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Abstract

Feasability study for takted product verification

Erik Gerdin & Rebecca Rifve

This bachelor thesis has been performed at Atlas 
Copco’s assembly department in Tierp, during a 
period of ten weeks. Lean production is an 
important part of their daily operation. Several 
other big Lean projects have been completed, 
where among other things, takt time has been 
introduced at several of the assembly lines. The 
Tensor-testing area is the part of the factory where 
all Tensor-tools will be tested. The Tensor-testing 
area was excluded from the Lean projects, as big 
improvements were in motion parallel with the 
projects. 

The aim with the bachelor thesis was to do a 
feasibility study with the following problem 
definition: Can the Tensor-testing area be included 
in the takt time of the assembly lines? If yes, how 
could it look like? If no, which changes can be 
implemented to make it possible?

To answer the problem definition, different 
activities have been made. A two daylong practice 
has been completed. A time study was made and 
the collected data, in combination with available 
test data from Atlas Copco’s database, was 
compiled into bar graphs. Normal distribution 
diagrams were created to simplify discovery of 
possible deviations. Simulations have been 
completed based on orders and delimitations. 
Suggestions for improvement were made, which 
were related to where you could see a lack of 
capacity. New simulations were performed based 
on these. 

From the conclusion, the Tensor-testing cannot be 
takted with the conditions that were; further work 
is necessary. The work is more a general study and 
not a detailed one. The reason was because of 
delimitations that have been necessary due to lack 
of time. The simulations which have been done, 
has created a model for further work. As there are 
many different types of products, other types of 
production sequences could be of interest, and be 
tested by using this model. Recommendations for 
further work have been made in the form of 
suggestions for improvements. The suggestions 
have theoretical support, which show that there is 
potential to include the testing in the takted 
assembly lines takt time. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på Atlas Copcos monteringsavdelning i Tierp under en 
period på 10 veckor. Lean production är en viktig byggsten i den dagliga verksamheten. 
Flera stora Lean projekt har genomförts i monteringen, där bland annat takttid införts på 
flera av de existerande monteringslinorna. Tensor-provningen är den del där alla 
Tensor-verktyg prövas, för att säkerställa att verktygen motsvarar det man lovar att 
leverera till sina kunder. Tensor-provningen uteslöts ur dessa projekt, eftersom stora 
förbättringar i provningen skedde parallellt.  

Syftet med examensarbetet var att ta fram en förstudie med följande 
problemformulering: Kan Tensor-provningen inkluderas i linornas takttid? Om ja, hur 
kan det se ut? Om nej, vilka förändringar kan införas för att göra det möjligt? 

För att besvara problemformuleringen har en rad olika aktiviteter genomförts. En två 
dagars lång praktik genomfördes för att få en inblick i operatörernas arbete, samt få 
kunskap om hur de olika verktygen prövas. En tidsstudie gjordes för att få en 
uppfattning om hur testskevenserna såg ut för olika Tensor-verktyg, vilka avvikelser 
som var vanliga och hur operatörernas dagliga rutiner såg ut. Den insamlade datan från 
tidsstudien sammanställdes sedan i stapeldiagram i kombination med tillgänglig test 
data, från ett år tillbaka, från Atlas Copcos databas. Dessa upprättades för att få en bra 
och överskådlig bild över hur tiderna från tidsstudien och takttiden från monteringen 
förhåller sig till den genomsnittliga testdatan från databasen. Normalfördelningsdiagram 
skapades för att visa spridningen av provningstiderna för att enklare upptäcka eventuella 
avvikelser. Simuleringar har genomförts för hur en dålig, normal och en bra dag såg ut, 
baserat på orderingång och vissa avgränsningar. Exempel på dessa avgränsningar är att 
batch tiden har baserats på en genomsnittlig provningstid, ingen hänsyn har tagits till 
förbandskonfigurationer, raster har försummats i sekvensplaneringen med ändå tagits 
hänsyn till i slutet som en sammanlagd tid. Förbättringsförslag togs fram och relaterades 
till där man kunde se en bristande kapacitet. En ny simulering genomfördes med hänsyn 
till de teoretiska förbättringarna.  

I slutsatsen av rapporten framgår det att provningen inte kommer kunna taktas med 
förutsättningarna som fanns, vidare arbete kommer vara nödvändigt. Arbetet som gjorts 
är en relativt översiktlig studie och inte en studie på detaljnivå. Grunden till detta 
berodde huvudsakligen på tidsbrist, så en hel del avgränsningar behövde göras. 
Simuleringarna som gjordes skapade en modell för hur vidare arbete med fördel skulle 
kunna genomföras. Eftersom det finns många olika produkttyper, kan andra typer av 
”körningar” vara av intresse och kan då testas med hjälp av denna modell. 
Rekommendationer för fortsatt arbete har angetts som idéer till förbättringsförslag. 
Förslagen har teoretiskt stöd och visar att det finns potential för att kunna inkludera 
provningen i de taktade monteringslinornas takttid. 

Nyckelord: Takt tid, Tensor, provning, produktverifikation, förbättringar, Lean, 
montering, simulering, batch tid. 
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Förord 
Detta är ett examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid 
Uppsala Universitet. Arbetet utfördes på Atlas Copco Tools i Tierp och var utformat 
som en förstudie för att se om provningen av verktyg skulle kunna inkluderas i takttiden 
för dess montering. Inriktningen för detta arbete blev således förbättringsarbete, med 
inslag av Lean. 

Rapporten beskriver hur möjligheterna ser ut för att inkludera provningen i 
monteringens takttid, samt hur potentiella förbättringsförslag skulle kunna se ut. 
Begrepp som takttid, Lean, och kontinuerligt förbättringsarbete är centralt för rapporten. 

Vi i projektgruppen vill rikta ett stort tack till vår handledare Morgan Rhodin, som har 
varit ett bra stöd under detta arbete. Han har bidragit med goda kunskaper i ämnet och 
gett oss mycket givande vägledning från början till slut. Han har fått oss att tänka 
annorlunda när vi fastnat på något och gett oss givande utmaningar som inte varit för 
stora till uppgiften.  

Ett stort tack till Claes Aldman, vår ämnesgranskare vid Uppsala Universitet, för 
givande inblickar och konstruktiv kritik gällande arbetet. 

Vi vill också tacka Helena Fridh för att du har tagit dig tid till oss. Utan dig hade detta 
arbete inte varit möjligt. 

Stort tack till berörd personal på Atlas Copco Tools i Tierp, för att vi fick vara med er 
och genomföra detta arbete, samt att ni ställde upp i vår studie. Vi vill också tacka 
Daniel, Martin, Johannes och Ronny för ett väldigt trevligt bemötande. 

Till sist vill vi tacka våra nära och kära för allt stöd. 

 

Uppsala, maj 2016 

Erik Gerdin & Rebecca Rifve 
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Terminologi 
I detta avsnitt kommer några förkortningar och begrepp förklaras. Dessa kommer 
återkomma upprepande gånger genom rapporten och kan därför vara bra att veta vad de 
innebär. 

Lina 12 Taktad monteringslina för Tensor-verktyg med takttiden 22 
minuter. 

Lina 13 Taktad monteringslina för Tensor-verktyg med takttiden 25 
minuter. 

ETV   Vinklat handhållet verktyg, drift via sladd. 

ETD   Rakt handhållet verktyg, drift via sladd. 

STB/SB  Handhållet verktyg, drift via batteri. 

Controller/Drive Extern styrenhet som kopplas till verktygen för drift, alla 
Tensor-verktyg drivs med detta.  

Parning Synkroniskerings-sekvens mellan verktyg med batteridrift 
och controller/drive. 

Förband Menas i denna rapport som skruvförband, där en skruv 
förbinder olika delar med hjälp av åtdragning.  

Rigg Testplattform för verktyg. Verktyg drar åt en skruv i ett 
förband på denna plattform. 

AR rigg Auto reversibel rigg. Riggen sköter urdragningen av skruven 
själv. 

Standardrigg Rigg utan automatisk urdragning. Verktyget sköter 
urdragningen. 

Kluster IT-central med dataskärmar som riggarna är kopplade till 
och styrda via, fyra riggar per kluster. 

Stum åtdragning  Liten åtdragningsvinkel, ISO 5393 definerar stumt som 
30° ± 15°.1 

Vek åtdragning Stor åtdragningsvinkel, ISO 5393 definerar vek som <360°.2 

 

                                                
1 Morgan Rhodin, 2016, Atlas Copco Tierpverken (Muntlig information) 
2	  Ibid.	  
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1. Inledning 
Provningen av Tensor-verktyg på Atlas Copco Tierpverken genomgick stora 
förändringar parallellt med monteringens Lean projekt, som handlade om att konvertera 
deras montering av verktyg till taktad produktion. Därför bestämdes det att utesluta 
provningen från Lean projektens scope, då det blev för mycket att göra på samma gång.  

När examensarbetet påbörjades hade både monteringslinorna samt provningen för 
Tensor-verktyg blivit stabila, så Atlas Copco ville därför veta om det skulle kunna gå att 
inkludera provningen i takttiden för linorna.   

1.1. Syfte och Mål 
Projekt var avsett för att undersöka om det var möjligt att genomföra 
produktverifikationstester (provning) inom samma tidsspann för takttid, som hos de 
produktionslinorna som vid projektets genomförande fanns i monteringen. 

1.1.1. Problemområde 
Tensor-provningen var lätt ostrukturerad med något bristfällig planering. Ordrar lades ut 
till monteringen baserat på kundordrar, men inte i någon specifik ordning/sekvens. 
Detta kunde skapa köbildning och problem senare i provningen, som förhindrade ett 
jämnt flöde av produkter och gav en mindre förutsägbar process. Dokumenterade 
provningstider för verktygen stämde inte på grund av att de var ouppdaterade, vilket kan 
ge en mindre realistisk bild av hur lång tid det tar. 

1.2. Problemformulering 
Projektet bröts ned till tre frågeställningar kopplat till projektets bakgrund, syfte och 
mål. 

Ø Kan provningen inkluderas i linornas takttid? 
Ø Om ja, hur skulle detta se ut? 
Ø Om nej, vilka förändringar skulle kunna införas för att göra det möjligt? 

1.3. Avgränsningar 
Scopet var begränsat till att enbart titta på provningen av Tensor-verktyg för att 
projektet inte skulle bli för stort, då det även fanns många andra verktyg som kördes 
men mer sällan.  

Provning av specialverktyg inkluderades ej i detta projekt, eftersom de inte ansågs vara 
relevanta i sammanhanget, då de inte utgjorde någon större volym. 

Enbart 16 riggar skulle undersökas, även om det fanns ytterligare 4 till. Detta eftersom 
de återstående fyra riggarna körde specialverktyg, icke Tensor-verktyg och mer 
komplicerade verktyg.  
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I simuleringarna togs det inte hänsyn till hur riggarna var konfigurerade med förband, 
eftersom det skulle resultera i att simuleringarna skulle ta för mycket tid och rymmdes 
därför inte inom ramarna för projektet.  



Kapitel 2 – Metod 
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2. Metod 
En rad olika metoder användes för att få reda på hur provningsprocessen fungerar, 
problemområden, förbättringspotential och hur processen skulle kunna se ut med 
takttid.  

2.1. Praktik 
Praktik genomfördes i Tensor-provningen för att få en inblick i operatörernas dagliga 
arbetsrutiner och för att bättre förstå arbetsgången. Detta gjordes för att få en djupare 
förståelse för hur provningsprocessen såg ut samt för att kunna förbereda material för 
tidsstudien. 

2.2. Tidsstudie i provningen3 
En tidsstudie gjordes under en veckas tid, för att få en bättre inblick i vad en hel 
provningssekvens innehöll för beståndsdelar. Excelark ställdes upp för varje 
verktygssort som skulle testas och varje verktyg, med utgångspunkt från olika 
testsekvenser som baserades på både operatörstid och programtid. En tabell för 
avvikelser användes parallellt med excelarken för att kunna notera varför vissa 
testsekvenser avvek från det normala och genomsnittliga. Slutligen genomfördes 
tidsstudien med klockning av dessa testsekvenser med hjälp av ett vanligt tidtagarur, 
helst utan operatörernas vetskap.  

2.3. Analys av tidsstudie 
Den insamlade datan från tidsstudien sammanställdes och förfinades för att lättare 
kunna urskilja informationen. Detta sammanställdes som staplade stapeldiagram, för att 
få en tydlig bild av de olika beståndsdelarna i den totala provningstiden. Analysen 
genomfördes av projektgruppen som baserades på vad den teoretiska takttiden skulle 
kunna vara. Kvalitativa bedömningar och kopplingar mellan diagramen och avvikelser 
för varje verktygssort gjordes. 

2.4. Analys av tillgänglig data 
Atlas Copco gav projektgruppen tillgång till deras databas för loggade testtider, där de 
loggar allt som testas i deras provning. Här samlades enbart information in om hur lång 
tid provningen tog för olika verktyg från start till godkännande, från 2015-01 till 2016-
04. Den insamlade datan sammanställdes och normalfördelningsdiagram ställdes upp 
för att kunna urskilja spridning och variation. Genomsnittstider räknades ut och 
kopplades samman med takttiden för den monteringslina som verktygen ursprungligen 
kom ifrån och med resultaten från tidsstudien. Detta gjordes för att kunna se hur pass 
mycket förbättringspotential som fanns mellan dessa tre. 

 

 
                                                
3	  Jan Olhager, Produktionsekonomi: Principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av 
industriell produktion, andra upplagan, (Lund: Studentlitteratur AB, 2013), s. 144 
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2.5. Litteraturstudie - Takttid 
Litteraturstudien utgick från tre frågeställningar. 

Ø Vad är takttid? 
Ø Varför vill man införa takttid? 
Ø Hur går man tillväga för att införa takttid? 

Denna gjordes för att få inblick i vad takttid faktiskt innebär och hur det kan påverka en 
produktion, samt för att använda som stöd till projektet. 

2.6. Simulering 
Simuleringar gjordes för Tensor-provningen och baserades på hur en normal, dålig och 
bra dag skulle kunnat se ut gällande orderingång. Vid en dålig dag bestod 
orderingången av stora, komplicerade och batteridrivna maskiner som tog längre tid att 
montera/prova, oftast i en batch om 3 verktyg. Vid en bra dag bestod den av enklare, 
mindre och icke batteridrivna maskiner, oftast i batch om 5 verktyg. En normal dag 
bestod av ett mellanting mellan dessa två. För att illustrera detta, skulle exempelvis en 
bra dag kunna ha en orderingång på 2 batcher batterimaskiner, en normal dag 4 batcher 
och en dålig dag 6 batcher. Information för detta hämtades från Helena Fridh4, som är 
materialplanerare på Atlas Copco. Orderingången för dessa tre scenarier hade en 
slumpad sekvens och sträckte sig över en arbetsdag på 7,5 timmar. Simuleringarna 
baserades på att efter varje takt från lina 12 respektive lina 13, startades en ny direkt och 
dessa kom mer eller mindre direkt till provningen. Modellen för de olika simuleringarna 
baserades på en diagramprincip, med en Y-axel från 0-11 timmar med en minuts 
markeringar hela vägen, och varje rigg med dess momentområde/riggtyp på X-axeln. 
Batch tiden räknades ut som genomsnittlig testtid från databasen adderat med antal 
riggningar som skulle genomföras, med utgångspunkt från att en operatör tar hand om 
batchen. Varje verktygs batch tid målades upp i diagramet som tids-block med deras 
respektive tidsåtgång. Nya avgränsningar uppkom och togs hänsyn till för att projketet 
inte skulle frångå scopet. 

2.6.1. Med nuvarade förutsättningar 
Simuleringar med utgångspunkt från en normal, dålig och bra dag utfördes utifrån hur 
det såg ut i Tensor-provningen, för att kunna se om det var möjligt att köra provningen i 
samma takt som monteringen. En sekvensplanering utfördes utifrån lämpliga riggar och 
med hänsyn till när de inkom från monteringen. Denna planering baserades på hur den 
slumpade orderingången för en normal, dålig och bra dag såg ut.  

2.6.2. Med förbättringsförslag 
Förbättringsförslag togs fram utifrån de tre första simuleringarna och det gjordes 
ytterligare tre nya med utgångspunkt från förslagen. Simuleringarna utfördes på samma 
sätt som de som genomfördes med nuvarande förutsättningar, för att kunna få ett 
jämförbart resultat.  

                                                
4 Helena Fridh, 2016, Atlas Copco Tierpverken (Muntlig information) 
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2.7. Analys av simuleringar 
En mindre analys och jämförelse mellan de tre första simuleringarna och de tre sista 
gjordes, för att kunna påvisa vilken effekt förbättringsförslagen teoretiskt skulle kunna 
ha. Vid denna analys lades grunden till hur det vidare arbetet med projektet skulle 
kunna se ut och vad man bör tänka på om idén ska tas vidare. 
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3. Atlas Copco 
Atlas Copco grundades 1873 i Stockholm och till en början tillverkades produkter för 
järnväg. I början på 1900-talet förändrades produkterna och de första kompressorerna, 
industriverktygen och bergborrmaskinerna tillverkades. Från början fanns Atlas Copco 
enbart i Sverige men har under åren även blivit ett globalt företag, med egna 
verksamheter i 90 olika länder runt om i världen och deras kunder finns i 180 olika 
länder.  

