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Sammanfattning 
Måleriet Chassi på Scania CV AB i Södertälje är en stödenhet som producerar 

kundanpassade artiklar till huvudproduktionslinan. Efterfrågan på dessa artiklar har 

varit och är högre än Måleriet Chassis kapacitet. Detta har lett till att lastbilar som 

skulle producerats vid anläggningen i Södertälje har producerats på andra fabriker 

inom Scania koncernen. Därför önskar ledande personal på Måleriet Chassi att öka 

kapaciteten utan några större investeringar. Således har detta examensarbete 

fokuserat på att identifiera ett förbättringsförslag som ökar kapaciteten. 

För att lyckas öka kapaciteten har fokus legat på att identifiera bättre regler för 

bestämmande av satsstorlekar. Genom att minska sattstorlekarna kan ett tidsfönster 

vid lackeringsprocessen utnyttjas. Detta leder till att genomloppstiden för satserna 

sjunker och kapaciteten ökar. Utifrån en simuleringsmodell har tre stycken 

uppdelningsregler utvärderats. De tre reglerna som utvärderats är: maximalt två 

vagnar, maximalt en vagn och nuvarande uppdelning om maximalt fyra vagnar. Vid 

utvärderingen har en historisk orderlista använts som ingående data. Denna 

orderlista har dessutom återsamplats 1000 gånger. För varje orderlista har 

tidsspannet tagits fram för att producera samtliga order för samtliga 

satsstorleksregler. Det visade sig att såväl uppdelningen maximalt två vagnar och 

maximalt en vagn hade en positiv effekt på Måleriet Chassis kapacitet. 

Avslutningsvis implementerades uppdelningen maximalt två vagnar för att validera 

modellen i verkligheten. Implementeringen stärkte den matematiska modellens 

resultat. Således drogs slutsatsen att en ny satsindelning med maximalt två vagnar 

kommer leda till att Måleriet Chassis kapacitet ökar med 16 procent på kort sikt och 

21 procent på lång sikt. 

 

 

Sökord: Minimalt tidsspann, Produktion, Satsstorlekar, Simulering, 

Värdeflödesanalys 
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Abstract 
The paint shop unit at Scania CV AB’s manufacturing plant in Södertälje supports 

the main assembly line with custom painted parts. For some time the demand for 

custom painted parts has been higher than the capacity for the paint shop in 

Södertälje. In order to be able to meet the market demand Scania CV AB has chosen 

to manufacture some trucks at other manufacturing facilities. Therefore, this master 

thesis has focused upon increasing the capacity at the paint shop in Södertälje 

without any major investments. 

In order to be able to increase the capacity this master thesis has focused upon 

finding better batch size rules. With decreased batch sizes an existing time window 

could be exploited, which resulted in decreased painting lead-times. Through a 

simulation-based approach this master thesis has evaluated three different batch size 

rules: maximum two carts, maximum one cart and the current rule of maximum four 

carts. With the use of a historical order list 1000 order lists has been resampled. For 

all order lists the make span to produce all orders has been estimated through 

simulation for all different partition rules. The findings suggested that the rules 

maximum one cart and maximum two carts would outperform the current rule. 

Lastly, the maximum two rule was implemented in the production flow. The 

implementation validated the findings from the simulation model. Hence, it was 

concluded that by introducing the batch size rule maximum two carts the capacity at 

the paint shop in Södertälje would increase by 16 percent short term and 21 percent 

long term. 
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Terminologi 
Här beskrivs några termer som används i rapporten.  

Avvikelse Utförande av arbete eller resultat av arbete som avviker från 

normalläget. 

Chassinummer Varje lastbil som produceras på Scania tilldelas ett 

individuellt chassinummer. 

Cykeltid Totala tiden det tar att utföra ett visst antal processer. 

FVL Färdigvarulager, lager där artiklar lagerhålls innan leverans. 

Genomloppstid Den tid det tar för ett arbete att passera genom ett hela eller 

delar av ett produktionsflöde 

Gruppledare Benämns som Team Leader på Scania. Ansvarar över en 

grupp lackerare. 

Lackerare Operatörer på Måleriet Chassi. 

Lackeringstakt Benämns som Slot på Scania. 

Ledtid Den tid det tar från att en viss arbetsprocess startar tills att 

den slutar. 

MONA En instruktion där information angående de arbeten som ska 

utföras samt vilka artiklar som behövs på en viss position 

erhålls. 

ML Materiallager, lager där produktionsmaterial lagerhålls. 

Sats En arbetsvariant på en lastbil för Måleriet Chassi. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt kommer bakgrunden till examensarbetet att beskrivas. 

1.1 Scania CV AB 

Scania CV AB är ett tillverkningsföretag som producerar lastbilar, bussar, industri- 

och marina motorer. I dagsläget är Scania etablerat i ungefär 100 länder. 

Produktionen sker i Europa och Sydamerika i länder som Sverige, Nederländerna, 

Frankrike och Brasilien. Utöver produktionsenheter har Scania fristående 

försäljning- och serviceenheter. (Scania1, 2015) Under första halvåret 2014 

avnoterades Scania från börsen. Detta var en följd av att Volkswagen Group tog 

kontroll över 90 procent av aktierna (Avanza, 2014). 

I Sverige har Scania produktion på följande orter Södertälje, Oskarshamn och Luleå. 

Anläggningen i Södertälje är den största anläggningen i Sverige. I Södertälje finns 

förutom produktionsanläggningar huvudkontor, forskning- och utvecklingscenter 

samt finansiellt center. 

1.2 Bakgrund till problemet 

Måleriet Chassi är en del av Scanias lastbilsproduktion i Södertälje. Måleriet Chassis 

uppgift är att kundanpassa komponenter genom lackering. Exempel på komponenter 

är stänkskärmar, insteg och bränsletankar. Cirka 25 procent av kunderna önskar i 

dagsläget speciallackerade komponenter. Utöver lackering av dessa komponenter 

sker ytterligare arbeten på Måleriet Chassi, detta kan exempelvis vara lackering av 

hela hytter där kunder har valt en färg som inte finns i grundsortimentet samt 

reparationer av lackeringsskador som uppkommit under tillverkningsprocessen. 

I dag är efterfrågan på lackerade artiklar högre än vad Måleriet Chassi har kapacitet 

till. Därför önskar ledande personer på avdelningen Måleriet Chassi att undersöka 

om det går att öka kapaciteten utan några större investeringar. Måleriet Chassi anses 

även generellt vara en av de största begränsande faktorerna vid lastbilsproduktionen 

i Södertälje. 

1.3 Mål 

Målen för projektet är hämtade från den uppdragsbeskrivning som presenterades för 

examensarbetet. (Scania CV AB, 2014) 

Projektmål: projektets mål är att ta fram ett förbättringsförslag som ökar Måleriet 

Chassis kapacitet med 22 procent. 

Effektmål: Måleriet Chassi ska klara av att möta efterfrågan på lackerade artiklar.  

1.4 Avgränsningar 

För att arbetet ska behandla önskvärda delar som både Scania och Umeå universitet 

har på arbetet, samt inneha delar som reflekterar den kunskap uppdragsutförarna 

besitter, har en del avgränsningar bestämts.  

Som nämnts tidigare är Måleriet Chassi en del av en tillverkningsanläggning, en 

avgränsning som således bestämdes är att projektet endast ska fokusera på Måleriet 

Chassis tillverkning. Detta flöde startar vid processen Plock och avslutas vid 

processen Kontroll/Justering för att sedan lagerhållas i Färdigvarulagret. Projektet 

kommer att fokusera på flödet av artiklar genom hela produktionsflödet, detta utan 

att ändra på hur den manuella lackeringen går till, torkningstider eller antalet möjliga 
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kulörer. Projektet ska utgå från den befintliga situationen och inte utvärdera några 

större investeringsalternativ. De arbetsvarianter som projektet ska behandla är Multi 

Color Concept (MCC), Multi Color Concept Metallic (Metallic) och Kundkulör 

(KK).  

1.5 Kravspecifikation 

För att uppnå målen med projektet ska arbetet innehålla en nulägeskartläggning av 

Måleriet Chassi. Utifrån nulägeskartläggningen ska ett förbättringsförslag 

identifieras, detta förslag ska utgå från Scanias prioriteringar, metoder och principer. 

Förbättringsförslaget ska innehålla en beskrivning av hela flödet där väsentliga 

parametrar som exempelvis buffertnivåer, ledtider och bemanning av stationer ska 

presenteras.  

1.6 Utförande 

För att få en förståelse för arbetssättet och flödet på Måleriet Chassi inleddes arbetet 

med en nulägeskartläggning. Vid nulägeskartläggningen genomfördes intervjuer, 

observationer, tidsstudier, datainsamling samt värdeflödesanalyser. 

Uppdragsutförarna genomgick även en utbildning gällande Scanias 

produktionssystem. Genom utbildningen skapades förståelse för Scanias 

prioriteringar, värderingar, principer och metoder.  

Parallellt med nulägeskartläggningen genomfördes en litteraturstudie angående hur 

problemet skulle angripas. Med litteraturstudien som grund skapades därefter en 

simuleringsmodell som representerade nuläget, denna modell verifierades därefter 

mot verkligheten för att säkerhetsställa att modellen återspeglade det aktuella flödet. 

Därefter påbörjades arbetet med att identifiera möjliga förbättringar. Detta 

genomfördes genom en analys av insamlad information samt ytterligare 

litteraturstudier. Efter att möjliga förbättringsförslag identifierats, med de tidigare 

nämnda delarna som grund, presenterades dessa för berörda parter på Scania samt 

handledaren vid Umeå universitet. Därefter inleddes arbetet med att implementera 

de förändringar som krävdes i modellen. Syftet med detta var att identifiera möjliga 

effekter förbättringsförslaget skulle ha på Måleriet Chassis kapacitet.  

Utifrån modellen presenterades ett initialt förbättringsförslag. I och med att 

förbättringsförslaget genererade en önskad effekt, enligt modellen, inleddes därefter 

arbetet med att validera modellens resultat i verkligheten. Efter valideringen 

analyserades samtliga resultat. Till sist arbetades ett slutgiltigt förbättringsförslag 

fram samt förslag på fortsatta arbeten för Måleriet Chassi. 
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1.7 Disposition 

Resterande delar av rapporten är organiserad enligt följande. Kapitel 2 ger en kort 

beskrivning av Scanias mål och deras Produktionssystem. Kapitel 3 behandlar de 

teorier som ligger till grund för genomförandet. I Kapitel 4 presenteras arbetsplatsen 

Måleriet Chassi och information angående produktionsflödet som arbetet behandlar. 

Genomförandet av arbetet och hur de underliggande teorierna applicerats presenteras 

i Kapitel 5. Resultaten från modellen samt dess validering redogörs i Kapitel 6 för 

att sedan diskuteras och utvärderas i Kapitel 7. I Kapitel 8 presenteras det slutgiltiga 

förbättringsförslaget samt förslag på fortsatta arbeten hos Måleriet Chassi. 

Läsare som enbart är intresserade av det slutgiltiga förbättringsförslaget hänvisas till 

att läsa Kapitel 8. De med större intresse angående tillvägagångsättet 

rekommenderas att läsa samtliga delar av rapporten. Dock rekommenderas de läsare 

som innehar god vetskap angående Scania och Måleriet Chassi att tillbringa mindre 

tid på Kapitel 2 och 4. 

  



4 

 

2. Scania 
Eftersom examensarbetet utförs på uppdrag av Scania kommer arbetet utgå från 

Scanias prioriteringar, principer och metoder. För att ge läsaren grundläggande 

förståelse för dessa redovisas dem i detta avsnitt. 

2.1 Mål 

Scania har som mål att vara det ledande företaget i sin bransch, detta genom att 

leverera högkvalitativa produkter och tjänster. Scanias verksamhet, kultur, ledarskap 

och affärsframgångar grundar sig i deras tre kärnvärden: Kunden i första hand, 

Respekt för individen och Kvalitet. (Scania2, 2015) 

2.2 Produktionssystem 

Scanias produktionssystem (SPS) är ett instrument, utvecklat av företagets anställda, 

som används för att utföra produktivitetsåtgärder (Scania3, 2015). Detta instrument 

bygger på Lean filosofi och används av Scania för att effektivisera produktionen och 

eliminera slöseri (SPS-Office, 2015). SPSs prioriteringar, värderingar, principer och 

metoder visualiseras genom SPS-huset, se Figur 1. Syftet med att visualisera SPS 

som ett hus är att det ska underlätta för minnet samt man enklare kan kommunicera 

instrumentet till hela organisationen (Petersson et.al, 2012, 35). 

 

Figur 1: Denna figur visar hur SPS-huset är uppbyggt. (SPS-Office, 2015) 

Grunden inom SPS är Scanias värderingar, se Figur 1. Värderingarna representerar 

hur Scania ska förhålla sig gentemot sina intressenter. Inom SPS är dessa tre: 

Kunden först, Respekt för individen och eliminering av allt slöseri (SPS-Office, 

2015).  

Huvudprinciperna inom SPS visualiseras genom SPS-husets väggar och tak, se 

Figur 1. De fyra huvudprinciperna som finns är: Standardiserat arbetssätt, 

Förbrukningsstyrd produktion, Rätt från mig och Ständiga förbättringar. 

Huvudprincipen Normalläge – Standardiserat arbetssätt är nedbruten i sex stycken 

underprinciper: Standardisering, Takt, Utjämnat flöde, Balanserat flöde, Visuellt och 

Realtid. Det är dessa sex underprinciper som kännetecknar normalläget. (Segerstedt, 

2008, 122) 
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Standardisering Denna princip bygger på att utförandet av arbetsuppgifter sker 

efter det bäst kända tillvägagångssättet. (Segerstedt, 2008, 122) 

Takt Takt representerar hur mycket man ska producera för att 

matcha efterfrågan, takttid används för att veta på en mer 

detaljerad nivå hur ofta en produkt måste produceras för att 

matcha efterfrågan. (Petersson et.al, 2012, 41) 

Utjämnat flöde Ett utjämnat flöde innebär att man fördelar arbetskrävande 

enheter jämnt under en arbetsdag. Detta när olika varianter 

kräver olika mycket material eller arbete under olika delar av 

processen. I och med detta förenklar man möjligheten till att 

hålla en hög resurseffektivitet samt att andelen arbetskraft kan 

hållas konstant för att klara av produktionen. (Segerstedt, 2008, 

123) 

Balanserat flöde Med ett Balanserat flöde planerar man att producera ett visst 

antal enheter per varje tidsenhet. Detta medför att man skapar 

ett känt och jämnt produktionsbehov. Detta förenklar arbetet 

med att utnyttja de resurser som finns på ett effektivt sätt. 

(Petersson et.al, 2012, 63) 

Visuellt  Denna underprincip innebär att man på ett enkelt och tydligt 

sätt ska kunna se hur arbetet fortskrider enligt normalläget. 

Detta kan till exempel ske i form av taktklockor och lampor. 

(Segerstedt, 2008, 123) 

Realtid Detta begrepp syftar på att hantera och uppmärksamma 

avvikelser direkt när dessa inträffar. Detta eftersom information 

anses vara en färskvara. (Segerstedt, 2008, 123) 

I mitten av SPS-huset finns Scanias prioriteringar. Dessa prioriteringar är 

säkerhet/hälsa/miljö, kvalitet, leveransprecision och ekonomi. Alla dessa ska 

prioriteras för att skapa en säker och lönsam verksamhet. Om några av dessa 

prioriteringar skulle stå i motsats till varandra ska man följa den prioritetsordning 

som illustreras i SPS-huset, se Figur 1. (Segerstedt, 2008, 122)  
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3. Teori 
I kommande avsnitt kommer den teori som legat till grund för genomförandet av 

detta examensarbete att presenteras. 

