category was almost exclusively 
CBM-motors missing paint covering caps and therefore couldn’t be painted. 

The overall biggest problem was the internal delivery delays which accounted for 61 % of the 
serious problems encountered. 

Which are the bottlenecks in the process? 

 Discrete event simulation with the program Simio was utilized to investigate this question. Two 
different cases of production were investigated, quarter 4 2014 and quarter 4 2011. The result can be 
seen in Tabell 1. 

Tabell 1. Results from the bottleneck simulation 

Model Bottleneck 1 Bottleneck 2 Bottleneck 3 

Quarter 4, 2014 CB-assembly CA-assembly/Aqua clean CA-test benches 

Quarter 4, 2011 CA-test benches CA-assembly CB-assembly 

 

What is the reason for any variations in the product flow? 

Primarily it was investigated if variation in workload could be found in the flow. This was done by 
doing a day to day comparison of the workload during quarter 4 2014 and calculate the standard 
deviation for the period. A standard deviation of 15 percentage point was found which indicated that 
issues with variations in workload existed. 

To investigate if the reason was the internal delivery delays a comparison was made between the 
standard deviation of workload in two cases. The first was calculated by using the planned start date 
of production and the second by using the actual start date of production. The result showed an 
increase of the standard deviation by 16.3 % when using the actual start dates. This showed that the 
reason of the variation in workload was at least partially because failure to follow schedule. 



 
 

What is the capacity of the product flow? 

The capacity of the workflow was measured by using the earlier made model in Simio. The product 
mix of quarter 4 2014 was utilized and the production rate was ramped up until the model no longer 
could keep up. The average capacity of the production line can be seen in Tabell 2. 

Tabell 2. Results of the capacity simulation 

Number of 

assembly 

workers per 

shift 

Shit form  Capacity CA 

per week 

Capacity CB 

per week 

Capacity 

CBM per 

week 

Capacity VI 

per week 

3 

Day time  43  9  2  5  

2shift  71  15  3  10  

2shift+weekend 86  19  4  12  

4shift  106  23  6  14  

4 

Day time  53  11  2  7  

2shift  86  19  5  12  

2shift+weekend 104  23  6  14  

4shift  133  29  7  18  

5 

Day time  62  13  3  8  

2shift  106  23  6  14  

2shift+weekend  133  29  7  18  

4shift  172  38  10  24  

 

  



 
 

Sammanfattning 

Bosch Rexroth Mellansel är en tillverkare utav hydrauliska drivsystem för industriella applikationer. 
En del av denna lösning är de så kallade Hägglunds-motorerna. Fem motorfamiljer tillverkas i olika 
storlek och för olika applikationer. Syftet med detta projekt var att undersöka fyra frågeställningar 
angående tre sammankopplade steg i produktionen av dessa motorer. Dessa stegen var tvätt, 
montering och provning. Förhoppningarna var att svaren på dessa frågor skulle hjälpa att identifiera 
de svagaste länkarna i produktionsflödet, öka förståelsen för processen samt en mängd 
förbättringsförslag för att öka effektiviteten i flödet. De fyra frågeställningarna var: 

 Vilka problem och utmaningar står respektive del i processen för? 

 Var finns flaskhalsarna i flödet? 

 Vad beror eventuell variation i flödet på? 

 Vad är kapaciteten för flödet? 

Dessutom skulle även eventuella förbättringsförslag för att förbättra produktionsflödet undersökas. 

Efterföljande stycken beskriver resultaten som koms fram till under projektets gång 

Vilka problem och utmaningar står respektive del i processen för? 

För tvätten upptäcktes att den absolut vanligaste och allvarligaste störningen var den interna 
leveransförseningen från tillverkningen som dagligen gjorde att planeringen bröts. Undersökningen 
som utfördes visade på att hela 75 % av de identifierade förseningarna och störningarna i tvätten 
berodde på intern leveransförsening.  

I monteringen var den vanligaste orsaken till störning och problem kvalitetsfel med totalt 50 % av 
de upptäckta incidenterna. Exempel på incidenter var otillräcklig kvalité på externt tillverkade 
komponenter, återgångare på grund av läckage och bristfällig märkning av komponenter.  

Problemen och utmaningarna för provningen var ganska jämt fördelade kring maskinfel, problem 
nedströms och övriga fel. Allvarligast av dessa var de maskinfel som orsakades av problem med 
provbänkarna och då framförallt CBM-provbänken. Problemen nedströms berodde på fel i måleriet 
och under vissa perioder orsakade detta stor uppbyggnad av överproducerade lager inne på 
provningen. Övrigtkategorin var nästan uteslutande CBM-motorer som saknade maskeringslock och 
därför inte kunde målas. 

Den absolut största allvarliga störningen med 61 % av de totala incidenterna var de interna 
leveransförseningarna som upptäcktes i tvätten. 

Var finns flaskhalsarna i flödet? 

Diskret händelsestyrd simulering med programmet Simio användes för att besvara denna 
frågeställning. Simuleringen gjordes vid två olika fall, kvartal 4 2014 och kvartal 4 2011. Resultatet 
blev enligt Tabell 3. 

Tabell 3. Resultat från flaskhalssimuleringen 

Modell Flaskhals 1 Flaskhals 2 Flaskhals 3 

Kvartal 4, 2014 CB-montering CA-montering/Aqua clean CA-provbänkar 

Kvartal 4, 2011 CA-provbänkar CA-montering CB-montering 

 

Vad beror eventuell variation i flödet på? 

Först undersöktes huruvida variation i arbetsbelastningen kunde hittas i flödet. Detta gjordes 
genom dag till dag jämföra arbetsbelastningen under kvartal 4 2014 och sedan bestämma 
standardavvikelsen för perioden. En standardavvikelse på 15 procentenheter i arbetsbelastningen 
blev resultatet vilket tydde på att problem med variationer i arbetsbelastningen fanns. 

För att undersöka orsaken gjordes en jämförelse med hur förseningar i planeringen påverkade 
arbetsbelastningen för hela år 2014. Undersökningen visade att standardavvikelsen blev 16,3 % högre 
när planeringen ej följdes. Detta tyder på att förseningarna orsakade åtminstone en del av variationen 
i arbetsbelastningen. 

  



 
 

Vad är kapaciteten för flödet? 

Kapaciteten för produktionsflödet mättes genom att använda den tidigare framtagna modellen i Simio. 

Produktmixen från kvartal 4 2014 användes och stegades sedan upp tills modellen ej längre klarade 

att tillverka motorer i nog snabbt tempo. Resultatet för medelkapaciteten kan ses i Tabell 4. 

Tabell 4. Resultat av kapacitetssimulering 

Antal 

montörer per 

skift  

Skiftform  Kapacitet CA 

per vecka  

Kapacitet CB 

per vecka 

Kapacitet 

CBM per 

vecka  

Kapacitet VI 

per vecka  

3 

Dagtid  43  9  2  5  

2skift  71  15  3  10  

2skift+helg  86  19  4  12  

4skift  106  23  6  14  

4 

Dagtid  53  11  2  7  

2skift  86  19  5  12  

2skift+helg  104  23  6  14  

4skift  133  29  7  18  

5 

Dagtid  62  13  3  8  

2skift  106  23  6  14  

2skift+helg  133  29  7  18  

4skift  172  38  10  24  
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1 Inledning 
Detta examensarbete utfördes av en student vid Luleå Tekniska Universitet på 

civilingenjörsprogrammet inom maskinteknik med inriktning mot produktion. Totalt innefattade 
projektet 30 hp och utfördes i samröre med Bosch Rexroth Mellansel, hädanefter kallat BRM.  

BRM är en tillverkare av hydrauliska drivsystem för, i huvudsak, tunga industriella applikationer 
med höga moment och låga rotationshastigheter, där hög driftsäkerhet är viktigt. Totalt tillverkas 
motorer i fem olika motorfamiljer, men dessa kan ytterligare anpassas med olika typer av kamringar 
och olika tillbehör, vilket gör att motorerna kan skräddarsys efter kundbehov. 

BRM arbetar ständigt med att öka förståelsen och effektiviteten i sina processer. Projektet gick ut 
på att undersöka ett antal frågeställningar i flödet för tvätt, montering och provning av dessa 
hydraulmotorer. Detta för att få ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete i denna del av 
tillverkningsprocessen och för att korrekt kunna bemanna processen. Frågeställningar BRM ville ha 
undersökt var: 

 Vilka problem och utmaningar står respektive del i processen för? 

 Var finns flaskhalsarna i flödet? 

 Vad beror eventuell variation i flödet på? 

 Vad är kapaciteten för flödet? 

 

Det första målet med projektet var att bedöma vilka de svagaste länkarna var samt att öka 
förståelse för flödet med hjälp av resultat av ovanstående frågeställningar. 

Det andra målet var att med hjälp resultaten föreslå hur BRM skulle gå till väga för att öka 
effektiviteten och stabiliteten i hela flödet. 

Avgränsningar var att datainsamling för utförande av simuleringar helst skulle undvikas för att 
bespara tid. Förbättringsförslag för att öka effektivitet i flödet ansågs vara det sekundära målet och 
jobbades bara med när tid fanns över. Det bedömdes även att fokuset helt skulle ligga i det tidigare 
nämnda flödet från tvätt till provning och processer ovanför eller under detta skulle ej undersökas. 

Kapitel två beskriver metodiken för genomförandet av projektet. Kapitel tre beskriver de teorin som 
låg till grund för projektet. Kapitel fyra presenterar resultat från arbetet, I kapitel fem tolkas resultaten 
och dess rimlighet bedöms. Kapitel sex innehåller de slutsatser som kunde dras av projektet. I kapitel 
sju presenteras förslag på fortsatt arbete för att förbättra effektiviteten och ytterligare öka kunskapen 
om produktionsflödet. 

Delen av fabriken som detta projekt tar upp såg vid utförandetillfället ut enligt Figur 1. Inritat är 
även de olika stationerna i flödet samt hur motorerna färdas igenom det. 
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Figur 1. Fabrikslayout över tvätt, montering och provning 
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2 Metod 
Projektet delades upp i den mängd delmoment som ansågs vara nödvändiga för att kunna 

genomföra projektet på ett så bra sätt som möjligt. Varje delmoment var dessutom kopplade till en 
samling projektmål. Dessa projektmål var specificerade på ett sådant sätt att de var tvungna uppfyllas 
för att respektive delmoment skulle kunna räknas som färdigt. 

2.1 Val av mjukvara för simulering av produktflöde 
De simuleringsprogramvaror som var aktuella för detta projekt var Simio och ExtendSim. Detta på 

grund av att dels kunskap för dessa programvaror fanns sedan tidigare, men även att licenser för 
dessa program fanns tillgängliga. Valet föll på Simio, främst eftersom kunskapen var störst där och för 
att anpassning av processer i programmet enkelt kan utföras med hjälp av programmets ”Add-on 
process”-funktion. 

2.2 Förberedelser 
Till en början gjordes en planering för projektet bestående av ett Gantt-schema med beskrivning av 

varje delmoment. Denna uppdaterades sedan allt eftersom med mer specifika beskrivningar av varje 
del och olika projektmål. Planeringen kan ses i Appendix A. 

Praktik utfördes vid de tre områdena tvättning, montering och testning för att erhålla en överblick 
för de olika processtegen samt en djupare förståelse för hur komponenterna rör sig genom flödet. 

De olika frågeställningarna från BRM delades sedan, i samarbete med BRM, upp i en 
prioritetsordning. Där separerades två primära frågeställningarna från de andra och beslutades som 
högst prioriterade att undersökas. Detta för att försäkra sig om att projektet skulle leda fram till ett för 
BRM så relevant resultat som möjligt. 

De två prioriterade frågeställningarna var ”Vilka problem och utmaningar står respektive del i 
processen för?” och ”Var finns flaskhalsarna i flödet?”. Anledningen att dessa prioriterades var för att 
de bedömdes svårt att undersöka resterande frågeställningar utan resultat från dessa. 

2.3 Problembeskrivning och definiering 
Från det här steget och framåt fokuserades främst på en frågeställning åt gången. Om hinder 

stöttes på som förhindrade arbetet med den valda frågeställningen arbetades med en sekundär 
frågeställning under tiden. 

Arbetet i detta steg inleddes med att en problembeskrivning togs fram där frågeställningen 
utvecklades och konkretiserades. 

Resultatet från denna del var alltså ett beskrivande dokument på en sida om den aktuella 
frågeställningen. Dokumentet innehöll en mer djupgående definiering av frågeställningen, ramverk för 
vilket/vilka processer som skulle innefattas, huruvida frågeställningen skulle behöva studeras direkt i 
processen och nyckelpersoner att involvera. 

2.4 Teori 
Teoristudier utfördes med fokus på relevant teori för att kunna svara på frågeställningarna angivna 

i problemformuleringen och lösa de eventuella problemen identifierade i 2.3. Detta innefattade t.ex. 
vanliga problem hos produktionsflöden och konkreta exempel på hur andra har löst dessa. Detta 
sammanställdes tillsammans med annan för projektet relevant teori. 

Även förklaring av de olika verktygen som används för att lösa frågeställningarna sammanställdes 
under denna rubrik. 
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2.5 Konceptmodellering 
Huvudmetoden för simuleringsdelen av projektet var baserad på metodiken för simulering av flöden 

konstruerad av Landry et al. [1].  

Först togs ett beslut huruvida frågeställningen alls lämpades simuleras i datorprogrammet eller om 
frågeställningen angreps på ett annat sätt. Om bedömningen gjordes att simulering ej var lämplig 
metod användes istället en för den frågeställningen anpassad metod beskriven med egen rubrik efter.  

Om simulering bedömdes vara ett lämpligt angreppssätt inleddes en konceptmodellering av 
respektive frågeställning. Denna process skulle enligt Robinson [2] bestå av följande delar: 

 

 Utveckling av en förståelse för problemsituationen 

 Bestämning av datormodellens mål 

 Tillverkning av en konceptmodell med behövda indata, för analysen behövda ut-data samt 
vilka delprocesser som ska inkluderas 

 Insamling och analys av relevant indata för att kunna bygga datormodellen 

 

Resultatet av denna del blev alltså ett dokument kallad konceptmodell. Detta dokument kunde 
därefter användas för att dels säkerställa att samtlig viktig data fanns insamlad, men även för att 
tillsammans med personal från BRM säkerställa att rimliga begränsningar, förenklingar och 
processtider skulle användas i datormodellen. 