Företaget har tre huvudområden som de står för och dessa är innovation, hållbarhet och 
etik. Detta handlar främst om att försöka överträffa sina kunders behov och krav, samt 
utveckla nya produkter och tjänster som tillgodoser kundens förväntningar och behov.  

”Vi står för hållbar produktivitet”, detta är Atlas Copcos varumärkeslöfte. Atlas Copcos 
VD Ronnie Leten säger som så att ”finns det något bättre bevis på det än vår 140 år 
långa historia?”. Ronnie är alltså ganska säker på att man kommer kunna erbjuda sina 
kunder en hållbar produktivitet även i framtiden.5 

3.1. Tierpverken  
På fabriken i Tierp tillverkas handhållna el- och tryckluftsverktyg. Denna verksamhet 
startades redan i början på 1970-talet och år 2016 tillverkas över 2000 olika typer av 
verktyg. Dessa verktyg innehåller till viss del elektronik och hydraulik och drivs via 
sladd eller av batteri. Morgan förklarade att luftverktyg drivs av tryckluft och elektriska 
verktyg delas upp i Controllerstyrda och icke Controllerstyrda (alltså behövs det en 
extern styrenhet för att kunna använda verktyget). Alla Tensor-verktyg är 
Controllerstyrda.6 Här tillverkas både raka och vinklade maskiner som har små till stora 
momentområden. Maskinens åtdragningshastighet är antingen snabb eller långsam och 
beror mycket på om verktyget har ett stort eller litet momentområde.  

På fabriken har arbetsförhållandena förbättrats, som i sin tur resulterat i ökad 
arbetseffektivtet och högre produktivitet. Detta är bland annat resultat som påvisats efter 
att produktionen genomgick en rad förbättringar de senaste åren. Leverera produkter 
med hög kvalitet och en kort ledtid är grunden till drivkraften bakom 
produktionsprocessen. För att säkerställa att verktygen håller den kvalitet som utlovas, 
så granskas och testas verktygen av monteringsgruppen innan dessa levereras från 
fabriken.  

Testdata för maskinerna sparas i Atlas Copcos databas, så att man enkelt kan gå tillbaka 
och spåra olika verktyg om till exempel fel skulle uppstå. I provningen används 
utrustning som granskar verktygens kraft, hastighet, precision och luftkonsumtion.

                                                
5 Atlas Copco AB, Atlas Copco – 140 framgångsrika år med ett av världens mest innovativa och hållbara 
företag, februari 2013 
6 Morgan Rhodin, 2016, Atlas Copco Tierpverken (Muntlig information) 
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Monteringen är uppdelad i flera olika monteringsgrupper och uppdelningen baseras på 
produktslag. För att få en flexiblare produktion och ett mer omväxlande arbete för 
personalen så är de utbildade inom flera olika områden. En flexibel produktion är viktig 
för att man så smidigt som möjligt ska kunna möta marknadens krav och förväntningar. 
Färdiga produkter från Tierpverken går via Atlas Copco Tools centrallager som ligger i 
Hoeselt, Belgien och sedan vidare ut till deras kunder runt om i världen.7 

                                                
7 Atlas Copco AB, Atlas Copco Tools i Tierp, 2000-2016 
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4. Litteraturstudie: Takttid 
4.1. Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att få en djupare förståelse om vad takttid innebär, 
varför man vill implementera det, samt fördelar och nackdelar med takttid.  

4.2. Frågeställningar 
Ø Vad är takttid? 
Ø Varför vill man införa takttid? 
Ø Hur går man tillväga för att införa takttid? 

4.3. Metod 
Diverse sökningar genomfördes för att hitta relevant information kring takttid. Vid val 
av artiklar togs ingen hänsyn till i vilket samband takttid nämndes, utan vikt lades vid 
hur mycket information kring frågeställningarna som fanns.  

Utifrån de sökningar som gjordes, togs relevant information kring takttid från varje 
enskild artikel och sammanställdes som ett resultat. Denna information kopplades sedan 
ihop med de ursprungliga frågeställningarna, för att se om de kunde besvaras. 

Sökord som valdes var takt time, takt-time, takt time production, lead time och lean 
production takt time. Anledningen till valet av artiklar var att det fanns väldigt mycket 
information i övriga artiklar om takttid men i fel sammanhang. De artiklar som valdes 
innehöll rikligt med information för att besvara frågeställningarna. Dessutom fanns 
väldigt mycket lika information oberoende av vilket sökord som valdes och därför 
ansågs sökningen vara slutförd. 

4.4. Resultat 
Resultatet av litteraturstudien presenteras med relevant fakta från varje artikel, i 
förhållande till frågeställningarna/ämnet. 

”Dynamic Lean Assessment for Takt Time Implementation”8 
Ali, Rehab M; Deif, Ahmed M 
2014: Cairo, Egypten 

Artikeln konstaterar att implementering av takttid kommer förbättra övergripande WIP 
(Work In Progress) effektivitet och sänka detta mellan olika produktionssteg, samt hos 
färdigvarulagren. Det konstateras också att takttid inte har någon betydande inverkan på 
OEE (Overall Equipment Efficiency), då denna baseras på kvalitet och 
systemtillförlitlighet. Takttid ökar heller inte svarshastigheten för tidiga 
produktionsperioder jämfört med ett scenario med olika cykeltider. Artikeln beskriver 
slutligen hur viktigt det är att implementera takttids-produktionspolicies.

                                                
8 Rehab M. Ali & Ahmed M. Deif, ”Dynamic Lean Assessment for Takt Time 
Implementation”, Procedia CIRP,vol. 17, (2014), s. 577-581 
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”Operational Excellence in Practice—the Application of a Takt-Time Analysis in 
Pharmaceutical Manufacturing”9 
Schneider, U; Friedli, T; Basu, P; Werani, J 
2015: New York, USA 

Artikeln beskriver vikten av takttid när visualisering av tillverkningssituationen ska 
upprättas. Detta görs för att kunna identifiera förbättringsområden för att få ett 
kontinuerligt flöde för produktionen. Den beskriver att takt är den produktionshastighet 
av en produkt som matchar vad kunden kräver och kontrollerar hastigheten för 
produktionen för att eliminera osynkade processer, överskottslager och för att identifiera 
flaskhalsar i produktionsflödet. Artikeln refererar till Womack och Jones (Beyond 
Toyota: how to root out waste and pursue perfection. Harv Bus Rev. 1996;74(5):140.), 
som säger att takttid bestäms genom att dela ordrar placerade av kunder inom en given 
tidsperiod D, med tillgänglig produktionstid för perioden T. De statuerar också att 
etablera takttid är kritiskt för att undvika tendenser att producera för snabbt (bildande av 
överskottslager) och därmed implementera ett jämt processflöde. 

”TAKT Time and Standard Operating Procedures”10  
McKellen, Chris 
2004: London, England 

Chris McKellen beskriver takttid som ”takten av systemet”, som är den hastighet 
produkterna flödar genom produktionslinorna. Detta mäts vanligtvis i sekunder eller i 
minuter men det skulle även kunna mätas i timmar eller i dagar.  

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑   =    !"##$ä!"#$"%  !"#$%&'  !"#  !"#$%&'"(#    
!"!#$  !"#$  !"#!$"$å!"#  !"#  !"#$%&'"(#

   (4.1) 

Om efterfrågan från kunden ökar eller minskar kommer det krävas att takttiden 
reduceras, för att matcha efterfrågan bättre. Om en fabrik innehåller maskiner som är 
avsedda för att tillverka många olika produkter är det oftast svårt att införa takttid. 

”A lean production control system for high-variety/low-volume environments: a 
case study implementation”11 
Slomp, Jannes; Bokhorst, Jos A.C; Germs, Remco 
2009: Groningen, Nederländerna 

I artikeln skrivs det om att takttid har visat sig vara en framgång för att identifiera och 
eliminera onödiga resurser. Taktstyrd kontroll innebär att man arbetar efter ett bestämt 

                                                
9 U. Schneider, T. Friedli, P. Basu & J. Werani, ”Operational Excellence in Practice—the Application of a 
Takt-Time Analysis in Pharmaceutical Manufacturing”, Journal of Pharmaceutical Innovation, vol. 10,  
(2015:2, Juni), s. 99-108 

10 Chris McKellen, ”Production Management: TAKT Time and Standard Operating 
Procedures”, Metalworking Production, (2004, Augusti), s. 14 
11 Jannes Slomp, Jos A. C. Bokhorst & Remco Germs, ”A Lean Production Control System for High-
variety/low-Volume Environments: A Case Study Implementation”, Production Planning & Control, vol. 
20, (2009:7), s. 586-595 
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tempo som matchar efterfrågan från kund. Takttid är den ideala produktionstakten i ett 
flöde och som arbetsstationerna måste balanseras efter, för att minimera 
lageruppbyggnaden samt upprätthålla kundernas efterfrågan. ”Tempot” för 
produktionen kan förbättra kontrollen över produktionssystemet och göra det mer 
förutsägbart. I artikeln beskriver man hur en allmän takttid ger arbetarna en drivkraft till 
att utföra sitt arbete i rätt ordning och vid rätt tidpunkt. 

”Cost performance dynamics in lean production leveling”12 
Deif, Ahmed M; ElMaraghy, Hoda 
2014: Cairo, Egypten; Ontario, Kanada 

I artikeln skriver man att tillverkningsprocesser bör drivas med takttid för att uppnå 
produktionsnivån. I artikeln beskriver man takttiden som produktionsfrekvensmålet, 
som baseras på graden av försäljning för att möta kundens krav. Takttid synkroniserar 
produktionstakten med försäljningstakten. Om man producerar utefter takttid krävs 
snabba maskinomställningar, ett Just In Time (JIT) flöde och skalbara kapacitets 
strategier. Produktionen styrs av en så kallad draghastighet som är en funktion av 
takttiden. Denna påverkas av tillgången av material via JIT mekanismen. 
Produktionsutjämningen upprätthålls via en sekvenspolicy som påverkar 
omställningstiden för en komponent.  

Ahmed M. Deif och Hoda ElMaraghy skriver i sin artikel, att takttid är hur ofta 
tillverkaren bör producera en del, baserat på hastigheten av omsättningen för att möta 
kundens efterfrågan. Takttid beräknas genom att dividera kundens dagliga efterfrågan 
med tillgänglig arbetstid per dag. Den tillgängliga tiden är traditionellt sett lika med 
standard tiden för ett skift på fabriken multiplicerat med antalet skift. 

4.5. Diskussion 
Takttid är ett begrepp inom Lean production som används för att få en jämn produktion 
baserat på kundens efterfrågan. Det är den tid som produkterna, med ett jämnt flöde, tar 
sig fram i produktionslinorna. Takttiden kan behöva reduceras om efterfrågan antingen 
ökar eller minskar. Det blir allt vanligare att företag implementerar Lean och dess 
principer i deras verksamhet som till exempel takttid. Detta för att minska lager och 
tydliggöra olika former av slöseri och för att kunna eliminera dessa. En produktion med 
takttid har lägre och effektivare WIP i förhållande till en produktion med varierande 
cykeltider. Takttid påverkar inte OEE i någon större utsträckning och har inte någon 
bättre svarshastighet i ett tidigt produktionsskede. Olika verktyg som till exempel ett 
takttidsdiagram kan användas för att identifiera eventuella flaskhalsar i 
produktionssystemet. Har man en produktion som utgår från takttid kommer det krävas 
ett Just In Time (JIT) flöde, snabba maskinomställningar och skalbara 
kapacitetsstrategier. Takttid kommer ha en såkallad draghastighet för produktionen, som 
påverkas av tillgången av material via JIT funktionen. 

                                                
12 Ahmed M. Deif & Hoda ElMaraghy, ”Cost Performance Dynamics in Lean Production 
Leveling”, Journal of Manufacturing Systems, vol. 33, (2014:4), s. 613-623 
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En rad olika modeller har också utvecklats för att underlätta implementering av takttid. 
Ett exempel på detta är modellen som tagits fram för att lättare kunna utvärdera hur 
slimmad en produktionsverksamhet kan vara, genom att använda ett nytt mätetal 
(leanness score). Det finns också olika metoder för att kunna identifiera utmaningar och 
eventuella kostnader vid implementering av ett jämnare produktionsflöde via takttid. 
Nedan diskuteras resultatet i enlighet med frågeställningarna.  

Vad är takttid? 

Takttid är den hastighet som kontrollerar produktionen av en produkt och som matchar 
efterfrågan från kund. För att bestämma takttiden för en given produktionsprocess, 
divideras ordrar som placerats av kunder inom en given tidsperiod D, med tillgänglig 
produktionstid för tiden T.  

Morgan berättade att för dem på Atlas Copco, är takttid en möjlighet för att kunna 
jämföra utfall med mål vid flertalet tillfällen under en dag. Detta görs för att identifiera 
problem, för att vidta rätt åtgärder och eventuellt kunna konstatera om målet inte 
uppnåddes innan veckoslut.13  

Varför vill man införa takttid? 

För att erhålla ett jämnare produktionsflöde med enklare styrning och planering. Genom 
detta kommer man kunna synka produktionen mot efterfrågan i den mån kapaciteten 
tillåter, vilket kommer ge reducerat slöseri, lagerhållning och WIP. Man kommer 
effektivisera processen genom att man kan urskilja förbättringspotentialen och 
kontinuerligt införa förbättringar i processen. Flaskhalsar kommer därmed lättare kunna 
urskiljas och synliggöras. Införandet av takttid i en produktionsprocess kan ge arbetarna 
en gemensam drivkraft mot att utföra sitt arbete korrekt, i rätt ordning och vid rätt 
tidpunkt.  

Hur går man tillväga för att införa takttid?  

Det finns olika tillvägagångsätt vid införandet av takttid, som beror till stor del på 
vilken typ av produktion det berör. Generellt skulle man kunna säga att man ser över 
sina cykeltider, etablera en rimlig takttid utifrån dessa och den process man vill takta. 
Sedan får man se över om denna takttid stämmer överens med efterfrågan eller inte och 
då justera från utfallet.  

I en av artiklarna beskrevs det att det kan vara svårt att införa takttid i en produktion 
som producerar många olika produkter, eftersom produkterna oftast skiljer sig väldigt 
mycket åt när det kommer till cykeltider och övrig tidsåtgång.  

 

                                                
13 Morgan Rhodin, 2016, Atlas Copco Tierpverken (Muntlig information) 
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Morgan förklarade att de hanterar deras stora produktvariation, genom att frångå 
enstycksproduktion (som annars anses vara typiskt för taktad produktion) och istället ha 
en reglerbar batchstorlek för produkterna. Detta görs också för att hantera variationen i 
arbetsinnehållet för olika produkter, då de innebär olika arbetsbelastning och mängd av 
arbete. Exempelvis så har ”enkla” Tensor-verktyg en batch om fem produkter, medan 
”svåra” har en batch om tre.14

                                                
14 Morgan Rhodin, 2016, Atlas Copco Tierpverken (Muntlig information) 
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5. Data 
5.1. Insamlad data från tidsstudien 
Insamlad data från tidsstudien grundades på riktlinjer för klockningen (se Tabell 1). 
Använd förband x står för det förband som verktygen ska testas på härnäst och varierar 
beroende på verktygstyp och testsekvens. Det förekom avvikelser (se Tabell 2).   

Tabell 1: Riktlinjer för tidtagning i Tensor-provningen under tidsstudien. 

 Start  Stopp 

Riggning:  Föregående testat verktyg placeras på vagn Vid start av test  

Kalibrering/Vikeltest:  Vid start av test Uppkomst gul ruta (använd förband x) 

Byte förband 1: Uppkomst gul ruta (använd förband x) Vid tryckning OK (gul ruta) 

Test förband 1: Vid tryckning OK (gul ruta) Uppkomst gul ruta (använd förband x) 

Byte förband 2: Uppkomst gul ruta (använd förband x) Vid tryckning OK (gul ruta) 

Test förband 2: Vid tryckning OK (gul ruta) Uppkomst gul ruta (använd förband x) 

Byte förband 3: Uppkomst gul ruta (använd förband x) Vid tryckning OK (gul ruta) 

Test förband 3: Vid tryckning OK (gul ruta) Uppkomst gul ruta (använd förband x) 

Byte förband 4: Uppkomst gul ruta (använd förband x) Vid tryckning OK (gul ruta) 

Test förband 4: Vid tryckning OK (gul ruta) Uppkomst gul ruta (använd förband x) 

Byte förband 5: Uppkomst gul ruta (använd förband x) Vid tryckning OK (gul ruta) 

Test förband 5: Vid tryckning OK (gul ruta) Uppkomst gul ruta (använd förband x) 

Byte förband 6: Uppkomst gul ruta (använd förband x) Vid tryckning OK (gul ruta) 

Test förband 6: Vid tryckning OK (gul ruta) Uppkomst gul ruta (använd förband x) 
Lossa verktyg från 
förband: Uppkomst gul ruta (använd förband x) Vid tryckning OK (gul ruta) 

Brusprov: Vid tryckning OK (gul ruta) Uppkomst av grön ruta 

Avriggning:  Uppkomst av grön ruta  När testat verktyg  placerats på vagn 
 
Tabell 2: Förklaringar till orsaker för avvikelser i 
form av bokstavsbeteckningar. 