3.1 Värdeflödesanlys 

Syftet med en värdeflödesanalys är öka förståelsen samt kunskapen av en kedja av 

processer. Således blir målet med en värdeflödesanalys att kommande förbättringar 

inte ska suboptimera enskilda processer utan hela värdekedjan ska förbättras. Vid en 

värdeflödesanalys ska samtliga aktiviteter studeras, såväl värdeskapande aktiviteter 

som icke värdeskapande aktiviteter. (Petersson et al., 2009) 

Enligt Rother och Shook (2005), är värdeflödesanalys en metod där man analyserar 

en process genom att rita upp värde- samt informationsflödet. Första steget i en 

värdeflödesanalys blir således att rita upp det nuvarande flödet. Utifrån detta flöde 

ritar man därefter upp en målbild som man ska ta sig till med hjälp av kommande 

förbättringar. Enligt Lian och Van Landeghem (2007) är enkelheten 

värdeflödesanalysens främsta styrka. Däremot anser Lian och Van Landeghem 

(2007) att värdeflödesanalysens svagheter ligger i dess oförmåga att hantera 

osäkerhet samt komplexitet. Ytterligare svagheter är bland annat (Braglia, Zammori 

och Fosolini, 2009): 

 Värdeflödesanalyser är tidskrävande 

 Tar inte hänsyn till begränsningar i fabrikslayout 

 Passar bäst för raka produktionsflöden 

 Tar ingen hänsyn till variationer i ledtider på enskilda processer eller hela 

flödet 

3.2 Satsstorlekar 

Ökad konkurrens har bidragit till att det ställs högre krav på företags 

tillverkningsproccesser. Detta i form av effektivitet, kostnad och kundnöjdhet. Dessa 

krav har lett till att företag ständigt försöker hitta sätt att planera upp sina proccesser 

för att minimera den totala ledtiden. (Cruz and Nunez, 2010) Enligt Mikati (2009) är 

det av stor vikt att undersöka hur olika satsstorlekar påverkar ledtiden då denna i 

många fall hanteras som konstant och då oberoende på hur tillverkningsproccesen är 

planerad.  

Rabta och Reiner (2010) diskuterar de sätt som  olika satsstorlekar påverkar 

tillverkningsproccesser. De anser att det finns många fördelar med att tillverka i 

satser och en viktig faktor är att det vanligtvis existerar en fix omställningstid vid 

produktion av olika produkttyper. Fördelar med att planera produktionen utifrån 

stora satser är att man minskar antalet omställningar och på så sätt även de totala 

omställningstiden. Dessa fördelar med stora satser måste enligt dem jämföras med 

dess nackdelar. Några av dessa nackdelar är att stora satser medför större nivåer av 

produkter i arbete samt längre väntetider. De nämner även att stora satser medför att 

den värdeskapande tiden för varje enskild artikel i satserna blir lägre i förhållande 

till den totala ledtiden. 

  



7 

 

3.3 Sekvensleveranser 

När produktion av olika produktvarianter sker utefter en löpande-bandprincip är det 

av stor vikt att rätt komponenter monteras på rätt variant. Inom till exempel 

bilindustrin är det ett ofta förekommande att varianterna är många, detta på grund av 

att kunden har många valmöjligheter. Denna mängd av olika varianter skapar stora 

utmaningar för tillverkarna vid lagerhållning av komponenter. (Oskarsson, Aronsson, 

& Ekdahl, 2006, s. 97). För att lösa detta problem utnyttjas ett koncept som 

kallas ”Just-in-sequence” (Wagner & Silveira-Camargos, 2011). Det konceptet 

innebär att de komponenter som ska monteras på en bil på en viss position i flödet 

levereras dit i rätt ordning eller sekvens. Detta leder till att rätt produkt får rätt 

komponenter monterade. Utnyttjandet av detta koncept i en produktion som 

använder sig löpandeband-principen och med hög produktvariation leder till 

minskade lagernivåer och minskat bundet kapital. (Wagner & Silveira-Camargos, 

2011) 

3.4 Jobb-Shop schemaläggning problem 

Jobb-shop schemaläggning problemet är ett grundproblem som försöker hantera 

optimal schemaläggning vid exempelvis produktion (Azadeh et al, 2012). Enligt 

Van Laarhoven, Aarts och Lenstra (1992), är jobb-shop schemaläggning problemet 

ett av de svåraste problemen, med det menas hög komplexitet, som finns. Jobb-shop 

problem karakteriseras av tre stycken begränsande villkor (Azadeh et al, 2012):  

1. Uppgifterna på ett jobb måste utföras var för sig och kan inte utföras under 

samma tidsperiod 

2. En maskin kan endast utföra en uppgift på ett jobb 

3. En maskin kan inte utföra uppgifter på flera jobb samtidigt 

En formulering av Jobb-shop problemet är Mannes formulering från 1960. Vid 

denna formulering antar Manne (1960) att det existerar ett antal uppgifter n, varje 

enskild uppgift kräver i sin tur en viss tid 𝑎  för att bearbetas på en maskin. 

Nedanstående formulering härstammar från Mannes formulering, för mer exakta 

formuleringar och linjära omskrivningar hänvisas läsaren till Mannes artikel. 

𝑎𝑗 ∈ 𝑍+ Antal tidsenheter det tar för uppgift j att färdigställas. 

𝑥𝑗 = (1, … , 𝑇) Tidpunkt när en maskin påbörjar arbetet med en viss uppgift j. 

Målfunktionen i Mannes (1960) formulering fokuserar på att minimera den totala 

processtiden för uppgifterna 1,…, n. Således blir målfunktionen att minimera en viss 

tidpunkt 𝑡𝑠(1) där samtliga arbeten har utförts (2). 

min 𝑡𝑠         (1) 

𝑥𝑗 + 𝑎𝑗 ≤ 𝑡𝑠  ∀𝑗        (2) 

Utöver detta villkor formulerar även Manne (1960) sekventiella villkor (3). Antag 

att jobb 𝑗 och 𝑘 kräver 𝑎𝑗 och 𝑎𝑘 sammanhängande tidsenheter för att färdigställas. 

För att inget arbete ska tillverkas under samma tidsenheter på samma maskin kräver 

det att ett arbete antingen tillverkas innan eller efter alla andra arbeten. Då gäller 

följande villkor (3).  

𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ≥ 𝑎𝑘 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑥𝑘 − 𝑥𝑗 ≥ 𝑎𝑗      (3) 
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Manne (1960) föreslår tre typer av sekventiella villkor: 

 Svaga sekvensvillkor, uppgifter 𝑗 och 𝑘 kan inte utföras samtidigt på någon 

maskin 

 Starka sekvensvillkor, uppgift 𝑗  måste slutföras innan uppgift 𝑘  kan 

påbörjas 

 Leveransvillkor, uppgift 𝑗 måste ha slutförts innan en viss tidpunkt 𝑡 

3.5 Tidsvillkor och avropsmetoder 

Ett tidsvillkor är ett villkor där exempelvis en sats måste passera en eller flera 

processer inom ett visst tidsfönster (Tu och Chen, 2011). Om ett tidsvillkor 

överskrids kan detta leda till att ett arbete måste göras om och produkten kasseras. 

Det existerar flertalet avropsmetoder för att bestämma produktionsingång av arbeten. 

Några exempel är: 

 FIFU, Först in först ut. Vid denna avropsmetod passerar produkter genom 

ett flöde i samma ordning som de anländer in till flödet (Wu, Lin och 

Chien, 2010). 

 Ingen väntan. Denna metod är vanlig i företag som arbetar utefter just-in-

time metodik. Flödena är uppbyggda så att det inte existerar några 

mellanlager inom flödet. (Chang och Chen, 2000) 

 Reaktions kedja. Denna policy tar hänsyn till kvarvarande kapacitet för 

processer inom flödet. Om det existerar tillräckligt med kapacitet för 

processer längre ner i flödet tillåter denna policy nya enheter att äntra 

flödet. (Wu, Lin och Chien, 2010) 

 Tröskel. Denna metod bestämmer ett fixerat tak på buffertar inom flödet. 

De enskilda processerna inom flödet arbetar för fullt när nästkommande 

bufferts tröskelvärde inte är uppnått. (Wu, Lin och Chien, 2010) 1 

3.6 Diskret-event baserad simulerad värdekedja 

I sin artikel “Analysing the effects of Lean manufacturing using a value stream 

mapping-based simulation generator” föreslår Lian och Van Landeghem (2007) en 

metod där man använder sig av simulering för att kompensera för 

värdeflödesanalysens statiska natur samtidigt som enkelheten bibehålls. Författarna 

börjar med att klassificera samtliga symboler som används vid en värdeflödesanalys 

i fem kategorier: enheter som rör sig inom flödet exempelvis produkter, fysiska 

enheter exempelvis maskiner, lagerenheter, flödesstyrande enheter samt mätenheter. 

Lian och Van Landeghem (2007) fortsätter att beskriva hur de har skapat ett 

simuleringsprogram som utgår från värdeflödesanalysmetodiken. Kortfattat kan 

denna simuleringsmetod sammanfattas enligt följande. Till att börja med kartläggs 

nuläget med hjälp av en värdeflödesanalys. Därefter implementeras denna 

kartläggning i ett simuleringsprogram. Simuleringen är uppbyggd så att varje enhet i 

flödet representeras av en symbol. Dessa kopplas därefter samman. Denna 

sammankoppling representerar flödet mellan olika enheter i en värdekedja. 

                                                 
1Orginalkällan som Wu, Lin och Chien hänvisar till i sin artikeln är: Rose,O.1999.CONLOAD-A new 

release rule for semiconductor waferfabs. In: Winter simulation conference, 5-8 December 1999, 

Phoenix, Arizona, 850-855 
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Nästa steg blir således att köra simuleringsprogrammet dels utifrån nuläget samt 

med tänkta förändringar. Genom denna process kan användare på ett sådant sätt 

undersöka vad för påverkan tänkta förändringar kommer att ha på det studerade 

flödet. 

3.7 Återsampling  

Återsampling med återläggning, Bootstrap, är en metodik att utifrån ett empiriskt 

stickprov återskapa flera stickprov och därefter skatta exempelvis konfidensintervall, 

medelvärden, eller standardavvikelsen (Alm och Britton, 2008, 409). Kortfattat kan 

återsamplingsmetodiken beskrivas enligt följande (Efron, 1979): 

 Till att börja med utgår man från ett stickprov 𝑋 med n antal observationer. 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛 

Därefter dras ett nytt stickprov, med storlek n, utifrån det empiriska stickprovet 𝑋. 

Dragningen sker slumpmässigt där alla observationer i det empiriska stickprovet 𝑋 

har lika stor sannolikhet att bli valda. Detta resulterar i ett nytt stickprov 𝑋∗som 

benämns återsamplingsstickprovet. Eftersom återsamplingen sker med återläggning 

kan en observation väljas flertalet gånger eller ingen gång. Detta leder till att det kan 

existera skillnader mellan de olika återsamplingstickproven och mellan dessa och 

det empiriska stickprovet. Alm och Britton (2008, 411) rekommenderar att antalet 

återsamplingstickprov bör vara över 1000. 

Enligt Alm och Britton (2008, 411), existerar det två stycken fel vid återsampling. 

Det första felet uppkommer ur originalstickprovet och det andra felet uppkommer 

från antalet återsamplade stickprov. För att minska påverkan av det första felet kan 

man öka antalet observationer i originalstickprovet. Det andra felet går att minimera 

genom att öka antalet återsamplade stickprov.  
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4. Nuläget 
I detta avsnitt kommer Måleriet Chassis funktion att förklaras. Detta för att ge 

läsaren grundläggande kunskap angående verksamheten som arbetet behandlar.  

4.1 Funktion 

Måleriet Chassi är en produktionsenhet som utför lackeringsarbeten på vissa av 

lastbilarnas plast- och stålartiklar. Måleriet Chassis funktion är att vara leverantör till 

lastbilsproduktionen på Scania. När lastbilarna produceras monteras de på en 

produktionslina. För att möjliggöra att lastbilarna produceras i en jämn takt existerar 

det flertalet förmonteringar och Måleriet Chassi är en av dessa. 

4.2 Planering 

De arbeten som ska utföras på Måleriet Chassi styrs av hur lastbilsproduktionen är 

planerad. Eftersom de färdiga produkter som Måleriet Chassi producerar ska 

levereras in i sekvens till huvudproduktionslinan.  

De lastbilar som ska produceras på enheten i Södertälje fastställs 21 dagar i förväg 

(Krook, 2015). Planeringen sker hos avdelningen MSLP Produktionsplanering. Vid 

denna planering har de ett antal mixningsregler. Dessa regler existerar för att alla 

delar längs med produktionslinan ska klara av att producera utefter planeringen inom 

utsatt takt, detta leder i sin tur till ett balanserat och utjämnat flöde. De 

mixningsregler MSLP har som berör Måleriet Chassi är att (Vinsa1, 2015): 

 Sprida MCC-bilar och målartimmar jämnt över perioden 

 Sprida Kundkulörbilar jämnt över perioden, inte fler än tre per dag  

De mixningsregler som finns är av olika prioritet. Eftersom flertalet mixningsregler 

existerar är ett samspel mellan alla mixningsregler i princip omöjligt. I de fallen när 

två eller flera mixningsregler krockar prioriterar man att uppfylla de eller den 

mixningsregeln med högst prioritet. Tyvärr har mixningsreglerna som berör Måleriet 

Chassi låg prioritet och kan på så sätt bli utslagna av mixningsregler med högre 

prioritet. (Vinsa2, 2015) 

4.3 Leverans och buffert 

Måleriet Chassis arbetsdagar är längre än lastbilsproduktionens eftersom takttiden är 

längre på Måleriet Chassi. Detta medför att Måleriet Chassi måste bygga upp 

buffertar för att klara av att leverera produkter i tid till produktionslinan. I dagsläget 

arbetar de på så sätt att det som produceras en dag ska skickas in till 

produktionslinan allt mellan en till en och en halv dag senare (Krook, 2015). 
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4.4 Varianter 

Som nämnts ovan fokuserar examensarbete på tre olika arbetsvarianter: MCC, 

Metallic och KK. 

 

Figur 2: De artiklar som hör till UL är de till vänster om strecket, under hytt. De artiklar som hör till RL är de 

till höger om strecket, bakom hytt. (Scania4, 2011) 

Ett MCC arbete innebär att vissa plastartiklar är kundanpassade, det vill säga ska 

lackeras i en annan färg än standardfärgen grå. Inom MCC finns det två 

underkategorier. Dessa underkategorier illustreras i Figur 2 och betecknas UL och 

RL. Där UL är förkortning av Under Line och innehåller de MCC artiklar som sitter 

under hytt, alltså de artiklar som är till vänster om avskiljaren i Figur 2. RL är en 

förkortning av Rear Line, RL är de MCC artiklar som sitter bakom lastbilshytten och 

således de artiklar som är till höger om avskiljaren i Figur 2. Exempel på MCC 

artiklar är: stänkskärmar, stötfångare, insteg och batterikåpor.  

 

Figur 3: Denna figur illustrerar de olika valen en kund kan göra då färg väljs. I figuren är det färgen på 

stötfångare och framskärmar som illustreras. Figuren visar även att en lastbil har varierande lång ram och 

varierande antal axlar. (Scania4, 2011) 

När en kund väljer färg på sina MCC artiklar kan den välja att lackera dessa i samma 

färg som ram, hytt eller i en kontrastfärg, se Figur 3. Om en kund väljer att få MCC 

lackerat ingår det alltid UL artiklar och i vissa fall även RL artiklar, alltså antingen 

består ett arbete av varianten MCC av enbart UL eller både UL och RL. 

Metallic är även det lackering av plastartiklar och har även den samma 

underkategorier som MCC. Arbetsvarianten Metallic lackeras med en färgtyp som 

medför fler arbetsmoment vid lackeringsprocessen.   

I varianten KK ingår artiklar som består av materialet stål. KK består även den av 

två underkategorier, Ram och Detaljer. Om en kund beställer att få KK lackerat 

ingår det alltid både Ram och Detaljer. 
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4.5 Lackering 

Arbetsmomenten vid lackeringen skiljer sig åt mellan de tre olika arbetsvarianter 

MCC, Metallic och KK. På grund av att det är olika typer av material som lackeras 

och att det är olika färgtyper som används. Gemensamt för de tre arbetsvarianterna 

är om någon arbetsprocess, förutom andra torkningen i ugn, har påbörjats ska denna 

avslutas under samma arbetsdag. 

På alla varianter läggs till en början en grundlack (Lack 1) efter att grunden har 

blivit lagd måste den torka. För MCC och Metallic sker denna torkning (Ugn 1) i 

ugn däremot så torkar grundlacken för KK i lackeringsbox. Det är viktigt att tiden i 

Ugn 1 för MCC och Metallic är som kortast 15 minuter och längst 20 minuter, om 

detta tidsfönster inte efterlevs riskerar satsen att behöva kasseras. 