2.6 Modellprogrammering 
Samma modell i Simio användes hela tiden vid de olika frågeställningarna. Dock anpassades den 

stegvis för varje specifik frågeställning med hjälp av konceptmodellen för varje specifik frågeställning. 
Detta för att dels spara tid, men även för att undvika förvirring med flera olika datormodeller. Den 
specifika modellprogrammeringen använde sig istället av excel-dokument för att förändra indata 
mellan olika frågeställningar i datormodellen. 

Resultatet av denna del blev en datormodell som beskrev nuläget för den specifika frågeställningen. 
Denna validerades kontinuerligt med hjälp av white-box valdiering för att antas vara rimlig innan nästa 
steg togs. Valideringen utfördes främst av studenten genom att med förvärvad kunskap om processen 
kontrollera varje programmerad delprocess i modellen för att försäkra sig om dess giltighet. 

2.7 Experiment 
Det för frågeställningen valda experimentet undersöktes därefter i modellen och i detta steg togs 

utdata från den fram. 

Resultaten från experimentdelen var information om hur processen fungerade och eventuella 
förbättringsförslags effekt på simuleringsmodellen. 

Black-box valideringen utfördes sedan tillsammans med personal på BRM för att kontrollera 
huruvida resultatet från experimentet verkade rimligt och om resultatet kunde godtas. Dessutom 
kördes modellen ett antal gånger för att kontrollera spridningen av utdata mellan olika körningar. Om 
en märkbar spridning kunde observeras presenterades resultatet som ett intervall, annars bedömdes 
modellen vara deterministisk och svaret presenterades då som ett fast värde. 
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2.8 Metod för frågeställningen ”Vilka problem står respektive del i processen 
för?” 

Efter samtal med personal på BRM bestämdes att de intressanta problemen att undersöka var 
sådana som kunde kopplas till omotiverade stillestånd eller återgång av motorer i flödet. Metoden som 
bestämdes var att tre till fyra gånger per dag följa flödet uppströms från provningen till tvätten och 
anteckna anledningen varför en eventuell motor eller komponent till denna stod stilla eller skickades 
tillbaka i flödet. Detta ansågs dessutom bra för att öka förståelsen för processen hos studenten. 
Observationer om driftstörningar som inte orsakade stillestånd gjordes också. 

Ett dokument för att anteckna eventuella störningar togs fram och fylldes dagligen i med denna 
information från den 12/2 till den 6/3 2015. De data som loggades var vilken avdelning som primärt 
drabbades av det aktuella problemet, vilka motorfamiljer som påverkades, anledning till problem och 
en fyrgradig skala som kategoriserade problemet efter hur allvarligt det var. Skalan som användes 
gick från noll till tre och kan ses i Tabell 5. Detta utfördes under totalt tre veckors tid. 

Tabell 5. Förklaring av problemgradsskalan 

Problemgrad 0 1 2 3 

Förklaring Störning som ej 
orsakar stillestånd 
eller tillbakagång 

Störning som 
bara påverkar en 
specifik motor 

Störning som 
påverkar en 
motorfamilj 

Störning som 
påverkar två eller 
flera motorfamiljer 

 

Det bestämdes även att problem som fanns antecknade sedan tidigare samma dag inte 
antecknades en gång till. Efter datainsamlingen var färdig sammanställdes data genom att föra in 
varje anledning till stillestånd i en kategori för att hitta huvudanledningarna till störningarna i flödet. 

En anställd på BRM, Pär Nordlund hade sedan september 2014 nedtecknat extra arbete för 
motorer i flödet. Detta innefattade tre olika kategorier; omtvättning, omprovning och omarbetning. Med 
hjälp av denna statistik och data för antalet tillverkade motorer från första september fram till 
tjugotredje februari kunde en undersökning göras för att se totala mängden timmar nedlagt på extra 
arbete, procentuell fördelning av vilken kategori som orsaka mest timmar extra arbete, vilken 
motorfamilj som var mest drabbad och en kostnadskalkyl för vad dessa problem kostade. Kostnaden 
för det utförda extra arbetet baserades på en siffra BRM använde för att beräkna arbetskostnader, 
[CENSUR] kr/timme. 

2.9 Metod för frågeställningen ” Var finns flaskhalsarna i flödet?” 
Frågeställningen konkretiserades som att hitta processteg i flödet som begränsar kapaciteten för 

hela flödet. Två fall användes, dels produktionstakten under kvartal fyra, 2014, men även kvartal fyra, 
2014. Detta för att kunna jämföra flaskhalsarna vid den då varande produktionstakten, men även vid 
den höga produktionstakten som var 2011. Simulering bestämdes vara ett lämpligt angreppssätt för att 
tackla denna frågeställning och därför skapades två konceptmodeller som kan ses i Appendix B och 
Appendix C. Tiderna som användes var tider registrerade i 
produktionsplaneringsprogrammet ”Microsoft Dynamics AX”, även benämnt Axapta och hädanefter i 
rapporten benämnt AX. 

Utdata från modellen blev belastningen för respektive process och den beräknades enligt ekvation 
(1). 

 
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =

𝐵𝑒𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
 (1) 
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2.10 Metod för frågeställningen ” Vad beror eventuell variation i flödet på?” 
Först undersöktes hur arbetsbelastningen varierade från dag till dag i monterings- och provflödet. 

Detta ansågs viktigt eftersom ojämnheter i arbetsbelastning är en stor orsak till slöseri i 
produktionsflöden. Undersökningen utfördes genom att med hjälp av statistik från fjärde kvartalet 2014 
ställa upp en kvot för att bedöma arbetsbelastningen. Ekvationen som användes var ekvation (2). 

 
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =

𝑇𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑏𝑒𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑
 (2) 

Tiden för att bearbeta respektive motor baserades på tiderna som fanns inskrivna i AX. Jämförelser 
gjordes sedan mot senaste tidsperioden med hög produktionstakt, fjärde kvartalet 2011. Detta 
eftersom BRM själva använder denna period som referensperiod. Från denna period fanns dock inte 
instämplad tid sparat i HR-programmet AGDA, utan tillgängliga arbetstiden var istället baserad på 
skiftform och antalet anställda som borde vart där.  

För att verifiera resultaten gjordes också en analys med att basera den tillgängliga arbetstiden på 
skiftform för fjädre kvartalet 2014. Med hjälp av denna kvot kunde ett medelvärde och en 
standardavvikelse räknas fram. Standardavvikelsen bestämdes genom ekvation (3). 

 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 = √
∑(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑔)2

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 − 1
 

(3) 

 

Det gjordes även en undersökning för hur väl de faktiska produktionsstarterna stämde överrens 
med de planerade och hur det påverkade variationen av arbetsbelastningen. Först togs statistik för år 
2014 fram, där planerad produktionsstart, faktisk produktionsstart och motormodell fanns sparat dag 
för dag för samtliga tillverkade motorer det året.  

Genom att använda de tidigare framtagna tiderna från AX kunde arbetsbelastningen för dels den 
planerade tillverkningen, men även den faktiska tillverkningen bestämmas dag för dag. Genom att 
återigen använda ekvation (3) kunde sedan standardavvikelsen jämföras mellan de två fallen för att se 
huruvida eventuella planeringsmissar påverkade variationen i arbetsbelastningen. 

2.11 Metod för frågeställningen ”Vad är kapaciteten för flödet?” 
Frågeställning ”Vad är kapaciteten för flödet?” lämpades att angripa med simulering. Eftersom 

problem och störningar i flödet tidigare hade identifierats och lagts in i en simuleringsmodell kunde 
denna modell användas för att ta reda på kapaciteten för flödet. BRM använde sig av fyra olika 
skifttyper för att klara av variationer i antalet sålda motorer. Dessa fyra olika skifttyperna var dagtid, 
tvåskift, tvåskift + helg och fyrskift. 

Dessutom undersöktes hur antalet montörer per skift påverkade kapaciteten. Antalet varierades 
mellan tre till fem för samtliga skiftyperna. 

För att kunna stega upp produktionstakten på ett trovärdigt sätt användes produktionsvolymerna 
och produktmixen för kvartal 4, 2014. En tabell gjordes sedan med 50 olika produktionstakter där den 
styrande motorfamiljen bestämdes till CA och resterande motorer anpassades för att hålla 
produktmixen mellan de olika motorfamiljerna korrekt. Ekvationerna som användes kan tillsammans 
med konceptmodellen ses i Appendix D. 

En summering av de totala arbetade timmarna per skiftform och bemanningsfall gjordes också för 
att få en bättre översikt. 
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2.12 Rekommendation gällande implementering av förbättringar 
Sista steget var att med hjälp av alla genomförda simuleringar och annan insamlad information dra 

slutsatser om vilka åtgärder som gav bäst effekt på prestandan för hela flödet. Dessa presenterades 
sedan för BRM som de lämpligaste åtgärderna att införa för att effektivisera flödet. 

2.12.1 Reducering av tiden mellan intvättning och montering av motor 
Under närvaro i produktionsflödet kunde observeras att väntan ofta förekom i början av dagen på 

monteringen eftersom det inte alltid fanns motorer intvättade från kvällen innan. Det ansågs därför 
vara relevant att ta reda på hur lång tid innan montering kan påbörjas som intvättning av motor måste 
inledas. En rapport skriven av Mark Wallström från BRM över hur lång tid intvättning av varje motortyp 
tog fördelat på de två tvättarna Aqua clean och Viverk fanns att tillgå. Problemet var dock att den inte 
tog med störningar i form av omtvätt och var därför eventuellt tvungen att kompletteras för de 
motortyper som hade höga incidenter av omtvättning. 

Kompletteringen utfördes genom att med hjälp av resultatet från den tidigare utförda 
undersökningen om extra arbete identifiera vilka motorfamiljer som hade så pass stora problem med 
omtvättning att detta bedömdes påverka den totala tvättiden för genomsnittsmotorn. Ett antagande 
gjordes med personal från BRM att en leveranssäkerhet på 90 % ansågs acceptabel. För varje 
identifierad motorfamilj och tvättmaskin beräknades alltså en påläggstid för att garantera 90 % 
leveranssäkerhet från tvätt till montering baserad på antalet omtvättningsincidenter. 

Det låg alltså i BRM’s intresse att reducera tiden för intvättning av motorer. Eftersom den tidigare 
insamlade statistiken över extra arbete för omtvättning oftast även nämde vilken komponent i motorn 
som omtvättades kunde detta användas för att bestämma hur ett eventuellt lager av intvättade 
komponenter skulle påverka tvättiden. 

Beräkningen för påläggstiden gjordes därför genom att ställa upp samtliga omtvättningsincidenter 
för motorfamiljen i en tabell som visade vilken motorkomponent som omtvättades, hur många gånger 
respektive komponent omtvättades vid incidenten (𝑛𝑥), samt vilken tvätt som komponenten tvättades i. 

Antalet incidenter för varje komponent multiplicerades sedan med tiden (𝑡) för att tvätta in respektive 
komponent. Dessutom sattes en konstant (𝑐) in som kunde varieras mellan två värden, ett och noll. 
Detta för att kunna undersöka hur ett eventuellt intvättat lager av komponenten skulle påverka totala 
tvättiden. Värdet ett representerade alltså att komponenten tvättades in som vanligt, medans värdet 
noll betydde att komponenten redan fanns intvättat i ett lager. En exempeltabell kan ses i Tabell 6. 

Tabell 6. Exempeltabell för beräkning av påläggstid för omtvättning 

Omtvättningsincident 

(𝒙) 

Aqua clean Viverk 

Komponent A 
[min] 

Komponent B 
[min] 

Komponent C 
[min] 

Komponent D 
[min] 

𝟏 𝑐𝐴 ∗ 𝑛𝑥,𝐴 ∗ 𝑡𝐴 𝑐𝐵 ∗ 𝑛𝑥,𝐵 ∗ 𝑡𝐵 𝑐𝐶 ∗ 𝑛𝑥,𝐶 ∗ 𝑡𝐶 𝑐𝐷 ∗ 𝑛𝑥,𝐷 ∗ 𝑡𝐷 

𝟐 𝑐𝐴 ∗ 𝑛𝑥,𝐴 ∗ 𝑡𝐴 𝑐𝐵 ∗ 𝑛𝑥,𝐵 ∗ 𝑡𝐵 𝑐𝐶 ∗ 𝑛𝑥,𝐶 ∗ 𝑡𝐶 𝑐𝐷 ∗ 𝑛𝑥,𝐷 ∗ 𝑡𝐷 

 

Med hjälp av statistiken för antalet tillverkade motorer av respektive motorfamilj under tidsperioden 
för den insamlade statistiken kunde sedan en procentsats enligt ekvation (4) tas fram för att bedöma 
hur många procent av motorerna som drabbades av omtvättning. 

 
𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑚𝑡𝑣ä𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 =

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑚𝑡𝑣ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 (𝑥)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟
 (4) 

För att kunna göra en korrekt påläggstid användes sedan procentsatsen för att fylla ut 
incidenttabellen med nollincidenter, d.v.s. ett antal incidenter där samtliga rader i tabellen gavs värdet 
noll. Detta gav alltså slutligen en tabell som visade hur mycket extratid för omtvättning som krävts av 
varje tillverkad motor under tidsperioden. 

Påläggstiden för respektive tvättmaskin bestämdes sedan genom att summera totala 
omtvättningstiden för varje incident som drabbade respektive tvättmaskin och bestämma 90-
percentilen för denna. Detta gav alltså den eftersökta påläggstiden och en undersökning kunde sedan 
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utföras där 𝑐-konstanten ändrades till noll för utvalda komponenter för att se hur detta påverkade den 
totala tvättiden. 