Potentiella orsaker till avvikelser 

A: Fixturbyte 

B: Givarbyte 

C: Felmeddelande 

D: Oljud 

E: Byte av controller/drive 

F: Väntan på operatör 

G: Operatör i annat arbete 

H: Överhettning  

I: Maskinfel 

J: Omtest 

K: Program hänger sig  

L: Orderbyte – Ny batch 

M: Riggningsproblem  

0: Ingen avvikelse  
 
Insamlad data från tidsstudien redovisas i Tabell 3 – 14. De verktyg som ansågs ha för 
få eller för okonsekventa mätningar på grund av stor variation har uteslutits. 
Rödmarkerade tider har uteslutits genom en kvalitativ bedömning av projektgruppen, då 
de frångår den generella trenden och skulle ha påverkat genomsnittet för mycket.  
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Tabell 3: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETV ST61-150-13. 

Modell: ETV ST61-150-13 

Riggnummer: 11 11 11 11 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	     

Produktfamilj: ETV 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	     

Produktnummer: 8433204270     Orsak avvikelse: 

Verktyg: #1 #2 #3 #4 Tot. tid Snitt #1 #2 #3 #4 

Riggning 03:48,7 00:40,9 00:36,8 00:37,8 05:44,3 01:26,1 L,A 0 0 0 

Kalibrering/Vikeltest 01:10,7 01:10,5 01:15,1 01:11,1 04:47,5 01:11,9 0 0 0 0 

Byte förband 1 00:03,1 00:09,3 00:04,9 00:12,7 00:30,1 00:07,5 0 0 0 0 

Test förband 1 02:07,9 01:50,8 01:56,4 01:49,7 07:44,8 01:56,2 0 0 0 0 

Byte förband 2 00:15,3 00:06,9 00:10,5 00:04,7 00:37,4 00:09,3 0 0 0 0 

Test förband 2 02:35,0 02:34,3 02:34,4 02:35,5 10:19,3 02:34,8 0 0 0 0 

Byte förband 3 00:02,7 00:02,0 00:02,4 00:02,2 00:09,2 00:02,3 0 0 0 0 

Test förband 3 02:49,1 02:50,5 02:49,5 02:51,5 11:20,6 02:50,1 0 0 0 0 

Byte förband 4 00:03,7 00:06,8 00:08,7 00:05,1 00:24,2 00:06,0 0 0 0 0 

Test förband 4 03:00,4 01:41,5 01:41,7 01:51,9 08:15,5 02:03,9 H 0 0 0 

Byte förband 5 00:06,1 00:06,5 00:02,6 00:09,5 00:24,7 00:06,2 0 0 0 0 

Test förband 5 02:41,7 02:39,5 02:41,0 02:41,8 10:44,1 02:41,0 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 00:01,1 00:02,0 00:01,8 00:01,5 00:06,5 00:01,6 0 0 0 0 

Brusprov 00:11,4 00:17,8 00:12,8 00:12,1 00:54,1 00:13,5 0 0 0 0 

Avriggning 00:15,9 00:10,9 00:14,9 00:18,4 01:00,0 00:15,0 0 0 0 0 

              	  	   	  	   	  	   	  	  
Total cykeltid 19:12,9 14:30,3 14:33,5 14:45,4 03:02,1 15:45,5   	  	   	  	   	  	  

 

 

 
Tabell 4: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETD ST61-30-10-T25. 

Modell: ETD ST61-30-10-T25 

Riggnummer: 9 9 9 9 9 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	     

Produktfamilj: ETD       	  	   	  	   	  	     

Produktnummer: 8433212380     Orsak avvikelse: 

Verktyg: #1 #2 #3 #4 #5 Tot. tid Snitt #1 #2 #3 #4 #5 

Riggning 01:28,5 00:42,7 00:44,1 00:43,4 00:31,3 04:10,1 00:50,0 A,B,E,L 0 0 0 0 

Kalibrering/Vikeltest 01:07,8 01:07,6 01:19,2 01:20,6 01:09,0 06:04,2 01:12,8 0 0 0 0 0 

Byte förband 1 00:07,4 00:05,0 00:06,7 00:04,4 00:03,7 00:27,3 00:05,5 0 0 0 0 0 

Test förband 1 01:27,2 01:26,9 01:02,6 01:01,9 01:27,1 06:25,8 01:17,2 0 0 0 0 0 

Byte förband 2 00:15,4 00:05,6 00:05,4 00:04,9 00:07,0 00:38,4 00:07,7 G 0 0 0 0 

Test förband 2 02:25,0 02:22,1 02:22,3 02:26,5 02:20,9 11:56,8 02:23,3 0 0 0 0 0 

Byte förband 3 00:06,7 00:04,1 00:03,2 00:01,6 00:03,9 00:19,6 00:03,9 0 0 0 0 0 

Test förband 3 02:13,4 02:12,6 02:11,8 02:11,8 02:13,6 11:03,2 02:12,7 0 0 0 0 0 

Byte förband 4 00:05,8 00:05,3 00:05,4 00:04,4 00:04,7 00:25,6 00:05,1 0 0 0 0 0 

Test förband 4 01:17,5 01:22,1 01:19,1 01:20,8 01:20,1 06:39,6 01:19,9 0 0 0 0 0 

Byte förband 5 00:02,5 00:01,5 00:01,7 00:04,5 00:02,0 00:12,2 00:02,4 0 0 0 0 0 

Test förband 5 02:25,5 02:25,3 02:24,3 02:17,6 02:22,8 11:55,5 02:23,1 0 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 00:01,2 00:01,4 00:02,0 00:01,6 00:01,9 00:08,1 00:01,6 0 0 0 0 0 

Brusprov 00:11,8 00:16,8 00:14,0 00:14,6 00:17,1 01:14,3 00:14,9 0 G 0 0 0 

Avriggning 00:11,9 00:12,4 00:08,1 00:08,1 00:12,3 00:52,9 00:10,6 0 0 0 0 0 

                	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Total cykeltid 13:27,7 12:31,4 12:10,2 12:06,8 12:17,4 02:33,4 12:30,7   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Tabell 5: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETP ST32-05-10.  

Modell: ETP ST32-05-10 

Riggnummer: 4 4 4 4   	   	   	   	  	  

Produktfamilj: ETP        

Produktnummer: 8433221103     Orsak avvikelse: 

Verktyg: #1 #2 #3 #4 Tot. Tid Snitt #1 #2 #3 #4 

Riggning 02:18,8 01:09,0 01:05,1 01:39,9 06:12,8 01:33,2 G,B,L 0 0 G 

Kalibrering/Vikeltest 01:09,6 01:02,4 01:11,0 01:23,4 04:46,4 01:11,6 0 0 0 0 

Byte förband 1 00:43,1 00:25,1 01:17,3 00:44,8 03:10,3 00:47,6 G 0 G 0 

Test förband 1 01:14,4 01:15,0 01:16,5 01:12,8 04:58,6 01:14,6 0 0 0 0 

Byte förband 2 00:17,7 01:23,4 00:45,3 00:21,3 02:47,7 00:41,9 0 G 0 0 

Test förband 2 01:51,4 01:50,3 01:50,7 01:50,8 07:23,2 01:50,8 0 0 0 0 

Byte förband 3 00:17,3 00:48,2 00:46,7 00:54,0 02:46,2 00:41,5 0 G F F 

Test förband 3 01:47,7 07:30,7 01:48,1 01:48,8 12:55,3 03:13,8 0 C,J 0 0 

Byte förband 4 00:20,4 00:08,4 00:02,6 00:06,2 00:37,6 00:09,4 0 0 0 0 

Test förband 4 01:07,9 01:12,9 01:06,8 01:05,8 04:33,5 01:08,4 0 0 0 0 

Byte förband 5 00:13,4 00:16,6 02:42,3 00:16,1 03:28,4 00:52,1 0 0 F 0 

Test förband 5 01:51,9 01:51,4 12:32,7 05:25,5 21:41,5 05:25,4 0 0 4C,2F,I 2C,G 

Lossa verktyg från förband 00:57,8 00:08,9 00:00,0 00:06,6 01:13,3 00:24,4 F 0 0 0 

Brusprov 00:22,5 00:22,9 00:00,0 00:22,2 01:07,6 00:22,5 0 0 0 0 

Avriggning 00:48,7 00:43,3 00:00,0 01:29,6 03:01,6 01:00,5 G 0 0 G 

         
	   	  

	  	  
Total cykeltid 15:22,6 20:08,5   45:12,8 20:43,9 26:54,6   	  	   	  	   	  	  

 

 

Tabell 6: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETD ES61-50-13-T25. 

Modell: ETD ES61-50-13-T25 

Riggnummer: 7 7 7 7   	   	   	  
	  	  

Produktfamilj: ETD        

Produktnummer: 8436026050     Orsak avvikelse: 

Verktyg: #1 #2 #3 #4 Tot. tid Snitt #1 #2 #3 #4 

Riggning 11:58,0 02:03,8 02:00,9 01:25,5 17:28,2 01:50,1 A,E,L,M,0 0 G 0 

Kalibrering/Vikeltest 02:00,7 00:59,4 01:00,0 01:00,1 05:00,2 01:00,0 0,J 0 0 0 

Byte förband 1 01:47,3 02:26,3 00:42,3 00:21,8 05:17,8 01:03,6 0,G G 0 0 

Test förband 1 03:02,1 02:28,4 02:27,6 01:31,8 09:30,0 01:54,0 0 0 0 0 

Byte förband 2 08:32,3 00:37,6 00:52,2 00:16,6 10:18,6 02:03,7 G,G 0 G 0 

Test förband 2 09:38,9 02:23,9 03:05,0 02:24,3 17:32,1 03:30,4 C,J,C,G,I 0 C,G,I 0 

Byte förband 3 00:00,0 02:55,8 00:00,0 02:58,6 05:54,4 02:57,2 0 G 0 G 

Test förband 3 00:00,0 02:56,3 00:00,0 03:02,3 05:58,5 02:59,3 0 C 0 C 

Byte förband 4 00:00,0 00:50,2 00:00,0 02:18,4 03:08,6 01:34,3 0 G 0 G 

Test förband 4 00:00,0 01:20,7 00:00,0 01:20,1 02:40,8 01:20,4 0 0 0 0 

Byte förband 5 00:00,0 02:14,1 00:00,0 01:43,3 03:57,5 01:58,7 0 G 0 G 

Test förband 5 00:00,0 02:14,0 00:00,0 02:11,3 04:25,3 02:12,6 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 00:00,0 00:20,1 00:00,0 00:26,0 00:46,1 00:23,1 0 0 0 0 

Brusprov 00:00,0 00:26,8 00:00,0 00:26,9 00:53,7 00:26,9 0 0 0 0 

Avriggning 01:49,0 01:01,3 02:01,6 01:05,4 05:57,3 01:29,3 0,G G 0 G 

        
	   	   	  

	  	  
Total cykeltid  -  25:18,7  -  22:32,5 47:51,2 23:55,6   	  	   	  	   	  	  
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Tabell 7: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETV SB63-50-10-IRC-B del 1. 

[DEL 1] Modell: ETV SB63-50-10-IRC-B  

Riggnummer: 6 6 6 6 6 6 

Produktfamilj: ETV 

Produktnummer: 8433303167 

Verktyg: #1 #2 #3 #4 #5 #6 

Riggning 04:42,2 01:25,1 00:48,2 01:48,8 01:28,4 01:23,8 

Parning 00:35,1 00:34,2 00:36,3 00:36,1 01:48,9 00:34,2 

Kalibrering/Vikeltest 01:40,4 01:39,6 01:39,0 01:59,9 04:29,2 01:40,2 

Byte förband 1 01:41,1 00:12,5 01:17,8 00:16,6 00:30,3 00:21,0 

Test förband 1 01:32,2 01:35,6 02:28,1 02:28,6 01:31,0 01:34,9 

Byte förband 2 00:53,4 00:20,4 01:00,4 00:46,2 00:47,7 00:45,1 

Test förband 2 02:47,5 02:47,6 02:47,1 02:46,8 02:48,6 02:49,7 

Byte förband 3 00:51,5 00:16,2 00:22,1 00:53,8 00:23,6 00:18,6 

Test förband 3 02:37,8 02:38,2 02:36,8 02:36,3 02:37,0 02:32,1 

Byte förband 4 00:19,9 01:06,6 00:31,0 01:19,2 01:20,0 00:20,3 

Test förband 4 01:21,5 01:20,8 01:21,9 01:20,8 01:21,3 01:20,6 

Byte förband 5 00:13,3 00:07,8 00:08,2 00:16,1 04:43,2 00:06,4 

Test förband 5 02:11,9 02:17,3 02:14,7 02:16,3 02:18,1 04:34,8 

Lossa verktyg från förband 00:12,2 02:08,2 00:12,7 00:13,9 00:26,1 00:22,0 

Brusprov 00:11,3 00:11,3 00:11,7 00:11,8 00:11,5 00:11,5 

Avriggning 00:19,7 00:25,2 00:38,0 00:33,0 01:43,1 00:34,8 

              

Total cykeltid 22:10,9 19:06,6 18:53,9 20:24,0 28:28,1 19:29,9 

 

 

Tabell 8: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETV SB63-50-10-IRC-B del 2, fortsätter där del 1 slutar. 

[DEL 2] Modell: ETV SB63-50-10-IRC-B  

10 10 10                       

ETV                       

8433303167     Orsak avvikelse: 

#7 #8 #9 Tot. tid Snitt #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 

01:05,2 05:06,5 00:57,1 18:45,2 01:52,5 L,A,E 0 0 G 0,J G L F 0 

01:13,3 00:32,2 00:39,2 07:09,4 00:42,9 C 0 0 0 C,J,0 0 0 0 0 

01:56,2 01:38,7 03:14,4 19:57,5 02:13,1 0 0 0 0 0,M 0 C,I 0 K,G 

00:00,0 00:13,2 00:07,3 04:39,9 00:35,0 G 0 G 0 0,G 0 0 0 0 

00:00,0 01:31,2 01:31,4 14:12,8 01:46,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

00:00,0 00:10,2 00:19,6 05:03,0 00:37,9 G 0 G G 0,G G 0 0 0 

00:00,0 02:51,5 02:55,7 22:34,5 02:49,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

00:00,0 00:01,8 00:03,4 03:10,9 00:23,9 G 0 0 G 0 0 0 0 0 

00:00,0 02:45,3 02:43,7 21:07,2 02:38,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

00:00,0 00:18,3 01:48,8 07:04,1 00:53,0 0 G G G 0,G 0 0 0 G 

00:00,0 01:22,5 01:22,9 10:52,2 01:21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

00:00,0 01:01,6 00:04,4 06:41,1 00:50,1 0 0 0 G 0,G 0 0 G 0 

00:00,0 02:16,3 02:15,1 20:24,6 02:33,1 0 0 0 0 0 C,J 0 0 0 

00:00,0 00:04,1 00:03,3 03:42,5 00:27,8 0 G 0 0 0,F G 0 0 0 

00:00,0 00:11,4 00:11,0 01:31,5 00:11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

00:15,8 00:15,9 00:30,6 05:16,1 00:31,6 0 0 G G 0,F 0 0 0 G 

            	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 -  20:20,7 18:47,7 47:41,9 20:57,7   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Tabell 9: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETD SL21-04-I06-PS. 

Modell: ETD SL21-04-I06-PS 

Riggnummer: 4 4 4 4 4 
	   	   	   	   	   	  

	  	  

Produktfamilj: ETD         

Produktnummer: 8433210491     Orsak avvikelse: 

Verktyg: #1 #2 #3 #4 #5 Tot. tid Snitt #1 #2 #3 #4 #5 

Riggning 01:09,5 00:27,6 00:30,6 00:30,2 00:28,1 03:05,8 00:37,2 L 0 0 0 0 

Kalibrering/Vikeltest 01:12,8 01:11,5 01:12,8 01:12,8 01:12,8 06:02,6 01:12,5 0 0 0 0 0 

Byte förband 1 00:28,3 00:30,4 00:24,4 00:43,6 01:26,5 03:33,1 00:42,6 0 0 G G G 

Test förband 1 01:01,5 01:02,5 01:00,7 01:00,5 01:02,2 05:07,3 01:01,5 0 0 0 0 0 

Byte förband 2 01:51,5 00:30,8 00:17,7 00:31,1 01:12,5 04:23,6 00:52,7 F G 0 G G 

Test förband 2 02:00,9 02:00,5 02:01,0 02:01,8 01:58,3 10:02,4 02:00,5 0 0 0 0 0 

Byte förband 3 00:42,6 00:15,5 03:37,9 00:15,0 01:03,2 05:54,3 01:10,8 G 0 G,F 0 G 

Test förband 3 01:31,4 01:30,2 01:32,1 01:32,4 01:31,3 07:37,4 01:31,5 0 0 0 0 0 

Byte förband 4 00:03,9 00:03,5 00:12,8 00:02,0 00:01,1 00:23,3 00:04,7 0 0 F 0 0 

Test förband 4 00:55,2 00:54,9 00:54,9 00:55,2 00:56,1 04:36,2 00:55,3 0 0 0 0 0 

Byte förband 5 10:12,6 00:11,5 00:15,1 00:22,0 01:36,7 12:37,9 02:31,6 F 0 0 G G 

Test förband 5 01:25,0 01:26,2 01:26,5 01:26,3 01:26,6 07:10,6 01:26,1 0 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 01:32,9 00:09,0 00:05,3 00:26,2 00:49,5 03:03,1 00:36,6 G 0 0 G F 

Brusprov 00:23,3 00:23,2 00:23,7 00:23,1 00:23,1 01:56,3 00:23,3 0 0 0 0 0 

Avriggning 00:05,7 00:27,3 00:05,7 00:06,1 00:09,3 00:54,0 00:10,8 0 F 0 0 0 

         
	   	   	   	  

	  	  
Total cykeltid 24:37,0 11:04,4 14:01,1 11:28,3 15:17,3 16:28,1 15:17,6   	  	   	  	   	  	   	  	  

  

 

Tabell 10: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETP SL21-04-I06-PS. 