Efter att grunden lagts och att den har torkat för MCC och KK läggs Topplack (Lack 

2). Därefter sluttorkas satsen i ugn (Ugn 2). För Metallic skiljer sig det sista steget i 

lackeringsprocessen. Först läggs ett lager med en vattenbaserad färg (vattenbas 1) 

efter det får artiklarna stå och torka i box. När vattenbas 1 torkat kontrolleras och 

justeras det första vattenbaserade lagret. Detta gör dem på grund av att de vill 

minska risken att behöva lackera om satsen på grund av kvalitetsbrist av just 

arbetsvarianten Metallic.  Därefter lackeras ytterligare ett lager vattenbaserad färg 

(vattenbas 2). Även detta lager torkas i lackeringsboxen. Efter att vattenbas 2 har 

torkat utför lackerarna en kontroll på satsen och undersöker om justeringar måste 

utföras. Efter att båda lagren vattenbas har lagts, torkats, kontrollerats och justerats 

läggs det sista lagret lack, klarlacken. Efter att klarlacken har lagts torkar Metallic i 

ugn (Ugn 2).  

4.6 Informationsdokument 

Alla artiklar som ska lackeras hos Måleriet Chassi finns i deras materiallager, det 

existerar två sorter av materiallager: artikellager och sekvenslager. Artikellagret 

lagrar standardartiklar som ser likadana ut på alla bilar och sekvenslager lagrar 

specifika artiklar som matchas mot ett specifikt chassinummer, se Teori 3.3 

Sekvensleveranser. När operatören på stationen plockning ska plocka de artiklar som 

ska lackeras på ett arbete utgår denne från en monteringsanvisning (MONA). Dessa 

placeras sedan på vagnfixturerna innan de går in i lackeringsbox för målning. 

MONA beskrivningen innehåller information om vilka artiklar som ska ingå i en 

specifik sats. Ytterligare ett informationsdokument som lackerarna använder sig av 

är MCC-rapporten. I MCC-rapporten kan en lackerare utläsa information som 

exempelvis kulör typ, vilka bilar som ska lackeras samt vilka arbetsvarianter som 

ska utföras på varje chassinummer (Metallic, MCC, KK och 

Efterproduktionsarbeten).  
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4.7 Arbetsmetodik 

I dagsläget sker alla MCC, Metallic samt KK arbeten i Gul och Blå lackeringsbox 

samt att kvällsskiftet utnyttjar lackeringsboxen Proffsen för att lackera en sats, se 

Figur 4. 

 

Figur 4: Figuren visar hur arbetsplatsen Måleriet Chassi är uppbyggd. Pilarna representerar flödet av artiklar 

som det ser ut i dagsläget. 

På avdelningen finns det tre arbetslag per skift. Två av dessa arbetar med MCC, 

Metallic samt KK flöden. Dessa två arbetslag arbetar varannan vecka i den Blå 

lackeringsboxen och varannan vecka i den Gula lackeringsboxen. 

Dessa fyra-fem personer arbetar i sin tur i lackeringspar. Lackeringsparen i sin tur 

lackerar varannan sats, detta för att minimera den tid de faktiskt lackerar. När ett 

lackeringspar inte befinner sig i en lackeringsbox utför de andra arbeten. 

Anledningen till att arbetslagen alternerar mellan lackeringsboxarna är att arbetet när 

man inte befinner sig i lackeringsbox skiljer sig åt. Det lag som arbetar i Gul 

lackeringsbox ansvarar för plockning av artiklar. Arbetsordningen vid processen 

Plock kan beskrivas enligt följande. Till att börja med läser lackeraren in en MONA-

beskrivning för det aktuella arbetet. Därefter hämtar lackeraren de artiklar som skall 

lackeras och placerar därefter dem på vagnfixturer. Därefter tvättar och slipar en 

annan lackerare artiklarna. Det andra lackeringslaget, Blå lackeringsbox, utför 

kontroll och justeringsarbeten under den tid de inte är i lackeringsbox. Efter 

processen Kontroll/Justering placeras satserna i färdigvarulager där de inväntar 

leverans till huvudproduktionslinan. 

Det tredje arbetslaget arbetar i lackeringsboxen Snabben. Deras arbetsuppgifter 

skiljer sig något åt jämfört med de andra två arbetslagen. Det beror på att de utför 

Efterproduktionsarbeten samt större justeringsarbeten av lackerade MCC, KK och 

Metallic artiklar. Efterproduktionsarbeten är arbeten som sker efter att lastbilen har 

producerats på produktionslinan. Vanliga exempel på sådana är justering av skador 

som skett vid huvudproduktionslinan. Flödet av Efterproduktionsarbeten kommer 

inte att beröras i denna rapport, se 1.4 Avgränsningar. 

Gul och Blå lackeringsbox är de boxar som har bäst luftfiltrering. Eftersom 

luftfiltreringen är sämre i lackeringsboxarna Snabben och Proffsen klarar inte dessa 

boxar av samma mängd och storlek på arbeten som Gul och Blå lackeringsbox. 

Därför allokeras merparten av MCC, Metallic och KK arbetena till Blå och Gul 

lackeringsbox. 



14 

 

4.8 Processkartläggning 

Tabell 1: Denna tabell visar de olika varianternas ledtider i minuter för varje process i flödet. KK står och torkar 

i lackeringsboxen efter Lack 1 och har därför endast en Ugns-tid, Ugn 2,sluttorkning.  

Variant Plock Lack 1 Ugn 1 Lack 2 Ugn 2 Kontroll/Justering 

MCC 42 30 15-20 30 60 42 

Metallic 42 30 15-20 110 90 42 

KK 42 80 - - 60 42 

Det finns sex processer i flödet där värdeskapande aktiviteter utförs på artiklarna. 

Dessa sex processer är: Plock, Lack 1, Ugn 1, Lack 2, Ugn 2 och Kontroll/Justering. 

Kontroll/Justering är två separata processer, på grund av deras relation behandlas de 

som en gemensam process i detta arbete. De ledtider som dessa processer har, 

således dess standardtider, presenteras i Tabell 1. Som illustreras i Tabell 1 är 

ledtiderna för processerna Plock och Kontroll/Justering lika för alla arbetsvarianter. 

Tabellen visar även att lackeringsprocesserna, som betecknar processerna: Lack 1, 

Ugn 1, Lack 2 och Ugn 2, skiljer sig åt för de olika varianterna, detta samtidigt som 

de går i samma flöde. En annan sak som skiljer lackeringsprocesserna från Plock 

och Kontroll/Justering är att de sistnämnda startar 90 minuter efter lackering- och 

ugn processerna.  Arbetsvarianten KK Ram går inte igenom processen 

Kontroll/Justering. 

Som kan utläsas från Tabell 1 är standardledtiderna för Lack 1, Ugn 1, Lack 2 för 

MCC max 80 minuter, för Metallic 160 minuter och för KK 80 minuter. Den takttid, 

90 minuter för MCC och KK samt 180 minuter för Metallic, som existerar idag är 

baserad på kapaciteten för dessa tre processer i flödet. Det existerar en differans 

mellan takttiden och standardledtiderna, detta eftersom att de har en inbyggd Overall 

Production Rate (OPR), som ska täcka upp för oförutsedda fel så att de fortfarande 

klarar att producera inom takttiden (Wirde, 2015). Enligt den takttid som existerar 

idag är tanken att två stycken satser ska gå in i ugn för sluttorkning var 90:e minut. 

Som går att utläsa från Tabell 1 utförs endast Lack 1 för KK, detta beror på att när 

grundlacken har lagts torkar KK i lackeringsboxen. 

 
 Figur 5: Figur 5 illustrerar flödet på Måleriet Chassi. Som figuren visar existerar det två stycken parallella 

lackeringsboxar med tillhörande ugnar. 

I Figur 5 illustreras det ett mer exakt flöde, här illustreras Kontroll och Justeringen 

som två skilda processer. Eftersom det finns två lackeringsboxar utförs två arbeten 

parallellt med varandra. Det fungerar så att när en sats går in i en lackeringsbox kan 

ingen annan sats produceras i den lackaringsboxen förens den pågående satsen går in 

för sluttorkning, sluttorkningen betecknas som Ugn 2 i Tabell 1. I Figur 5 

illusteraras detta flöde av artiklar mellan lackeringsboxarna och ugnarna med tre 

pilar, när ett jobb går in i ugn en andra gång kan nästa jobb påbörjas i 

lackeringsboxen.  

För att hantera variationer i arbetsbelastning i det parallella flödet existerar det två 

stycken mellanlager, dessa benämns Buffert 1 och Buffert 2 se Figur 5. En annan 

funktion Buffert 1 har är att hantera problemet som uppstår av att processen Plock 
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startar 90 minuter senare. Detta leder till att minst fyra lackeringstakter behöver stå i 

Buffert 1 när de första lackeringsparen anländer till Måleriet Chassi för dagskiftet. 

Om det inte existerar satser i Buffert 1 på morgonen när första lackeringsparen 

påbörjar arbetet riskerar Måleriet Chassi förlora kapacitet den dagen.  

4.9 Kapacitet 

Måleriets Chassis kapacitet mäts i antalet lackeringstakter som är tillgängliga under 

en viss tid. De olika varianterna av arbeten som Måleriet Chassi utför tar olika lång 

tid att genomföra och motsvarar därför olika antal lackeringstakter. En 

lackeringstakt på Måleriet Chassi representeras idag av en tidsperiod på 90 minuter. 

Tabell 2: Måleriets Chassis kapacitet i antalet lackeringstakter som kan produceras per dag, per skift och totalt 

för en hel vecka visas i denna tabell. 

Skift Måndag - Torsdag Fredag Totalt/vecka 

Dag 12 12 60 

Kväll 11 0 44 

Totalt 23 12 104 

Produktionskapaciteten för Måleriet Chassi är i dagsläget 104 lackeringstakter i 

veckan. På Måleriet Chassi arbetar de två skift måndag till torsdag och ett skift på 

fredagar. De dagar de arbetar i två skift har de en produktionskapacitet på 23 

lackeringstakter och under fredagen har de en produktionskapacitet på 12 

lackeringstakter, se Tabell 2.  

Tabell 3: Schema för dagskiftet med passens beteckning, tidsintervall och tidsåtgång. 

Pass Tidsintervall (kl) Tid (min) 

Block 1 05:30 – 08:30 180 

Frukost 08:35 – 09:00 25 

Block 2 09:00 – 12:00 180 

Lunch 12:00 – 12:35 35 

Block 3 12:35 – 16:00 205 

Block 4 16:00 – 00:00 4252 

Dagskiftet består av tre block som separeras av två raster, dessa raster är frukost och 

lunch och alla som arbetar dag har raster på samma tider, se Tabell 3. Kvällsskiftet 

har flytande raster och består således inte av block som dagen gör, personalen på 

kvällsskiftet tar sin rast när tillfälle ges.  

Tabell 4: Denna tabell visar de olika arbetsvarianterna som existerar och antalet lackeringstakter de motsvarar. 

A.variant MCC UL MCC RL Metallic UL Metallic RL Ram Detaljer 

L.takter 1 1 2 2 1 1 

Som nämnts tidigare ser arbetsprocesserna för de olika varianterna olika ut. Detta 

innebär att de varianter som finns motsvarar olika antal lackeringstakter, dessa visas 

i Tabell 4. Antal arbeten som kan utföras utgår från den befintliga kapaciteten och 

medför att 104 lackeringstakter kan allokeras till Måleriet Chassi varje vecka. När 

planeringen tar emot beställningar ser de till att antalet lackeringstakter som arbetena 

medför inte överstiger denna kapacitetsnivå.  

Om ett arbete ska utföras på en variant som innehåller både UL och RL räknas antal 

lackeringstakter så som Tabell 4 anger för MCC och Metallic satser. Där hanteras en 

UL och RL som separata satser vid lackeringen, se Tabell 4. Detsamma gäller för 

                                                 
2 Exkluderat två stycken raster 30 och 25 minuter vardera. 
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KK, där Ram och Detaljer hanteras separat vid lackering. Detta resulterar i att det 

existerar sex stycken satsvarianter, se Tabell 4. 

Vid MCC och Metallic behövs det ett visst antal vagnfixturer, detta antal beror på 

hur lastbilen ser ut och på hur många artiklar som ska lackeras. Om varianten har 

UL kan den behöva allt från en vagnfixtur till fem vagnfixturer. Om den har RL, 

som medför en större variation, kan den behöva allt från en vagnfixtur till åtta 

vagnfixturer. Ett exempel på denna variation: om plastartikeln stänkskärm ska 

lackeras beror antalet vagnfixturer som behövs till detta jobb på antalet bakaxlar 

som lastbilen består av, detta eftersom varje axel kräver en vagnfixtur, se Appendix 

5 för exempel på vagnfixturer.  

Lackeringsboxarna och ugnarna har en begränsad storlek och får således endast plats 

med ett begränsat antal vagnfixturer åt gången. I dagsläget, för att bibehålla kvalitet, 

är det sagt att det inte får vistas mer än fyra vagnfixturer åt gången i vardera 

lackeringsbox. Ugnarna är större än lackeringsboxarna och rymmer två satser, 

uppskattningsvis åtta vagnar. Ett problem som kan uppstå är de fall när en sats 

innehåller fler än fyra vagnfixturer. När detta sker delas satsen upp så att max fyra 

vagnfixturer lackeras åt gången. Vid dessa händelser tappar Måleriet Chassi 

produktionskapacitet vilket resulterar i förlorade intäkter (Krook, 2015). Detta 

eftersom en uppdelning medför produktion av satser som inte var inplanerade. På 

grund av den kapacitetsförlust som dessa uppdelningar medför försöker Måleriet 

Chassi samköra de överblivna vagnfixturerna med en mindre sats av samma färg 

eller så bryter man mot rekommendationen att lackera max fyra vagnfixturer åt 

gången. 

Om en lastbil har KK arbete innehåller den alltid både Ram och Detaljer och som 

sagts behandlas dessa separat och står för en sats vardera. Måleriet Chassi erhåller 

inte någon information angående storleken på KK arbeten. Detta medför att antal 

vagnfixturer för Detaljer inte kan förutspås på samma sätt som man kan göra för 

MCC och Metallic. Storleken på Ram är oväsentligt eftersom denna variant alltid 

hanteras som en sats. 

4.10 Tidsstudier 

För att få en tydligare bild av arbetssättet och flödet genomfördes ytterligare 

observationer. Fokus vid dessa observationer var att identifiera om tiderna, enligt de 

arbetsstandarder som erhållits, stämde överens med verkligheten.  Den del av flödet 

som observerades var lackerings och ugnstider. Resultaten från dessa observationer 

presenteras i Diagram 1,2 och 3. 



17 

 

 

Diagram 1: Detta diagram visar de processtider som erhölls från observationer av jobbvarianten Metallic vid 

lackering och ugn. 

 

Diagram 2: Detta diagram visar de processtider som erhölls från observationer av jobbvarianten KK vid 

lackering och ugn. 

 

Diagram 3: Detta diagram visar de processtider som erhölls från observationer av jobbvarianten MCC vid 

lackering och ugn. 

I Diagram 1, 2 och 3 representerar X-axeln arbetsmomenten för de olika varianterna. 

Metallic innehåller fler moment och har därefter fler steg i X-axeln. Från dessa 
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observationer går de att utläsa att de jobb som observerades höll sig inom takttiden, 

90 minuter för MCC och KK samt 180 minuter för Metallic, däremot skilde sig 

tiderna åt emellan satserna. Den arbetsvariant som innehöll minst variation var de 

satser som var MCC, se Diagram 3. 

De tidsvariationer som existerar mellan och inom de olika arbetsvarianterna kan 

bero på att dessa satser krävde olika antal av vagnfixturer, hade olika långa ramar, 

bestod av olika typer av artiklar samt att det är olika lackerare som genomfört 

arbetet. (Rådström, 2015) 

4.10.1 Värdeflödeskartläggning 

Den tidsstudie som presenterats ovan utvecklades med en undersökning av hela 

flödet. Detta genomfördes för att se hur mycket värdeskapande tid som produktionen 

lägger på varje enskild artikel. Detta genomfördes efter att varje process i flödet var 

kartlagt. Denna värdeflödesanalys genomfördes enligt Rother och Shooks riktlinjer, 

se avsnitt 3.1 Värdeflödesanalys. 

Under denna undersökning följdes två stycken, olika typer, av artiklar tillhörande en 

MCC variant. MCC valdes på grund av att det är den vanligast förekommande 

varianten. Under denna tidsstudie följdes artiklarna genom hela flödet, samtliga 

arbetsmoment och tiderna för dessa noterades. Tidtagningen startade när arbetet på 

denna sats inleddes på processen Plock och avslutades när hela satsen var klar vid 

processen Kontroll/Justering. 