Resultatet av denna del blev alltså hur lång tid innan montering som respektive undersökt motors 
komponenter måste börjas tvättas in för att hålla 90 % intern leveranssäkerhet. Dessutom 
sammanställdes en tabell som visade hur mycket tiden skulle reduceras om ett lager av utvalda 
komponenter alltid skulle finnas intvättade. 

2.12.2 Sluta tvätta obelagda CA- och CB-kolvar 
Prover hade tidigare tagits där BRM kommit fram till att de obelagda kolvarna som användes till 

CA- och CB-motorer hade nog hög renhet för att kunna monteras direkt, utan att tvättas in en gång till i 
Aqua clean-tvätten. Problemet var att mellanlagring och transport av kolvarna gjorde att de 
förorenades. Detta ansågs dock kunna undvikas om förvaringspallarna för dessa kolvar täcktes för att 
förhindra detta. 

En simulering gjordes därför i enlighet med konceptmodellen i Appendix B för att se hur 
beläggningen i Aqua clean-tvätten skulle påverkas om obelagda kolvar ej längre skulle tvättas in. 
Beläggningen räknades ut genom ekvation (3). 
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3 Teori 
Här sammanställs den teoretiska grund som ansågs nödvändig för hela projektet och de teorierna 

som krävdes för att angripa varje frågeställning.  

3.1 Produktionsteori 
En produktionslina definieras enligt Oxford Dictionaries som ”Ett arrangemang i en fabrik där en 

sak tillverkas genom att passera genom en linjär sekvens av mekaniska eller manuella operationer” [3]. 
Tre huvudtyper av produktionsliner går att identifiera. Dessa är: Enkelproduktslina, 
blandproduktionslina och batch-produktionslina [4]. 

Enkelproduktslina innebär att enbart en produkt i ett utförande tillverkas. Detta betyder bland annat 
att arbetsbelastningen alltid ökar konstant med antalet tillverkade produkter. 

Blandproduktionslina innebär att en mängd produkter tillverkas som i det stora hela liknar varandra, 
men små skillnader finns i t.ex. utrustning eller färgsättning. Dessa representerar vad man brukar kalla 
en produktfamilj. 

Batch-produktionslina är en produktionslina där en mängd olika produkter tillverkas och därför 
måste omställningar av maskiner ske när den för tillfället tillverkade produkten ska bytas till en annan. 
Detta leder till att planering av vilken produkt och i vilken mängd denna produkt ska tillverkas måste 
utföras. 

För samtliga typer av produktionsliner gäller att dess maximala kapacitet begränsas av den 
långsammaste delen i linan, även kallad flaskhalsen. Det optimala är därför att balansera processerna 
i en produktionslina så att samtliga delar av den tar lika lång tid. Detta kan dock vara problematiskt. 
Speciellt om den aktuella produktionslinan är av typen blandproduktionslina eller batch-produktionslina 
eftersom flaskhalsen då kan vara beroende av vilken produkt eller variant av produkt som för tillfället 
tillverkas. Kunskap om en produktionslinas flaskhalsar är dock väldigt viktigt att ha för att kunna 
planera tillverkning på ett korrekt sätt som varken överbelastar produktionslinan eller underutnyttjar 
den [5]. 

För att balansera de olika stegen i en produktionslina används ofta mellanlager. Detta för att en 
eventuell störning som orsakar produktionsstopp i en delprocess inte stannar hela produktionslinan 
eftersom processerna uppströms då kan tillverka mot ett mellanlager och processen nedströms kan 
använda sedan tidigare tillverkade komponenter. Ett mellanlager har dock också nackdelar i form av 
att det binder kapital och kräver utrymme i fabriken [6]. 
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3.2 Diskret händelsestyrd simulering 
Vissa frågeställningar angående en tillverkande industri eller andra typer av arbetsplatser kan vara 

svåra att undersöka med hjälp av verkligheten. I dessa fall kan det bli aktuellt att simulera fram svar på 
dessa frågeställningar. Detta är även önskvärt eftersom systemet då kan undersökas virtuellt och 
därigenom störs ej det verkliga systemet. 

Diskret händelsestyrd simulering är en simuleringsmetod som modellerar upp systemet som ska 
simuleras i en mängd händelser. Händelserna är av sådan typ att de förändrar den nuvarande 
statusen på systemet. Exempel på dessa händelser är t.ex. att en kund anländer, en maskin går 
sönder eller att en detalj blir beställd. Denna typ av händelser leder till i första fallet att kunden måste 
betjänas av en anställd, i andra fallet att en reparatör måste åtgärda felet på maskinen och i tredje 
fallet att processen för att tillverka den beställda komponenten måste inledas [2]. 

En bra tumregel om diskret händelsestyrd simulering är en bra angreppsmetod är att kontrollera 
om systemet är av köbildande typ och/eller innehåller slumpmässigt fördelade händelser. Detta 
innebär t.ex. produktionssystem med köbildning och lager mellan olika delprocesser, kundsamtal till 
supportcenter eller på- och avstigningar på flygplan [2]. 

Att simulera är dock kostsamt och kräver ofta mycket indata för att ge sanningsenliga resultat. 
Därför bör försiktighet vidtas innan ett simuleringsprojekt inleds. Den finns en stor risk att sätta allt för 
stor tilltro till simuleringar och detta kan få fatala konsekvenser. En investering som enligt en slarvigt 
genomförd och slarvigt verifierad simulering visas vara mycket kostnadseffektiv kan i verkligheten visa 
sig påverka produktiviteten negativt. Därför är det viktigt att hela tiden ifrågasätta resultat och indata i 
simuleringar [2]. 

Modellen brukar därför valideras med en mängd metoder för att försäkra sig om att informationen 
som fås från den är tillräckligt exakt. Den första av dessa är konceptmodellsvalidering och 
datavalidering som innebär att kontrollera konceptmodellens innehåll för att försäkra sig om att 
samtliga data som behövs finns där och att antaganden och förenklingar inte gör modellen för 
oexakt. ”White-Box”-validering innebär att datamodellens komponenter granskas enskilt för att 
undersöka att dessa stämmer nog bra överens med verkligheten. ”Black-Box”-validering är 
liknande ”White-Box”-validering med skillnaden att här kontrolleras istället datormodellen på 
systemnivå för att se om hela modellen motsvarar det verkliga systemet tillräckligt exakt [7]. 

I experimentvalidering kontrolleras att experimentförutsättningarna är anpassade för att ge ett nog 
bra resultat. Nyckelproblem som måste kontrolleras är obalanser vid experimentets start, hur länge 
experimentet bör köras och hur många repetitioner som krävs för att uppnå ett bra resultat. Sist bör 
även resultaten från experimentet valideras genom att jämföra med antingen det verkliga systemet 
eller ett liknande system [2]. 

En av de största svårigheterna är också att få nog korrekt data för olika aktiviteter till simuleringen. 
Insamling av dessa data, som ofta är processtider, brukar dessutom vara mycket tidskrävande. Den 
krävda tiden för att utföra simuleringen kan dessutom bli ännu längre om för mycket tid läggs på att 
göra modellen onödigt komplex eller om för mycket fokus läggs på att bygga upp en grafisk animerad 
modell [8]. 

Vid starten av en simulering finns ofta en obalans på grund av att systemen ofta startas upp tomma 
och overksamma. Detta leder till att systemet beter sig annorlunda då jämfört med hur det kommer 
göra när modellen körts en längre stund. Samlas data in från den perioden kan detta leda till att 
resultatet påverkas på ett sådant sätt att modellen ej längre kan bedömas vara nog korrekt. Perioden 
innan jämvikt kallas för ”Warm-up period” och vanligtvis motverkas detta problem genom att inga data 
samlas in under denna tid [9]. 
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3.3 Lean production 
Lean production, eller resurssnål produktion, har sitt ursprung i Toyota production system (TPS) 

som utvecklats av Toyota under decennier. Det är en affärsbaserad filosofi vars syfte är att bygga upp 
en företagsstruktur som är lärande och ständigt förbättras. Lyckad implementering av lean production 
innebär ytterst att slöseri elimineras i tillverkningsprocessen och därigenom ökas kvalitén, minskas 
kostnader och därför ökas konkurrenskraften för företaget [10]. 

Slöseri kan enligt Liker delas upp i 8 kategorier. Dessa är: 

1. Överproduktion. Att tillverka komponenter som ingen beställt, vilket leder till ökat PIA, 
längre ledtider och överbemanning. Detta är den värsta typen och ligger till grund för 
skapandet av de resterande typerna. 

2. Väntan. Detta sker t.ex. när operatörer står och väntar på att automatiska processer ska 
slutföras, transport av inmaterial eller oplanerade maskinstopp. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Detta innebär t.ex. att placera arbetsstationer som 
ligger nära varandra i flödet långt ifrån varandra geografiskt eller onödiga lager i separata 
byggnader från resten av flödet. 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning. Om produktens utformning gör att tillverkningen 
blir onödigt komplicerad, för högt lagda toleranser eller ineffektiva maskiner. 

5. Överlager. För stora lager av inmaterial, för högt PIA (Produkter i arbete) eller färdiga 
produkter som står på pall långt tid innan leverans. 

6. Onödiga arbetsmoment. Detta innefattar rörelse mellan olika arbetsstationer och hämtning 
av verktyg/komponenter. 

7. Defekter. Tillverkning av ej godkända komponenter och reparation/omarbetning av dessa. 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Detta betyder att inte lyssna på anställda och deras 
idéer om hur förbättring kan ske på deras arbetsplats. 

För att uppnå en struktur som möjliggör effektiv eliminering av slöseri krävs också att fokus läggs 
på att eliminera ytterligare två problem, överbelastning och ojämnhet. Detta eftersom de tre är 
sammanlänkande och beror av varandra. 

Överbelastning och ojämnhet orsakar enligt Liker följande problem: 

Överbelastning – Att överbelasta människor eller utrustning leder till en mängd problem. Att 
överbelasta människor orsakar säkerhets- och kvalitetsproblem. Att överbelasta maskiner orsakar 
stillestånd och felaktiga produkter. 

Ojämnhet – Hög variation i arbetsbelastningen gör att det ena stunden råder arbetsbrist för 
människor och maskiner för att i nästa stund belasta dessa över deras kapacitet. Ojämnheter betyder 
också att utrustning, material och personal måste finnas tillgängliga för maximal produktionstakt även 
om genomsnittsbelastningen är mycket lägre. 

BRM arbetar sedan tidigare enligt ”Bosch Production System” som är Bosch anpassning av Lean 
för sin verksamhet. 

3.4 MEK tidsstudier 
MTM är en förkortning för ”Methods-Time Measurement” och är en standardiserad metod för att 

bedöma tidsåtgången för att utföra en mängd givna arbetsmoment. Exempel på standardiserade 
aktiviteter är att t.ex. sträcka sig efter något, gå en viss sträcka eller skruva in en skruv [11]. 

Styrkan med MTM är att eftersom tidsåtgången för olika aktiviteter är standardiserad kan 
jämförelser ske mellan olika fabriker utföras. Detta motverkar förvirring där olika mätmetoder använts 
för att bedöma tidsåtgången eller variationer på grund av hur snabbt en specifik arbetare utför 
arbetsmomenten. Dessutom kan uppskattningar göras för tidsåtgång redan innan en arbetsstation 
finns i verkligheten. 

MTM-MEK är en förenklad variant av MTM som används av Bosch för att uppskatta tidsåtgång för 
arbetsmoment. MEK är framförallt effektivt vid längre produktionstider där andra MTM-metoder blir 
onödigt komplexa och tidskrävande att utföra [12]. 
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4 Resultat 
Här presenteras resultaten från de aktuella frågeställningarna. 

4.1 Vilka problem står respektive del i processen för? 
Resultatet från den en månad långa rundvandringsundersökningen presenteras i Figur 2 till Figur 6 

och visar störningarna i sex olika kategorier. Kategorierna förklaras närmare i Tabell 7. 

Samtliga noterade incidenter kan ses i Appendix E. 

 

Figur 2. Total fördelning av störningar i flödet 

 

Figur 3. Total fördelning av allvarliga störningar i flödet 
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Figur 4. Fördelning av störningar för tvätt 

 

Figur 5. Fördelning av störningar för montering 

 

Figur 6. Fördelning av störningar för provning 
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Tabell 7. Förklaring av störningskategorierna 

Kategori Förklaring 

Kvalitetsfel Feltillverkade/defekta komponenter, rostskador och komponenter som 
måste tvättas fler gånger än beräknat. 

Maskinfel Problem med datasystem, prov som bryter i onödan och andra fel kopplat 
till datorer eller maskiner. 

Mänskligt fel Felmonterade motorer och felleveranser. 

Extern 
leveransförsening 

Komponenter från externa firmor som inte finns på plats när de behövs. 

Intern 
leveransförsening 

Komponenter från BRM som inte finns på plats när de behövs. 

Problem nedströms Färdiga motorer som blir stående på grund av störningar nedströms i 
processen, t.ex. problem i måleriet. 

Övrigt Resterande störningar, mestadels brist på maskeringslock till CBM hos 
provning. 

 

För tvätten upptäcktes att den absolut vanligaste och allvarligaste störningen var den interna 
leveransförseningen från tillverkningen som dagligen gjorde att planeringen bröts. Undersökningen 
som utfördes visade på att hela 75 % av de identifierade förseningarna och störningarna i tvätten 
berodde på intern leveransförsening. Även kvalitetsfel fanns representerade för tvätten. Detta var 
mestadels problem med omtvättning av komponenter som inte blev nog rena efter att gått igenom det 
bestämda tvättprogrammet. Totalt upptäcktes under perioden 56 incidenter i tvätten. 

I monteringen var den vanligaste orsaken till störning och problem kvalitetsfel med totalt 50 % av 
de upptäckta incidenterna. Exempel på incidenter var otillräcklig kvalité på externt tillverkade 
komponenter, återgångare på grund av läckage och bristfällig märkning av komponenter. Externa 
leveransförseningar var också ett relativt vanligt problem som drabbade monteringen. Dessa fel hade 
dessutom en tendens till att vara betydligt allvarligare än kvalitetsfelen eftersom till exempel 
kolvringsbristen drabbade tre motorfamiljer under flera dagars tid. Totalt registrerades 26 incidenter 
hos monteringen, det lägsta antalet för de tre avdelningarna. 