Modell: ETP SL21-04-I06-PS 

Riggnummer: 4 4 4 4 4 
	   	   	   	   	   	  

	  	  

Produktfamilj: ETP         

Produktnummer: 8433220466     Orsak avvikelse: 

Verktyg: #1 #2 #3 #4 #5 Tot. tid Snitt #1 #2 #3 #4 #5 

Riggning 00:35,8 00:27,6 00:29,3 00:30,5 00:28,2 02:31,3 00:30,3 L 0 0 0 0 

Kalibrering/Vikeltest 01:13,7 01:13,1 01:13,5 01:13,0 01:12,9 06:06,3 01:13,3 0 0 0 0 0 

Byte förband 1 02:50,3 01:28,4 01:45,3 00:26,2 00:39,0 07:09,2 01:25,8 F G F,G 0 G 

Test förband 1 01:04,6 01:01,7 01:06,0 01:01,8 01:01,7 05:15,7 01:03,2 0 0 0 0 0 

Byte förband 2 00:20,0 03:13,1 00:19,7 00:15,4 01:14,3 05:22,4 01:04,5 0 G,F 0 0 F 

Test förband 2 02:00,1 01:59,2 02:00,6 02:01,3 02:00,8 10:01,9 02:00,4 0 0 0 0 0 

Byte förband 3 00:14,2 01:38,6 01:57,6 01:31,0 02:00,3 07:21,8 01:28,4 0 G G,F G G,F 

Test förband 3 01:31,0 01:30,9 01:30,3 01:31,5 01:30,8 07:34,5 01:30,9 0 0 0 0 0 

Byte förband 4 02:53,7 00:54,2 00:01,0 00:05,1 00:04,9 03:58,9 00:47,8 F G 0 0 0 

Test förband 4 00:55,1 00:54,4 00:54,9 00:57,7 00:55,0 04:37,2 00:55,4 0 0 0 0 0 

Byte förband 5 00:14,2 03:55,3 00:20,1 00:10,1 00:32,7 05:12,3 01:02,5 0 F 0 0 F 

Test förband 5 01:28,6 01:26,6 01:26,7 01:26,5 01:26,3 07:14,7 01:26,9 0 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 00:06,8 01:37,5 00:07,3 00:04,2 01:33,4 03:29,2 00:41,8 0 F 0 0 G 

Brusprov 00:23,7 00:21,0 00:24,1 00:23,7 00:23,6 01:56,1 00:23,2 0 0 0 0 0 

Avriggning 00:07,4 00:06,2 00:45,7 00:11,2 00:49,0 01:59,4 00:23,9 0 0 G 0 G 

               

Total cykeltid 15:59,0 21:47,8 14:22,0 11:49,1 15:53,0 19:50,9 15:58,2           
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Tabell 11: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETP ES21-04-I06-PS. 

Modell: ETP ES21-04-I06-PS 

Riggnummer: 5 5 5 5 5 
	   	   	   	   	  Produktfamilj: ETP ES21      

Produktnummer: 8436032004     Orsak avvikelse: 

Verktyg: #1 #2 #3 #4 #5 Tot. tid Snitt #1 #2 #3 #4 #5 

Riggning 02:10,8 00:57,4 00:50,6 00:49,5 00:58,9 05:47,3 01:09,5 A,L,E 0 0 0 0 

Kalibrering/Vikeltest 00:45,7 00:45,4 00:45,4 00:45,4 00:45,5 03:47,4 00:45,5 0 0 0 0 0 

Byte förband 1 00:32,2 00:32,6 00:23,6 00:18,4 00:38,1 02:24,9 00:29,0 G G G 0 G 

Test förband 1 00:57,2 00:56,1 01:26,3 01:25,4 00:55,4 05:40,4 01:08,1 0 0 12K 9K 0 

Byte förband 2 01:00,6 00:40,3 00:23,1 00:27,5 00:50,2 03:21,7 00:40,3 G G 0 0 G 

Test förband 2 01:23,8 01:24,1 01:38,2 03:12,9 01:53,1 09:32,1 01:54,4 0 0 K 12K,J 11K 

Byte förband 3 00:38,7 01:45,9 01:27,1 00:27,7 01:03,2 05:22,6 01:04,5 G G G 0 G 

Test förband 3 03:22,3 02:06,4 03:56,1 01:05,9 01:02,3 11:33,1 02:18,6 2C,J,G C,J,G 3C,3J, 
G,2K K 0 

Byte förband 4 01:10,1 01:41,5 00:29,2 01:11,2 00:26,5 04:58,5 00:59,7 G G G G 0 

Test förband 4 00:47,2 00:49,9 00:49,2 00:49,2 00:49,7 04:05,2 00:49,0 0 0 0 0 0 

Byte förband 5 00:24,1 02:52,7 00:24,4 00:31,2 00:54,4 05:06,8 01:01,4 0 G 0 0 G 

Test förband 5 01:47,6 01:37,7 01:37,1 01:35,1 01:38,8 08:16,3 01:39,3 K 0 0 0 0 
Lossa verktyg  
från förband 02:07,8 00:39,8 03:09,2 01:09,1 00:27,6 07:33,6 01:30,7 F G G G 0 

Brusprov 00:13,7 00:13,7 00:13,6 00:13,8 00:14,2 01:09,0 00:13,8 0 0 0 0 0 

Avriggning 00:49,7 00:21,6 00:39,2 00:41,2 00:11,4 02:43,0 00:32,6 G G G G 0 

              
Total cykeltid 18:11,6 17:25,1 18:12,1 14:43,6 12:49,3 21:21,7 16:16,4           

 

 

Tabell 12: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETV ST61-28-10. 

Modell: ETV ST61-28-10 

Riggnummer: 1 1 1 1 
	   	   	   	   	  

  

Produktfamilj: ETV ST61        

Produktnummer: 8433202176     Orsak avvikelse: 

Verktyg: #1 #2 #3 #4 Tot. tid Snitt #1 #2 #3 #4 

Riggning 00:37,1 00:42,3 00:48,8 00:52,7 03:00,9 00:45,2 L,0 C,I G G 

Kalibrering/Vikeltest 02:16,2 00:00,0 01:07,0 01:07,3 04:30,5 01:07,6 0 0 0 0 

Byte förband 1 02:05,3 00:00,0 00:53,2 00:16,4 03:14,9 00:48,7 0,G 0 G 0 

Test förband 1 02:51,6 00:00,0 02:43,4 01:40,1 07:15,1 01:48,8 0 0 J 0 

Byte förband 2 01:27,2 00:00,0 00:17,4 01:39,9 03:24,4 00:51,1 F,G 0 0 G 

Test förband 2 04:46,8 00:00,0 02:26,1 03:42,1 10:55,0 02:43,7 C,J,0 0 0 C,G,J 

Byte förband 3 00:19,9 00:00,0 00:46,1 00:12,0 01:18,0 00:26,0 0 0 G 0 

Test förband 3 02:12,6 00:00,0 02:12,4 02:11,8 06:36,8 02:12,3 0 0 0 0 

Byte förband 4 00:20,7 00:00,0 00:53,5 00:50,6 02:04,8 00:41,6 0 0 F,G G 

Test förband 4 01:33,7 00:00,0 01:32,4 01:32,2 04:38,3 01:32,8 0 0 0 0 

Byte förband 5 00:43,7 00:00,0 00:11,7 02:27,4 03:22,9 01:07,6 0,G 0 0 G 

Test förband 5 02:22,9 00:00,0 02:21,3 02:21,9 07:06,1 02:22,0 0 0 0 0 
Lossa verktyg från 
förband 00:08,4 00:00,0 01:39,1 00:06,1 01:53,6 00:37,9 0 0 F 0 

Brusprov 00:10,3 00:00,0 00:11,0 00:10,4 00:31,6 00:10,5 0 0 0 0 

Avriggning 00:12,5 00:21,5 00:56,7 00:14,2 01:44,9 00:26,2 0 0 G 0 

        
	   	   	  

  

Total cykeltid 22:08,9  -  18:59,9 19:24,9 00:33,8 20:11,3         
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Tabell 13: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETP STB33-12-I06B. 

Modell: ETP STB33-12-I06B 

Riggnummer: 2 2 2 
	   	   	   	  

	  	  

Produktfamilj: ETP STB33       

Produktnummer: 8433312148     Orsak avvikelse: 

Verktyg: #1 #2 #3 Tot. tid Snitt #1 #2 #3 

Riggning 01:25,7 02:41,2 04:34,7 08:41,7 02:03,5 L,G G L,G 

Parning 00:39,3 00:39,4 00:39,8 01:58,5 00:39,5 0 0 0 

Kalibrering/Vikeltest 01:34,7 01:36,6 01:35,1 04:46,4 01:35,5 0 0 0 

Byte förband 1 00:37,2 00:22,3 14:03,1 15:02,6 05:00,8 G 0 F 

Test förband 1 01:36,0 01:36,4 01:39,1 04:51,6 01:37,2 0 0 0 

Byte förband 2 00:35,2 01:24,7 00:28,9 02:28,8 00:49,6 G G 0 

Test förband 2 02:55,8 02:53,4 02:55,2 08:44,4 02:54,8 0 0 0 

Byte förband 3 03:02,9 01:48,3 00:11,1 05:02,3 01:40,8 F G 0 

Test förband 3 02:29,4 02:26,2 02:27,8 07:23,4 02:27,8 0 0 0 

Byte förband 4 00:10,5 00:03,0 00:02,5 00:15,9 00:05,3 0 0 0 

Test förband 4 01:25,0 01:28,1 01:27,1 04:20,2 01:26,7 0 0 0 

Byte förband 5 00:16,0 00:14,3 00:54,8 01:25,2 00:28,4 0 0 0 

Test förband 5 02:16,9 02:17,1 02:16,2 06:50,1 02:16,7 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 00:05,2 00:19,3 04:24,4 04:48,9 01:36,3 0 G F 

Brusprov 00:11,7 00:10,2 00:10,6 00:32,5 00:10,8 0 0 0 

Avriggning 00:19,5 02:04,5 00:25,7 02:49,7 00:56,6 0 G 0 

       
	   	  

  

Total cykeltid 19:41,0 22:05,0 38:15,9 20:01,9 26:40,6       

 

  

Tabell 14: Insamlad data från tidsstudien för verktyg ETD ST101-300-20-T40. Kommer dock från lina 11, men data 
har samlats in för att få en ungefärlig riggningstid för ETV ST101-200, som har snarlik hantering och program. 

Modell: ETD ST101-300-20-T40 

Riggnummer: 12 12 12 12 12 12 
	   	   	   	   	   	   	  Produktfamilj: ETD ST101        

Produktnummer: 8433218282     Orsak avvikelse: 

Verktyg: #1 #2 #3 #4 #5 #6 Tot. tid Snitt #1 #2 #3 #4 #5 #6 

Riggning 02:05,9 01:36,6 01:33,1 02:12,6 01:16,0 02:53,2 11:37,4 01:56,2 A,L,0 0 0 L,G 0 G 

Kalibrering/Vikeltest 01:19,6 01:19,9 01:19,9 01:19,6 01:20,0 01:19,9 07:58,8 01:19,8 0 0 0 0 0 0 

Byte förband 1 00:13,2 00:19,8 00:11,7 00:19,6 00:20,4 00:09,9 01:34,6 00:15,8 0 0 0 0 0 0 

Test förband 1 01:25,1 01:25,6 01:25,4 01:25,9 01:25,0 01:25,5 08:32,5 01:25,4 0 0 0 0 0 0 

Byte förband 2 00:14,4 00:28,1 00:21,3 00:26,8 02:01,5 21:38,6 25:10,7 04:11,8 0 F 0 G F F 

Test förband 2 02:03,0 02:01,9 02:04,3 02:02,0 02:03,3 02:01,3 12:15,8 02:02,6 0 0 0 0 0 0 

Byte förband 3 07:57,3 00:40,7 00:24,7 00:34,4 03:40,4 00:13,5 13:30,9 02:15,2 F G G G F,G 0 

Test förband 3 01:40,3 01:40,1 01:41,8 01:40,1 01:38,9 01:39,6 10:00,8 01:40,1 0 0 0 0 0 0 

Byte förband 4 00:11,9 00.53,8 03:23,4 01:17,3 04:14,3 00:20,7 09:27,7 01:34,6 0 G G G F,G G 

Test förband 4 01:18,1 01:19,0 01:19,9 01:19,3 01:18,8 01:18,9 07:54,0 01:19,0 0 0 0 0 0 0 

Byte förband 5 00:09,8 02:46,2 00:45,3 02:39,3 01:04,6 00:37,4 08:02,7 01:20,4 0 G G G G 0 

Test förband 5 01:53,1 01:53,4 01:52,3 01:51,5 01:51,4 01:51,8 11:13,5 01:52,3 0 0 0 0 0 0 
Lossa verktyg från 
förband 00:51,5 01:15,5 02:19,3 00:13,4 01:31,5 00:28,3 06:39,5 01:06,6 G F,G F 0 G G 

Brusprov 00:10,6 00:10,3 00:10,7 00:10,2 00:10,1 00:09,8 01:01,6 00:10,3 0 0 0 0 0 0 

Avriggning 02:15,1 04:56,4 00:13,6 01:40,8 00:55,2 00:53,3 10:54,4 01:49,1 G G 0 G 0 0 

          
	   	   	   	   	  

  

Total cykeltid 23:48,8 21:53,5 19:06,6 19:12,9 24:51,3 37:01,7 25:54,9 24:19,2             
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5.2. Insamlad data från databas 
Den insamlade datan från Atlas Copcos databas var omfattande, med mellan 25-800 
testade verktyg per verktygsfamilj. Denna data sammanställdes i 
normalfördelningsdiagram, samt med vilken rigg varje verktyg har provats på (ex. 
Tensor 7 = rigg 7). 
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Diagram 1: Normalfördelningsdiagram från provningstider hämtade från databasen, för verktygsfamiljen ETV 
ST61-150. 
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Diagram 2: Normalfördelningsdiagram från provningstider hämtade från databasen, för verktygsfamiljen ETV 
ST61-30. 
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Diagram 3: Normalfördelningsdiagram från provningstider hämtade från databasen, för verktygsfamiljen ETP 
ST32-05. 

Diagram 4: Normalfördelningsdiagram från provningstider hämtade från databasen, för verktygsfamiljen ETD 
ES61-50. 
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Diagram 5: Normalfördelningsdiagram från provningstider hämtade från databasen, för verktygsfamiljen ETV 
SB63-50. 
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Diagram 6: Normalfördelningsdiagram från provningstider hämtade från databasen, för verktygsfamiljen ETD 
SL21-04. 
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Diagram 7: Normalfördelningsdiagram från provningstider hämtade från databasen, för verktygsfamiljen ETP 
SL21-04. 

Diagram 8: Normalfördelningsdiagram från provningstider hämtade från databasen, för verktygsfamiljen ETP 
ES21-04. 
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Diagram 9: Normalfördelningsdiagram från provningstider hämtade från databasen, för verktygsfamiljen ETV 
ST61-28. 

Diagram 10: Normalfördelningsdiagram från provningstider hämtade från databasen, för verktygsfamiljen ETP 
STB33-12. 
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6. Resultat & Analys  
Resultat och analys gjordes baserat på insamlad data (se avsnittet 5.1. Data). Tidsstudie 
analysen baseras på data från Tabell 1 – 14 och analysen av tillgänglig data på data från 
Diagram 1 – 10. 