Den totala genomloppstiden för en MCC-sats uppmättes till sju timmar och 26 

minuter. Av den totala tiden en artikel spenderade i flödet är endast 3,1 procent 

värdeskapande.  

 

 

Diagram 4: Detta diagram visar hur stor del av det arbete som utförs på en enskild artikel som är värdeskapande 

samt icke värdeskapande tid. 

45 procent av tiden spenderar artikeln på väntan när värdeskapande arbete utförs på 

andra artiklar i samma sats och 51,8 procent av tiden är icke-värdeskapande, se 

Diagram 4.  
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4.11 Kvalitet 

Det är noga att de artiklar som lackeras är av god kvalitet. För att säkerhetsställa 

detta har Måleriet Chassi en position där kontroll och justering utförs. En vanlig 

kvalitetsmiss som identifieras vid kontrollstationen och som sedan kräver justering 

är damm. Dammkornen skapar synliga utbuktningar i lacken som sänker kvalitén på 

de färdiga produkterna. Orsaken till dessa dammkorn är att filtren i 

lackeringsboxarna inte lyckas filtrera bort allt damm ur lackeringsboxarna. Detta 

faktum, i samband med att lackerare öppnar dörrarna till lackeringsboxarna under 

lackeringsprocessen, ökar risken för dammpartiklar att fästa på lackeringsytan. 

(Rådström, 2015)  
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5. Metod 
I detta avsnitt av rapporten kommer tillvägagångsättet av arbetet att presenteras. 

5.1 Modellering 

För att identifiera satsstorlekens påverkan på kapacitet modellerades 

produktionsflödet. Modellen skapades i programmeringsspråket Python. Viss analys 

har även skett i programmet R. I kommande avsnitt kommer modellen att 

presenteras.   

5.1.1 Variabel klassificering 

Initialt skapades följande variabler. 

𝑙𝑖𝑝 = 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑖 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑝      (1) 

𝑙𝑖𝑝 = [
42 35 20 35 60 42
42 90 0 0 60 42

42 40 20 110 90 42
] , 𝑖 =  {

1 𝑖𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑖 ä𝑟 𝑀𝐶𝐶
2 𝑖𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑖 ä𝑟 𝐾𝐾

3 𝑖𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑖 ä𝑟 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖𝑐
 

  

𝑡𝑖𝑝𝑑 = 𝑆𝑎𝑡𝑠 𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 𝑑𝑎𝑔 𝑑   0 ≤ 𝑡 ≤ 990   (2) 

𝑑 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 det 𝑡𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑖  (3) 

5.1.2 Hantering av indata 

Vid detta examensarbete har en historisk orderlista, MCC rapporten, använts. Ett 

utdrag från denna orderlista hittas i Appendix 1. Orderlistan sträcker sig från 2014-

05-07 till och med 2015-02-24 och består av 2189 lastbilar. Denna innehåller 

information angående alla arbeten som utförts på Måleriet Chassi under denna 

tidsperiod.  

Det historiska datat visar vilka arbeten som har utförts där information finns 

angående MCC, Metallic, KK och Efterproduktionsarbeten. I detta arbete har fokus 

enbart legat vid att identifiera MCC, KK och Metallic.  

Utifrån detta data har det identifierats om Metallic och MCC har UL och/eller RL 

samt hur många artiklar som dessa har innehållit. Detta har kompletterats med 

information angående de vagnfixturer som artiklarna placeras på vid lackering. 

Beroende på vilka artiklar som ska lackeras behövs ett visst antal vagnfixturer, detta 

antal beror på vilken typ av artiklar som ska lackeras och på hur många axlar 

lastbilen har. Denna information har lett till att antalet vagnfixturer till varje typ av 

arbete kan identifierats. Ur orderlistan gick det att utläsa att majoriteten av satserna 

antingen innehöll tre eller fyra stycken vagnar. Enbart cirka fem procent av satserna 

innehöll fler än 4 vagnar. Det har även identifierats om KK arbeten ska utföras, vid 

KK ingår både Ram och Detaljer och information angående storleken på dessa 

arbeten inte går att utvinna från det historiska datat. För exempel se Appendix 3 och 

den del av tabellen som motsvarar Nuläget. 

5.1.3 Målfunktionen 

Eftersom modellen ska köra igenom samtliga ingående order kan antalet tidsenheter 

överstiga den övre begränsning som finns för 𝑡 (2). Om så är fallet påbörjas en ny 

produktionsdag 𝑑. Detta sker tills dess att samtliga order har genomgått samtliga 

steg i produktionsflödet. Detta leder således till att målfunktion (4) syftar på att 

minimera antalet produktionsdagar 𝑑  när samtliga order har passerat samtliga steg i 
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processen (5). Denna målfunktion fungerar som den Manne använde sig av vid jobb-

shop schemaläggning problem, se Teori 3.4 Jobb-shop schemaläggning problem. 

𝑚𝑖𝑛 𝑑         (4) 

𝑡𝑖𝑝𝑑 + 𝑙𝑖𝑝 ≤ 990, 𝑝 = 6 ∀𝑖, 𝑑       (5) 

Det aktuella produktionsflödet på Måleriet Chassi tillåter fler än en sats att bearbetas 

i en av processerna samtidigt. Dessutom existerar det arbetsvarianter som har flera 

uppgifter på samma maskin. Dessa arbetsvarianter leder till att det blev 

problematiskt att ställa upp de sekventiella villkoren för ett jobb-shop problem, se 

Teori 3.4 Jobb-shop schemaläggning problem. Det som även undersöktes var 

satsstorlekarnas påverkan på flödet. Detta ledde till att 𝑖  blir beroende av den 

aktuella uppdelningen. Vilket ledde till att modellen var tvungen att undersöka 

samtliga möjliga uppdelningar. 

Det är därför troligt att denna modell hade resulterat i en väldigt hög komplexitet 

dels på grund av grundproblemet samt antalet processer i flödet. Därför skapades en 

simuleringsmodell med mål att uppskatta 𝑑 (4). 

5.1.4 Produktionsmodellen 

Den modell som skapades för att uppskatta 𝑑  (4) utgick från Lian och Van 

Landgehems teori för att skapa en diskret-event baserad simuleringsmodell, se 

avsnitt Teori 3.6 Diskret-event baserad simulerad värdekedja. Utifrån 

värdeflödesanalysen modellerades modellen upp för att möjliggöra flertalet tester 

vid förändrade parametrar, satsstorlekar och ledtidsparametrar. Denna modell 

kommer hädanefter benämnas som produktionsmodellen. Produktionsmodellen är 

uppbyggd så att den ska representera flödet på Måleriet Chassi. 

Produktionsmodellen startar med att läsa in en orderlista. Denna orderlista är 

sekvensplanerad utifrån produktionen på huvudproduktionslinan, se avsnitt 3.3 

Sekvensleveranser. I denna orderlista existerar det information om vilka typer av 

arbeten som ska utföras på ett specifikt chassinummer samt information om färgval 

och antalet axlar. 

 
Figur 6: Denna figur illustrerar med kryss de processer och buffertar samt med cirklar de kapacitetsmätpunkter 

som produktionsmodellen hanterar i flödet på Måleriet Chassi. 
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Till att börja med undersöker produktionsmodellen vilka typer av arbeten som ska 

utföras på ett specifikt chassinummer. För varje arbetsvariant tar 

produktionsmodellen reda på vilken färg som ska lackeras och antalet vagnfixturer 

som krävs för att utföra arbetet, se avsnitt 5.1.2 Hantering av indata. Därefter skickas 

varje order in i flödet för Måleriet Chassi utifrån den förutbestämda 

sekvensordningen. Produktionsmodellen loggar in och ut tider för varje enskild 

arbetsprocess samt buffert för varje order, se Tabell 5 för exempel samt kryssen i 

Figur 6. Vid den första ugnsprocessen samt efter Kontroll/Justering loggar modellen 

antalet satser som har passerat dessa processer, se cirklarna i Figur 6. 

Produktionsmodellen beräknar därefter medelkapaciteten för Måleriet Chassi baserat 

på hur många arbeten som passerat Kontroll/Justering på daglig basis. Det mål 

modellen har är att slutföra en viss mängd arbeten på så få dagar som möjligt, se 

5.1.3 Målfunktionen.  

Tabell 5: Denna tabell visar ett exempel på hur modellen loggar in och ut tider i minuter för de arbeten som 

passerar en viss process i flödet. 

Sats id Chassi nr Artikel typ In tid Ut tid  Sats ratio (%)  

1 2099595 MCC 90 133 100 

2 2099628 MCC Metallic 135 178 100 

3 2099618 MCC 180 223 100 

Till att börja med modellerades nuläget upp. Detta för att kunna validera modellen 

så att den representerade verkligheten. Därefter implementerades vissa förändringar 

i modellen för att undersöka effekter av möjliga förbättringar. Efter att 

förändringarna implementerades kördes modellen med nulägesinställningen för att 

återigen verifiera modellen efter förändringarna. I kommande avsnitt kommer de 

villkor och förändringar som modellerades in i produktionsmodellen presenteras. 

Till att börja med kommer modellen som representerar nuläget att beskrivas. 

Därefter kommer de förändringar som gjordes på modellen att förklaras.  Till att 

börja med förändras variabeln 𝑡𝑖𝑝𝑑 till 𝑡𝑖𝑝.  

5.1.4.1 Förenklingar 

Eftersom Måleriet Chassi producerar efter en förutbestämd orderlista som inte har 

anpassats för Måleriet Chassis förutsättningar kan de uppstå fall i slutet av dagen 

som skapar problem. Ett exempel är om en Metallic sats står först i kön i Buffert 1 

men kvarvarande tid är för kort för en Metallic sats att hinna igenom samtliga 

lackeringsprocesser. Om så är fallet och det hade varit möjligt att producera en MCC 

eller KK under denna tid tappar man produktion. I verkligheten planeras sådana fall 

bort manuellt. I modellen sker detta genom att modellen undersöker om det existerar 

någon MCC längre bak i Buffert 1:s kö. När det existerar ett sådant fall lyfts MCC 

fram och placeras först i kön så att den kan påbörja lackeringsprocessen. 

Ytterligare en förenkling som införts vid modelleringen är att rasttiderna har 

subtraheras bort från den totala arbetstiden på en dag. Om rasttiderna skulle 

modellerats in som fasta tidpunkter i modellen skulle detta kräva en 

schemaläggningsmodell. Problematiken med modellerandet av ett sådant problem 

har berörts i avsnitt Målfunktionen. 

5.1.4.2 Villkor produktionsmodell-nuläge 

I kommande avsnitt kommer de villkor som modellerades in modellen att beskrivas. 

Dessa villkor modellerades in för att modellen skulle återspegla den nuvarande 

arbetsmetodiken. 
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Villkor 6 säkerhetsställer att ingen sats påbörjar processen Plock innan 90 

minuter. 

𝑡𝑖𝑝1
≥ 90           (6) 

Villkor 7 säkerhetsställer att enbart en sats plockas åt gången.  

𝑡𝑖−1𝑝1
+ 𝑙𝑖−1𝑝1

≤ 𝑡𝑖𝑝1
       (7) 

Villkor 8 säkerhetsställer att ingen sats påbörjas att plockas om satsen inte 

hinner plockas färdigt innan dagens slut. 

𝑡𝑖𝑝1
+ 𝑙𝑖𝑝1

≤ 990        (8) 

Villkor 9 säkerhetsställer att en sats inte går in i Buffert 1 förrän den har 

hunnits plockats färdigt. 

𝑡𝑖𝑝1
+ 𝑙𝑖𝑝1

≤ 𝑡𝑖𝑏1
        (9) 

Villkor 10 säkerhetsställer att en sats inte kan påbörja grundlackering 

innan den har gått in i Buffert 1. 

𝑡𝑖𝑏1
≤ 𝑡𝑖𝑝2

        (10) 

Villkor 11 säkerhetsställer att det inte kan existera fler än fyra satser i 

Buffert 1. Detta beror på att det existerar ett begränsat utrymme. Således 

blir tröskelvärdet fyra satser, se avsnitt 3.5 Tidsvillkor och avropsmetoder. 

𝑡𝑖𝑝2
≤ 𝑡𝑖−4𝑏1

        (11) 

Villkor 12 säkerhetsställer att ingen sats påbörjar process Lack 1 om den 

inte hinner igenom samtliga lackeringssteg under den dagen. 

𝑡𝑖𝑝2
+ 𝑙𝑖𝑝2

+ 𝑙𝑖𝑝3
+ 𝑙𝑖𝑝4

≤ 990      (12) 

Villkor 13 säkerhetsställer att föregående sats har gått igenom samtliga 

steg i lackeringsprocessen innan nästkommande sats kan påbörja Lack 1. 

𝑡𝑖−1𝑝5
≤ 𝑡𝑖 𝑝2

        (13) 

Villkor 14 säkerhetsställer att det inte får vara fler än två satser i en ugn 

samtidigt. 

𝑡𝑖𝑝5
+ 𝑙𝑖𝑝5

≥ 𝑡𝑖−2𝑝3
       (14) 

Villkor 15 säkerhetsställer att en sats 𝑖 måste ha gått igenom Ugn 2 innan 

den kan gå in i Buffert 2. 

𝑡𝑖𝑝5
+ 𝑙𝑖𝑝5

≤ 𝑡𝑖𝑏2
       (15) 

Villkor 16 säkerhetsställer att en sats måste gått igenom Buffert 2 innan 

den kan gå in i processen Kontroll/Justering. 

𝑡𝑖𝑏2
≤ 𝑡𝑖𝑝6

        (16) 

Villkor 17 säkerhetsställer att processen Kontroll/Justering inte inleds på 

någon sats förens efter 90 minuter. 

𝑡𝑖𝑝6 
≥ 90         (17) 
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Villkor 18 säkerhetsställer att bara en sats kan vistas i processen 

Kontroll/Justering åt gången. 

𝑡𝑖−1𝑝6
+ 𝑙𝑖−1𝑝6

≤ 𝑡𝑖𝑝6
       (18) 

Villkor 19 säkerhetsställer att ingen sats går in i processen 

Kontroll/Justering om satsen inte hinner färdigt i denna process innan 

dagens slut. 

𝑡𝑖𝑝6
+ 𝑙𝑖𝑝6

≤ 990        (19) 

5.1.4.2.1 Överföringsfunktioner mellan dagar 

De satser som påbörjas på en dag och inte hinner färdigställas på den dagen sparas 

undan som pågående arbeten i processen till nästkommande dag. Satser sparas 

undan i modellen på två stycken positioner: Buffert 1 och Buffert 2, se Figur 6. 

Dessa satser är således placerade längst fram i kön när nästkommande dag startar.  

5.1.4.2.2 Parallellt flöde vi lackeringsboxar och ugnar 

Eftersom det existerar två stycken lackeringsboxar och ugnar delas flödet efter 

Buffert 1 och återstrålas vid Buffert 2, se Figur 5. I modellen är vardera 

lackeringsbox kopplad till varsin ugn. Ingen sats kan färdas mellan dessa parallella 

flöden, se Figur 5. 

5.1.4.3 Förändring 

Det som undersöktes var om det var möjligt att minska genomloppstiderna per sats 

och på så sätt öka andelen värdeskapande tid för varje artikel. Tanken var att 

undersöka om det fanns möjlighet att dela upp satserna som de hanteras idag till 

mindre satser och på ett sådant sätt minska genomloppstiden och öka kapaciteten.  

5.1.4.3.1 Förändring av satser 

Till att börja med förändrades definitionen av vad en sats är. I dagsläget klassificeras 

en sats som Tabell 4 anger. Den förändring som skedde var att satserna styckades 

upp till flera mindre satser, om satserna var av varianten MCC, med avseende på 

antalet vagnar. Således kunde ledtiderna vid varje arbetsmoment förkortas. Denna 

uppdelning resulterade i att den värdeskapande tiden i relation till den totala 

genomloppstiden ökade, se Teori 3.2 Satsstorlekar. 

Eftersom det inte existerade någon data hur lång tid det tog att lackera enbart en eller 

två vagnar var denna tid tvungen att uppskattas. För att lyckas uppskatta denna 

ledtid beräknades medelledtiden per vagn utifrån observationerna i nuläget. Därefter 

verifierades denna tid med en av gruppledarna på Måleriet Chassi. Genom detta 

tillvägagångssätt uppskattades ledtiden per vagn vid lackeringsmomenten till åtta 

minuter. För de två andra processerna Plock samt Kontroll/Justering är det en fråga 

om bemanning och strukturering av arbetssysslor för befintlig personal när det 

kommer till ledtider. Därför ansåg ledande personal på Måleriet Chassi att dessa 

ledtider kunde anpassas efter maximal produktion vid lackeringsprocessen. 