Problemen och utmaningarna för provningen var ganska jämt fördelade kring maskinfel, problem 
nedströms och övriga fel. Allvarligast av dessa var de maskinfel som orsakades av problem med 
provbänkarna och då framförallt CBM-provbänken. Problemen nedströms berodde på fel i måleriet 
och under vissa perioder orsakade detta stor uppbyggnad av överproducerade lager inne på 
provningen. Övrigt-kategorin var nästan uteslutande CBM-motorer som saknade maskeringslock och 
därför inte kunde målas. Totalt registrerades 40 incidenter i provningen. 

Som kan observeras i Figur 3 är interna leveransförseningar den absolut största allvarliga 
störningen med 61 % av de totala incidenterna. 

Sammanställningen och beräkningar baserade på de handskrivna lapparna presenteras i Figur 7 
till Figur 10. Kostnaden var som tidigare nämnds baserad på den timkostnaden som BRM använder, 
[CENSUR] kr/timme. 
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Figur 7. Sammanställning av kostnader för extra arbete 

 

Figur 8. Snittkostnad för extra arbete per vecka 

 

Figur 9. Fördelning av utfört extra arbete per motorfamilj 
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Figur 10. Extrakostnad per motor på grund av utfört extra arbete 

Som synes i Figur 9 var CBM och MA klart överrepresenterade i timmar extra arbete utfört. Detta 
trots att de tillsammans bara motsvarade 4 % av andelen tillverkade motorer. Detta berodde mest på 
att CBM-motorerna hade väldigt många incidenter av omtvättning. Det var sedan tidigare känt att 
problem fanns med renheten i anslutningsblocken till CBM, men undersökningen visade att 22,5 % av 
det totalt utförda extra arbetet berodde på omtvättning av komponenter till motorfamiljen CBM. 

4.2 Var finns flaskhalsarna i flödet? 
Totalt genomfördes fyra stycken simuleringar. Två separata med AX-tider och MEK-tider för 

montering, men även två stycken där störningar i form av omtvättning, omprovning och omarbetning ej 
togs med. AX-tiderna kom från produktionsplaneringsprogrammet Axapta och var gamla tider från 
klockstudier. MEK-tiderna kom från MEK-tidsstudier gjorda av en anställd på BRM vid namn Erik 
Byström. 

Modellen testkördes tio gånger för att kontrollera eventuell spridning av resultaten. Nämnvärd 
spridning kunde inte observeras utan det skiljde högst två procent mellan olika körningar vilket antogs 
vara inom felmarginalen. Därför valdes att ange resultaten som reella värden och inte som intervall. 

De tre högst belagda processerna vid de i konceptmodellen angivna förutsättningarna blev för 
kvartal fyra 2014 enligt Tabell 8. Samtlig utdata från simuleringarna kan ses i Appendix H. 

Tabell 8. Resultat av simuleringar för kvartal fyra 2014 

Simulering Flaskhals 1 Flaskhals 2 Flaskhals 3 

AX-tider med 
störningar 

CB-montering CA-montering CBM-montering 

AX-tider utan 
störningar 

CB-montering CA-montering CBM-montering 

MEK-tider med 
störningar 

Aqua clean CA-provning CA-montering 

MEK-tider utan 
störningar 

CA-provning Aqua-clean CA-montering 

 

Noteras kan dock att beläggningen aldrig blev speciellt hög vid den givna tillverkningstakten, den 
maximala beläggningen för samtliga aktiviteter i samtliga simuleringsfall blev bara 57 %. 

För kvartal fyra 2011 blev de tre högst belagda processerna enligt Tabell 9. Samtlig utdata från de 
för de fyra olika fallen kan ses i Appendix I. 
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Tabell 9. Resultat av simuleringar för kvartal fyra 2011 

Simulering Flaskhals 1 Flaskhals 2 Flaskhals 3 

AX-tider med 
störningar 

CB-montering CA-provbänkar CA-montering 

AX-tider utan 
störningar 

CB-montering CA-provbänkar CA-montering 

MEK-tider med 
störningar 

CA-provbänkar CA-montering Aqua clean 

MEK-tider utan 
störningar 

CA-provbänkar CA-montering CA-tvätt 

 

I simuleringen klarades inte produktionstakten av för AX-tider med störningar eller MEK-tider med 
störningar. I det första fallet var antalet CB-motorer tvunget att begränsas till fyra motorer per dag 
istället för fem. På samma sätt fick antalet CA-motorer per dag dras ner från 24 till 22 per dag. 

För MEK-tiderna klarades produktionsvolymerna utan överbelastning. 

CBM-motorerna tillverkades ännu inte 2011 och därför är samtliga tillverkade CBM-motorer 
motsvarande MA-motorer. MA-motorerna tas inte alls med eftersom dessa var utgående. 

Det var inte riktigt klart vilken av AX- och MEK-tiderna som bäst stämde överens med verkligheten. 
Därför gjordes en uppskattning på vilka de riktiga flaskhalsarna blev genom att använda medelvärdet 
av beläggningen mellan AX- och MEK-tiderna för varje process för att bedöma flaskhalsarna. På BRM 
används dessutom ofta en blandning av dessa tider för att beskriva verkligheten. Resultatet av detta 
kan ses i Tabell 10. 

Tabell 10. Flaskhalsar baserade på medelvärdet på AX- och MEK-tider 

Modell Flaskhals 1 Flaskhals 2 Flaskhals 3 

2014 med störningar CB-montering CA-montering/Aqua clean CA-provbänkar 

2014 utan störningar CB-montering CA-provbänkar/CA-
montering 

Aqua clean 

2011 med störningar CA-provbänkar CA-montering CB-montering 

2011 utan störningar CA-provbänkar CA-montering CB-montering 

 

4.1 Vad beror eventuell variation i flödet på? 
Resultatet från undersökningen av variationen i arbetsbelastningen presenteras i Figur 11 till Figur 

13. Sammanställning av medelbelastning och dess standardavvikelse finns i Tabell 11. 
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Figur 11. Arbetsbelastningen dag för dag kvartal 4 2011 

 

Figur 12. Arbetsbelastningen dag för dag kvartal 4 2014 

 

Figur 13. Arbetsbelastningen dag för dag kvartal 4 2014, baserat på i AGDA instämplad tid 
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Tabell 11. Variation i arbetsbelastning för montering och provning 

Kvartal Medelarbetsbelastning [%] Standardavvikelse 
[procentenheter] 

Kvartal 4, 2011 40 15 

Kvartal 4, 2014 (instämplad 
arbetstid) 

33 17 

Kvartal 4, 2014 (arbetstid 
enligt skiftgång) 

39 18 

 

Jämförelsen mellan planerad och faktisk motortillverkning dag för dag kan ses i Figur 14. Totalt 
följde tillverkningen planeringen i 64,4 % av de tillverkade motorerna. Standardavvikelsen för de två 
fallen blev 1279 minuter enligt planering och 1488 minuter i verkligheten. Detta gav alltså en 16,3 % 
högre standardavvikelse på grund av att planeringen ej följdes. 
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Figur 14. Jämförelse mellan faktisk och planerad arbetsbelastning 
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4.2 Vad är kapaciteten för flödet? 
I Tabell 12 till Tabell 14 presenteras hur maximala kapaciteten blev för de olika skifttyperna och 

med tre till fem montörer per skift. Kapaciteten betecknar antalet motorer av respektive motorfamilj per 
vecka och benämns i ett intervall där det lägre värdet är kapaciteten i fallet med AX-tider och det 
högre värdet med MEK-tider. Svaret angavs så för att osäkerheter fanns angående vilket av dessa 
värden som stämde bäst och därför var ett intervall lämpligare att använda för att inte skapa en övertro 
på resultatet. 

Tabell 12. Kapacitet för de olika skiftformerna med tre montörer per skift 

Skiftform Kapacitet CA Kapacitet CB Kapacitet CBM Kapacitet VI 

Dagtid 40-46 9-10 2 5-6 

Tvåskift 64-79 14-17 3-4 9-11 

Tvåskift 
+helg 

79-94 17-21 4-5 11-13 

Fyrskift 97-115 21-25 6-7 13-16 

 

Tabell 13. Kapacitet för de olika skiftformerna med fyra montörer per skift 

Skiftform Kapacitet CA Kapacitet CB Kapacitet CBM Kapacitet VI 

Dagtid 46-61 10-13 2-3 6-8 

Tvåskift 82-91 18-20 5 11-13 

Tvåskift 
+helg 

100-109 22-24 6 14-15 

Fyrskift 127-139 28-31 7-8 18-19 

 

Tabell 14. Kapacitet för de olika skiftformerna med fem montörer per skift 

Skiftform Kapacitet CA Kapacitet CB Kapacitet CBM Kapacitet VI 

Dagtid 61-64 13-14 3 8-9 

Tvåskift 103-109 23-24 6 14-15 

Tvåskift 
+helg 

127-139 28-31 7-8 18-19 

Fyrskift 166-178 37-40 10-11 23-25 

 

Det totala antalet arbetade timmar för varje skiftform och bemanningsfall per vecka kan ses i Tabell 
15. 

 

Tabell 15. Antalet arbetstimmar för de olika skiftformerna 

Antal montörer 3 4 5 

Pass Schemalagda timmar 
per vecka [h] 

Totalt arbetade timmar per vecka [h] 

(Avrundat till heltal) 

Dagtid 40 280 320 360 

2skift 76,7 537 614 690 

2skift+helg 99,7 698 798 897 

4skift 130,9 916 1047 1178 
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4.3 Resultat av förbättringsförslag 
Här presenteras resultaten från de tidigare nämnda förbättringsförslagen och deras förväntade 

utfall. 

4.3.1 Reducering av tiden mellan intvättning och montering av motor 
Undersökningen om hur lång tid innan montering som intvättning av komponenterna måste 

påbörjas inleddes med att kontrollera vilka motorfamiljer som enligt den tidigare undersökningen stod 
för mest extra arbete i form av omtvättning. Detta eftersom den verkliga tiden för intvättning skiljde sig 
för motorer med hög omtvättningsrisk på grund av att Mark Wallströms framräknade tider för 
intvättning ej tog hänsyn till omtvättningar. Fördelningen av tiden för omtvättning per motorfamilj syns i 
Figur 15. 

 

Figur 15. Fördelning av den totala omtvättningstiden per motorfamilj 

Till att börja med undersöktes motorfamiljen CBM, då det var denna motorfamilj som stod för mest 
omtvättningstid. Den totala tvättiden som behövdes för att lyckas hålla en 90 procentig 
leveransprecision blev enligt Tabell 16. Observera att flaskhalsen i fallet utan störningar var Aqua 
clean-tvätten, medans det i fallet där säkerhetsmarginalen mot omtvätt togs med istället var Viverk-
tvätten som blev flaskhalsen. 

Tabell 16. Tid innan montering som CBM-motorer måste börjas tvättas in. 

Modell Tvättid utan störningar 
[hh:mm:ss] 

Tvättid med påläggstid 
[hh:mm:ss] 

CBM-2000 02:42:15 04:17:36 

CBM-3000 03:27:22 04:44:43 

CBM-4000 04:12:28 05:11:50 

CBM-5000 04:43:55 05:38:57 

CBM-6000 05:15:21 06:06:04 
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Tre komponenter valdes att undersöka för hur de skulle påverka tvättiden med påläggstid. Dessa 
var anslutningsblock, planslid och gavel. Dessa tre valdes eftersom undersökningen visade dels för att 
samtliga av dessa hade problem med omtvättning, men även för att de alla hade samma utformning 
oberoende av vilken CBM-motor som de skulle monteras i. Påverkan på tvättiden av att införa ett 
intvättat lager för respektive komponent visas i Tabell 17. 

Tabell 17. Reducering av tvättid vid införande av intvättat lager för utvalda komponenter 

Tvättmaskin Aqua clean Viverk 

Komponent Anslutningsblock Gavel Planslid 

Reducerad tvättid 
[hh:mm:ss] 

01:13:00 00:21:05 02:29:08 

 

Eftersom omtvättning var en relativt stor del av den extra kostnaden för CB undersöktes även 
denna motor. Resultatet för denna undersökning presenteras i Tabell 18. I samtliga fall var Viverk-
tvätten flaskhalsen. 

Tabell 18. Tid innan montering som CB-motorer måste börjas tvättas in. 

Modell Tvättid utan störningar 
[hh:mm:ss] 

Tvättid med påläggstid 
[hh:mm:ss] 

CB-280 01:21:48 01:54:58 

CB-400 01:21:48 01:54:58 

CB-560 01:21:48 01:54:58 

CB-840 01:21:48 01:54:58 

CB-1120 01:21:48 01:54:58 

 

Enbart anslutningsblocken valdes att undersöka med ett intvättat lager. Dels eftersom 89 % av 
omtvättningsincidenterna berodde på anslutningsblocken, men även för att samtliga modeller förutom 
CB-1120 använder sig av samma anslutningsblock. Eftersom andelen tillverkade CB-1120 under 2014 
bara var 2,9 % av alla tillverkade CB-motorer ansågs det rimligt att kunna ha ett intvättad lager av 
anslutningsblock för de övriga motorerna och fortsätta tvätta in CB-1120-blocket allt eftersom. 
Påverkan på tvättiden av att införa ett intvättat lager för anslutningsblock till CB blev alltså 01:06:20 för 
samtliga modeller förutom CB-1120. 

Motorfamiljen MA hade en relativt hög omtvättningstid, men valdes att inte undersökas på grund av 
att motorfamiljen ska tas ur proudktion. 

Samtliga resultat från analysen kan ses i Appendix J 

4.3.2 Sluta tvätta obelagda CA- och CB-kolvar 
Andelen tillverkade CA- och CB-motorer med belagda kolvar under 2014 var 29,8 % för motorfamilj 

CA och 36,2 % för motorfamilj CB. När modellen kördes utan att tvätta in de obelagda kolvarna 
resulterade det i att beläggningen för Aqua clean-tvätten gick ner från 39 % till 34 %, alltså en 
reducering av beläggningen på 5 procentenheter. 
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5 Diskussion 
I den första så kallade rundvandringsundersökningen fanns flera brister. Bland annat togs bara 

hänsyn till hur mycket tid en störning kostade genom att störningen antecknades en gång till om den 
fanns kvar till dagen efter. Detta ledde till exempel till att ett prov som startades om och sammanlagt 
kostade minuter jämställdes med en återgående motor som revs och åtgärdades för att sedan provas 
om, vilket kunde ta flera timmar.  