6.1. Tidsstudie & Analys 
Tidsstudier gjordes på diverse verktyg och har summerats till diagram, för att ge en 
översiktlig bild om hur lång tid provningen tog och vilka testsekvenser som ingick i 
provningen för de olika verktygen. Layouten för Tensor-provningen kan skådas i Figur 
1. Analysen berör enbart ordrar med tre eller fler likadana verktyg som har provats i 
följd, för att ge ett pålitligare resultat. Ytterligare data för provning av enstaka 
produkttyper samlades in, men dessa har exkluderats i detta avsnitt på grund av för få 
mätningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen behandlar var och en av de testade verktygen, samt en bedömning av vilken 
takttid provningen av dessa teoretiskt skulle kunna klara av, med utgångspunkt från 
tidsstudien och de förhållanden som rådde när examensarbetet utfördes. Med 
utgångspunkt från olika avvikelser som kan urskiljas i diagrammen för respektive 
verktyg, kunde eventuella förbättringsområden upptäckas.  

 Under tidsstudien användes ett antal bokstäver för att underlätta vid antecknandet av 
avvikelser. Data som har bokstäver (se Tabell 2, avsnitt 5.1. Data)  i samband med en 
0:a, ser ut så på grund av att det har gjorts ett omtest. Exempelvis om en testsekvens 
fick avvikelser genererades bokstäver. Men om testet var tvunget att köras från början 
på grund av någonting, har i detta fall samma sekvens inga avvikelser för omtestet, 
därav nollan i kombination med bokstäver. 

Slutligen infogades tillgänglig data in i diagrammen, så som genomsnittlig testtid från 
ett år tillbaka och takttiden från linorna 12 och 13. Detta för att få en bild av hur den 
insamlade datan från tidsstudien, förhållde sig till den genomsnittliga provningstiden 
och takttiden. 
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Figur 1: Layout för Tensor-provningen för nuvarande. En allmän verktygskö förser respektive rigg med verktyg 
batchvis, med hjälp av samordnaren. 
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Diagram 11: Tidsåtgång för provning av ETV ST61-150-13 i stapeldiagram-format med medelvärde och takttid 
från dess monteringslina. 

Tabell 15: Avvikelser i samband med provning av ETV-ST61-150-13. 

  Orsak avvikelse: 
  #1 #2 #3 #4 

Riggning L,A 0 0 0 
Kalibrering/Vinkeltest 0 0 0 0 

Byte förband 1 0 0 0 0 
Test förband 1 0 0 0 0 
Byte förband 2 0 0 0 0 
Test förband 2 0 0 0 0 
Byte förband 3 0 0 0 0 
Test förband 3 0 0 0 0 
Byte förband 4 0 0 0 0 
Test förband 4 H 0 0 0 
Byte förband 5 0 0 0 0 
Test förband 5 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 0 0 0 0 
Brusprov 0 0 0 0 

Avriggning 0 0 0 0 
 
Genomsnittlig cykeltid enbart baserad på tiderna från tidsstudien: 15:45,52 (mm:ss,00).  
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Diagram 12:	  Tidsåtgång för provning av ETD ST61-30-10-T25 i stapeldiagram-format med medelvärde och takttid 
från dess monteringslina. 

Tabell 16: Avvikelser i samband med provning av ETD-ST61-30-10-T25. 

  Orsak avvikelse: 
  #1 #2 #3 #4 #5 

Riggning A,B,E,L 0 0 0 0 
Kalibrering/Vinkeltest 0 0 0 0 0 

Byte förband 1 0 0 0 0 0 
Test förband 1 0 0 0 0 0 
Byte förband 2 G 0 0 0 0 
Test förband 2 0 0 0 0 0 
Byte förband 3 0 0 0 0 0 
Test förband 3 0 0 0 0 0 
Byte förband 4 0 0 0 0 0 
Test förband 4 0 0 0 0 0 
Byte förband 5 0 0 0 0 0 
Test förband 5 0 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 0 0 0 0 0 
Brusprov 0 G 0 0 0 

Avriggning 0 0 0 0 0 
 
Genomsnittlig cykeltid enbart baserad på tiderna från tidsstudien: 12:30,69 (mm:ss,00). 
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Diagram 13:	  Tidsåtgång för provning av ETP ST32-05-10 i stapeldiagram-format med medelvärde och takttid från 
dess monteringslina. 

Tabell 17: Avvikelser i samband med provning av ETP ST32-05-10. 

  Orsak avvikelse: 
  #1 #2 #3 #4 

Riggning G,B,L 0 0 G 
Kalibrering/Vinkeltest 0 0 0 0 

Byte förband 1 G 0 G 0 
Test förband 1 0 0 0 0 
Byte förband 2 0 G 0 0 
Test förband 2 0 0 0 0 
Byte förband 3 0 G F F 
Test förband 3 0 C,J 0 0 
Byte förband 4 0 0 0 0 
Test förband 4 0 0 0 0 
Byte förband 5 0 0 F 0 
Test förband 5 0 0 4C,2F,I 2C,G 

Lossa verktyg från förband F 0 0 0 
Brusprov 0 0 0 0 

Avriggning G 0 0 G 
 
Genomsnittlig cykeltid enbart baserad på tiderna från tidsstudien: 26:54,63 (mm:ss,00).  
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Diagram 14:	  Tidsåtgång för provning av ETD ES61-50-13-T25 i stapeldiagram-format med medelvärde och takttid 
från dess monteringslina. 

Tabell 18: Avvikelser i samband med provning av ETD ES61-50-13-T25. 

  Orsak avvikelse: 
  #1 #2 #3 #4 

Riggning A,E,L,M,0 0 G 0 
Kalibrering/Vinkeltest 0,J 0 0 0 

Byte förband 1 0,G G 0 0 
Test förband 1 0 0 0 0 
Byte förband 2 G,G 0 G 0 
Test förband 2 C,J,C,G,I 0 C,G,I 0 
Byte förband 3 0 G 0 G 
Test förband 3 0 C 0 C 
Byte förband 4 0 G 0 G 
Test förband 4 0 0 0 0 
Byte förband 5 0 G 0 G 
Test förband 5 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 0 0 0 0 
Brusprov 0 0 0 0 

Avriggning 0,G G 0 G 
 
Genomsnittlig cykeltid enbart baserad på tiderna från tidsstudien: 23:55,59 (mm:ss,00).  
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Diagram 15:	  Tidsåtgång för provning av ETV SB63-50-10-IRC-B i stapeldiagram-format med medelvärde och 
takttid från dess monteringslina. 

Tabell 19: Avvikelser i samband med provning av ETV SB63-50-10-IRC-B. 

  Orsak avvikelse: 
  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 

Riggning L,A,E 0 0 G 0,J G L F 0 
Parning  C 0 0 0 C,J,0 0 0 0 0 

Kalibrering/Vinkeltest 0 0 0 0 0,M 0 C,I 0 K,G 
Byte förband 1 G 0 G 0 0,G 0 0 0 0 
Test förband 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Byte förband 2 G 0 G G 0,G G 0 0 0 
Test förband 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Byte förband 3 G 0 0 G 0 0 0 0 0 
Test förband 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Byte förband 4 0 G G G 0,G 0 0 0 G 
Test förband 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Byte förband 5 0 0 0 G 0,G 0 0 G 0 
Test förband 5 0 0 0 0 0 C,J 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 0 G 0 0 0,F G 0 0 0 
Brusprov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avriggning 0 0 G G 0,F 0 0 0 G 

 
Genomsnittlig cykeltid enbart baserad på tiderna från tidsstudien: 20:57,74 (mm:ss,00).  
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Diagram 16:	  Tidsåtgång för provning av ETD SL21-04-I06-PS i stapeldiagram-format med medelvärde och takttid 
från dess monteringslina. 

Tabell 20: Avvikelser i samband med provning av ETD SL21-04-I06-PS. 

  Orsak avvikelse: 
  #1 #2 #3 #4 #5 

Riggning L 0 0 0 0 
Kalibrering/Vinkeltest 0 0 0 0 0 

Byte förband 1 0 0 G G G 
Test förband 1 0 0 0 0 0 
Byte förband 2 F G 0 G G 
Test förband 2 0 0 0 0 0 
Byte förband 3 G 0 G,F 0 G 
Test förband 3 0 0 0 0 0 
Byte förband 4 0 0 F 0 0 
Test förband 4 0 0 0 0 0 
Byte förband 5 F 0 0 G G 
Test förband 5 0 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband G 0 0 G F 
Brusprov 0 0 0 0 0 

Avriggning 0 F 0 0 0 

 
Genomsnittlig cykeltid enbart baserad på tiderna från tidsstudien:15:17,61 (mm:ss,00).  
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Diagram 17:	  Tidsåtgång för provning av ETP SL21-04-I06-PS i stapeldiagram-format med medelvärde och takttid 
från dess monteringslina. 

Tabell 21: Avvikelser i samband med provning av ETP SL21-04-I06-PS. 

  Orsak avvikelse: 
  #1 #2 #3 #4 #5 

Riggning L 0 0 0 0 
Kalibrering/Vinkeltest 0 0 0 0 0 

Byte förband 1 F G F,G 0 G 
Test förband 1 0 0 0 0 0 
Byte förband 2 0 G,F 0 0 F 
Test förband 2 0 0 0 0 0 
Byte förband 3 0 G G,F G G,F 
Test förband 3 0 0 0 0 0 
Byte förband 4 F G 0 0 0 
Test förband 4 0 0 0 0 0 
Byte förband 5 0 F 0 0 F 
Test förband 5 0 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 0 F 0 0 G 
Brusprov 0 0 0 0 0 

Avriggning 0 0 G 0 G 

 
Genomsnittlig cykeltid enbart baserad på tiderna från tidsstudien: 15:58,18 (mm:ss,00).  
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Diagram 18:	  Tidsåtgång för provning av ETP ES21-04-I06-PS i stapeldiagram-format med medelvärde och takttid 
från dess monteringslina. 

Tabell 22: Avvikelser i samband med provning av ETP ES21-04-I06-PS. 

  Orsak avvikelse: 
  #1 #2 #3 #4 #5 

Riggning A,L,E 0 0 0 0 
Kalibrering/Vinkeltest 0 0 0 0 0 

Byte förband 1 G G G 0 G 
Test förband 1 0 0 12K 9K 0 
Byte förband 2 G G 0 0 G 
Test förband 2 0 0 K 12K,J 11K 
Byte förband 3 G G G 0 G 
Test förband 3 2C,J,G C,J,G 3C,3J,G,2K K 0 
Byte förband 4 G G G G 0 
Test förband 4 0 0 0 0 0 
Byte förband 5 0 G 0 0 G 
Test förband 5 K 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband F G G G 0 
Brusprov 0 0 0 0 0 

Avriggning G G G G 0 

 
Genomsnittlig cykeltid enbart baserad på tiderna från tidsstudien: 16:16,35 (mm:ss,00).  
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Diagram 19: Tidsåtgång för provning av ETV ST61-28-10 i stapeldiagram-format med medelvärde och takttid 
från dess monteringslina. 

Tabell 23: Avvikelser i samband med provning av ETV ST61-28-10. 

  Orsak avvikelse: 
  #1 #2 #3 #4 

Riggning L C,I G G 
Kalibrering/Vinkeltest 0 0 0 0 

Byte förband 1 0,G 0 G 0 
Test förband 1 0 0 J 0 
Byte förband 2 F,G 0 0 G 
Test förband 2 C,J,0 0 0 C,G,J 
Byte förband 3 0 0 G 0 
Test förband 3 0 0 0 0 
Byte förband 4 0 0 F,G G 
Test förband 4 0 0 0 0 
Byte förband 5 0,G 0 0 G 
Test förband 5 0 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 0 0 F 0 
Brusprov 0 0 0 0 

Avriggning 0 0 G 0 

 
Genomsnittlig cykeltid enbart baserad på tiderna från tidsstudien: 20:11,27 (mm:ss,00).  
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Diagram 20: Tidsåtgång för provning av ETP STB33-12-I06B i stapeldiagram-format med medelvärde och takttid 
från dess monteringslina. 

Tabell 24: Avvikelser i samband med provning av ETP STB33-12-I06B. 

  Orsak avvikelse: 
  #1 #2 #3 

Riggning L,G G L,G 
Parning  0 0 0 

Kalibrering/Vinkeltest 0 0 0 
Byte förband 1 G 0 F 
Test förband 1 0 0 0 
Byte förband 2 G G 0 
Test förband 2 0 0 0 
Byte förband 3 F G 0 
Test förband 3 0 0 0 
Byte förband 4 0 0 0 
Test förband 4 0 0 0 
Byte förband 5 0 0 0 
Test förband 5 0 0 0 

Lossa verktyg från förband 0 G F 
Brusprov 0 0 0 

Avriggning 0 G 0 

 
Genomsnittlig cykeltid enbart baserad på tiderna från tidsstudien: 26:40,64 (mm:ss,00).  
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Analys av ETV ST61-150-13 
Testresultaten som erhölls under tidsstudien visar att en takttid på 16 minuter skulle 
kunna vara möjligt för denna verktygstyp (se staplarna i Diagram 11). Däremot kan man 
också se att den genomsnittliga provningstiden från ett år tillbaka ligger över den 
önskade takttiden på 22 minuter, vilket ger ett något mer rimligt resultat eftersom det 
baseras på en längre tidsperiod. Att medelvärdet från den tillgängliga datan ligger över 
takttiden kan bero på brist i rutiner/arbetssätt, som till exempel att verktygen får stå och 
vänta i provningsriggen på grund av att operatören gör något annat. Det skulle också 
kunna bero på en sådan sak som att riggningstiden blir längre än genomsnittet. En lång 
riggningstid kan dels bero på att man får in en ny batch som leder till orderbyte, som i 
sin tur kanske kräver ett fixturbyte (se Diagram 11, verktyg #1) Vid ett tillfälle blev 
provningstiden för test förband 4, verktyg #1 längre än i normala fall. Detta berodde på 
att verktyget blev överhettat, men var inget återkommande problem för denna 
verktygstyp. 

Verktygstypen ETV ST61-150-13 har testats på rigg 3,7,10 och 11 enligt data från Atlas 
Copcos databas15, vilket betyder att verktygstestet inte måste utföras i ett speciellt 
kluster, som i sin tur ger en flexibel lösning till hur man fördelar batchen.  

Analys av ETD ST61-30-10-T25 
Resultaten från tidsstudien visar att en möjlig takttid för denna verktygstyp skulle kunna 
ligga omkring 14 minuter (se Diagram 12). Provningssekvensen är stabil med få 
avvikelser. Däremot ligger den genomsnittliga provningstiden från ett år tillbaka, något 
över den önskade takttiden på 22 minuter. Marginalen mellan den önskade takttiden och 
staplarna är stor och för att få korta byten som i detta fall, krävs det att operatören passar 
upp på just den riggen som är näst på tur att bli klar med ett test. Ett sådant scenario är 
inte optimalt eftersom en operatör sköter 4 riggar parallellt. I detta fall påverkades den 
berörda operatören av tidtagningen och lade extra fokus på provningen av just denna 
verktygstyp. 

Verktygstypen ETD ST61-30-10-T25 har testats på rigg 1,2,3,4,5,6,7,9,10 enligt data 
från Atlas Copcos databas16, vilket betyder att verktygstestet inte måste utföras i ett 
speciellt kluster, som i sin tur ger en mycket flexibel lösning till hur man fördelar 
batchen.  

Analys av ETP ST32-05-10 
Från erhållen data insamlad under tidsstudien skulle en takttid på 22 minuter vara 
möjlig, för provningen av denna verktygstyp. Den genomsnittliga provningstiden från 
ett år tillbaka ligger under den önskade takttiden på 25 minuter (se Diagram 13). 
Förutsättningarna för att takta denna verktygstyp är goda. För att undvika att överskrida 
takttiden bör rutiner införas för hur man går tillväga om fel uppstår. Exempelvis kan 
tiden för testet vara mer än 6 gånger längre i förhållande till vad den bör vara (se 

                                                
15 Atlas Copcos databas för loggade provningstider av verktyg 
16 Ibid.	  
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Diagram 13, verktyg #3, Test förband 5). Detta berodde på ett maskinfel som i 
slutändan ledde till att man fick avbryta provningen av verktyget. Detta är ett problem 
som måste uppmärksammas snabbare och tas hänsyn till i samband med taktad 
provning. Avvikelserna består främst av att programmet måste köras om av någon 
anledning och meddelandet måste kvitteras av operatören. 

Verktygstypen ETP ST32-05-10 har testats på rigg 4,5 och 9 enligt data från Atlas 
Copcos databas17, vilket betyder att verktygstestet inte måste utföras i ett speciellt 
kluster, som i sin tur ger en mer flexibel lösning till hur man fördelar batchen. 

Analys av ETD ES61-50-13-T25 
Från erhållen data, insamlad under tidsstudien, skulle en takttid kring 26 minuter vara 
möjlig för denna verktygstyp. Den genomsnittliga provningstiden från ett år tillbaka 
ligger under den önskade takttiden på 25 minuter (se Diagram 14). Förutsättningarna för 
att takta denna verktygstyp är dock inte helt optimala eftersom en normal testcykel ändå 
ligger ganska nära den önskade takttiden (se Diagram 14, verktyg #4). Hälften av de 
testade verktygen fick maskinfel och detta är något som måste uppmärksammas 
tidigare. Annars används värdefull tid till att försöka få igenom verktyget trots att det är 
felaktigt (se Diagram 14, verktyg #1).  