Eftersom ledtiden för en vagnsfixtur uppskattades till åtta minuter för 

lackeringsmomenten undersöktes följande uppdelningar. 

 Samtliga satser delas upp så att en sats maximalt består av två vagnar 

 Samtliga satser delas upp så att en sats maximalt består av en vagn 

 Endast satser som består av mer än fyra vagnar delas upp, nuvarande 

arbetsmetodik  
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Anledningen till att en indelning med maximalt tre vagnar inte genomförs är att 

denna typ av indelning inte skulle ha en positiv påverkan på kapaciteten. Eftersom 

en sats måste hinna färdiglackeras på 20 minuter för att nästkommande sats ska 

hinna gå in i lackeringsboxen under tidsfönstret. Därför kommer även enbart MCC 

satser att delas upp eftersom de är enbart dessa som inte har något torkningsmoment 

i lackeringsboxen. 

Detta leder till att modellen startar med att dela upp samtliga satser enligt en 

förutbestämd uppdelning. Därefter skickas den nya orderingången in i 

produktionsmodellen. 

5.1.4.3.1.1 Förändring av variabel 1 

Till att börja med sker en förändring av ledtidsvariabeln. Som nämnt ovan kommer 

ledtiden bero vilken typ av indelning som valts. Detta leder till att ledtiderna för 

MCC i variabel 1 förändras enligt inställning 2, inställning 3 och inställning 4. 

Inställning 1 representerar ledtiderna för MCC i nuläget. 

Inställning 1: Ledtiderna för MCC i nuläget är: 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑀𝐶𝐶 =  [42 35 20 35 60 42] 

Inställning 2: Vid uppdelning av maximalt en vagn förändras ledtiderna 

för MCC artiklar till följande: 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑀𝐶𝐶 =  [8 8 16 8 60 8] 

Inställning 3: Vid uppdelning av maximalt två vagnar förändras ledtiderna 

för MCC artiklar till följande: 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑀𝐶𝐶 =  [16 16 16 16 60 16] 

Tiden det tar för grundlackeringen att torka i ugn är en av de största begränsningarna 

för flödet på Måleriet Chassi. Därför testades även den kortast möjliga ledtiden för 

detta moment.  

Inställning 4: Vid uppdelning av maximalt två vagnar med kortaste 

möjliga tid av torkning av grundlack förändras ledtiderna enligt följande: 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑀𝐶𝐶 =  [15 15 15 15 60 15] 

Processerna Plock och Kontroll/Justerings påverkan på kapaciteten undersöktes även 

för fallet med maximalt två vagnar. Detta skedde genom att modellen kördes med 

ledtider för dessa processer på intervallet 11-21 minuter. 

5.1.4.3.1.2 Förändring av villkor 11 

Villkor 11 säkerhetsställer i nuläget att det enbart får existera fyra satser i Buffert 1. 

Detta villkor förändras så att villkoret tar hänsyn till antalet vagnar i ställer för satser. 

Detta leder till att tröskelvärdet förändras. Det nya tröskelvärdet blir således 16 

stycken vagnar. 
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5.1.4.3.1.3 Förändring av villkor 13 och 14 

I dagsläget tillåts ingen ny sats att påbörja sin lackering innan föregående sats har 

gått igenom samtliga lackeringsprocesser. Detta villkor kommer att relaxeras och på 

så sätt tillåts satser att påbörja lackering innan föregående sats gått igenom samtliga 

lackeringsprocesser. Modellen testar enligt följande efter förändringen:  

 Är det möjligt att utnyttja tidsfönstret när föregående sats står i ugn? 

o Om Ja =>  Sats 𝑖 går in och samkörs med föregående sats/satser. 

o Om Nej  =>  Håll kvar sats 𝑖, vänta tills föregående sats/satser 

  lackerats färdigt 

Sett från ett teoretiskt perspektiv förändras avropsmetoden i denna del av flödet till 

en kombination av FIFU och reaktionskedja, se avsnitt 3.5 Tidsvillkor och 

avropsmetoder. Eftersom modellens målfunktion minimerar den totala 

produktionstiden kommer den försöka att samköra så många satser som möjligt. 

Givet att de satser som samkörs härstammar från samma grundsats. Samkörning 

innebär att modellen utnyttjar det tidsfönster som uppstår när en sats går in för 

torkning första gången. För att möjliggöra detta uppdaterades modellen med 

följande förändringar. 

Till att börja med introduceras tre stycken binära variabler. 

𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 ∈ 𝐵1 

Därefter introduceras det disjunkta villkoret (20).   

𝑌1 + 𝑌2 + 𝑌3 = 1       (20) 

Därefter ersätter villkor 21-31 villkor 13-14 i ursprungsmodellen. Nedan 

presenteras samtliga nya villkor med en kort förklaring. 

Villkor 21 säkerhetsställer att en sats inte går in för grundlackering förrän 

föregående sats har avslutat grundlackeringsmomentet. 

𝑌1 ∗ 𝑡𝑖−1𝑝3
≤ 𝑡𝑖𝑝2

       (21) 

Villkor 22 säkerhetsställer att sats 𝑖  hinner grundlackeras färdigt innan 

föregående sats 𝑖 − 1 skall lackeras en andra gång. 

𝑌1 ∗ 𝑡𝑖𝑝3 ≤ 𝑡𝑖−1𝑝4
       (22) 

Villkor 23 säkerhetsställer att föregående sats 𝑖 − 1 hinner lackera färdigt 

andra lagret innan nästkommande sats 𝑖 ska gå in för lackering av andra 

lagret. 

𝑌1 ∗ 𝑡𝑖−1𝑝5
≤ 𝑡𝑖𝑝4

       (23) 

Villkor 24 säkerhetsställer att en sats 𝑖 hinner grundlackeras färdigt innan 

en föregående sats 𝑖 − 2 går in för lackering av andra lagret. 

𝑌1 ∗ 𝑡𝑖𝑝3
≤ 𝑡𝑖−2𝑝4

       (24) 

Villkor 25 säkerhetsställer att en sats 𝑖 − 1 hinner lackera färdigt andra 

lagret innan sats 𝑖 går in i samma lackeringsbox en andra gång. 

𝑌1 ∗ 𝑡𝑖−1𝑝5
≤ 𝑡𝑖𝑝4

       (25) 
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Villkor 26 säkerhetsställer att det maximalt kan existera tre stycken del-

satser i arbete per lackeringsbox. 

𝑌1 ∗ 𝑡𝑖−3𝑝5
≤ 𝑡𝑖𝑝2

       (26) 

Villkor 27 säkerhetsställer att sats 𝑖 inte påbörjar grundlackering förrän 

föregående sats har grundlackerats färdigt. 

𝑌2 ∗ 𝑡𝑖−1𝑝3
≤ 𝑡𝑖𝑝2

       (27) 

Villkor 28 säkerhetsställer att sats 𝑖  hinner grundlackeras färdigt innan 

föregående sats 𝑖 − 1 ska gå in för andra lackeringen. 

𝑌2 ∗ 𝑡𝑖𝑝3 ≤ 𝑡𝑖−1𝑝4
       (28) 

Villkor 29 säkerhetsställer att föregående sats hinner lackera färdigt andra 

lagret innan sats 𝑖 ska påbörja lackering av andra lagret. 

𝑌2 ∗ 𝑡𝑖−1𝑝5
≤ 𝑡𝑖𝑝4

       (29) 

Villkor 30 säkerhetsställer att det maximalt kan existera två del-satser i 

arbete per lackeringsbox 

𝑌2 ∗ 𝑡𝑖−2𝑝5
≤ 𝑡𝑖𝑝2

       (30) 

Villkor 31 säkerhetsställer att en sats 𝑖 går in i en lackeringsbox om och 

endast om föregående sats 𝑖 − 1 har genom gått samtliga lackeringssteg. 

𝑌3 ∗ 𝑡𝑖−1𝑝5
≤ 𝑡𝑖𝑝2

       (31) 

5.1.4.3.1.4 Ingen samkörning av delsatser från olika grundsatser 

Som nämnt ovan kan inte satser som härstammar från olika grundsatser samköras. 

Denna möjlighet elimineras med följande villkor. 

Om delsats 𝑖  som härstammar från grundsats 𝐼  lackeras i lackeringsbox 𝑋 . Om 

delsats 𝑗  som härstammar från grundsats 𝐽 , där 𝐽 ≠ 𝐼 , är näst på tur att äntra 

lackeringsprocessen. Då måste 𝑡𝑖𝑝5
≤ 𝑡𝑗𝑝2

. Alltså del sats 𝑖  måste ha passerat 

samtliga lackeringsprocesser innan delsats 𝑗 kan äntra lackeringsbox 𝑋. 

5.1.4.3.1.5 Förändring av samspel mellan lackeringsboxar 

Eftersom satserna har styckats upp till mindre delsatser är det möjligt att delsatserna 

lackeras i olika lackeringsboxar. Denna möjlighet stängs genom att introducera 

följande villkor.  

Om del sats 𝑖1 som härstammar från grundsats 𝐼 har påbörjat lackeringsprocessen i 

lackeringsbox X. Då måste samtliga del satser 𝑖2 … 𝑖𝑛  som härstammar från 

grundsats 𝐼 även lackeras i lackeringsbox X. 

5.1.5 Simulering 

Utifrån den historiska orderlistan genererades 1000 stycken nya orderlistor. Dessa 

skapades med hjälp av en återsamplingsmetodik, se Teori 3.7 Återsampling. Detta 

eftersom orderingångsfördelningen är okänd. Anledningen till att 1000 orderlistor 

valdes att återsamplas var för att hålla ner tidsåtgången för simuleringen samt att de 

var den nedre gränsen enligt Alm och Britton (2008, 409). Det historiska data som 

använts uppfyllde även antagandet att det inte ska existera något beroende mellan 

observationerna. Därefter kördes modellen med dessa 1000 orderlistor genom 

produktionsmodellen med de fyra olika inställningarna. För att kunna jämföra de 

olika inställningarna och orderlistorna med varandra returnerar denna simulering 
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medelkapaciteten per dag för varje orderlista. Anledningen till att denna större 

simulering med återsampling genomfördes var för att säkerhetsställa att modellen 

inte var anpassad för en specifik orderingång samt för att samla in statistisk 

information angående de kapacitetsmått som modeller genererar. 

Följande antagande tas vid återsamplingen: 

 Det historiska data som använts är representativt för orderingången på 

Måleriet Chassi 

 Det existerar inget beroende mellan observationerna i ursprungsstickprovet 

5.2 Analys av modellkörningar 

Analysen av resultaten från produktionsmodellen kan delas in i två delar. Den första 

delen består av en analys av körningar med enbart den historiska orderlistan. Den 

andra delen av analysen består av tester på de 1000 återsamplade orderlistorna. 

5.2.1 Analys av historiskt data 

Vid den första analysen undersöktes den dagliga variationen i kapacitet för de fyra 

stycken olika inställningarna. För de fyra olika inställningarna togs medelkapacitet, 

mediankapaciteten och standardavvikelsen fram för att identifiera skillnader mellan 

inställningarna. Det undersöktes även hur de två buffertarna påverkades vid de olika 

inställningarna. Till sist undersöktes det även hur olika ledtider för processerna 

Plock och Kontroll/Justering påverkar kapaciteten.  

5.2.2 Analys av återsamplingsdata 

För att verifiera att modellen inte anpassats efter en specifik orderingång valdes det 

att testa modellen med flera orderlistor. Dessa orderlistor togs fram med hjälp av 

återsampling, se avsnitt 5.1.5 Simulering. Resultaten från simuleringen av de 1000 

återsamplade orderlistorna analyserades med hjälp av låddiagram. Först 

analyserades samtliga inställningar inklusive nuläget. Därefter exkluderades nuläget 

för att identifiera skillnader mellan förändringarna. För att undersöka arbetsmixens 

påverkan på de olika förändringarnas kapacitet togs differenserna fram mellan de 

olika förändringarna på vardera orderlista. Således undersöktes det ifall någon 

förändring hade högre kapacitet för samtliga orderlistor. 

5.3 Initialt förbättringsförslag 

Från modellens resultat av de olika inställningarna samt utifrån diskussion med 

berörda parter på Scania togs ett initialt förbättringsförslag fram. Förslaget som 

valdes ut var att dela MCC satser till att maximalt bestå av två vagnar med ledtid 16 

minuter. Detta förslag valdes eftersom det ansågs vara det mest praktiskt 

genomförbara av de inställningar som gav kapacitetsökning.  

I detta förslag skulle i största möjliga mån MCC satser lackeras i Gul lackeringsbox 

och KK och Metallic lackeras i Blå lackeringsbox. Enligt detta förslag hinner man 

under både block 1 och block 2 vardera lackera två och en halv MCC satser i den 

Gula lackeringsboxen och två satser KK eller en sats Metallic i den Blå. 

5.4 Validering av modellen 

För att validera modellens resultat och på så vis även förbättringsförslagets praktiska 

genomförbarhet påbörjades en testimplementering, detta utfördes på det initiala 

förbättringsförslaget.  
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Denna testimplementering utfördes så att fyra stycken lackerare valdes ut av 

gruppchefen och gruppledarna på Måleriet Chassi. Förslaget presenterades därefter 

för dessa fyra två veckor innan testimplementeringen påbörjades. För att få tillstånd 

att testa detta arbetssätt i den faktiska verksamheten ägde ett riskbedömningsmöte 

med fackliga ombud, arbetsmiljöansvarig, gruppchefen samt ansvarig 

processtekniker rum. Under detta möte diskuterades de tänkta förbättringsförslaget 

påverkan på de anställdas arbetsmiljö som till exempelvis ergonomi och raster. Efter 

att det nya arbetssättet godkänts, alltså att arbetssättet inte ansågs tillföra några risker 

till arbete på Måleriet Chassi, inleddes planeringsarbete inför testimplementeringen.  

Först valdes enbart standardvita UL satser ut, dessa anses vara de enklaste att 

lackera och även att de är den mest förekommande varianten. I takt med att 

lackerarna kände sig allt mer säkra med den nya arbetsmetodiken testades flera 

färger samt RL satser. Dessutom tilläts ytterligare lackerare att testa den nya 

arbetsmetodiken. Testimplementeringen skedde i tre faser, anledningen till det var 

att ge lackerarna tid att fokusera på ett litet antal nya arbetsmoment i varje fas. 

Under dessa tester utfördes tidsstudier för att säkerhetsställa att de tider som 

uppskattats och som använts i modellen stämmer. 

I Fas 1 valdes det att utföra tester under block 2, se Tabell 3. Under tidsblocket 

planerades det in att lackera två stycken satser. Detta för att frigöra tid till 

genomgångar med lackerarna före och efter lackeringen. I Fas 1 validerades således 

cykeltiden för att lackera en sats med den nya arbetsmetodiken. 

När lackerarna började känna sig bekväma med den nya arbetsmetodiken gick 

valideringen in i nästa fas. Under Fas 2 fokuserades det på effektiva byten mellan 

lackeringsparen. Således validerades cykeltiden för denna arbetsmetodik för två 

efterföljande satser. 

När lackerarna behärskade Fas 2 samt att de tider som uppskattas och 

arbetsmetodiken enligt modellen var rimliga bestämdes det att Fas 3 skulle påbörjas. 

Denna fas innebar att testa denna arbetsmetodik under block 1 och block 2, se Tabell 

3. Enligt det initiala förbättringsförslaget var tanken att man ska producera två och 

en halv sats under både block 1 och block 2. Detta för att inte bryta mot 

bestämmelsen att samtliga lackerare ska ha rast samtidigt. Lackerarna, gruppledarna 

och gruppchefen för produktion bestämde dock att de skulle pröva att producera tre 

hela satser under båda blocken istället för två och en halv. De valde detta på grund 

av de goda resultat som genererades vid Fas 1 och Fas 2. I denna fas bestämdes det 

även att en person, i detta fall en av gruppledarna, skulle agera stöd åt lackerarna. 

Där huvuduppgiften var att blanda färg åt lackerarna. 

Under testerna planerade en av gruppledarna på Måleriet Chassi. Gruppledaren 

planerade in samtliga MCC arbeten till den Gula lackeringsboxen och KK och 

Metallic till den Blåa lackeringsboxen. 
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6. Resultat 
I detta kapitel ska det data som erhållits från produktionsmodellen vid körningar av 

de olika inställningarna samt validering av det initiala förbättringsförslaget 

presenteras. 