Dessutom antecknades dessa data enbart under dagskiftet och under rundorna. Detta ledde till att 
en del problem och störningar fort kan ha missats och inga störningar eller problem som uppstod 
under eftermiddags- eller helgpassen antecknades. 

Dock var även en av anledningarna till att denna undersökning utfördes att öka förståelsen för hela 
processen hos studenten och detta uppnåddes väl. 

 

Motorfamiljen MA hade störst extrakostnad per motor på grund av extra arbete, men eftersom 
denna motorfamilj är på avveckling borde resurser främst läggas på att reducera mängden extra 
arbete, och då främst omtvättning, för CBM som hade näst mest problem med extra arbete. 

Bristerna kring undersökning med de nedtecknade lapparna var att den enbart tog hänsyn till 
kostnaderna för extra arbetstid. Materialkostnader för att ersätta eventuell materialkassering vid 
omarbetning tas alltså inte med. Riktigheten i undersökningen kräver också att samtliga incidenter 
blev uppskrivna samt att samtliga uppskrivna lappar fanns kvar. Uppskattningsvis var dock de flesta 
incidenter uppskrivna och enbart en veckas lappar var med säkerhet bortkastade. Förmodligen 
underskattar alltså denna undersökning marginellt dels den totala tiden för extra arbetet, men även 
snittiden för extra arbete per motor. 

 

För simuleringsfallet ”flaskhalsar 2014” kunde noteras att CB-monteringen tappade 28 
procentenheter i belastning om MEK-tider användes istället för AX-tiderna och CBM-monteringen 
tappade 22 procentenheter. Vilka av dessa tider som stämde bäst överens med verkligheten 
påverkade alltså resultatet från simuleringen väldigt mycket. 

Provbänken för CBM överpresterade med största sannolikhet i modellen eftersom den ej fungerade 
som den skulle och många CBM hade istället provats i CB/VI-provbänken. Av den anledningen lär 
belastningen för CB/VI-provbänken därför vara högre i verkligheten jämfört med modellen. 

Viktigt att komma ihåg är också att samtliga provbänkar antogs kunna pausa pågående prov under 
tider där bemanning ej fanns. Detta gjorde att samtliga provbänkar överpresterade jämfört med 
verkligheten. 

Arbetsbelastningen för respektive arbetsgrupp kunde i fallet montörer och tvättare anses vara 
rimliga. Belastningen för provare var dock i underkant eftersom mycket arbete runt omkring inte togs 
med, utan bara tiden att skifta motor användes för att bestämma arbetsbelastningen. Detta var 
dessutom en av studenten klockad tid vilket gjorde den aningen osäker. 

En observation ifrån simuleringarna med produktionsvolymerna från 2011 var att antalet 
inlevererade motorer var tvunget att reducerats fastän beläggningen inte alltid låg nära 100 %. Detta 
betyder förmodligen att samtliga beläggningar ska tolkas med försiktighet och beläggningar på över 
85 % kan anses vara väldigt nära maximal beläggning. Detta berodde på att antalet arbetare var 
mindre än antalet arbetsstationer och därför var en belastning på 100 % i de flesta fall omöjlig att 
uppnå. 

 

Standardavvikelserna för de olika tidsperioderna var höga för undersökningen av variationen i 
arbetsbelastning. Detta tyder på att stor variation finns i arbetsbelastningen från dag till dag vilket är 
ett allvarligt problem då korrekt bemanning av ojämna processer blir väldigt svårt. Intressant att 
observera var även att standardavvikelsen var nästan identisk för de olika tidsperioderna. Detta 
antyder att variationen i arbetsbelastningen inte är beroende på produktionsvolymen, utan andra 
problem orsakar detta. 

En mycket möjlig förklaring till de stora variationerna i arbetsbelastningen kan vara den höga 
frekvensen av interna leveransförseningar observerade i störningsundersökningen. Detta eftersom 



25 
 

leveransförseningar först leder till väntan eftersom ingen produkt kan tillverkas, för att sedan ge en 
ketchupeffekt där missad produktion måste tas igen. 

Bristerna i denna undersökning var att tvätten inte togs med i beräkningarna. Detta eftersom 
bemanningen för tvätten tills nyligen var sammanslagen med förrådets bemanning, vilket gjorde det 
svårt att veta hur arbetsfördelningen mellan tvätt och förråd var. Dessutom användes bara AX-tiderna 
för att bedöma belastningen, detta för att MEK-tider för samtliga motorfamiljer ej fanns tillgängliga vid 
tiden för undersökningen. 

 

Bristerna i undersökningen angående hur misslyckandet att följa planeringen gjorde att 
standardavvikelserna inte kunde tolkas självständigt som absolut variation. Resultatet antogs däremot 
vara nog bra för att kunna jämföra standardavvikelserna mot varandra för att se huruvida variationen 
ökade eller minskade. Skillnaden mellan standardavvikelserna var dock små. Detta tyder på att 
variationen inte bara kan förklaras utifrån leveransförseningar utan variationerna verkar även bero på 
andra saker. Bristerna som fanns var att beräkningarna inte tog hänsyn till belastningen för tvätt av 
samma anledning som i undersökningen ovan och enbart AX-tiderna användes. 

Här valdes också att inte ta med bemanningen i undersökningen eftersom det inte fanns 
instämplad tid för hela 2014, vilket skulle leda till att skiftform skulle behöva användas för att uppskatta 
bemanningen. Detta skulle i sin tur innebära att det eftersökta förhållandet mellan 
standardavvikelserna ändå skulle bli detsamma. 

 

Den maximala kapaciteten som togs fram förutsätter att samtliga komponenter alltid levereras i tid 
och lär därför inte kunna uppnås med dagens problem med leveransförseningar. 

Kapaciteten diskuterades med personal på BRM och ansågs vara rimlig, dock fanns samtliga 
brister och osäkerheter som beskrivs i konceptmodellen för ”Flaskhalsar 2014”, Appendix B, även i 
denna modell. 

Viktigt att komma ihåg är att denna kapacitet är för produktmixen som var kvartal 4 2014. Detta 
innebär att om till exempel andelen tillverkade CB går ner och antalet CBM istället ökar så förändrar 
detta även kapaciteten för VI och CA. 

När fem montörer användes fanns ett ökat tryck på provbänkarna, speciellt för CA. Detta bör 
beaktas vid hög produktionstakt som kräver fem eller fler montörer per skift och eventuellt kan det i så 
fall vara aktuellt att låta provarna gå på en högre skiftgång än de andra för att undvika att provningen 
stryper flödet. 

 

Gällande undersökningen av förbättringsförslaget att ha ett intvättat lager av utvalda komponenter 
var den absolut största bristen i denna beräkning att hänsyn till varianter av komponenter ej togs. Alla 
varianter av t.ex. cylinderblock inom samma motorfamilj antogs alltså ha lika stor risk att behöva 
omtvättas. Dessutom beräknades påläggstiden som oberoende av antalet komponenter i motorn. 
Detta blir problematiskt eftersom t.ex. en motormodell med fler cylinderblock beräknades ha lika stor 
risk att utsättas för omtvättning som en med färre cylinderblock. Detta leder till att påläggstiden inte 
ska tolkas som den tiden som krävs för att varje specifik modell inom motorfamiljen ska hålla 90 % i 
intern leveransprecision, utan det är istället den tid som krävs för att hela motorfamiljen totalt ska hålla 
en intern leveransprecision på 90 %. För CBM-motorerna bör inte gaveln hållas i ett intvättat lager. 
Detta eftersom förbättringen av tiden mellan påbörjad intvättning och montering enbart blev 21 minuter. 

För att kunna göra tester med att lagerlägga komponenter krävdes även att teoretiska tiderna för 
omtvätt användes för att beräkna påläggstiden. Detta eftersom den på lapparna uppskrivna tiden alltid 
summerade samtliga komponenter som omtvättats vid just det tillfället och därför gick det inte att skilja 
på hur stor del av omtvättningstiden som orsakades av respektive komponent. 

Eventuella brister med simuleringen med att inte tvätta in obelagda kolvar till CA- och CB-motorer 
var att andelen motorer med belagda kolvar antogs vara densamma för samtliga modeller inom 
respektive motorfamilj. 

Resterande brister och osäkerheter var annars desamma som för 
simuleringsmodellen ”Flaskhalsar 2014” och AX-tider användes. Dessa presenteras i konceptmodellen 
för denna som kan ses i Appendix B. 
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6 Slutsatser 

6.1 Vilken är de svagaste länkarna för flödet? 
De svagaste länkarna kan bedömas ur två perspektiv. Dels vilket processteg/arbetsmoment som är 

svagast eller vilken motorfamilj som kan bedömas vara en svag länk. 

Ur processynpunkt kan de processerna med hög belastning i flaskhals-analyserna antas vara de 
svagaste länkarna. Osäkerheten med att anta dessa som de svagaste länkarna är att de är väldigt 
beroende av vilken produktmix som används och om AX- eller MEK-tider används för 
monteringsprocesserna. 

Jämför man däremot mellan resultaten från simuleringarna med 2011 och 2014 produktmixer 
kunde ändå tre processmoment observeras som var topp tre. Detta kan ses i Tabell 10 där dessutom 
beläggningen var medelvärdet av beläggningen i de två fallen AX- och MEK-tider. Att använda 
medelvärdet är även i enlighet med hur BRM uppskattar monteringstiderna eftersom de räknar fram 
monteringstider som medelvärde mellan AX- och MEK-tiderna. 

De tre identifierade flaskhalsarna var CA-provbänkarna, CA-monteringen och CB-monteringen. 
Därför borde ett hyfsat säkert antagande vara att dessa tre kommer riskera att strypa flödet vid ökad 
produktionstakt. 

Om istället fokus läggs på vilken motorfamilj som verkar vara känsligast kan data presenterat i 
Figur 9 användas. Där ses vilka motorfamiljer som är mest problemdrabbade och kan därför bedömas 
vara de svagaste länkarna. 

I det stora hela bedöms frågeställningen vara besvarad. 

6.2 Ökad förståelse för flödet 

Detta mål uppnåddes väldigt bra genom undersökningarna kring frågeställningarna. 
Störningsrundorna visade hur förhållandet mellan de olika störningarna och problemen var i flödet, Per 
Nordlunds lappar användes för att visa på hur vanligt de tre problemen med extra arbete var för 
enskilda motorfamiljer och kapacitetssimuleringen visade på hur den maximala kapaciteten var för 
flödet med dagens förutsättningar. 

Störningsrundorna utfördes bara under en månad och inte samtliga problem kunde fångas upp 
eftersom jag inte var närvarande under hela tiden som arbete skedde. Dock borde det ge en 
fingervisning om de största problemen för flödet vid denna tidpunkt och efter samtal med de som 
jobbar i flödet så verkade felfördelningen stämma bra överens med hur det sett ut senaste åren. 

Pär Nordlunds lappar bedöms ha fångat upp i princip samtliga problem och antalet tillverkade 
motorer under perioden togs från Axapta där samtliga motorer alltid registreras. Dock är timkostnaden 
som använts för att beräkna de totala kostnaderna eventuellt lite skev eftersom den kostnaden är 
väldigt generell och tar hänsyn till väldigt mycket som eventuellt inte är aktuellt i den undersökta delen 
av flödet. Det är inte heller säkert att en timmes omprovning i verkligheten kostar lika mycket som en 
timmes omtvättning eller omarbetning. BRM själva använder däremot den här timkostnaden för att 
utföra kostnadsberäkningar och därför kan den klassas som lämplig. Det går dessutom att enkelt 
omvandla kostnaden tillbaka till arbetade timmar om så önskas. 

Den framtagna maximala kapaciteten baserades på den framtagna simuleringsmodellen. Både Ax- 
och MEK-tider användes för att ta fram ett intervall, vilket kan ses i Tabell 12 till Tabell 14. Risken för 
omtvätt, omprovning och omarbetning som baserades på Pär Nordlunds lappar togs med i denna 
modell. Detta betyder att maximala kapaciteten förmodligen skulle kunna ökas ytterligare om 
problemen med produktionsstörningarna reducerades.  
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6.3 Förslag för ökad effektivitet och stabilitet i flödet 
Det första föslaget med att alltid ha ett intvättat lager av ett CB-anslutningsblock skulle vara bra på 

det sättet att genomloppstiden för resterande delar till CB-motorerna skulle reduceras, men det skulle 
även orsaka att kapital binds i ett mellanlager. Därför bör fördelarna vägas upp mot nackdelarna och 
en bedömning bör göras från BRM huruvida en timme och sex minuter snabbare tid från påbörjad 
intvättning till påbörjad montering av CB-motorer är värt problemet med att binda kapital i form av ett 
anslutningsblock. Samma avvägning måste göras för plansliderna och anslutningsblocket hos CBM-
motorerna. Undersökningen visar att denna åtgärd skulle förbättra effektiviteten eftersom den 
observerade tiden på morgonen där monteringen väntar på tvätten skulle reduceras, i alla fall om 
CBM- eller CB-motorer ska byggas. 

Det andra förslaget med att inte tvätta in obelagda CA- och CB-kolvar skulle också öka 
effektiviteten på det sättet att beläggningen av Aqua clean-tvätten skulle reduceras och arbetet för 
tvättarna likaså. Det skulle dock kräva att vidare undersökningar skulle göras för att försäkra sig om att 
renheten verkligen kan garanteras utan intvättning och att ett emballage för kolvarna tas fram som 
tillåter lagring utan att kolvarna smutsas ner. 
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7 Framtida arbete 
Det enligt projektet viktigaste arbete för att kunna optimera processen var att få bukt med de 

interna leveransförseningarna. Detta för att kunna jämna ut arbetsbelastning från dag till dag och 
därigenom undvika en del av variationerna i flödet och väntan på material som kunde observeras. 