Ibland händer det att riggningstiden blir lång av olika anledningar (se Diagram 14, 
verktyg #1). Sådant som påverkade riggningstiden var riggningsproblem, orderbyte, 
fixturbyte och byte av controller/drive. Denna tid kan reduceras avsevärt med ett bra 
förberedande arbete. Är man mer uppmärksam på just denna verktygstyp kan man 
förmodligen gå ned i potentiell takttid, då man under tidsstudien kunde uppmärksamma 
att det förekommer väntan på operatör i många fall av de olika mätningarna. En 
ytterligare potentiell förbättringsåtgärd skulle kunna vara att se över programsekvensen 
och undersöka om alla testsekvenser är helt nödvändiga, eller om man kanske skulle 
kunna ta bort något test i cykeln men ändå leverera samma kvalitet på verktyget. 
Provningen kommer vara känslig för långa byten och lång riggningstid. 

Verktyget ETD ES61-50-13-T25 har testats på rigg 1,2,3,7 och 9 enligt data från Atlas 
Copcos databas18, vilket betyder att verktygstestet inte måste utföras i ett speciellt 
kluster, som i sin tur ger en mer flexibel lösning till hur man fördelar batchen.  

Analys av ETV SB63-50-10-IRC-B 
Data insamlad under tidsstudien visar på att en möjlig takttid skulle kunna ligga 
omkring 23 minuter. Den genomsnittliga provningstiden från ett år tillbaka ligger 
ganska långt över den önskade takttiden på 22 minuter (se Diagram 15). Som det såg ut 
vid studiens genomförande så ligger testtiden från tidsstudien ganska nära den önskade 
takttiden. Testsekvenserna för provningen av denna verktygstyp är stabila, men 
riggningstiden för fixturbyte och controller/drive-byte i samband med orderbyte kan bli 
mycket längre i förhållande till det genomsnittliga. Omtest för olika testsekvenser 
                                                
17 Atlas Copcos databas för loggade provningstider av verktyg 
18 Ibid. 
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förekom ibland, men den största förbättringspotentialen ligger i avvikelsen operatör i 
annat arbete. Man bör även undersöka om alla testsekvenser är helt nödvändiga, eller 
om man kanske skulle kunna ta bort något test i cykeln men ändå leverera samma 
kvalitet på verktyget. Provningen kommer vara känslig för långa byten och lång 
riggningstid. 

Verktygstypen ETV SB63-50-10-IRC-B har testats på rigg 2,6 och 10 enligt data från 
Atlas Copcos databas19, vilket betyder att verktygstestet inte måste utföras i ett speciellt 
kluster, som i sin tur ger en mer flexibel lösning till hur man fördelar batchen.  

Analys av ETD SL21-04-I06-PS 
Testresultaten som erhölls under tidsstudien visar att en takttid på 16 minuter skulle 
kunna vara möjligt för denna verktygstyp (se staplarna i Diagram 16). I diagrammet kan 
man också se att den genomsnittliga provningstiden från ett år tillbaka ligger under den 
önskade takttiden på 25 minuter. Förutsättningarna för att takta detta verktyg är goda då 
både de insamlade tiderna från tidsstudien och medelvärdet ligger en bra bit under 
takttiden. Det enda som skulle kunna störa takttiden är att operatören tar raster på eget 
initiativ, alternativt utför icke arbetsrelaterad aktivitet. För att kunna eliminera en sådan 
störning bör rutiner införas.  

Verktygstypen ETD SL21-04-I06-PS har testats på rigg 4,5 och 9 enligt data från Atlas 
Copcos databas20, vilket betyder att verktygstestet inte måste utföras i ett speciellt 
kluster, som i sin tur ger en mer flexibel lösning till hur man fördelar batchen.  

Analys av ETP SL21-04-I06-PS 
Från data insamlad under tidsstudien skulle en möjlig takttid för denna verktygstyp 
kunna ligga på omkring 17 minuter (se staplarna i Diagram 17). Den genomsnittliga 
provningstiden från ett år tillbaka ligger under den önskade takttiden på 25 minuter (se 
Diagram 17). Provningssekvensen för denna verktygstyp är stabil med få störningar. De 
störningar som uppstod berodde mestadels på att operatören sysslade med icke 
arbetsrelaterade aktiviteter, men också befann sig i annat arbetsrelaterat arbete. 
Förbättringspotentialen ligger nästintill enbart i att upprätta rutiner för operatörerna och 
är relativt stor. 

Verktygstypen ETP SL21-04-I06-PS har endast testats på rigg 4 och 5 enligt data från 
Atlas Copcos databas21, vilket betyder att verktygstestet måste utföras i antingen kluster 
1 eller 2. Detta ger inte en lika flexibel lösning till hur man fördelar batchen som i de 
flesta övriga fallen. 

Analys av ETP ES21-04-I06-PS 
Från erhållen data insamlad under tidsstudien skulle en möjlig takttid kunna ligga på 
omkring 19 minuter. Man kan dessutom se att den genomsnittliga provningstiden från 
                                                
19 Atlas Copcos databas för loggade provningstider av verktyg 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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ett år tillbaka ligger under den önskade takttiden på 25 minuter (se Diagram 18). 
Provningsprocessen för denna verktygstyp är inte så stabil och det uppstod ofta 
störningar. Störningarna berodde främst på att programmet hängde sig eller att 
testsekvenserna var tvungna att startas om. Förbättringspotentialen ligger mestadels i 
förbättring av programmjukvaran och att operatörerna måste uppmärksamma 
felmeddelanden snabbare för att reducera stilleståndstiden. Dock är förutsättningarna för 
att takta denna verktygstyp goda, då både de insamlade tiderna från tidsstudien, trots 
störningar, och medelvärdet ändå ligger en bra bit under den önskade takttiden.  

Verktygstypen ETP ES21-04-I06-PS har testats på rigg 4 och 5 enligt data från Atlas 
Copcos databas22, vilket betyder att verktygstestet måste utföras i antingen kluster 1 
eller 2. Detta ger inte en lika flexibel lösning till hur man fördelar batchen som i de 
flesta övriga fallen.  

Analys av ETV ST61-28-10 
Från datan insamlad under tidsstudien skulle en möjlig takttid för denna verktygstyp 
kunna ligga omkring 20 minuter (se staplarna i Diagram 19). I diagrammet kan man 
också se att den genomsnittliga provningstiden från ett år tillbaka, ligger över den 
önskade takttiden på 22 minuter. Provningsprocessen är något ostabil med vissa mindre 
störningar. Störningarna bestod främst av omtester och att operatören befann sig i annat 
arbetsrelaterat arbete. Som det såg ut vid studiens genomförande så ligger testtiden 
ganska nära takttiden. Förbättringspotentialen är relativt låg och ligger i att reducera 
frekvensen av omtester, samt att operatören utför ett mer effektivt arbete. Man bör se 
över testprogrammet eftersom det är främsta orsaken till att störningar uppkommer. 
Man bör undersöka om alla testsekvenser är helt nödvändiga, eller om man kanske 
skulle kunna ta bort något test i cykeln men ändå leverera samma kvalitet på verktyget. 
Provningen kommer vara känslig för långa byten och lång riggningstid. 

Verktygstypen ETV ST61-28-10 har testats på rigg 1,2,3,6,7,9 och 10 enligt data från 
Atlas Copcos databas23, vilket betyder att verktygstestet inte måste utföras i ett speciellt 
kluster, som i sin tur ger en mer flexibel lösning till hur man fördelar batchen.  

Analys av ETP STB33-12-I06B 
Från erhållen data, insamlad under tidsstudien, skulle en möjlig takttid kunna ligga på 
omkring 24 minuter. Den genomsnittliga provningstiden från ett år tillbaka ligger över 
den önskade takttiden på 25 minuter (se Diagram 20). Som det såg ut vid studiens 
genomförande så ligger testtiden ganska nära takttiden, men provningsprocessen för 
denna verktygstyp är stabil med få störningar. När störningar uppstod berodde de främst 
på att operatören befann sig i annat arbete. Den stora avvikelsen för verktyg #3, för 
testsekvensen byte förband 1 var troligtvis på grund av egen tagen rast (se Diagram 20, 
verktyg #3, Byte förband 1). I övrigt var bytena relativt korta, så man bör snarare se 
över testprogrammet och undersöka om alla testsekvenser är helt nödvändiga, eller om 

                                                
22 Atlas Copcos databas för loggade provningstider av verktyg 
23 Ibid. 
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man kanske skulle kunna ta bort något test i cykeln men ändå leverera samma kvalitet 
på verktygen. Förbättringspotentialen är att inte speciellt stor, men ligger i att införa 
rutiner för operatören och provningen kommer dessutom vara känslig för långa byten 
och lång riggningstid. 

Verktygstypen ETP STB33-12-I06B har testats på rigg 2 och 10 enligt data från Atlas 
Copcos databas24, vilket betyder att verktygstestet måste utföras i antingen kluster 1 
eller 3. Detta ger inte en lika flexibel lösning till hur man fördelar batchen som i de 
flesta övriga fallen. 

6.1.1. Observationer 
Under tidsstudien i Tensor-provningen gjordes ett antal iakttagelser kring hur 
operatörerna arbetade, samt hur arbetsplatsen fungerade. 

Varje rigg hade 6 lägen i dess förbandsplatta, där olika förband monterades beroende på 
vilken typ av verktygskörning. Att byta dessa förband var en komplicerad process, som 
inte gjordes mer än nödvändigt. 

Operatörerna påverkades olika av att bli tidsstuderade. Vissa operatörer arbetade med 
ett högre tempo än tidigare observerat och var mer måna om att riggarna hela tiden var 
igång. Detta kunde tydligt urskiljas att det inte var ett normalt arbetssätt, eftersom 
observationer ”i smyg” av samma operatör visade ett helt annat arbetssätt, då en annan 
operatör studerades. Andra påverkades inte i någon större utsträckning av att bli 
tidsstuderade, utan arbetade på som vanligt.  

Operatörernas arbetsgång varierade ganska mycket från person till person. En kunnig 
operatör sparade mycket tid på att förbereda så mycket som möjligt inför 
nästkommande verktyg, som till exempel att plocka fram rätt fixtur, förbereda ny 
controller/drive, plocka fram rätt givare etc. Andra arbetade utifrån principen att göra i 
ordning så många riggar på en och samma gång, för att kunna starta testerna samtidigt. 
Detta kan anses som ett icke optimalt arbetssätt, då de olika testsekvenserna oftast blev 
klara samtidigt, vilket medförde att fler verktyg blev stillastående medan operatören 
arbetade med ett enstaka. Många av verktygen fick alltså en längre cykeltid på grund av 
att operatören arbetade på ett felaktigt sätt. Bättre hade varit om operatören gjorde i 
ordning och startade testet för en rigg åt gången, istället för alla samtidigt. Detta skulle 
ge en högre utnyttjandegrad för provningen, då cykeltiden inte blir beroende av 
operatörstiden i samma utsträckning.   

Ett återkommande problem som uppstod var att testprogrammet hängde sig och ett 
felmeddelande uppstod. Om operatören inte var tillräckligt uppmärksam på 
testskärmarna, kunde det leda till att vissa verktyg fick en betydligt längre cykeltid i 
förhållande till normalfallet, på grund av att operatören var tvungen att kvittera 
felmeddelandet. En uppdatering av mjukvaran skulle behövas, eller att åtminstone se 
över anledningen till att detta är ett så pass stort problem. Operatörerna själva upplevde 

                                                
24 Atlas Copcos databas för loggade provningstider av verktyg 
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detta problem ofta, men lärde sig arbeta med det och rapporterade inte problemet till 
ansvarig.  

På AR-riggarna fanns en funktion där man med hjälp av en switch kunde byta mellan 
stumt och vekt förband. Det krävdes alltså inte ett byte av hela förbandet. Detta ledde 
till att man sparade tid på den totala provningstiden och underlättade operatörernas 
arbetsuppgift avsevärt. 

Ibland använde operatörerna fel förband, som i sin tur ledde till att verktyget blev 
överhettat och då krävdes det att testcykeln pausades. Testet kunde alltså inte fortsätta 
förens verktyget kylts ned tillräckligt. I sådana fall kunde testcykeln för verktyget bli 
väldigt lång och riggen som verktyget prövades på blockerades en tid utan att det fanns 
möjlighet att pröva andra verktyg emellan.  

När det uppstod fel i samband med verktygsproven och en testsekvens visade icke 
godkänt, hade operatörerna som vana att rycka ur sladden till givaren. Detta för att 
undvika att behöva göra om hela testet, eftersom att om givarsladden avlägsnades 
krävdes det enbart att den pågående testsekvensen startades om. Detta arbetssätt kan 
möjligtvis riskera att kvaliteten på verktygen som levereras inte är så pass bra som man 
utlovar, och regler kring hur sådana situationer ska hanteras bör upprättas. 

Ett annat problem som iakttogs under tidsstudien var att samma förband användes vid 
provning av verktyg på rigg 4 och 5, man lånade alltså dessa förband av varandra. Detta 
var inte särskilt värdeskapande, då det uppstod en väntetid för den ena riggen som 
saknade det när förbandet var upptaget. Det bör alltså ses över vilka förband som lånas 
mellan dessa riggar och införskaffa fler av dessa förbandstyper för att förebygga att 
sådana problem uppstår.   

Arbetsdagen sträcker sig till 15:50 men i vissa fall så kördes inte fler verktygsprov efter 
klockan 15:00. Detta är troligtvis en egenskapad rutin av operatörerna, eftersom tid 
finns till att köra ett antal verktyg till.  

En ytterligare iakttagelse som gjordes, var att placeringen av Kluster 1 och Kluster 2 var 
något sämre jämfört med placeringen av Kluster 3. Placeringen av Kluster 1 och 2 
medförde att operatören var tvungen att gå från riggen till skärmen för att kvittera ett 
meddelande, eller få information om vilket förband som skulle användas. I Kluster 3 
kunde man se dessa meddelanden om man stod kvar vid riggen.  

Observationer har också gjorts gällande testsekvenserna. Ibland genomgick verktyg 
många testsekvenser som alla tog väldigt lång tid. Dessa verktyg hade heller ingen 
större tendens till att bli icke godkända. Det skulle vara fördelaktigt att se över om det är 
nödvändigt att testsekvenserna är så långa som de är, så att inte slöseri förekommer. 
Morgan menar dock att provningsmetodiken regleras av styrande dokument, som ägs av 
konstruktionsavdelningen på Atlas Copco i Nacka. Därför kan inte Atlas Copco i Tierp 
ta några beslut över vilka tester som utförs, men arbeten pågår för att kunna påvisa 
exkludering av tester, om det finns goda bevis för att det är en form av slöseri. 
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Exempelvis om ett test aldrig någonsin har fallerat under en period på 10 års 
produktion, är detta ett tydligt tecken på slöseri, om det inte finns lagkrav eller externa 
standarder som styr detta.25 

6.2. Tillgänglig data & analys 
Inledningsvis har onormalt långa provningstider sållats bort, då de med största 
sannolikhet har uppstått i och med att testet har stått på under en längre tid (en 
dag/helg). Gränsen för en lång provningstid drogs vid ca två timmar, men väldigt 
beroende på hur frekventa långa provningstider var för verktygsfamiljen och dess 
momentområde. Fanns det långa provningstider av ett större antal så togs dessa med i 
uträkningarna. Testdata har tagits ur Atlas Copcos databas för provningsresultat i Tierp, 
mellan 2015-01 och 2016-04. 

Det har gjorts normalfördelningsdiagram för varje verktygsfamilj med momentområde 
som undersöktes i tidsstudien, för att kunna få en indikation om vilka testtider som är 
mest respektive minst frekventa för provningen. Ju snävare kurvan är desto mer 
frekventa är provningstider kring medelvärdet, som målas upp som maxvärdet för 
kurvan. Vilken rigg som har levererat vilken provningstid, har mindre betydelse ju mer 
dess normalfördelningsvärden stämmer överrens med andra riggars värden. Det kan 
skådas att normalfördelningskurvan för respektive verktygsfamilj ser nästintill identiska 
ut (se Diagram 1-10), med några verktygsfamiljer som avviker men som inte är något 
större problem. Detta skulle kunna kopplas till att fördelningen av tider inte är 
verktygsberoende, utan snarare beroende på rutiner/arbetssätt/programdesign. En 
potentiell orsak till att graferna ser ut som de gör, skulle kunna kopplas till vilken tid på 
skiftet tester har utförts. 

Vid beräkning av medelvärde för den insamlade datan samt vid insamling av takttid för 
respektive verktygstyp i linan, har en indikation givits om hur möjligheterna ser ut för 
att takta provningen för varje verktygstyp. Det som dock måste tas hänsyn till, är 
spridningen av tidsåtgången för testtiderna, då det är dessa som är den egentliga 
flaskhalsen för framtida taktning av provningen. Alla provningstider som ligger över det 
genomsnittliga kommer resultera i en avvikelse vid eventuell taktning, men 
genomsnittstiderna kan ändå anses som en bra grund att utgå ifrån.  