6.1 Inställningar 

Tabell 6: Lackeringstakter för samtliga inställningar i minuter. 

Lackeringstakt MCC KK Metallic 

Max 2 15 60 90 180 

Max 2 16 64 90 180 

Max 1 48 90 180 

Nuläget 90 90 180 

Tabell 6 visar cykeltiden för en normalsats för de olika inställningarna. För MCC 

och Metallic representeras en normalsats en sats om tre till fyra vagnar. Vid 

uppdelning Max 1 visar Tabell 6 lackeringscykeltiden för tre vagnar. Det kan 

existera fall när antalet vagnar är mindre tre eller fler än fyra. I de fall antalet 

vagnfixturer överstiger fyra körs dessa vagnar som en egen sats. Om antalet vagnar 

understiger tre är cykeltiden kortare för de tre möjliga förändringarna men för 

Nuläget räknas dem som en vanlig sats. 

Tabell 7: Antal lackeringstakter för de olika arbetsvarianterna för samtliga inställningar. 

Lackeringstakt MCC KK Metallic 

Max 2 15 1 1,5 3 

Max 2 16 1 1,5 3 

Max 1 1 2 4 

Tabell 7 illustrerar den nya klassificeringen hur stor del av kapaciteten de tre olika 

arbetsvarianterna tar upp. För Max 2 vagnar ledtid 16 och Max 1 vagn är siffrorna 

avrundade för att underlätta planering av antal arbeten till Måleriet Chassi. Vid 

jämförelse i den fortsatta analysen har dock den nuvarande 

lackeringstaktsklassificeringen använts, se Tabell 4. 
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6.2 Historiskt data 

Till att börja med kommer analysen av historiskt data att presenteras. I denna del 

presenteras resultaten som modellen genererade utifrån den faktiska orderlista som 

erhållits från Scania. 

 

Diagram 5: Låddiagram dagligkapacitet för de olika inställningarna. 

Diagram 5 visar skillnaden i kapacitet per dag för de olika körställningarna på 

historiskt data. Ur Diagram 5 går det att utläsa att variationen i dagskapacitet 

tenderar att vara större vid förändringarna jämfört med nuläget.  

Tabell 8: Information angående ugnarnas kapacitet i antal lackeringstakter på dagligbasis.  

Ugn Medelvärde Median Std. avvikelse 

Max 2 ledtid 15 26,7 26,7 2,3 

Max 2 ledtid 16 25,5 25,4 2,1 

Max 1 26 25,8 2,5 

Nuläget 21 22 1,2 

Tabell 9: Statistisk information angående hela flödets kapacitet i antal lackeringstakter på dagligbasis. 

Hela Flödet Medelvärde Median Std. avvikelse 

Max 2 ledtid 15 26,7 27 3 

Max 2 ledtid 16 25,5 26 2,8 

Max 1 26 25,8 3,2 

Nuläget 21 21 1,4 

Tabell 8 och 9 visar de olika inställningarnas kapacitetsmått på daglig basis för 

mätpunkterna ugnar och FVL. Det går även att utläsas att samtliga 

förbättringsförslag har högre medelkapacitet, mediankapacitet och standardavvikelse 

än nuläget. 

 



32 

 

 

Diagram 6: Låddiagram för satsernas genomloppstider i mellanlagren Buffert 1 och Buffert 2 för samtliga 

inställningar. 

Diagram 6 visar att genomloppstiderna i Buffert 1 generellt är längre än 

genomloppstiderna för Buffert 2.  

Tabell 10: Statistik information angående genomloppstider i minuter för Buffert 1. 

Tabell 11: Statistik information genomloppstider i minuter Buffert 2. 

Tabell 10 och 11 visar information angående genomloppstiderna för Buffert 1 och 

Buffert 2. För inställningarna maximalt 2 vagnar sjunker Medel- och 

Mediangenomloppstiderna för båda buffertarna jämfört med nuvarande 

arbetsmetodik. Däremot ökar genomloppstiden i Buffert 1 om man väljer att 

använda indelningen maximalt 1 vagn jämfört med nuvarande arbetsmetodik. I 

Buffert 2 minskar standardavvikelsen för samtliga nya indelningar jämfört med 

nuläget men ökar för Max 2 vagnar ledtid 16 och Max 1 vagn i Buffert 1. 

 

Buffert 1 MCC Medelgenomloppstid Mediangenomloppstid Std. avvikelse 

Max 2 ledtid 15 108 100 68 

Max 2 ledtid 16 113 105 71 

Max 1 154 145 72 

Nuläget 120 112 70 

Buffert 2 MCC Medelgenomloppstid Mediangenomloppstid Std. avvikelse 

Max 2 ledtid 15 38 25 42 

Max 2 ledtid 16 35 24 40 

Max 1 35 24 40 

Nuläget 50 42 54 
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Diagram 7: Förhållandet mellan ledtider på processerna Plock samt Kontroll/Justering och kapacitet för 

inställningen Max 2 vagnar ledtid 15. 

 

Diagram 8: Förhållandet mellan ledtider på processerna Plock samt Kontroll/Justering och kapacitet för 

inställningen Max 2 vagnar ledtid 16. 

I Diagram 7 och 8 visas processerna Plock samt Kontroll/Justerings påverkan på 

medelkapaciteten per dag. Ur Diagram 7 och 8 går det att utläsa att en ledtid över 15 

minuter har en negativ effekt på medelkapaciteten per dag för inställningen Max 2 

vagnar för ledtiden 15 och 16 minuter. I Diagram 8 visas det att en ledtid på 16 

minuter sänker kapaciteten marginellt.   
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6.3 Återsampling 

I detta avsnitt presenteras resultaten från modellen vid körning av de 1000 

återsamplade orderlistorna. Dessa resultat är den medelkapacitet per dag, mätt i 

lackeringstakter se Tabell 4, som varje återsamplad orderlista genererade. 

 

Diagram 9: Låddiagram för simulering av återsamplingstickproven. 

 

Diagram 10: Låddiagram för simulering av återsamplingstickproven exkluderat nuläget. 
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Diagram 11: Låddiagrammet illustrerar differenserna mellan medelkapaciteten per dag för de olika 

inställningarna, mätpunkt hela flödet. 

Diagram 9 illustrerar medelkapaciteten per dag för simuleringen av de 1000 

återsamplade stickproven. Diagram 9 visar att samtliga förändringar har en positiv 

påverkan på medelkapaciteten per dag. Det kan även utläsas att förslaget med Max 2 

vagnar ledtid 15 har störst kapacitetsökning följt av Max 1 vagn och Max 2 vagnar 

ledtid 16. Detta förtydligas ytterligare i Diagram 10. Diagram 11 visar differenserna 

mellan de olika förändringarna för medelkapaciteten per dag. Från Diagram 11 går 

det att utläsa att inställningen Max 2 vagnar ledtid 15 har en högre kapacitet för 

samtliga återsamplade orderlistor jämfört med inställningarna Max 2 vagnar ledtid 

16 och Max 1 vagn. Diagram 11 visar även att inställningen Max 1 vagn tenderar att 

ha en högre kapacitet jämfört med Max 2 vagnar ledtid 16 minuter. Däremot 

existerar det orderlistor där inställningen Max 2 vagnar ledtid 16 har en högre 

kapacitet än Max 1 vagn. 
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6.4 Initialt förbättringsförslag 

Tabell 12: Denna tabell visar moment samt cykeltiderna för en MCC sats enligt det initiala förbättringsförslaget. 

Moment Lack 1 Ugn 1 Lack 2 Cykeltid  

Tid  00:16:00 00:16:00 00:16:00 00:48:00  

Moment  Lack 1 Ugn 1 Lack 2 Total cykeltid 

Tid  00:16:00 00:16:00 00:16:00 01:04:00  

De tider som det initiala förbättringsförslaget genererade visas i Tabell 12. Som kan 

utläsas ska varje moment ta 16 minuter. På grund av detta kan tidsfönstret, när de 

första två vagnarna står i Ugn 1, utnyttjas till att lackera grundfärgen på de andra två 

vagnarna. Det kan även utläsas att cykeltiden för en delsats på två vagnar är 48 

minuter och den totala cykeltiden för en hel sats är 64 minuter. 

 
Figur 7: Denna figur illustrerar hur fem MCC satser skulle produceras under Block 1 och Block 2 med det 

initiala förbättringsförslaget. 

Vid körning av denna arbetsmetodik för ett helt block á tre timmar ser tiderna ut 

som de illustreras i Figur 7 för den lackeringsbox där MCC körs. Enligt modellen 

blir den tredje satsen i Block 1 klar 08:26. I Block 2 blir sats 5 klar 11:56. 

 

Figur 8: Här presenteras hur arbetena kan planeras enligt fyra olika blockversioner, för maximalt 

kapacitetsutnyttjande, vid denna arbetsmetodik. 

I Figur 8 presenteras de fyra olika blockversionerna som produktionen kan planera 

upp för att utnyttja den fulla kapaciteten och behålla de befintliga rasttiderna. 

Version 1 har en total cykeltid på 176 minuter, Version 2 och Version 3 har en total 

cykeltid på 180 minuter vardera och Version 4 har en total cykeltid på 192 minuter. 

Version 2 och 3 kan utnyttjas på alla block. Version 1 och 4 behandlar båda MCC 

där version 1 utnyttjas på Block 1 och Block 2, som det illustreras i Figur 7, och 

Version 4 på de andra blocken. 
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6.5 Validering av modellen 

I detta avsnitt ska resultaten från validering av modellen, även kallat 

testimplementeringen i den fysiska verksamheten, presenteras.  

6.5.1 Fas 1 

Tabell 13: Denna tabell visar hur lång tid varje moment tog vid den första fasen av valideringen. 

Test Grundlack 1 Grundlack 2 Topplack 3 Topplack 4 Cykeltid 

1 00:14:23 00:19:12 00:14:47 00:14:26 01:02:48 

2 00:16:19 00:23:19 00:23:07 00:14:58 01:17:43 

3 00:16:05 00:20:02 00:20:59 00:20:50 01:17:56 

4 00:12:06 00:18:37 00:16:35 00:18:51 01:06:09 

5 00:16:46 00:17:47 00:19:12 00:20:35 01:14:20 

6 00:16:57 00:17:06 00:18:03 00:16:00 01:08:06 

Resultaten från valideringen av den nya arbetsmetodiken under Fas 1 kan utläsas 

från Tabell 13. I Tabell 13 redovisas testen i den ordning de utfördes, där test 1 

utfördes först sedan test två och så vidare. Grundlack 1 och Grundlack 2 

representerar den tid det tog att lägga grundlacken, där 1 visar tiden för de första två 

vagnarna och 2 för de resterande. Topplack 3 och Topplack 4 representerar den tid 

det tog att lägga Topplacken, 3 visar tiden för de första två vagnarna och 4 tiden för 

de resterande. Som kan utläsas från resultaten varierar både tiden inom varje 

moment samt cykeltiderna för de test ett till sex. 

6.5.2 Fas 2 

Tabell 14: Denna tabell visar hur lång tid varje moment tog vid den andra fasen av testimplementeringen. 

Test Grundlack 1 Grundlack 2 Topplack 3 Topplack 4 Cykeltid Total tid 

7 00:14:27 00:17:57 00:17:00 00:19:16 01:08:40  

8 00:10:38 00:16:53 00:15:13 00:20:39 01:03:23 02:12:03 

9 00:18:11 00:16:59 00:20:27 00:13:00 01:08:37  

10 00:15:37 00:17:35 00:16:49 00:14:07 01:04:08 02:12:45 

I Tabell 14 presenteras tiderna från den andra fasen i testimplementeringen med 

samma förklaring av momenten som i Tabell 13. Totaltiden för dessa par av test var 

båda på 2 timmar och 12 minuter. Som visas i Tabell 14 är det fortsatt varierande 

tider inom de olika momenten för de testade satserna. 
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6.5.3 Fas 3 

Tabell 15: Denna tabell visar hur lång tid varje moment tog vid den tredje fasen av testimplementeringen. 

Test Grundlack 1 Grundlack 2 Topplack 3 Topplack 4 Cykeltid Total tid 

11 00:19:00 00:16:47 00:18:56 00:16:03 01:10:46 

 12 00:12:12 00:16:53 00:19:08 00:15:58 01:04:11 

 13 00:17:29 00:17:21 00:19:07 00:17:28 01:11:25 03:26:22 

14 NA NA NA NA 01:07:25 

 15 00:12:55 00:19:44 00:18:50 00:16:50 01:08:19 

 16 00:10:47 00:15:05 00:15:09 00:15:59 00:57:00 03:12:44 

I Tabell 15 kan resultaten från Fas 3 utläsas, som man kan se är tiderna inom 

momenten fortfarande varierande och så även cykeltiderna för satserna. Totaltiden 

för tre satser i Block 1 var cirka 3 timmar och 26 minuter. I Block 2 var totaltiden 

för tre satser cirka 3 timmar och 13 minuter. På grund av planeringsmiss saknas 

mätvärde för test 14, se Tabell 15. 

6.5.4 Problem och åtgärder 

I Tabell 16 går det att utläsa att de problem som uppstod vid de olika faserna samt 

vilka åtgärder som genomfördes.  

Tabell 16: Här redovisas vilka problem som uppkom vid testerna samt hur dessa åtgärdades. 

Fas Problem Åtgärd 

1 Lackerarna upplevde stress 

under den tid första 

delsatsens Grundlack 

torkade i ugn. 

Visualisering av tid genom att montering av 

klockor på lackeringsboxaranas fönster. 

2 Lack 3 och Lack 4 tog 

längre tid än förväntat 

Ingen åtgärd i denna fas, se åtgärd i fas 3. 

3 Behov av att korta ner 

cykeltiderna i och med 

lackeringsparsbytena. 

Låta gruppledaren blanda grundlacken till den 

sats som utförs först i varje block. När 

Topplacken på Lack 4 står och sträcker sig 

innan den går in i ugn ska nästa lackeringspar 

gå in i lackeringsboxen och blanda grundlacken 

till nästkommande sats. 
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7. Diskussion 
I kommande avsnitt kommer det resultat som examensarbetet kommit framtill att 

diskuteras. 

7.1 Satsstorlekar 

Lackeringsboxarna och ugnarna är de processer i flödet som styr kapaciteten på 

Måleriet Chassi. Dessa processer är således de som begränsar kapaciteten. Därför 

har det undersökts hur olika satsstorlekar påverkar dessa processer. För att Måleriet 

Chassi ska kunna utnyttja dessa processer till en önskad grad undersöktes det även 

hur processerna Plock och Kontroll/Justering samt buffertnivåerna i flödet ska 

hanteras. 

7.1.1 Lackerings och ugnsprocesserna 

Diagram 5 och Diagram 9 visar att de två olika uppdelningarna Max 2 vagnar och 

Max 1 vagn har en positiv påverkan på Måleriet Chassis medelkapacitet per dag. 

Vanligtvis bör detta förhållande vara de omvända, eftersom stora satser leder till 

färre omställningar som i sin tur leder till minskade totala omställningstider, i detta 

fall kan det vara att dra in vagnsfixturer i lackeringsbox, se Teori 3.2 Satsstorlekar. 

Vad som gör denna effekt möjlig är en kombination av det komplexa flödet som 

existerar på Måleriet Chassi, se Figur 5 avsnitt 4.8 Processkartläggning, samt 

möjligheten att utföra vissa omställningsmoment under tidigare arbetsmoment, för 

exempel på omställningsmoment se Appendix 1. På grund av detta kan man genom 

att dela upp satserna och förändra avropsmetoden från strikt FIFU till en 

kombination av FIFU och reaktionskedja, Se Teori 3.5 Tidsvillkor och 

avropsmetoder, utnyttja det tidsfönster som tidigare var outnyttjat och på så sätt 

allokera tidsfönstren med arbeten. 

7.1.2 Buffertnivåer 

Undersökning av Diagram 6 och Tabell 10 visar att man kan antyda att teorin 

stämmer att väntan ska minska vid mindre satsstorlekar för fallet med Max 2 vagnar. 

Däremot visar Diagram 6 och Tabell 10 att tiden delsatser står i Buffert 1 för 

inställningen Max 1 vagn tenderar att öka. En tänkbar anledning till detta är att 

satserna delas upp vid processen Plock. Eftersom satserna delas upp innan Buffert 1 

anländer den första delsatsen tidigare in till Buffert 1 jämfört med nuvarande 

arbetsmetodik. I tidigare arbetsmetodik spenderades denna väntan i processen Plock. 