Enligt samma undersökning om variationen verkar det även som att leveransförseningarna inte 
förklarade hela variationen utan en del kommer förmodligen från att produktionsplaneringen inte är 
helt optimal. Produktionsplaneringen bör därför undersökas för att se huruvida det går att utveckla 
denna för att minska variationen i arbetsbelastning. 

Detta skulle också leda till en enklare anpassning av skiftgången där toppar i arbetsbelastning inte 
skulle behövas tas igen genom helgarbete och därigenom skulle kapaciteten som simulerats fram 
under projektet kunna närmas. 

En fokus på att komma till rätta med renhetsproblemen för anslutningsblock och planslider hos 
CBM, samt anslutningsblock hos CB skulle också vara bra för att reducera utfört extra arbete i flödet. 

Temporärt skulle symptomen på problemet med omtvättning delvis kunna begränsas genom att 
införa ett mellanlager på monteringen där ett anslutningsblock och två planslider alltid fanns intvättat 
för CBM-motorerna och ett anslutningsblock för CB-motorerna. Detta skulle förkorta tiden från 
påbörjad intvättning av dessa motorer tills det att motorn kan börja monteras. Viktigt att notera är dock 
att detta ej kan ses som en lösning på problemet, utan snarare som ett sätt att lindra problemet tills det 
att den krävda renheten kan uppnås utan omtvättning. 

En väldigt enkel åtgärd som borde göras snaras är att tillverka fler maskeringslock till CBM-
motorerna. Detta då det under hela tiden jag varit på fabriken alltid stått tre till fem CBM-motorer i 
provningen som inte kunnat målas på grund av brist på maskeringslock. 

För att reducera belastningen av Aqua clean-tvätten kan det även vara aktuellt att fortsätta 
undersöka om intvättning av obelagda CA- och CB-kolvar kan undvikas. Detta genom att undersöka 
om täckta pallar för dessa kolvar skulle vara nog för att hålla krävd renhet under transport och 
lagerhållning. 

Eftersom detta projekt mestadels har gått ut på att identifiera problem och brister i flödet så skulle 
ett självklart nästa steg vara att utföra vidare arbete med att hitta förbättringar för att eliminera 
problemen som identifierats. 

Vidare skulle en mer avancerad modell över produktionsflödet kunna konstrueras som tar hänsyn 
till maskinstillestånd och med en varierad, istället för konstant, orderingång och produktmix för att 
bättre efterlikna verkligheten. Detta skulle möjliggöra en bedömning av vilka delar av produktionslinan 
som blir flaskhalsar vid en produktmix och orderingång som baseras på slumpfördelningar istället för 
tillverkade motorer under ett kvartal. Det finns även möjligheter att använda diskret händelsestyrd 
simulering som hjälpmedel till produktionsplanering. 
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Appendix A Planering 
Detta dokument presenterar och förklarar tidsplanen för projektet “Optimering av processflöde”. 

Gantt-schema ses i Figur 16. Fetstilt betyder att den angivna texten är ett delmål i projektet.  

Förberedelser 

Skapande av projektplan. 

Opponering av rapporten “Produktionssimulering av komponenttillverkning” skriven av 
Alfred Hedblad and Mark Wallström. 

Praktik hos de tre arbetsstationerna (tvättning, montering och provning). 

Problembeskrivning och definiering 

Samtal med personer som arbetar i och runt arbetsstationerna för att undersöka huvudsakliga 
problem och finna mätetal. 

Skriva inledning och övergripande metoddel i rapporten. 

Teoristudie 

Leta i litteratur och på internet efter teorier angående produktionsteknik och föreslagna lösningar 
på identifierade problem. 

Skriva teoridel för aktuell frågeställning i rapporten. 

Simulering 

Följa metodiken beskriven i rapporten för varje frågeställning. 

Konceptmodell för varje frågeställning 

Samla in och verifiera viktiga data som saknas t.ex. batchstorlekar, tidsåtgång och arbetsmoment. 

Genom denna modell, teori och programmet Simio ska en nulägessimulering göras. Denna 
simulering görs en gång och anpassas sedan för respektive frågeställning.  

Exceldokument med relevant data och förenklingar för varje frågeställning. 

Resultat med relevant utdata för respektive frågeställning. 

Resultatet av simuleringarna kommer även att hela tiden behöva verifieras för att försäkra 
rimligheten. 

Rekommendation gällande implementering av förbättringar  

Genom att använda slutsatserna från simuleringarna ska ett antal förbättringsförslag tas 
fram. Detta för att bedöma förslagens förmodade effekt mot dess förväntade 
investeringskostnad. 

Förberedelse och utförande av presentation 

Skapandet av två presentationer. En för intern presentation på BRM och en för presentation 
vid universitetet. Presentationen måste också kontrolleras och godkännas av BRM. 

Rapportskrivning 

Rapport ska skrivas kontinuerligt under projektets gång. Detta betyder att när en del av projektet är 
klart ska rapport på den delen skrivas direkt. 
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Figur 16. Projektplan 
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Appendix B Konceptmodell Flaskhalsar 2014 
Baserad på tillverkade motorer kvartal 4 2014. 

Produktmix och tillverkade komponenter/dag är baserade på kvartal 4, 2014. 

Tiderna och procentsatserna i Tabell 30 är baserade på Pär Nordlunds handskrivna lappar och 
Fredrik Nordströms dokument ”Leveransprovning 2014”. 

Två olika tider för montering används. Dels de vedertagna AX-tiderna, men även MEK-tiderna från 
Mark Wallström och Erik Byström. 

Ett idealfall för varje monteringstid där återgångare och ej tas med. 

Motorer som tas med är CA, CB, CBM och VI. Maraton ersätts med likvärdig motor från CB eller 
CBM. 

Skiftform tvåskift + helg med tre arbetare/skift för montering, två på provning samt två på tvätten. 

Totalt simuleras 365 dagar för att minimera ”warm-up”-effekter och för att få bort spridningen på 
resultatet. 

Eftersom processen beter sig med att motorer levereras in eftersom och modellen till och från 
kommer vara tom under körningen så kommer ”warm-up”-effekterna vara väldigt små, om de kommer 
finnas överhuvudtaget. 

Eftersom processen beter sig med att motorer levereras in eftersom och modellen till och från 
kommer vara tom under körningen så kommer ”warm-up”-effekterna vara väldigt små, om de kommer 
finnas överhuvudtaget. 

  



B-4 
 

Indata 

Tabell 19. Hastigheter för förflyttning 

Förflyttningar Hastighet Kommentar 

Gå 1.4 m/s [13] 

Tvättare 2.1 m/s Max. hastighet på truck 

 

Tabell 20. Aktiviteter som saknar AX-tid 

Aktivitet Tid Kommentar 

Kittning tvättjigg 5,5 min Klockat CA-140 

Avblåsning 2 min/jigg Uppskattad tid 

Sätta på kolvringar CA 22 min/pall MEK-tid 

Sätta på kolvringar 
CB/CBM 

22 min/pall MEK-tid 

Kitta kolvar VI 100 min/pall MEK-tid 

Göra skylt och läsa kort 3,5 min/motor MEK-tid 

Lasta/lossa med truck 1 min Uppskattad tid 

Förbereda komponenter 
tvätt 

10 min Uppskattad tid 

Växla motor CA-provbänk 10 min Uppskattad tid 

Växla prov CB/VI-provbänk 10,5 min Klockat 

Växla motor provbänk VI-
44/64 

9 min Klockat VI-44 

Växla motor provbänk VI-
84 

26 min Klockat 

Växla motor provbänk CB 8,5 min Klockat CB-400 

Växla motor CBM-
provbänk 

30 min Uppskattad tid 

Avkylning CA-tvätt 15min CA50/70 annars 20 
min 

Enligt CA-tvätten 

 

Tabell 21. CA ej kittade komponenter 

Komponent Batchstorlek Tvättid [min] Batcher 
intvättade 

Tvätt 

1. Kolvar 110 14 2 AC 

2. Blindflänsar 120 14 1 AC 

3. Lagerhållare 30 16 1 AC 

4. Tätningshållare 30 14 1 AC 

5. Ändlock 30 14 1 AC 
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Tabell 22. CB-komponenter som tvättas 

Komponent Batchstorlek Tvättid [min] Tvätt 

1. Kolvar 63 14 A
C 

2. Kamring 4 16 A
C 

3. Anslutningsblock 2 27,7 VI 

4. Blindfläns 80 14 A
C 

5. Tätningshållare 30 16 A
C 

6. Tätningslock 30 14 A
C 

7. Ändlock 30 14 A
C 

8. Cylinderblock 4 16 VI 

9. Gavel/planslid/mellandel 1 21,6 VI 

 

Tabell 23. CBM-komponenter som tvättas 

Komponent Batchstorlek Tvättid [min] Tvätt 

1. Anslutningsblock 1 38 AC 

2. Blindfläns 20 16 AC 

3. Cylinderblock 1 26 AC 

4. Gavel 1 16 AC 

5. Kamring 3 16 AC 

6. Lagerhållare 1 16 AC 

7. Mellandel och 
mellanring 

1 21,6 VI 

8. Planslid 1 21,6 VI 

9. Plates 1 16 AC 

10. Ändlock 1 21,6 VI 

 

Tabell 24. VI-komponenter som tvättas 

Komponent Batchstorlek Tvättid [min] Tvätt 

1. Gavel 2 16 AC 

2. Gejdplatta 3 21,6 VI 

3. Kamring 2 16 AC 

4. Kolv 48 19,5 VI 

5. Lagerbricka 200 16 AC 

6. Rullaxel 96 16 AC 

7. Styrpinne 30 16 AC 

8. Gavel till VI84 1 21,6 VI 
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Tabell 25. Specifik data för motorfamilj CA 

Motormodell Produktmix 
[%] 

Tvättid 
[min] 

Kyltid 
[min] 

AX-
förmonteringstid 
[min] 

AX-
monteringstid 
[min] 

Provtid 
[min] 

CA-50 40 18 15 16,8 26,4 48 

CA-70 13 18 15 18 28,2 48 

CA-100 13 25,2 20 20,4 31,8 48 

CA-140 18 25,2 20 20,6 32,2 48 

CA-210 16 30,6 20 25,7 40,3 48 

 

Tabell 26. MEK-tider för motorfamilj CA 

Motormodell MEK-förmonteringstid [min] MEK-monteringstid [min] 

CA-50 12,1 19,7 

CA-70 12,3 20,5 

CA-100 15 22,9 

CA-140 15,4 23,8 

CA-210 17,7 27,6 

 

Tabell 27. Specifik data för motorfamilj CB 

Motormodell Produktmix [%] AX-monteringstid 
[min] 

MEK-monteringstid 
[min] 

Provtid [min] 

CB-280 21 120 55,6 72 

CB-400 27 180 74 72 

CB-560 17 180 74 72 

CB-840 31 180 95,7 72 

CB-1120 4 210 115,7 72 

 

Tabell 28. Specifik data för motorfamilj CBM 

Motormodell Produktmix [%] AX-
monteringstid 
[min] 

MEK-monteringstid 

[min] 

Provtid [min] 

CBM-2000 61 480 200,5 180 

CBM-3000 13 540 225,6 180 

CBM-4000 23 600 250,6 180 

CBM-5000 0 660 275,7 180 

CBM-6000 3 720 300,8 180 
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Tabell 29. Specifik data för motorfamilj VI 

Motormodell Produktmix [%] AX-monteringstid 
[min] 

MEK-
monteringstid 
[min] 

Provtid [min] 

VI-44 27 87 40 42 

VI-64 47 87 40 42 

VI-84 26 194 71,3 81 

 

Tabell 30. Produktionsstörningar 

Motor Omtvätt Omprovning Rivning 

Genomsnittlig 
extratid [min] 

Andel [%] Genomsnittlig 
extratid [min] 

Andel 
[%] 

Genomsnittlig 
extratid [min] 

Andel 
[%] 

CA 72 <0,1 23,3 5,8 168 1,4 

CB 68,2 15,9 90 0,4 231 8,6 

CBM 98 72,6 123,3 14,5 600 1,5 

VI 28,5 2 120 5,1 120 7,3 

 

Tabell 31. Använda produktionsvolymer 

Motormodell Antal tillverkade per år Ungefärligt antal 
tillverkade per vecka 

Orderingång 
enligt modell 

CA 4015 77 11 per dag 

CB 910 17 5 varannan dag 

CBM 244 5 2 var tredje dag 

VI 549 10 3 varannan dag 

 

Utdata 

Beläggning i procent för varje process och arbetsbelastning för arbetare. 

Förenklingar 

 Komponenter som ej tvättas tas inte med. 

 Tillbehörsmontering tas inte med. 

 CA10-40 tas inte med. 

 Renhetsprov tas inte med. 

 Bemanningen antas alltid vara fullt bemannad. Det vill säga aldrig någon sjuk eller ledig. 

 Leveransförseningar tas inte med. 

 Maskinstopp tas ej med. 

 Motorprov antas kunna stoppas och upptas igen. 

 Tid för efterställ av motorer efter provning försummas. 

 Omarbetning av motorer antas ej kräva några ytterligare komponenter. 

 Omtvättar för CA tas inte med på grund av väldigt låg risk (<0,1 %). 

 Tiden för att växla CB till CB och VI till VI antas vara densamma som att växla CB till VI eller 

VI till CB i CB/VI-provbänken. 

 Eftersom VI-84 motsvarar 26 % av samtliga tillverkade VI-84 antas provbänkens växling alltid 

innefatta tiden för att byta komponenter i provbänken. 
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Osäkerheter 

 Hos AX-tiderna räknas att förmonteringen står för 39 % av den totala monteringstiden. Detta 

är baserat på MEK-tidernas procentuella fördelning. 

 Tid för att lasta in och ut ur tvättar. 

 Samtliga Uppskattad tider är osäkra. 

 MEK-studie utförd på CBM-2000 och tiden skalas sedan upp genom att använda 

procentökningen mellan motorerna ifrån AX-tiderna. 
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Appendix C Konceptmodell Flaskhalsar 2011 
Produktmix och tillverkade komponenter/dag är baserade på kvartal 4, 2011. 