Det som också kan urskiljas från normalfördelningsdiagramen, är att fördelningen av de 
olika testtiderna inte är beroende av vilken rigg verktygen har testats på. Provningarna 
är heller inte beroende av vilket datum de är utförda baserat på datan tagen från 
databasen. Detta ger en indikation på att det inte skett någon större förändring som har 
påverkat testtiderna.  

Vid analys av den tillgängliga datan, kan det skådas att vissa verktygstyper har en 
genomsnittlig provningstid som är högre än dess takttid i linan. Genom att kombinera 
denna data med data från tidsstudien, kan det skådas att vissa verktyg har en väldigt 

                                                
25 Morgan Rhodin, 2016, Atlas Copco Tierpverken (Muntlig information) 
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lång provningstid som skulle kunna medföra svårigheter vid införande av taktad 
provning. I tidsstudien kan man urskilja att bytena är relativt korta, så en tidsreduktion 
på bytena kommer inte påverka det totala i större utsträckning. Det som då kvarstår är 
egentligen att utföra en genomgång av testprogrammet, för att utvärdera om det är 
nödvändigt att ha så många/långa testsekvenser.  

Slutligen samlades ytterligare data in som skulle användas till simuleringen, men inga 
normalfördelningsdiagram upprättades för dessa. 

6.3. Simulering 
Simuleringarna baserades på ett antal antaganden och bedömningar, för att inte göra 
dem för omfattande för projektets scope. Det antogs att färdigmonterade verktyg från 
monteringslinorna kom direkt till provningen, ingen hänsyn togs till riggarnas 
förbandskonfiguration utan de täckte alla moment inom det givna momentområdet, alla 
batch tider avrundades till nästkommande hela minut för att underlätta simuleringarna, 
verktygen monterades inte i någon speciell ordning och att de båda linorna inte 
monterade batteriverktyg samtidigt. Batch tiden räknades ut för 3-, 4- och 5-
verktygsbatcher (se Figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Metodiken bakom hur batch tiderna räknades ut för respektive batch size. 
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Batch tiderna räknades ut med ekvation (6.1). 

𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ  𝑡𝑖𝑑 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 + 𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ  𝑠𝑖𝑧𝑒 − 1 ∙ 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑟𝑖𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑   (6.1) 

I följande tabeller har provningstider och batch tider markerats röda eller gröna, vilket indikerar 
om tidsåtgången är under takttiden från monteringen (grön text) eller om den är över (röd text). 
Detta gjordes för att få en snabb indikation om var problem skulle kunna uppstå för taktad 
provning. 

Tabell 25: Sammanställning för batch tider från verktyg undersökta i tidsstudien med uträkningar, uppställda som 
tider för verktygsfamiljen då de har snarlika testprogram. 

Lina 12 – Takttid 22 min 
Verktyg Genomsnittlig provningstid Genomsnittlig riggningstid Batch size Batch tid 

ETV SB63-50 0:28:26 0:01:52 3 0:32:10 
ETV ST61-150 0:27:17 0:01:26 4 0:31:35 
ETD ST61-30 0:23:31 0:00:50 4 0:26:01 
ETV ST61-28 0:26:52 0:00:45 4 0:29:07 
	  	  

	   	   	  
  

Lina 13 – Takttid 25 min 
Verktyg Genomsnittlig provningstid Genomsnittlig riggningstid Batch size Batch tid 

ETP STB33-12 0:29:02 0:02:03 3 0:33:08 
ETP ST32-05 0:23:07 0:01:33 4 0:27:46 
ETD ES61-50 0:23:39 0:01:50 4 0:29:09 
ETP SL21-04 0:21:06 0:00:30 5 0:23:06 
ETD SL21-04 0:20:36 0:00:37 5 0:23:04 
ETP ES21-04 0:20:17 0:01:09 5 0:24:53 
     

Lina 11 – Ingår ej i studien men relevant endå 
Verktyg Genomsnittlig provningstid Genomsnittlig riggningstid Batch size Batch tid 

ETD ST101-300 0:22:32 0:01:56 Ej relev. Ej relev. 
 
Tabell 26: Sammanställning för batch tider från verktygsfamiljer tagna från Atlas Copcos databas. 

Lina 12 - Takttid 22 min 

Verktyg Genomsnittlig 
provningstid 

Genomsnittlig 
riggningstid Batch size Batch 

tid Kommentar 

ETV ST101-200 0:24:57 0:01:56 3 0:28:49 Riggtid samma som för  
ETD ST101-300 

ETV ST31-10 0:24:58 0:00:45 4 0:27:13 Riggtid samma som för  
ETV ST61-28 

ETV ST31-15 0:26:31 0:00:45 4 0:28:46 Riggtid samma som för  
ETV ST61-28 

      
Lina 13 - Takttid 25 min 

Verktyg Genomsnittlig 
provningstid 

Genomsnittlig 
riggningstid Batch size Batch 

tid Kommentar 

ETV ES21-12 0:23:38 0:01:26 4 0:27:56 Riggtid samma som för  
ETV ST61-150 

ETP DL21-04 0:29:22 0:00:30 5 0:31:22 Riggtid samma som för  
ETP SL21-04 

ETD DL21-04 0:19:55 0:00:37 5 0:22:23 Riggtid samma som för  
ETD SL21-04 
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6.3.1. Simulering med nuvarande förutsättningar 
Inledningsvis upprättades en sekvensplanering för körning i monteringen för lina 12 och 
13, för att ha något att gå på i simuleringen. Denna baserades på tidsintervallet för 
montering av en batch, dvs. mellan vilka tider i sekvensen en batch monteras. 
Exempelvis monteras en batch ETV ST101 mellan 0 och 22 minuter i sekvensen för en 
dålig dag (se Tabell 27). En slumpad sekvens upprättades baserat på Helena Fridhs26 
schema på hur orderplaneringen kunde se ut för en dålig, normal och en bra dag med 
enbart en restriktion: Att båda linorna inte kör batteriverktyg samtidigt, då detta skulle 
skapa en välkänd krock eftersom det råder brist av batteririggar för detta ändamål. 
Morgan menar att en tydlig trend i deras interna rapportering, visar att försäljningen av 
batteriverktyg ökar stadigt när denna studie gjordes och därmed är det rimligt att detta 
problemen med batteriverktyg kommer bli mer påtagligt27. Det ska förtydligas att det 
inte medvetet planeras för en dålig dag, utan att orderingången mer eller mindre 
slumpmässigt ger olika bra förutsättningar gällande produktmix. Ibland kan denna mix 
vara mindre gynnsam i monteringslinan (dålig dag), mer gynnsam (bra dag) eller neutral 
(normal dag).  

Tabell 27: Simulerad orderutgång från monteringen i nuläget, där första verktyget inkommer till provningen efter 22 
min, andra efter 44 min, tredje efter 66 min osv. 

Simulerad monteringssekvens (Nuvarande förutsättningar) 
Montering lina 12 Dålig dag Normal dag Bra dag 
0-22min ETV ST101-200 ETV ST101-200 ETV ST101-200 
22-44min ETV ST101-200 ETV ST101-200 ETV ST101-200 
44-66min ETV ST101-200 ETV ST101-200 ETV ST101-200 
66-88min ETV ST101-200 ETV SB63-50 ETV ST61-150 
88-110min ETV ST101-200 ETV SB63-50 ETV ST61-150 
110-132min ETV ST101-200 ETV SB63-50 ETV ST61-150 

132-154min ETV ST101-200 ETV SB63-50 ETV ST61-150 
154-176min ETV ST61-150 ETV SB63-50 ETV ST61-150 
176-198min ETV ST61-150 ETV ST61-150 ETV ST61-150 
198-220min ETV ST61-150 ETV ST61-150 ETV ST61-150 
220-242min ETV SB63-50 ETV ST61-150 ETV ST31-10 
242-264min ETV SB63-50 ETV ST61-150 ETV ST31-10 
264-286min ETV SB63-50 ETV ST61-150 ETV ST31-10 
286-308min ETV SB63-50 ETV ST61-150 ETV ST31-15 
308-330min ETV SB63-50 ETV ST61-150 ETV ST31-15 
330-352min ETV SB63-50 ETD ST61-30 ETV ST31-15 
352-374min ETV SB63-50 ETD ST61-30 ETV SB63-50 
374-396min ETV SB63-50 ETD ST61-30 ETV SB63-50 

396-418min ETV SB63-50 ETD ST61-30 ETV SB63-50 
 

                                                
26 Helena Fridh, 2016, Atlas Copco Tierpverken (Muntlig information)	  
27 Morgan Rhodin, 2016, Atlas Copco Tierpverken (Muntlig information) 
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Tabell 28: Simulerad orderutgång från monteringen i nuläget, där första verktyget inkommer till provningen efter 25 
min, andra efter 50 min, tredje efter 75 min osv. 

Simulerad monteringssekvens (Nuvarande förutsättningar) 
Montering lina 13 Dålig dag Normal dag Bra dag 
0-25min ETP ES21-04 ETD SL21-04 ETP SL21-04 
25-50min ETP ES21-04 ETD SL21-04 ETP SL21-04 
50-75min ETP ST32-05 ETD SL21-04 ETP SL21-04 
75-100min ETP STB33-12 ETD SL21-04 ETP SL21-04 
100-125min ETP STB33-12 ETD SL21-04 ETD SL21-04 
125-150min ETP STB33-12 ETD SL21-04 ETD SL21-04 
150-175min ETP STB33-12 ETP SL21-04 ETD SL21-04 
175-200min ETP STB33-12 ETP SL21-04 ETD SL21-04 
200-225min ETP STB33-12 ETP SL21-04 ETP STB33-12 
225-250min ETD SL21-04 ETD DL21-04 ETP STB33-12 
250-275min ETD SL21-04 ETD DL21-04 ETP STB33-12 
275-300min ETD SL21-04 ETP DL21-04 ETP DL21-04 
300-325min ETD SL21-04 ETP DL21-04 ETP DL21-04 
325-350min ETD SL21-04 ETP ES21-04 ETD DL21-04 
350-375min ETP ST32-05 ETP ES21-04 ETD DL21-04 
375-400min ETP ST32-05 ETP ES21-04 ETP ST32-05 
400-425min ETP ES21-04 ETV ES21-12 ETP ST32-05 
425-450min ETP ES21-04 ETV ES21-12 ETP ES21-04 

 
De första simuleringarna som utfördes baserades på hur det såg ut i provningen när 
studien genomfördes, alltså vilka typer av riggar som fanns och hur de var placerade, 
med provningen inräknad i monteringens takttid, samt med sekvensplaneringen (se 
Tabell 27 och 28). Med dessa förutsättningar blev ett skift uppemot 11 timmar långt för 
att köra igenom alla ordrar. Detta gällde för en dålig dag, en normal dag och en bra dag. 
Ett stort problem och som också försvårar införande av takttid, är att provningstiden för 
batteriverktyg är väldigt lång. Det i sin tur leder till att man skulle behöva ytterligare en 
rigg som kan köra batteriverktyg, så att man kan avlasta de andra batteririggarna. Vare 
sig om man tittade på en dålig, normal eller bra dag så var det vanligt att man fick in 
flera batcher innehållande denna verktygstyp.  

Ett annat problem i den utförda simuleringen var att det fanns fler riggar som var 
anpassade för verktyg med ett högre momentområde. Dock i detta simuleringsfall var 
det vanligare med verktyg som hade ett lägre momentområde. Man skulle alltså behöva 
kitta om en av riggarna så att den klarar ett större momentområde. Efter utförd 
simulering kunde det urskiljas att det krävs en mer utförlig sekvensplanering av hur 
verktygen ska inkomma till Tensor-provningen. Det är viktigt med planering för att 
verktyg som måste prövas på samma riggar inte ska inkomma till provningen samtidigt. 
Annars ökar risken för stopp och väntetid kan uppstå, på grund av att riggarna som 
verktygen måste köras på är upptagna med andra verktyg.  

När simuleringarna gjordes har dessa baserats på en arbetsdag som löper på 18 
respektive 19 takter från monteringen. Rasterna finns med som en summa i slutet av 
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simuleringarna, men har inte placerats ut i sekvenserna. Detta för att få en mer 
lättöverskådlig bild över processen.  

6.3.2. Simulering med förbättringsförslag 
Vissa teoretiska förbättringar infördes. Ytterligare en batteririgg lades till och Rigg 1 
omkittades till att klara ett större momentområde från 7-90 Nm till 1-90 Nm. Justeringar 
i sekvensplaneringen för dagarna gjordes, för att få ett bättre flöde genom provningen 
samt mindre krockar i planeringen (se Tabell 29 och 30). Med dessa förutsättningar 
gjordes en ny simulering för en dålig, normal och en bra dag. Med enbart dessa 
förbättringar så kunde längden för ett skift minskas avsevärt, från cirka 11 timmar ned 
till cirka 8 timmar. Att hamna så nära 8 timmar som möjligt var önskvärt eftersom det 
tyder på att det finns möjlighet till att takta provningen i samma takt som 
monteringslinorna.  

Tabell 29: Simulerad orderutgång från monteringen med förbättringsförslag, där första verktyget inkommer till 
provningen efter 22 min, andra efter 44 min, tredje efter 66 min osv. 

Simulerad monteringssekvens (Nya förutsättningar) 
Montering lina 12 Dålig dag Normal dag Bra dag 
0-22min ETV ST101-200 ETV ST101-200 ETV ST101-200 
22-44min ETV ST101-200 ETV ST101-200 ETV ST101-200 
44-66min ETV ST101-200 ETV ST101-200 ETV ST101-200 
66-88min ETV ST101-200 ETV ST61-150 ETV SB63-50 
88-110min ETV ST101-200 ETV ST61-150 ETV SB63-50 
110-132min ETV ST101-200 ETV ST61-150 ETV SB63-50 
132-154min ETV ST61-150 ETV ST61-150 ETV ST61-150 
154-176min ETV ST61-150 ETV ST61-150 ETV ST61-150 
176-198min ETV ST61-150 ETV ST61-150 ETV ST61-150 
198-220min ETV SB63-50 ETV ST61-150 ETV ST61-150 
220-242min ETV SB63-50 ETV SB63-50 ETV ST61-150 
242-264min ETV SB63-50 ETV SB63-50 ETV ST61-150 
264-286min ETV SB63-50 ETV SB63-50 ETV ST61-150 
286-308min ETV SB63-50 ETV SB63-50 ETV ST31-10 
308-330min ETV SB63-50 ETV SB63-50 ETV ST31-10 
330-352min ETV SB63-50 ETD ST61-30 ETV ST31-10 
352-374min ETV SB63-50 ETD ST61-30 ETV ST31-15 
374-396min ETV SB63-50 ETD ST61-30 ETV ST31-15 
396-418min ETV ST101-200 ETD ST61-30 ETV ST31-15 
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Tabell 30: Simulerad orderutgång från monteringen med förbättringsförslag, där första verktyget inkommer till 
provningen efter 25 min, andra efter 50 min, tredje efter 75 min osv. 

Simulerad monteringssekvens (Nya förutsättningar) 
Montering lina 13 Dålig dag Normal dag Bra dag 
0-25min ETP STB33-12 ETD SL21-04 ETP STB33-12 
25-50min ETP STB33-12 ETD SL21-04 ETP STB33-12 
50-75min ETP STB33-12 ETD SL21-04 ETP STB33-12 
75-100min ETP STB33-12 ETD SL21-04 ETP SL21-04 
100-125min ETP STB33-12 ETD SL21-04 ETP SL21-04 
125-150min ETP STB33-12 ETD SL21-04 ETP SL21-04 
150-175min ETP ES21-04 ETP SL21-04 ETP SL21-04 
175-200min ETP ES21-04 ETP SL21-04 ETD SL21-04 
200-225min ETP ST32-05 ETP SL21-04 ETD SL21-04 
225-250min ETD SL21-04 ETD DL21-04 ETD SL21-04 
250-275min ETD SL21-04 ETD DL21-04 ETD SL21-04 
275-300min ETD SL21-04 ETP DL21-04 ETP DL21-04 
300-325min ETD SL21-04 ETP DL21-04 ETP DL21-04 
325-350min ETD SL21-04 ETP ES21-04 ETD DL21-04 
350-375min ETP ST32-05 ETP ES21-04 ETD DL21-04 
375-400min ETP ST32-05 ETP ES21-04 ETP ST32-05 
400-425min ETP ES21-04 ETV ES21-12 ETP ST32-05 
425-450min ETP ES21-04 ETV ES21-12 ETP ES21-04 

6.3.3. Förklaring till simuleringsdiagrammen 
Sekvensplaneringen som utfördes ställdes upp i ett diagram som ett schema, för att ge 
en tydlig bild av vilka riggar som är upptagna och vilka riggar som är lediga, när det 
inkommer en ny batch till provningen. Dessa simuleringar finns bifogade för en dålig, 
normal och bra dag med nuvarande förutsättningar (se Bilaga 1, 2, 3)  och med 
förbättringsförslagen (se Bilaga 4, 5, 6). En arbetsdag var på 7,5 timmar. Tomrummet i 
början beror på antagandet om att det inte fanns verktyg lagrade i provningen och 
egentligen skulle fyllas på med föregående dags körning efter 7,5 timmar. Alltså det 
som körs efter 7,5 timmar i simuleringen, ska egentligen föras in på nästa dag. När en 
ny batch inkommer, fördelas den på de lediga riggarna som har ett momentområde som 
passar för verktygen. Detta momentområde har upprättats baserat på information från 
samordnaren Daniel28 i Tensor-provningen, eftersom han har erfarenhet i vad som 
brukar köras på respektive rigg. Om det inte finns några lediga riggar till förfogande just 
då, placeras dessa på kö och körs i gång direkt när riggen blir ledig. De olika blocken 
står för olika verktyg och ett block motsvarar ett verktyg. Längden på blocken 
motsvarar verktygens batch tid. De röda respektive de orangea linjerna i diagrammen, 
symboliserar när en takt är klar i monteringen och då verktygen inkommer till 
provningen. De röda linjerna motsvarar takttiden på 25 minuter och de orangea linjerna 
motsvarar takttiden på 22 minuter. Dessa linjer tydliggör också om provningstiden 
frångår och förskjuts i förhållande till monteringslinornas takttider.  