Därför är det möjligt att argumentera att de föreslagna uppdelningsreglerna Max 1 

vagn och Max 2 vagnar synliggör väntan i en större utsträckning i Buffert 1 eftersom 

för delar av satsens väntan förflyttas från processen Plock till Buffert 1. Dessutom 

har takttiden för processen Plock sänkts vilket leder till att delsatserna anländer inom 

en kortare tidsperiod från och med en sats tillåts plockas. Detta leder i sin tur att 

ytterligare tid förflyttas från plockningsmomentet till Buffert 1. 

En effekt de reducerade satsstorlekarna har på Buffert 2 är ankomst- och 

avgångsfrekvensen. Eftersom delsatser anländer och lämnar individuellt. Diagram 6 

och Tabell 11 visar att såväl genomsnittstiden för samtliga uppdelningar och 

variationen hur länge varje delsats står i Buffert 2 minskar jämfört med nuvarande 

arbetsmetodik. En anledning till detta resultat är dels att processen 

Kontroll/Justerings har fått en kortare takttid, för MCC satser, vilket ökar 

genomflödet av arbeten efter Buffert 2. Även vid detta mellanlager allokeras 

ytterligare väntan som i Buffert 1. Då nuvarande arbetsmetodik sänder i väg en hel 

sats där andra delsatsen väntar i processen Kontroll/Justering då arbete sker på första 
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delsatsen. Vid de föreslagna uppdelningarna synliggörs därav denna väntan i Buffert 

2 istället.  

7.1.3 Plock och Kontroll/Justering 

Eftersom Plockens och Kontroll/Justeringens ledtider ansågs kunna anpassas utefter 

lackeringsboxarna och ugnarna undersöktes det vad dessa ledtider borde vara. Vilket 

går att utläsa från Diagram 7 och 8 undersöktes dessa ledtiders påverkan på flödet 

för indelningen maximalt två vagnar. Det undersöktes såväl för fallet när ledtiden för 

lackeringsmomentet var 15 minuter och när ledtiden var 16 minuter. Resultaten visar 

att ledtiderna för Plock och Kontroll/Justeringen bör vara 15 minuter för att få ut 

maximal kapaciteten för hela flödet vid uppdelningen Max 2 vagnar för båda 

ledtiderna 15 och 16 minuter, se Diagram 7 och 8. Dessa diagram visade även att en 

längre ledtid än så genererar en negativ effekt på dagskapaciteten samt att en kortare 

ledtid inte ledde till en positiv effekt på dagskapaciteten. Trots detta resultat används 

samma ledtid för samtliga processer, detta eftersom Scanias produktionssystem 

förespråkar att samtliga processer arbetar efter samma takt, se avsnitt 2.2 

Produktionssystem. Det vill säga om denna arbetsmetodik används med ledtid på 16 

minuter för lackering och ugnsprocesserna ska även Plock och Kontroll/Justering 

även de ha ledtiderna 16 minuter och det samma gäller för 15 minuter. Denna 

ökning av ledtiden med en minut på processerna Plock och Kontroll/Justerings gav 

även en marginell sänkning av kapaciteten för fallet Max 2 vagnar ledtid 16, se 

Diagram 8. Därför är fördelarna med en gemensam takt större i förhållande till 

kapacitet minskningen. 

7.2 Klassificering och förmiddagspassen 

Diagram 5, Tabell 8 och Tabell 9 visar att det existerar en större variation per dag 

för förändringarna jämfört med nuvarande arbetsmetodik. En förklaring till detta är 

att ledtiderna inte är synkade mellan arbetsvarianterna vid förändringarna som för 

nuvarande arbetsmetodik. Detta kan bli problematiskt för dem som ska planera 

mängden arbeten till Måleriet Chassi eftersom kapaciteten per dag är beroende av 

den arbetsmix som existerar för den specifika dagen. För att komma runt detta 

problem kan man klassificera om lackeringstakterna som Tabell 7 beskriver, på detta 

vis blir de anpassade efter de nya lackeringstiderna. Eftersom lackeringstakterna 

avrundas neråt i fallen Max 2 vagnar ledtid 16 och Max 1 vagn kan detta leda till att 

för många arbeten allokeras till Måleriet Chassi. Denna avrunding och det felet den 

innebär påverkar däremot inte modellens resultat. Detta eftersom omklassificeringen 

enbart är till för att underlätta för pesonal som allokerar arbeten till Måleriet Chassi. 

Däremot existerar det fler begränsningar, exempelvis rast villkoret, vilket kräver en 

mer exakt produktionsplanering där dessa problem hanteras, se Appendix 4. I det 

initiala förbättringsförslaget föreslås det att man planerar in så att fem stycken MCC 

satser, maximalt 20 vagnar, lackeras i någon eller båda boxarna fram till lunch, se 

Figur 7. Eftersom det inte, med denna uppdelning, går att lackera tre hela MCC 

satser i följd på arbetspassen fram till lunch med en cykeltid på 64 minuter. Detta 

skulle leda till att samtliga lackerare inte får rast samtidigt, detta strider mot rast 

villkoret. Däremot om cykeltiden för indelningen maximalt två vagnar sänks till 60 

minuter går det att lackera sex stycken MCC satser, maximalt 24 vagnar, i någon 

eller båda boxarna innan lunch. För indelningen maximalt 1 vagn blir cykeltiden att 

få igenom tre stycken vagnar 48 minuter. Således går det att producera sex sådana 

MCC satser, maximalt 18 vagnar, innan lunch. Passen efter lunch har inte denna 

begränsning eftersom de är aningen längre och kvällsskiftet har inte samma krav på 
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rasttider, se avsnitt 4.9 Kapacitet. Detta leder till att de nya klassificeringarna för 

lackeringstakterna föreslås att ändras till de i Tabell 7, detta för att möjliggöra en 

enkel planering för dem som allokerar arbeten till Måleriet Chassi. Passen innan 

lunch samt rast villkoret försvårar denna klassificering vid Max 2 vagnar ledtid 16 

minuter och Max 1 vagn. Detta beror på att varken Block 1 eller Block 2 kan 

utnyttjas maximalt när rast villkoret existerar. Därför har planeringen i Figur 7 tagits 

fram som möjliggör en ökad kapacitet för förändringen Max 2 vagnar ledtid 16. 

Vad som blir tydligt för fallet Max 1 vagn är problematiken att praktiska 

implementera denna uppdelning. Detta på grund av rast villkoret. Eftersom enbart 

tre stycken cykler hinner slutföras på tre timmar.  Detta leder till att förenklingen 

som gjordes i modellen, att subtrahera bort rasttiderna, visar sig ha en stor påverkan. 

Således är det fullt rimligt att anta att modellen överskattat kapaciteten för denna 

inställning jämfört med ifall den praktiskt skulle implementeras under rådande 

förhållanden. Dessutom går det att utläsa ur Diagram 11 att de existerar fall där 

uppdelningen Max 1 vagn inte har en högre kapacitet än uppdelningen Max 2 

vagnar ledtid 16. Diagram 11 visar även att indelningen Max 2 vagnar ledtid 15 

minuter genomgående för de 1000 återsamplade orderlistorna genererade en högre 

medelkapacitet per dag. Det ansågs även mer sannolikt att cykeltiden för Max 2 

vagnar kunde arbetas ner till 60 minuter. Således ansågs skillnad i kapacitet mellan 

uppdelningarna Max 2 vagnar ledtid 16 minuter och Max 1 vagn vara för liten i 

förhållande med problematiken att praktiskt implementera uppdelningen Max 1 

vagn. Detta förtydligas ytterligare i Diagram 10 där man kan utläsa att medel 

kapaciteten per dag mellan inställningarna Max 2 vagnar ledtid 16 och Max 1 vagn 

är mest snarlika. Eftersom lådan för de två förändringarna ligger inom maximum 

och minimum gränsen för den andra förändringen, se Diagram 10. För inställningen 

Max 2 vagnar ledtid 15 är det enbart extremvärden och minimum gränsen som 

ligger inom de andra två inställningarnas maximum gränser. Därför valdes det att 

inte gå vidare med uppdelningen Max 1 vagn.  

7.3  Modell  

Ur Diagram 9 går det att utläsa att skillnaden i medelkapacitet per dag mellan de 

olika stickproven är förhållandevis låg. Om ursprungsstickprovet hade bestått av 

färre observationer är det högst troligt att variationen i Diagram 9 hade varit större 

för samtliga inställningar. Detta beror på att det första felet i återsamplingen enbart 

kan minimeras med hjälp av fler antal observationer i ursprungstickprovet, se Teori 

3.7 Återsampling. Det andra felet beror däremot på antalet återsamplingstickprov. I 

detta fall valdes dessa till 1000 på grund av att simuleringen inte skulle ta allt för 

lång tid. Om antalet återsamplingsstickprov hade valts till ett större antal hade denna 

variation sänkts ytterligare. Däremot med tanke på den ursprungliga mängd 

observationer och antalet återsamplingstickprov kan illustrationen i Diagram 9 anses 

vara tillförlitligt.  

Den kritik som existerar mot modellen är den förenkling som gjordes att rasttiderna 

subtraherades bort. Eftersom det i modellen på grund av detta gjordes möjligt att 

direkt efter en avslutad sats påbörja nästkommande sats. I verkligheten kommer det 

existera fall när detta inte är möjligt, exempel är när en sats inte hinner lackeras 

färdigt innan att frukost eller lunchrasten har påbörjats. Detta leder till att 

kapaciteten kan bli något överskattad sett från denna förenkling. En lösning för detta 

fall hade varit att skapa en schemaläggningsmodell. Det ansågs däremot inte troligt 

att en sådan modell hade kunnat skapas med en tillräckligt låg komplexitet för att 



42 

 

undersöka så väl optimalt schema, satsstorlekar samt hela flödet. I den vetenskapliga 

litteratur som har studerats under detta examensarbete har det även allt som oftast 

enbart beskrivits betydligt enklare produktionsflöden som exempelvis raka 

produktionsflöden och mindre antal arbetsprocesser.  Det existerar även fall där 

modellen underskattar kapaciteten i verkligheten. Exempelvis har det inte 

modellerats in modifikationer som existerar på Måleriet Chassi, exempelvis att 

någon vagn från en annan sats samkörs med en annan sats eller att man lackerar fler 

vagnfixturer än fyra åt gången i lackeringsboxarna. Anledningen till att dessa 

manuella modifikationer inte har modellerats in är att det har ansetts i princip 

omöjligt att täcka in samtliga fall eftersom dessa val görs av erfarna lackerare och 

kan variera från sats till sats.  

7.4 Validering 

De tider den nya arbetsmetodiken genererade vid testerna i Fas 1 var längre en den 

måltid som sattes. Enligt Tabell 13 varierade totaltiden från cirka 63 till 78 minuter. 

Denna variation anses rimlig eftersom det var första gången som lackerarna provade 

denna arbetsmetodik. Från Tabell 13 kan det utläsas att det första testet utfördes med 

en cykeltid på 63 minuter, detta indikerar att den uppskattade cykeltiden på 64 

minuter, se Tabell 12, är möjlig eftersom denna tid är längre än vad det första testet 

genererade. Under Fas 1 fungerade arbetsmetodiken och framförallt utnyttjandet av 

tidsfönster. Den stress som lackerarna upplevde på grund av osäkerheten av hur lång 

tid de lackerade delsatserna varit i ugn hanterades genom visualisering av tid in till 

lackeringsboxarna, se Tabell 16.   

Som kan utläsas från Tabell 14 har totaltiderna för varje individuell sats stabiliserats 

något i Fas 2, detta tros vara på grund av en inlärningseffekt. Ett antagande blir 

således att ju fler gånger lackerarna utför denna metodik desto stabilare kommer 

processen att bli. Som kan utläsas från Tabell 14 är det fortsatt variation mellan 

momenten, där man kan antyda att momenten Lack 3 och Lack 4 är mest 

tidskrävande. Anledningen till detta anses vara att Topplacken som läggs måste 

sträcka sig både efter varv ett och varv två, se Appendix 1. Totaltiderna när två 

satser testades direkt efter varandra resulterade båda i två timmar och cirka tolv 

minuter, se Tabell 14. Dessa totaltider är fyra minuter längre än måltiden. Att få ner 

denna totala tid med fyra minuter anses dock vara fullt möjligt. 

En åtgärd som utfördes i Fas 3 för att tjäna in tid är att när första satsen i ett block 

lackeras får lackerarna grundfärgen förberedd av gruppledaren. Därefter utnyttjas 

tiden när Lack 4 står och sträcker sig innan den går in i ugn till att blanda nästa sats 

grundfärg. Vid test 11 i Tabell 15 fick lackerarna inte färgen serverad samt att ett 

problem uppstod vid Lack 1 i test 13. Från Tabell 15 kan det utläsas att tiden 

moment Lack 1 för test 11 och 13 är betydligt längre än övriga tester i Tabell 14 och 

15. Trots detta resulterade tre satser direkt efter varandra en total tid på tre timmar 

och 26 minuter. Vid test 14 till 16 i Tabell 15 utnyttjades servering av färg samt 

utnyttjande av sträckningstid som planerat och totaltiden för tre satser direkt efter 

varandra slutade på tre timmar, tolv minuter och 44 sekunder. Denna totala tid är 

endast 44 sekunder längre en den måltid som existerar på tre timmar och tolv 

minuter.  

Denna arbetsmetodik visade sig fungera som planerat även i praktiken. En anledning 

till detta anses vara att den nya arbetsmetodiken inte berör hur lackerarna faktiskt 

lackerar artiklarna. De tider den nya metodikens moment tog har visat sig variera 

mellan momenten och således mot de uppskattade tiderna. De uppskattade tiderna 
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var att lackeringsmoment skulle ta lika lång tid, 16 minuter vardera se Tabell 12. 

Detta visade sig vara missvisande vid valideringen eftersom det identifierats en 

tydlig variation lackeringsmomenten mellan. Användandet av den nya 

arbetsmetodiken anses dock vara inne i ett för tidigt skede för att uppskatta exakt hur 

ledtiderna lackeringsmomenten i mellan ser ut. Trots detta anses modellens resultat 

vara representativt då cykeltiderna för satserna i lackeringsprocesserna stämmer 

överens med de uppskattade samt att det är cykeltiderna som är av vikt för ökad 

kapacitet. 

7.4.1 Ergonomi och kvalitet 

Utöver dessa tider har det visat sig att varken kvaliteten på de färdiga produkterna 

eller ergonomin för lackerarna har försämrats. Det var främst dessa två aspekter som 

ansågs vara en risk innan testerna inleddes trots goda resultat från riskbedömningen. 

Enligt vissa lackerare har kvaliteten på de lackerade artiklarna till och med blivit 

bättre. Eftersom det visade sig att färre vagnfixturer i lackeringsboxen medförde 

mindre rörelse för lackerarna i lackeringsboxen samt att mindre damm förs in i 

lackeringsboxen då färre vagnfixturer dras in. Ur ett ergonomiskt perspektiv 

uppfattade ingen av lackerarna att denna arbetsmetodik försämrade ergonomin. 

Vissa av lackerarna uppfattade denna metodik mer gynnsam för kroppen då den 

faktiska lackeringstiden på varje moment på detta sätt är kortare, på grund av att 

färre vagnfixturer hanteras samtidigt, än vid den gamla metodiken samt att man får 

kortare pauser mellan samtliga moment.  

7.4.2 Utjämning och avvikelser 

Denna arbetsmetodik har resulterat i ett utjämnat flöde av artiklar tillhörande 

arbetsvarianten MCC. Denna utjämning har inneburit att antalet vagnfixturer varje 

lackeringspar lackerar är jämnare fördelat än vid den gamla metodiken. Denna 

metodik har även medfört att den OPR grad som Måleriet Chassi har idag har 

minskats vilket medför att avvikelser måste hanteras i realtid av en person utanför 

lackeringsboxarna. Detta sköts på så sätt att om en avvikelse identifieras i 

lackeringsboxen tillkallas gruppledaren som tar hand om den så att lackerarna kan 

fortskrida arbetet som vanligt. Att fånga upp dessa avvikelser i realtid kan medföra 

möjligheter till att identifiera återkommande avvikelser och på så sätt åtgärda dem, 

se avsnitt 2.2 Produktionssystem. Dessa avvikelser uppdagades inte på samma sätt 

med den gamla arbetsmetodiken vilket kan anses vara hämmande för förbättringar.  
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8. Slutsats och fortsatt arbete 
I denna del av rapporten kommer examensarbetets slutsats att presenteras. Till att 

börja med kommer förbättringsförslaget att presenteras och dess effekt på de 

enskilda processerna. Sedan kommer en sammanfattning av de effekter förslaget 

förväntas få på Måleriet Chassis kapacitet. Därefter kommer en ny klassificering av 

satser att presenteras. Avslutningsvis kommer förslag på fortsatta arbeten att 

presenteras. 