Motorer som tas med är CA, CB, CBM och VI. MA ersätts med motsvarande CBM eller CB. 

Eftersom CBM ej fanns kommer samtliga tillverkade CBM från MA-motorer. 

Skiftform tvåskift + helg med sex arbetare/skift för montering, två på provning samt två på tvätten. 

Totalt simuleras 365 dagar för att minimera ”warm-up”-effekter och för att få bort spridningen på 
resultatet. 

Eftersom processen beter sig med att motorer levereras in eftersom och modellen till och från 
kommer vara tom under körningen så kommer ”warm-up”-effekterna vara väldigt små, om de kommer 
finnas överhuvudtaget. 

Information och data som fattas i denna konceptmodell återfinns i ”Flaskhalsar 2014”-modellen, se 
Appendix B. 

Indata 

Tabell 32. Specifik data för motorfamilj CA 

Motormodell Produktmix 
[%] 

Tvättid 
[min] 

Kyltid 
[min] 

AX-
förmonteringstid 
[min] 

AX-
monteringstid 
[min] 

Provtid 
[min] 

CA-50 53 18 15 16,8 26,4 48 

CA-70 9 18 15 18 28,2 48 

CA-100 14 25,2 20 20,4 31,8 48 

CA-140 11 25,2 20 20,6 32,2 48 

CA-210 13 30,6 20 25,7 40,3 48 

 

Tabell 33. Specifik data för motorfamilj CB 

Motormodell Produktmix [%] AX-monteringstid 
[min] 

MEK-monteringstid 
[min] 

Provtid 
[min] 

CB-280 22 120 55,6 72 

CB-400 37 180 74 72 

CB-560 15 180 74 72 

CB-840 22 180 95,7 72 

CB-1120 4 210 115,7 72 

 

Tabell 34. Specifik data för motorfamilj CBM 

Motormodell Produktmix 
[%] 

AX-monteringstid 
[min] 

MEK-monteringstid 
[min] 

Provtid [min] 

CBM-2000 59 480 200,5 180 

CBM-3000 21 540 225,6 180 

CBM-4000 20 600 250,6 180 

CBM-5000 0 660 275,7 180 

CBM-6000 0 720 300,8 180 
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Tabell 35. Specifik data för motorfamilj VI 

Motormodell Produktmix [%] AX-monteringstid 
[min] 

MEK-monteringstid 
[min] 

Provtid 
[min] 

VI-44 42 87 40 42 

VI-64 35 87 40 42 

VI-84 23 194 71,3 81 

 

Tabell 36. Använda produktionsvolymer 

Motormodell Antal tillverkade per år Ungefärligt antal 
tillverkade per vecka 

Orderingång 
enligt modell 

CA 8760 168 24 per dag 

CB 1876 36 5 per dag 

CBM 303 6 1 per dag 

VI 847 16 7 var tredje dag 

 

Utdata 

Beläggning i procent för varje process och arbetsbelastning för arbetare. 

Förenklingar 

Samma som i Appendix B. 

Osäkerheter 

Samma som i Appendix B. 
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Appendix D Konceptmodell Kapacitet 
Baserad på produktmixen för kvartal 4 2014. 

Tiderna som används är ”AX-tider 2014” och ”MEK-tider 2014” och modellen ”Flaskhalsar 2014”. 
Se Appendix B för mer information om modellen och dess brister. 

Totalt simuleras tre fall per skiftgång och använda monteringstider (AX- och MEK-tider). 

I simuleringen testas produktionsvolymerna per vecka som anges i Tabell 40 tills det att flödet ej 
längre klarar av volymen. 

Totalt simuleras 365 dagar för att minimera ”warm-up”-effekter och för att få bort spridningen på 
resultatet. 

Eftersom processen beter sig med att motorer levereras in eftersom och modellen till och från 
kommer vara tom under körningen så kommer ”warm-up”-effekterna vara väldigt små, om de kommer 
finnas överhuvudtaget. 

Styrande motorfamilj är CA och resterande motorfamiljer skalas upp i takt med att antalet 
tillverkade CA ökas. 

Antalet arbetare vid varje del i flödet hålls alltid konstant, förutom för montering där stegring sker av 
antalet från 3 upp till 5. 

Indata 

Tabell 37. Skiftformer som undersöks i simuleringen 

Skiftformer 

2skift 

2skift + helg 

Dagtid 

4skift 

 

Tabell 38. Bemanning per skift 

Arbetsplats Antal per skift 

Tvätt 2 

Montering 3 till 5 

Provning 2 

 

Tabell 39. Arbetstider för skiftgång för- och eftersmiddag (Raster inom parentes) 

Pass Måndag-Torsdag Fredag Helg 

Förmiddag 05:54-14:00 (10:00-10:24) 05:30-13:18 (10:00-10:24) 06:00-18:00 (12:00-12:30) 

Eftermiddag 13:42-22:48 (19:00-19:24) 13:00-18:25 (16:30-16:42) - 

Dagtid 07:00-16:00 (09:12-09:24) 

(12:00-12:30) 

07:00-14:30 (09:12-09:24) 

(12:30-130:00) 

- 

Natt (4skift) 22:30-04:40  20:33-04:16 (Bara söndag) 
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Tabell 40. Uppskalning av produktionstakt 

Produktionstakt 

(𝒑𝒕) 

Antal CA/vecka 

(𝒏𝒄𝒂) 

Antal CB/vecka 

(𝒏𝒄𝒃) 

Antal CBM/vecka 

(𝒏𝒄𝒃𝒎) 

Antal VI/vecka 

(𝒏𝒗𝒊) 

1 31 6 1 4 

2 34 7 2 4 

3 37 8 2 5 

4 40 9 2 5 

5 43 9 2 6 

6 46 10 2 6 

7 49 11 3 7 

8 52 11 3 7 

9 55 12 3 7 

10 58 13 3 8 

11 61 13 3 8 

12 64 14 3 9 

13 67 15 4 9 

14 70 15 4 10 

15 73 16 4 10 

16 76 17 4 10 

17 79 17 4 11 

18 82 18 5 11 

19 85 19 5 12 

20 88 19 5 12 

21 91 20 5 13 

22 94 21 5 13 

23 97 21 6 13 

24 100 22 6 14 

25 103 23 6 14 

26 106 23 6 15 

27 109 24 6 15 

28 112 25 6 16 

29 115 25 7 16 

30 118 26 7 16 

31 121 27 7 17 

32 124 27 7 17 

33 127 28 7 18 

34 130 29 8 18 

35 133 29 8 19 

36 136 30 8 19 
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37 139 31 8 19 

38 142 31 8 20 

39 145 32 9 20 

40 148 33 9 21 

41 151 34 9 21 

42 154 34 9 22 

43 157 35 9 22 

44 160 36 9 23 

45 163 36 10 23 

46 166 37 10 23 

47 169 38 10 24 

48 172 38 10 24 

49 175 39 10 25 

50 178 40 11 25 

Utdata 

Vilken produktionstakt som flödet maximalt klarar av per vecka för de olika skifttyperna. 

Förenklingar 

 Bemanningen per skift ändras bara för monternig 

 Olika skiftform för olika arbetsgrupper testas ej. 

Ekvation för bestämmande av antalet beställda motorer per vecka  

Använda variabler ses i Tabell 40 . Antalet inlevererade CA-motorer per vecka bestäms av 
ekvation (5). För resterande används ekvation (6), där ”x” symboliserar aktuell motorfamilj. 𝑁𝑥 är en 
konstant som tagits fram genom ekvation (7). 

Värdet som fås av ekvation (6) avrundas alltid nedåt. 

 𝑛𝑐𝑎(𝑝𝑡) = 31 + (𝑝𝑡 − 1) ∗ 3 
(5) 

  
 

 

 
𝑛𝑥(𝑝𝑡) = 𝑛𝑐𝑎(𝑝𝑡) ∗

𝑁𝑥

𝑁𝑐𝑎

 (6) 

 

 

 
 

 

 
𝑁𝑥 =

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗 𝑥 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙 4 2014

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙 4 2014
 (7) 

 

 

 
 

 

  



E-14 
 

Appendix E Data från rundvandringsundersökningen 

Datum Motortyp Kommentar 
Drabbad 
Avdelning P.G Kategori 

2015-02-12 CB 
Brist av obelagda 
kolvringar Montering 0 Extern leveransförsening 

2015-02-02 CA 
MDA-1510 Bromshus 
defekt Montering 1 Kvalitetsfel 

2015-02-13 CB 
Brist på obelagda 
kolvringar Montering 0 Extern leveransförsening 

2015-02-16 MA Brist på balanshylsor Montering 2 Extern leveransförsening 

2015-02-16 CA Går inte att tagga motorer Montering 2 Maskinfel 

2015-02-17 VI Stötskadad kolv Montering 1 Kvalitetsfel 

2015-02-17 CA 
Går inte att tagga MDA-
motorer Montering 2 Maskinfel 

2015-02-18 
CB/CBM/
MA Brist på kovringar Montering 3 Extern leveransförsening 

2015-02-19 VI 
Återgång p.g.a. för stort 
läckage Montering 1 Kvalitetsfel 

2015-02-19 CA 
Återgång p.g.a. 
felmonterad mellangrej Montering 1 Mänskligt fel 

2015-02-19 
CB/CBM/
MA brist på kolvringar Montering 3 Extern leveransförsening 

2015-02-19 CA 
Återgång mda-broms fel 
öppningstryck Montering 1 Kvalitetsfel 

2015-02-19 CB Numrering på gavel borta Montering 2 Kvalitetsfel 

2015-02-20 CA 
Återgång p.g.a. läckage, 
missat montera en tätning Montering 1 Mänskligt fel 

2015-02-20 CBM/MA 
Skador på småkolvar från 
extern tillverkare Montering 3 Kvalitetsfel 

2015-02-23 CB 

Borrat för stort gänghål 
anslutningsblock. 
Helicoilgänga lös Montering 1 Kvalitetsfel 

2015-02-23 CB 

Borrat för stort gänghål 
anslutningsblock. 
Helicoilgänga lös Montering 1 Kvalitetsfel 

2015-02-23 CA Rost i cylinderblock Montering 1 Kvalitetsfel 

2015-02-24 VI 
Fördelare saknar L/R-
märkning Montering 1 Kvalitetsfel 

2015-02-25 CB 

Rivning av motor p.g.a. 
partiklar. Kassering av bl.a. 
cylinderblock Montering 1 Kvalitetsfel 

2015-02-25 VI 
Fel-levererad gavel. Mm-
gänga istället för tum Montering 1 Mänskligt fel 

2015-02-26 CB 
Bult förlängs vid dragning. 
Motor spärrad Montering 1 Kvalitetsfel 

2015-02-26 CBM 
Balanskolvar omgjorda. 
Orsakade förvirring Montering 2 Övrigt 

2015-03-03 CB Strul med momentdragare Montering 1 Maskinfel 

2015-03-04 CA 
Maskering släppt på 
måleriet. Byte av Montering 1 Kvalitetsfel 
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cylinderblock 

2015-03-05 CA 
Monterat fel kamring. 
Felplock på tvättjigg Montering 1 Mänskligt fel 

2015-02-12 CA 
Förväxling av lock till 
gavlar Provning 1 Mänskligt fel 

2015-02-12 CBM/MA Testbänk icke funktionell Provning 0 Maskinfel 

2015-02-12 VI 

Brutet prov p.g.a. hög 
tempraturgivare löst ut. 
(Startat om) Provning 1 Maskinfel 

2015-02-12 CA Omstart p.g.a. brutet prov Provning 1 Maskinfel 

2015-02-16 CA Brutet prov (startat om) Provning 1 Maskinfel 

2015-02-17 CBM Brist på maskeringslock Provning 2 Övrigt 

2015-02-18 CBM Brist på maskeringslock Provning 2 Övrigt 

2015-02-19 VI 
Brutet prov p.g.a. 
varvtalsgivare löst ut Provning 1 Maskinfel 

2015-02-19 CBM 

Experimentmotor till 
måleriet stående på 
provning Provning 1 Problem nedströms 

2015-02-19 CBM Brist på maskeringslock Provning 2 Övrigt 

2015-02-20 VI Omstart p.g.a. brutet prov Provning 1 Maskinfel 

2015-02-20 CA provbänk krånglar Provning 2 Maskinfel 

2015-02-20 CA 

återgång p.g.a. förmodat 
fel, men det var bänken 
som krångla Provning 1 Maskinfel 

2015-02-20 CBM Brist på maskeringslock Provning 2 Övrigt 

2015-02-20 CBM 

Experimentmotor till 
måleriet stående på 
provning Provning 1 Problem nedströms 

2015-02-23 CBM 
5 motorer stående p.g.a. 
brist på maskeringslock Provning 2 Övrigt 

2015-02-23 CBM 

Experimentmotor till 
måleriet stående på 
provning Provning 1 Problem nedströms 

2015-02-24 CA Omstart p.g.a. brutet prov Provning 1 Maskinfel 

2015-02-24 VI 
Omstart p.g.a. brutet prov, 
fel varvtal. Provning 1 Maskinfel 

2015-02-24 CBM 
5 motorer stående p.g.a. 
brist på maskeringslock Provning 2 Övrigt 

2015-02-24 CBM 

Experimentmotor till 
måleriet stående på 
provning Provning 1 Problem nedströms 

2015-02-25 CA 
provbänk krånglar, 
programvara kraschar Provning 2 Maskinfel 

2015-02-25 CBM 
4 motorer stående p.g.a. 
brist på maskeringslock Provning 2 Övrigt 

2015-02-25 CBM 

Experimentmotor till 
måleriet stående på 
provning Provning 1 Problem nedströms 

2015-02-26 CA Omstart p.g.a. brutet prov Provning 1 Maskinfel 

2015-02-26 CA/CB/CB 25 provade motorer står Provning 3 Problem nedströms 
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M/VI och är ivägen på golvet, 
P.g.a. stillestånd tvätt 

2015-02-27 
CA/CB/CB
M 

Måleriet står, fullt med 
motorer överallt Provning 3 Problem nedströms 

2015-03-02 CBM 

Experimentmotor till 
måleriet stående på 
provning Provning 1 Problem nedströms 

2015-03-02 CBM 
Brist på maskeringslock, 3 
st Provning 2 Övrigt 

2015-03-03 CBM/MA Provbänk defekt Provning 0 Maskinfel 

2015-03-03 CBM 
Brist på maskeringslock, 3 
st Provning 2 Övrigt 

2015-03-03 CBM 

Experimentmotor till 
måleriet stående på 
provning Provning 1 Problem nedströms 

2015-03-04 MA Provbänk defekt Provning 2 Maskinfel 

2015-03-04 CBM 
Brist på maskeringslock 4 
st Provning 2 Övrigt 

2015-03-04 CBM 

Experimentmotor till 
måleriet stående på 
provning Provning 1 Problem nedströms 

2015-03-05 CBM 
Brist på maskeringslock 4 
st Provning 2 Övrigt 

2015-03-05 CBM 

Experimentmotor till 
måleriet stående på 
provning Provning 1 Problem nedströms 

2015-03-06 CBM 
Motor går ej prova. Ny typ 
som ej finns i system Provning 1 Mänskligt fel 

2015-03-06 CBM 

Experimentmotor till 
måleriet stående på 
provning Provning 1 Problem nedströms 

2015-03-06 CBM 
Brist på maskeringslock 4 
st Provning 2 Övrigt 

2015-02-12 CA 
Brist på 50/70 gavlar p.g.a. 
maskinstillestånd Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-12 CB 
Omtvätt av 
anslutningsblock Tvätt 1 Kvalitetsfel 

2015-02-12 CBM Omtvätt av gavel Tvätt 1 Kvalitetsfel 

2015-02-12 CBM Omtvätt av planslid Tvätt 1 Kvalitetsfel 

2015-02-13 CA 
Brist på 50/70 gavlar p.g.a. 
maskinstillestånd Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-13 CBM Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-13 CB Omtvätt anslutningsblock Tvätt 1 Kvalitetsfel 

2015-02-16 MA Brist på anslutningsblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-16 CB Brist på kamringar Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-16 CB Omtvätt anslutningsblock tvätt 1 Kvalitetsfel 

2015-02-16 - 
viverk-tvätten. Problem 
med vridspjäll som kärvar Tvätt 1 Maskinfel 

2015-02-17 CA Brist på gavlar Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-17 CB Brist på anslutningsblock tvätt 2 Intern leveransförsening 



E-17 
 

2015-02-17 CB Brist på kamringar tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-17 VI Brist på cylinderblock tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-17 MA Brist på anslutningsblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-17 CA Brist på axelkoppling Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-17 CB Märkning borta Tvätt 1 Kvalitetsfel 

2015-02-17 CB Fel gavlar skickade Tvätt 1 Mänskligt fel 

2015-02-18 CB Brist på kamringar tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-18 CBM Brist på kamringar tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-18 CBM Brist på cylinderblock tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-18 CB Märkning borta gavel tvätt 1 Kvalitetsfel 

2015-02-19 MA Brist på anslutningsblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-19 MA Brist på cylinderblock tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-19 CB Brist på kamringar tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-19 CA Rost i cylinderblock tvätt 1 Kvalitetsfel 

2015-02-20 CA kamring saknas  Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-20 CB kamring saknas  Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-20 CBM kamring saknas  Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-20 
CB/MA/CB
M 

kolvringar finns, men står 
väntandes Tvätt 3 Övrigt 

2015-02-23 CB Brist på kamringar Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-23 MA Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-23 MA Brist på anslutningsblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-23 MA Brist på gavel Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-24 VI Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-24 CB Brist på kamringar Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-25 CBM Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-25 MA Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-25 VI Brist på cylinderblock tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-26 MA Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-02-26 
CB/MA/CB
M 

Vivek-tvätten. Stöter i 
lägessensor vid pallbyte Tvätt 0 Maskinfel 

2015-02-26 MA 
Fullt pallställ går ej tvätta 
in Tvätt 2 Problem nedströms 

2015-02-27 CA 
CA-70 kamring, krångel att 
läsa in Tvätt 1 Maskinfel 

2015-03-02 MA Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-03-02 MA Brist på gavlar Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-03-02 MA Brist på anslutningsblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-03-03 CA Brist på cylinderblock tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-03-03 MA Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-03-04 MA Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-03-04 CA Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-03-04 VI Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-03-05 MA Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-03-05 VI Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 

2015-03-05 MA Brist på gavlar Tvätt 2 Intern leveransförsening 
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2015-03-06 VI Brist på cylinderblock Tvätt 2 Intern leveransförsening 
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Appendix G Konceptmodell Inte tvätta obelagda kolvar 
Baserad på simuleringsmodellen från ”Flaskhalsar 2014” som kan ses i Appendix B. 

Enbart motorer med obelagda kolvar anses rimliga att kunna hoppa över intvättning i Aqua clean-
tvätt. Detta eftersom de belagda transporteras till externt bolag 

Andelen motorer med belagda kolvar är beräknade på samtliga tillverkade motorer under hela 
2014. 

Indata 

Tabell 41. Andelen motorer tillverkade med belagda kolvar 

Motorfamilj Andel med belagda kolvar 

CA 29,8 % 

CB 36,2 % 

Utdata 

Beläggning i procent för Aqua clean-tvätt. 

Förenklingar 

Andelen motorer med belagda kolvar per motormodell anses vara detsamma inom varje 
motorfamilj. 
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Appendix H Resultat av simulering “Flaskhalsar 2014” 

Ax-tider med störningar 

Aktivitet Beläggning 

Kitplats tvättjigg 9 % 

Kolvringsmontering 12 % 

CA-tvätt 27 % 

Förmontering 24 % 

Montering 45 % 

CA-Provbänk 1 42 % 

CA-Provbänk 2 32 % 

 

Aktivitet Beläggning 

CB/CBM kolvringsmontering 14 % 

CB-montering 57 % 

CB/VI-provbänk 32 % 

VI-kolvberedning 20 % 

VI-montering 25 % 

CBM-montering 41 % 

CBM-provbänk 15 % 

Aqua clean 39 % 

Viverk 29 % 

 

Arbetsgrupp Arbetsbelastning 

Tvättare 28 % 

Provare 15 % 

Montörer 73 % 
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AX-tider utan störningar 

Aktivitet Beläggning 

Kitplats tvättjigg 9 % 

Kolvringsmontering 11 % 

CA-tvätt 27 % 

Förmontering 24 % 

Montering 42 % 

CA-Provbänk 1 41 % 

CA-Provbänk 2 31 % 

 

Aktivitet Beläggning 

CB/CBM kolvringsmontering 12 % 

CB-montering 51 % 

CB/VI-provbänk 29 % 

VI-kolvberedning 20 % 

VI-montering 23 % 

CBM-montering 39 % 

CBM-provbänk 14 % 

Aqua clean 33 % 

Viverk 26 % 

 

Arbetsgrupp Arbetsbelastning 

Tvättare 27 % 

Provare 13 % 

Montörer 70 % 

 

  



H-22 
 

MEK-tider med störningar 

Aktivitet Beläggning 

Kitplats tvättjigg 9 % 

Kolvringsmontering 9 % 

CA-tvätt 28 % 

Förmontering 15 % 

Montering 33 % 

CA-Provbänk 1 41 % 

CA-Provbänk 2 33 % 

 

Aktivitet Beläggning 

CB/CBM kolvringsmontering 9 % 

CB-montering 29 % 

CB/VI-provbänk 32 % 

VI-kolvberedning 17 % 

VI-montering 15 % 

CBM-montering 19 % 

CBM-provbänk 15 % 

Aqua clean 39 % 

Viverk 29 % 

 

Arbetsgrupp Arbetsbelastning 

Tvättare 28 % 

Provare 13 % 

Montörer 50 % 
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MEK-tider utan störningar 

Aktivitet Beläggning 

Kitplats tvättjigg 9 % 

Kolvringsmontering 8 % 

CA-tvätt 27 % 

Förmontering 15 % 

Montering 30 % 

CA-Provbänk 1 39 % 

CA-Provbänk 2 33 % 

 

Aktivitet Beläggning 

CB/CBM kolvringsmontering 8 % 

CB-montering 23 % 

CB/VI-provbänk 29 % 

VI-kolvberedning 17 % 

VI-montering 11 % 

CBM-montering 17 % 

CBM-provbänk 14 % 

Aqua clean 33 % 

Viverk 26 % 

 

Arbetsgrupp Arbetsbelastning 

Tvättare 27 % 

Provare 12 % 

Montörer 44 % 
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Appendix I Resultat av simulering “Flaskhalsar 2011” 

Ax-tider med störningar 

Aktivitet Beläggning 

Kitplats tvättjigg 17 % 

Kolvringsmontering 13 % 

CA-tvätt 53 % 

Förmontering 26 % 

Montering 80 % 

CA-Provbänk 1 76 % 

CA-Provbänk 2 72 % 

 

Aktivitet Beläggning 

CB/CBM kolvringsmontering 10 % 

CB-montering 85 % 

CB/VI-provbänk 51 % 

VI-kolvberedning 27 % 

VI-montering 33 % 

CBM-montering 59 % 

CBM-provbänk 22 % 

Aqua clean 61 % 

Viverk 45 % 

 

Arbetsgrupp Arbetsbelastning 

Tvättare 47 % 

Provare 26 % 

Montörer 61 % 
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AX-tider utan störningar 

 

Aktivitet Beläggning 

Kitplats tvättjigg 19 % 

Kolvringsmontering 14 % 

CA-tvätt 58 % 

Förmontering 28 % 

Montering 82 % 

CA-Provbänk 1 79 % 

CA-Provbänk 2 78 % 

 

Aktivitet Beläggning 

CB/CBM kolvringsmontering 11 % 

CB-montering 96 % 

CB/VI-provbänk 54 % 

VI-kolvberedning 27 % 

VI-montering 31 % 

CBM-montering 58 % 

CBM-provbänk 20 % 

Aqua clean 56 % 

Viverk 45 % 

 

Arbetsgrupp Arbetsbelastning 

Tvättare 51 % 

Provare 25 % 

Montörer 64 % 
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MEK-tider med störningar 

 

Aktivitet Beläggning 

Kitplats tvättjigg 19 % 

Kolvringsmontering 13 % 

CA-tvätt 58 % 

Förmontering 20 % 

Montering 66 % 

CA-Provbänk 1 81 % 

CA-Provbänk 2 80 % 

 

Aktivitet Beläggning 

CB/CBM kolvringsmontering 11 % 

CB-montering 54 % 

CB/VI-provbänk 59 % 

VI-kolvberedning 27 % 

VI-montering 19 % 

CBM-montering 25 % 

CBM-provbänk 22 % 

Aqua clean 64 % 

Viverk 51 % 

 

Arbetsgrupp Arbetsbelastning 

Tvättare 51 % 

Provare 37 % 

Montörer 49 % 
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MEK-tider utan störningar 

 

Aktivitet Beläggning 

Kitplats tvättjigg 19 % 

Kolvringsmontering 13 % 

CA-tvätt 58 % 

Förmontering 19 % 

Montering 60 % 

CA-Provbänk 1 78 % 

CA-Provbänk 2 78 % 

 

Aktivitet Beläggning 

CB/CBM kolvringsmontering 11 % 

CB-montering 43 % 

CB/VI-provbänk 54 % 

VI-kolvberedning 26 % 

VI-montering 16 % 

CBM-montering 24 % 

CBM-provbänk 20 % 

Aqua clean 56 % 

Viverk 45 % 

 

Arbetsgrupp Arbetsbelastning 

Tvättare 51 % 

Provare 33 % 

Montörer 43 % 
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Appendix J Resultat från tvättidsanalysen 

CBM 

 

Modell Tvättid Tvättid med 
säkerhetsmarginal 

Tvättid med 
säkerhetsmarginal och 
intvättat lager 

 Aqua clean Viverk Aqua clean Viverk Aqua clean Viverk 

CBM-2000 02:42:15 01:21:21 03:32:25 04:17:36 02:19:25 01:48:28 

CBM-3000 03:27:22 01:48:28 04:17:32 04:44:43 03:04:32 02:15:35 

CBM-4000 04:12:28 02:15:35 05:02:38 05:11:50 03:49:38 02:42:42 

CBM-5000 04:43:55 02:42:42 05:34:05 05:38:57 04:21:05 03:09:49 

CBM-6000 05:15:21 03:09:49 06:05:31 06:06:04 04:52:31 03:36:56 

 

Komponent Tvättmaskin Omtvättningstid [s] 

Anslutningsblock Aqua clean 2190 

Mellandel Viverk 1627 

Planslid Viverk 1627 

Gavel Aqua clean 820 

Mellanring Viverk 1627 

Cylinderblock Aqua clean 1470 
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CB 

 

Modell Tvättid Tvättid med 
säkerhetsmarginal 

Tvättid med 
säkerhetsmarginal och 
intvättat lager 

 Aqua clean Viverk Aqua clean Viverk Aqua clean Viverk 

CB-280 00:19:22 01:21:48 00:19:22 01:54:58 00:19:22 00:48:38 

CB-400 00:22:50 01:21:48 00:22:50 01:54:58 00:22:50 00:48:38 

CB-560 00:22:50 01:21:48 00:22:50 01:54:58 00:22:50 00:48:38 

CB-840 00:26:18 01:21:48 00:26:18 01:54:58 00:26:18 00:48:38 

CB-1120 00:29:46 01:21:48 00:29:46 01:54:58 00:29:46 01:54:58 

 

Komponent Tvättmaskin Omtvättningstid [s] 

Anslutningsblock Aqua clean 1990 
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Appendix K Involverad personal från BRM 
Namn Titel 

Carolina Sondell Verkstadschef 

Andreas Branthsson Verkstadschef 

Fredrik Nordström Produktionstekniker 

Pär Nordlund Produktionssamordnare tvätt/montering 

Mark Wallström Produktionstekniker produktionsutveckling 

Erik Byström Produktionstekniker produktionsutveckling 

 