8.1 Slutgiltigt förbättringsförslag 

Det förbättringsförslag som arbetats fram och som är uppdragsutförarnas slutgiltiga 

rekommendation till Måleriet Chassi är att samtliga MCC satser ska delas upp enligt 

uppdelningsregeln Max 2 vagnar med en ledtid på 16 minuter på kort sikt. På lång 

sikt däremot rekommenderas det att försöka arbeta ner denna ledtid till 15 minuter. 

Detta leder till att de nya MCC satserna uppdelas till delsatser som antingen består 

av en eller två vagnfixturer vardera. Denna förändring möjliggör att det tidsfönster 

som tidigare var outnyttjat kan allokeras med arbeten. Den nya arbetsmetodiken 

förklaras i exemplet nedan: 

En MCC sats består av fyra vagnfixturer. Denna sats delas upp till två nya satser, 

hädanefter benämnd delsats ett och delsats två. Dessa behandlas därefter separat 

genom flödet på Måleriet Chassi. Vid lackeringsboxarna och ugnar föreslås följande 

arbetsmetodik. Först påbörjas lackeringen av första delsatsen. När första 

lackeringsmoment avslutats går denna delsats in i ugnen för första torkningen. När 

första delsatsen torkar i ugnen påbörjas arbetet med andra delsatsen. Därefter när 

topplacken lagts på delsats 2 dras denna in i ugnen samtidigt som den första 

delsatsen tas tillbaka in i lackeringsboxen för lackering av Topplack. När detta 

moment är avslutat dras denna delsats in i ugn för avslutande torkning. Därefter 

hämtas andra delsatsen och det andra lackeringsmomenten påbörjas på denna delsats. 

Efter att detta moment färdigställts dras dessa vagnfixturer ut ur lackeringsboxen 

och nästa par av delsatser påbörjar lackeringsprocessen. För ett exempel med tider 

när en sats uppdelad enligt denna uppdelningsregel se Tabell 17. 

Detta förslag har inte förändrat arbetsmetodiken för varken KK- eller Metallic satser. 

Därför ska dessa behandlas med nuvarande arbetsmetodik. Nedan kommer 

förslagets påverkan på dagsplanering de enskilda processerna och buffertarna att 

presenteras. 

Tabell 17: Visar ledtider samt produktionstider för en MCC sats på 4 vagnar uppdelad enligt Max 2 vagnar 

ledtid 16. 

 

Plock Buffert 1 Lack 1 Ung 1 Lack 2 Ugn 2 Buffert 2 Kontroll/Justering 

Ledtid  16 1133 16 16 16 60 383 16 

Delsats 1 0-16 16-129 129-145 145-161 161-177 177-237 237-275 275-291 

Delsats 2 16-32 32-145 145-161 161-177 177-193 193-253 253-291 291-307 

 

  

                                                 
3 Buffert tiderna för Buffert 1 och Buffert 2 är medeltiden som en sats spenderar i buffertarna, se 

Tabell 10 och Tabell 11. 
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8.1.1 Planering 

För att denna metodik ska utnyttjas till fullo kommer det behövas att 

arbetsordningen på daglig basis planeras upp manuellt. Förslagsvis hanteras 

planeringen blockvis där varje lackeringsbox under varje arbetspass representerar ett 

block. Därefter planerar man in att ett block innehåller endast MCC satser, endast 

KK eller endast en Metallic sats, se Appendix 4 för både kort- och långsiktiga 

planeringsexempel. 

8.1.2 Plock 

De förändringar som sker på denna process är att max två vagnar ska plockas åt 

gången samt att momentet får en tydlig takttid. På kort sikt rekommenderas denna 

takttid vara på 16 minuter och på lång sikt rekommenderas denna takttid vara på 15 

minuter. Detta leder till att varje enskild artikel spenderar mindre tid på detta 

moment jämfört nuvarande arbetsmetodik. 

8.1.3 Buffert 1 

Med förslaget Max 2 vagnar går det att antyda att tiden varje delsats spenderar i 

denna buffert minskar. Ytterligare en effekt av förbättringsförslaget är att 

variationen hur länge en MCC sats spenderar i denna buffert minskar. Tröskelvärdet 

för denna buffert förändras från att ta hänsyn till satser till att ta hänsyn till antalet 

vagnar.  

8.1.4 Lackeringsprocesserna 

Eftersom dessa processer är Måleriet Chassis flaskhals är det på dessa de största 

förändringarna sker. Förslaget leder till att cykeltiden, tiden det tar för en hel MCC 

sats max 4 vagnar att passera igenom hela lackeringsmomentet, sjunker från 90 

minuter till 64 minuter på kort sikt och 60 minuter på lång sikt. För att lyckas med 

denna förändring kräver detta förslag att vissa omställningsmoment sker parallellt 

med föregående sats sista moment. Bemanningsmässigt kräver detta förslag att en 

lackerare, förslagsvis en av gruppledarna, serverar de som ska lackera den första 

satsen i varje block. 

8.1.5 Buffert 2 

Denna förändring kommer inte medföra stora skillnader på Buffert 2. Det som dock 

går att antyda är att den föreslagna förändringen kommer ha positiv påverkan på 

Buffert 2. Eftersom tiden samt tidsvariationen varje delsats spenderar i denna buffert 

tenderar att minska med denna förändring. Detta leder till att inga åtgärder kommer 

att behöva införas på denna del av flödet förutom att hantera MCC satser i form av 

delsatser.  

8.1.6 Kontroll/Justering 

Effekten på dessa processer liknar de som på Plocken. En tydlig takttid för 

processerna har arbetats fram samt att genomloppstiden för varje enskild artikel 

minskar. På kort sikt rekommenderas takttiden vara 16 minuter och på lång sikt 

rekommenderas denna takttid vara 15 minuter. 
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8.2 Effekter på Måleriet Chassis kapacitet 

Om den föreslagna uppdelningsregeln Max 2 vagnar med givna ledtider som angetts 

i rapporten kommer förslaget att få en positiv effekt på Måleriets Chassis kapacitet. 

Kapaciteten kommer att öka på kort sikt till 25,5 satser per dag och 26,7 satser per 

dag. Beräknat utifrån den kapacitet som Måleriet Chassi har idag är detta en ökning 

med 11 procent på kort sikt och 16 procent på långsikt. Däremot har den sats som 

lackeras i lackeringsboxen Proffsen inkluderats i dessa beräkningar. Om denna sats 

exkluderas från dagens arbetsmetodik kommer kapaciteten öka med 16 procent på 

kort sikt och 21 procent på långsikt. Detta leder till att varken det kortsiktiga eller 

det långsiktiga resultatet når upp till det mål, 22 procent, som sattes för detta 

examensarbete. 

8.3 Förslag lackeringstakt 

Eftersom den nuvarande klassificeringen av hur stor del en specifik sats tar av 

Måleriet Chassis kapacitet är anpassad efter den nuvarande arbetsmetodiken och 

dess takttider, rekommenderas denna klassificering att förändras för att anpassas 

efter förslaget. Anledningen till denna rekommendation är att förenkla arbetet för 

dem som planerar in arbeten till Måleriet Chassi. Med hjälp av en ny klassificering 

kan variationen mellan dagar minska samt att den som planerar mängden arbeten 

inte behöver ta lika stor hänsyn till arbetsmixen på daglig basis. Den 

rekommenderade klassificeringen är följande: en MCC sats tar en takt, en KK sats 

tar en och halv takt och en Metallic sats tar tre takter. Detta leder till att Måleriet 

Chassi har en kapacitet på 31 lackeringstakter på kort sikt och 32 lackeringstakter på 

lång sikt. Den kortsiktiga kapaciteten är däremot beroende av arbetsmixen eftersom 

cykeltiden för en MCC sats för lackeringsprocessen är 64 minuter. Detta leder till att 

när det är väldigt få MCC satser kan den dagliga kapaciteten öka till 32. Eftersom 

samtliga block innan lunch kan allokeras med endast Metallic och KK arbeten. 

Däremot är detta föga troligt eftersom merparten av de arbeten som utförs på 

Måleriet Chassi är MCC satser. 

8.4 Förslag på fortsatt arbete 

På Måleriet Chassi existerar det möjligheter till fortsatt arbete för att förbättra 

processerna och flödet ytterligare. I kommande avsnitt kommer de möjligheter som 

författarna till detta examensarbete identifierat att presenteras. Till att börja med 

kommer operativa utvecklingsmöjligheter att presenteras. Med operativa 

utvecklingsmöjligheter menas möjligheter som existerar nära lackerarna. Därefter 

kommer strategiska möjligheter att presenteras. Med strategiska 

utvecklingsmöjligheter menas större förändringar ur ett mer övergripande perspektiv. 

8.4.1 Operativa utvecklingsmöjligheter 

Eftersom detta examensarbete föreslår en förändring i nuvarande arbetsmetodik bör 

ett kortsiktigt mål vara att lära upp och stabilisera den nya arbetsmetodiken. 

Aktiviteter som kan utföras för att underlätta detta arbete är utformande av en ny 

arbetsstandard och övningar för att eliminera slöseri. Ytterligare en åtgärd som kan 

förbättra processen är en genomgång och balansering av arbetsmängden som de 

olika vagnfixturerna innehar. Denna balansering kan ske genom att se över antalet 

artiklar som ryms på varje vagnfixtur och bygga om dessa för att få en jämnare 

arbetsbelastning oavsett vagnfixtur. Som diskuterats varierar ledtiderna för de olika 

lackeringsmomenten, att balansera upp dessa moment så att de alla tar lika lång tid 

är en operativ förbättringsåtgärd som Måleriet Chassi kan fokusera på för att 
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stabilisera processen ytterligare. Det har identifierats att en förutsättning för att 

denna arbetsmetodik ska fungera bra är att visualisera den tid satsernas grundlack 

har torkat i ugn. En utvecklingsmöjlighet är att införskaffa taktklockor som kan ge 

lackerarna exakt information angående tidsfönstret som utnyttjas. 

8.4.2 Strategiska utvecklingsmöjligheter 

Vid detta examensarbete undersöktes det om det gick att öka kapacitet på Måleriet 

Chassi. Resultatet från detta examensarbete visar att detta är möjligt. Genom 

minskade satsstorlekar kan ett tidsfönster utnyttjas vilket leder till kortare 

genomloppstider och ökad kapacitet. Detta ställer dock högre krav på att 

produktionsflödet planeras mer noggrant. Ett långsiktigt mål bör därför vara att för 

varje dag ska det existera ett produktionsschema på vilka satser som går in i vilken 

box och i vilken sekvens dessa går in. Som tidigare nämnt är sådana 

schemaläggningsproblem problematiska, se avsnitt 5.1.3 Målfunktionen. Däremot 

anser författarna att de går att göra vissa förenklingar vilket möjliggör att man 

kommer runt de begränsningar som existerar för Jobb-Shop problemet, se 3.4 Jobb-

Shop schemaläggning problem. En sådan förenkling kan vara att behandla hela 

lackeringsprocessen som ett moment och dess cykeltid som ledtider. 

Ytterligare en möjlig strategiskförbättring är att ändra om ordningen i MONA 

beskrivningen så att den kommer vagnsvis. Genom en sådan förbättring kan arbetet 

för den som plockar satserna att underlättas då den kan lämna ifrån sig en vagn 

direkt när den är klar. Detta kan även möjliggöra viss samkörning mellan satser, till 

exempel två satser som båda innehåller tre vagnfixturer och som ska lackeras i 

samma kulör. 
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Appendix 1 
Som beskrivits tidigare i rapporten ser momenten för en MCC sats I lackeringsdelen 

av flödet ut som följande: Lack 1, Ugn 1, Lack 2 och Ugn 2. Vid dessa moment 

tillkommer mindre arbetsuppgifter, dessa kan utläsas från Tabell 18.  

Tabell 18: Denna tabell visar de arbetsuppgifter som lackerarna utför vid lackering av en MCC sats. 

Moment Lackeringsbox Ugn 

1 Dra in vagnar I lackeringsbox 

Blanda Grundlack 

Blåsa bort damm från artiklar 

Lackera ett första varv grund 

Låta färgen sträcka sig 

Lackera ett andra varv grund 

 

Dra in vagnar I ugn 

Tvätta utrustning 
 

2 Dra in vagnar I lackeringsbox 

Blanda Topplack 

Kontroll och justering av 

artiklar 

Blåsa bort damm från artiklar 

Lackera ett första varv topp 

Låta färgen sträcka sig 

Lackera ett andra varv topp 

Dra in vagnar I ugn 

Tvätta utrustning 

Fylla på artiklar och städa upp 

boxen.  

Det är alltid två lackerare samtidigt I lackeringsboxarna och de arbetsuppgifter som 

ska genomföras fördelas mellan dessa två som de själv behagar. Ett vanligt 

tillvägagångsätt vid arbetsvarianten MCC är att båda hjälps åt att dra in vagnarna I 

lackeringsboxen. Därefter blandar en person färg samtidigt som den andra blåser 

bort damm eller kontrollerar och justerar artiklar, detta beroende om de utför Lack 1 

eller Lack 2. Därefter när de lackerar så lackerar de var sin sida om vagnarna, detta 

för att fördela antalet artiklar varje person lackerar så jämnt som möjligt. Först 

lägger de det första varvet färg, när det varvet har ”sträckt” sig kan nästa varv läggas. 

När de lackerat klart dras vagnarna in i ugn för att torka. Då färgen torkar i ugn gör 

lackerarna rent sina sprutor och när en sats har gått in för sluttorkning ser lackerarna 

till att alla material som behövs finns i lackeringsbox för nästa lackeringspar samt att 

de städar undan det material som använts vid deras sats.  

  



 

 

 

Appendix 2 
Detta är ett utdrag ur en MCC-rapport. Det är utifrån dessa som det historiska data 

angående de arbeten som har utförts av Måleriet har hämtats.  

Denna rapport innehåller data angående vilken marknad en lastbil ska säljas till, 

vilket chassinummer varje lastbil har, när lastbilen ska vara producerad, var det är 

för typ av lastbil, hur många axlar lastbilen har. Mittenkolumnerna där 

kolumnnamnen inte syns representerar artiklar. Om det är en bokstav i en av dessa 

kolumner ska den artikeln som representeras av den kolumnen lackeras på den 

lastbilen. Den artikeln lackeras i den färg som bokstaven anger antingen C, D, F 

eller U. Där C står för hyttfärg, D för kontrastfärg, F för ramfärg och U för unik färg. 

Dessa färger representeras av de efterföljande kolumnerna i MCC-rapporten och 

dessa färgkoder visar om färgen är Solid eller Metallic. Om kolumnen Ramlikare 

innehåller en annan färg än STD A1346692 vet man att även kundkulör ska lackeras 

på denna bil.  

Figur 9: Denna figur visar ett utdrag från den historiska orderlistan , MCC-rapporten. 



 

 

 

Appendix 3 
Tabell 19: Illustrering av hur indatat behandlats och så som det används i modellen. 



 

 

 

Appendix 4 
Exempel på hur en dagsplanering skulle kunna se ut på Måleriet Chassi. Både på 

kort sikt och lång sikt med den föreslagna arbetsmetodiken då man delar upp MCC 

satser i delsatser där varje delsats maximalt innehåller två vagnar, se Figur 10. 

 

Figur 10: Exempel på hur en dagsplanering på Måleriet Chassi kan se ut på kort sikt och lång sikt med den nya 

arbetsmetodiken. 



 

 

 

Appendix 5 
För att visa hur vagnfixturerna samt artiklarna som lackeras ser ut i flödet på 

Måleriet Chassi presenteras två exempel i Bild 1 och Bild 2 nedan. 

 

Bild 1: Denna bild visar en instegsfixtur, på denna fixtur placeras exempelvis artiklarna instegstomme, 

skärmspännen och reflexkåpa.  

 

Bild 2: Denna bild visar en Skärmvagn, på denna fixtur placeras artiklarna stänkskärm front och skärmtätningar. 