                                                
28 Daniel, 2016, Atlas Copco Tierpverken (Muntlig information) 
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6.3.4. Summering & analys 
Ett problem som man måste fundera mer kring är hur man ska möblera provningen för 
att få ett så effektivt arbetssätt som möjligt. Som layouten av provningen såg ut då 
studien genomfördes så skulle man behöva dela upp en batch på olika kluster, beroende 
på vilka riggar som är lediga, vilket momentområde som riggen har och om riggen har 
rätt kapacitet för verktyget. Att fördela en batch på olika kluster är förmodligen inte 
särskilt lämpligt, eftersom det kan uppstå förvirring om vem som har ansvaret för att en 
uppdelad batch ska bli klar enligt tidsramarna. Ett alternativ skulle kunna vara att 
samordnaren får vara den som ansvarar för detta och fördelar en batch på de riggarna 
som respektive verktyg måste prövas på. Samordnaren är alltså ansvarig för att 
verktygen startas och blir klar enligt sekvensplaneringen, men det är operatörerna som 
utför själva provningen av verktygen. Ett annat alternativ kan vara att möblera om i 
provningen, så att klustrerna innehåller så många riggar som en batch motsvarar och att 
till exempel en batch om 3 alltid testas i kluster 3. Dock kan problemet då bli att man 
blir låst eftersom en batch om fyra verktyg inte alls kan testas i kluster 3, eller att en 
batch om 4 körs i ett kluster om 5 riggar leder det till att en rigg blir tom. Dessutom blir 
planeringen betydligt mer besvärlig eftersom man ständigt måste tänka på vad man kör 
parallellt i lina 12 och 13, med avseende på momentområde, batchstorlek, om det är 
batteriverktyg eller inte etc.  

Ett tredje alternativ skulle vara att ta fram ett justerbart förband så att alla verktyg kan 
testats på vilken rigg som helst. Detta skulle bli en mycket flexibel lösning, dock med 
en liten nackdel som leder till att det kommer krävas många omställningar. Inkommer 
däremot flera liknande batcher direkt efter varandra minskas denna nackdel något. Att 
minska antalet omställningar kan också göras med hjälp av en bra sekvensplanering.  

Från Simuleringarna med nuvarande förutsättningar, kunde det snabbt konstateras att 
batteriverktyg var ett problem, eftersom det enbart fanns sparsam kapacitet för dessa. 
Skulle denna typ av verktyg köras i både lina 12 och 13, skulle det innebära köbildning 
och kapacitetsbrist. 

Med utgångspunkt från simuleringarna, kunde det också konstateras att om batcher om 
5 från både lina 12 och 13 kördes parallellt, skulle det bli köbildning. Detta eftersom 
verktyg med batch om 5 ofta hade lågt moment och att antalet riggar som klarar av låga 
moment med förbättringar är 8 stycken. Batcher om 4 och 5 parallellt skulle också 
innebära problem, beroende på vilket moment batchen på 4 verktyg har. 

Dessa konstateranden resulterade slutligen i några riktlinjer som skulle kunna följas, för 
att öka chanserna för en lyckad sekvensplanering och därmed chanserna för att lyckas 
prova alla monterade verktyg på en arbetsdag. Dessa blev som följande: 

Ø Kör inte batteriverktyg parallellt i både lina 12 och lina 13. 

Ø Kör inte batcher om 5 verktyg parallellt i både lina 12 och lina 13.  

Ø Försöka hålla sig till att köra verktyg med låga moment parallellt med verktyg 
som har höga moment. 
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7. Diskussion 
Eftersom projektet har berört väldigt många delar, har det valts att dela upp 
diskussionsavsnittet i några huvuddelar, utifrån vad som ansågs vara diskuterbart. 

7.1. Projekt förstudie 
Projektet har från början till slut haft ett mycket bra upplägg, och man har aldrig behövt 
tvivla på vad som måste göras härnäst. Under arbetets gång har det funnits alla 
förutsättningar för att kunna arbeta självständigt och få testa på arbetet som ingenjör. 
Handledaren för projektet, Morgan Rhodin, har varit öppen för dem idéer som spånats 
kring och han har funnits till hands och hjälpt till om det har behövts. Även andra 
inblandade som operatörer och övrig personal, har varit mycket tillmötesgående och 
underlättat arbetet avsevärt. Problem som uppkommit under projektets gång har 
behandlats på ett bra sätt, och lösningar har tagits fram utifrån bästa förmåga. Det arbete 
som utfördes känndes värdeskapande för projektgruppen och de hoppas att Atlas Copco 
kommer få användning av arbetet framöver.  

7.2. Praktik 
I början av projektet utfördes en praktik på två dagar som ansågs vara nyttig. 
Möjligheten gavs till att sätta sig in i operatörernas arbete och få en förståelse för vad 
som krävs av operatörerna, hur man känner som operatör för sitt dagliga arbete, 
upplevelsen av sitt arbete, vad man som operatör utsätts för, och vilka problem man 
ställs inför. Praktiken var en viktig förberedelse inför tidsstudien och utan den hade 
studien varit svårare att genomföra, eftersom man hade saknat en hel del kunskap. Man 
skaffade sig kunskap om terminologin som man använde i provningen, vilka 
verktygsfamiljer och dess benämningar som fanns, olika typer av förband, att det fanns 
olika momentområden med mera. Man fick också kunskap om vilka riggar som 
tillhörde vilka kluster, samt hur klustrerna i sin tur var placerade och uppdelade.   

7.3. Tidstudie 
Materialet till tidsstudien skapades och baserades på den kunskap som praktiken 
tillförde. Utan praktiken hade detta arbete försvårats och man hade behövt prata med 
operatörerna för att få information om testsekvenserna. Detta hade förmodligen 
försvårat förberedelserna, eftersom det hade varit svårt att veta vilka frågor man skulle 
ha ställt för att få med all viktig information.  

Metoden som användes under tidsstudien var bra. Att fylla i alla tider i Excel under 
tiden som man samlade in dessa var mycket fördelaktigt. När man sedan skulle upprätta 
stapeldiagrammen stötte man inte på några större problem. Det var också fördelaktigt 
med användningen av olika bokstäver när avvikelser uppstod i samband med 
provningstiden. Analysen av tidsstudien hade försvårats avsevärt utan dessa, eftersom 
det skulle blivit svårare att veta varför vissa tider var längre än andra. Bokstäverna med 
definerade avvikelser (se Tabell 2) gav dessutom en indikation om det saknades rutiner 
gällande viktiga moment eller om det fanns brist i arbetssätten. Övriga noteringar har 
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varit till hjälp vid framtagning av förbättringsförslag. När analysen av tidsstudien sedan 
skulle upprättas, bekräftades det att upplägget under tidsstudien var bra, eftersom man 
aldrig hamnade i situationen att man kände att det saknades någon viktig information. 
Om tidsstudien skulle göras om skulle samma metod vara fördelaktig att använda.  

Det fanns väldigt många olika verktygstyper och verktygsfamiljer och som utomstående 
var det mycket svårt att veta vad som var vanligt och inte. Det var svårt att veta vilka 
verktygstyper som man skulle lägga vikt vid under tidsstudien och det var svårt att få 
den informationen från operatörerna, eftersom de själva inte hade särskilt bra koll på 
detta. Senare under projektets gång fanns det tillgång till en lista, som visade vilka 
verktygsfamiljer som monterades i lina 12 och 13 samt hur ”vanliga” dessa var. Om 
man hade fått tillgång till denna redan under tidsstudien, så hade man lättare kunnat 
planera vilka verktyg som var viktiga att få mycket mätningar från. Det i sin tur hade 
förmodligen lett till att material som samlades in under tidsstudien, inte hade behövt 
uteslutas på grund av att den inte var relevant för arbetet. Många mätningar utfördes till 
exempel på verktygtypen ST101. Till en början var det svårt att få informationen från 
operatörerna om den vinklade typen eller om den raka typen var vanligast. Mätningar 
gjordes på den raka varianten och längre fram under arbetet visade det sig att den raka 
varianten inte monterades i lina 12 eller 13, men att den vinklade monterades i lina 13. 

En felkälla som kan kopplas till tidsstudien är att antalet mätningar egentligen är för få 
för att kunna dra statistiska slutsatser. För att kunna samla in fler mätningar behöver 
man utföra en tidsstudie under en längre period, eftersom en vecka var för kort tid i 
förhållande till hur mycket olika verktygstyper som fanns. En annan felkälla är den 
mänskliga faktorn, som kan påverka att vissa tider kanske blev längre, på grund av att 
man kunde missa ett byte eller när något annat skedde väldigt snabbt. En ytterligare 
felkälla var att vissa operatörerna påverkades av att bli tidsstuderade, genom att de 
arbetade annorlunda och var mer aktiva än vanligt. I början av tidsstudien fick 
operatören veta vilken rigg som tidsstuderades och kunde därmed passa upp på denna. 
Det ledde i sin tur till att mätningarna blev ganska missvisande och verktygen knappt 
fick någon stillastående tid alls, vilket inte stämmer med verkligheten och kan därför 
också anses vara en felkälla. Detta upptäcktes tidigt under tidsstudien och motverkades 
genom att samla in tider i ”smyg”, som i sin tur gav ett mer realistiskt resultat. 

7.4. Analys av tillgänglig data 
I och med analysen av den tillgängliga datan insamlad från Atlas Copcos databas, blev 
det ganska tydligt hur relevant datan från tidsstudien egentligen var. I många av fallen 
var den genomsnittliga datan från ett år tillbaka inte alls i närheten av datan från 
tidsstudien. Detta kan bero på olika saker, men två huvudfaktorer anses vara att 
operatörerna blev påverkade av att bli tidsstuderade och att det inte fanns tid till att 
samla in tillräckligt mycket data för att få ett mer relevant resultat. Man fick också en 
förståelse för att tiden för ett test kan variera väldigt mycket, allt från provningstider 
uppemot 1 timme ned till en provningstid på cirka 12 minuter.  
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Det intressanta med resultaten från tidsstudien var att det såg mer eller mindre 
problemfritt ut och att möjligheterna för att införa takttid var goda. Detta visade sig 
däremot inte stämma när analysen av den tillgängliga datan genomfördes. Analysen av 
den tillgängliga datan visade att det skulle vara svårt att införa takttid med de 
förutsättningar som rådde när examensarbetet genomfördes. En del förändringar skulle 
krävs för att möjliggöra detta. Däremot finns potentialen där om operatörerna skulle 
arbeta som påvisades under tidsstudien, när de arbetade under övervakning. Takttiden 
skulle i ett sådant fall agera som en konstant övervakning, som ser till att fokus hålls på 
rätt saker, istället för att operatörerna ägnar sig åt andra onödiga aktiviteter, som inte är 
värdeskapande för processen.  

Normalfördelningsdiagrammen som upprättades, hade snarlika utseenden oberoende av 
vilka verktygsfamiljer som hade testats. Anledningen till detta beror troligtvis på ett 
systematiskt fel någonstans, kanske brist av rutiner, brist i testprogrammet, hanteringen 
av ordrar etc. Man kan också se att de flesta provningstiderna håller sig kring 
genomsnittet, men många av dessa tider sprider sig också mot längre och kortare tider. 
Denna spridning berodde inte heller på vilket datum respektive test var utfört på och 
heller inte vilken rigg som verktyget har testats på.  

7.5. Litteraturstudie 
Var till en början skeptiska till varför en litteraturstudie om takttid skulle göras, för det 
ansågs vara något som redan behärskades. Dock så motbevisades detta och visade sig 
vara väldigt givande för hela arbetet. Det är något som en teknisk rapport mer eller 
mindre ska innehålla, för att kunna ligga till grund för hela arbetet. Det kanske inte 
heller är helt klart för vem som helst vad takttid innebär och vad takttid innebär för en 
produktionsverksamhet.  

Något som var väldigt givande med denna studie, var att man fick mer information och 
insikt i om hur man går tillväga för att införa takttid. Det är inget som bara införs genom 
att följa en universal modell, utan det är något som tillämpas på den egna verksamheten 
utifrån dess förutsättningar. Det är snarare ett verktyg som används för att skapa egna 
modeller. Det är heller inget som är perfekt så fort man har implementerat det, utan 
avvikelser kommer hela tiden att uppstå. Men man måste förstå att med takttid och 
taktad produktion, är uppkomsten av avvikelser positivt. Får man en avvikelse i en 
taktad lina, har man något att åtgärda och förbättra, som i sin tur leder till en effektivare 
process i slutändan.  

Takttid förespråkar också kontinuerligt förbättringsarbete. Genom att gång på gång 
eliminera avvikelser utifrån en viss takttid, så kan man tillslut få en relativt stabil 
process med väldigt få avvikelser. Skulle man då välja att sänka takttiden, skulle fler 
avvikelser säkerligen uppstå, men åtgärdar man dessa får man en lägre takttid med 
förbättrad effektivitet. Detta kallas med andra ord ständiga förbättringar. 
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7.6. Simuleringar 
I simuleringarna knöts alla projektets delar ihop till ett tolkbart resultat, som kunde 
påvisa vikten av arbetet som har gjorts. Detta var något som inte hade gjorts av 
projektmedlemmarna tidigare och det var svårt att hitta en modell för simuleringarna 
som skulle passa, samt ge ett lättöverskådeligt och konkret resultat. Det slutade med en 
simpel variant av ett ”skolschema” för att illustrera provningen, vilket ansågs vara den 
bästa lösningen. Skiftlängden för monteringen är på 7,5 timmar, vilket är det som 
utgåtts från i simuleringarna. Tomrummet i början på simuleringarna är tänkt att fyllas 
med föregående dags körning efter 7,5 timmar, som kan vara bra att ha i åtanke vid 
sekvensplanering.  

I simuleringarna kunde man urskilja och hitta problem med provningsprocessen som 
man annars kanske inte hade sett, hitta möjliga åtgärder till dessa och potentiella 
förbättringsförslag kunde slutligen tas fram.  Visserligen avgränsas simuleringarna, men 
de skapar ändå en lättöverskådelig bild av vilka problemområden som fanns och vad de 
innebär. Genom dessa får man i alla fall en utgångspunkt för vidare arbete och en 
indikation om möjligheten till att inkludera provningen i monteringens takttid, som var 
den ursprungliga frågeställningen för projektet.  

I dessa simuleringar fick man också insikt i hur viktiga de personer som är inblandade i 
processen är för själva processen. Speciellt vid simuleringarna med förbättringsförslag, 
då planeraren kommer ha en väldigt viktig uppgift i att få till sekvensplaneringen rätt. 
Samordnaren kommer också få en mer betydande roll vid införande av dessa 
förbättringsförslag, eftersom det är upp till samordnaren att se till att alla batcher blir 
klara när de ska vara klara och startade när de ska startas.    

Men något som verkligen borde styrkas och som har via dessa simuleringar visats, är 
vikten av att simulera innan man inför något. Detta blir viktigare och viktigare i 
teknikbranschen, speciellt i produktionsverksamheter. Att i detta fall simulera potentiellt 
utfall vid inkludering av provningen i monteringens takttid, kunde man på förhand se 
om det teoretiskt skulle vara möjligt. Man fick se att det inte gick med rådande 
förutsättningar vid examensarbetets genomförande och hade man inte gjort simuleringar 
utan bara infört det, hade det kanske kunnat slutat som simulerat. Simulerar man det och 
inför förbättringar som teoretiskt skulle kunna göra det möjligt, ökar chansen för att det 
skulle kunna fungera i praktiken. Ju mer likt de teoretiska beräkningarna och 
förutsättningarna är de praktiska, desto mer verklig blir simuleringen.  

7.7. Förbättringsförslag och vidare arbete 
Eftersom det var nödvändigt ur ett tidsperspektiv att ta till avgränsningar för att inte 
frångå projektets scope, så finns det mycket vidare arbete som skulle kunna göras. Man 
skulle kunna titta djupare på varje del av simuleringarna, speciellt när det kommer till 
förbandskonfigurationer för riggarna. Bara för att det framgår att en rigg klarar mellan 
0,3-1200Nm, så fanns det inte förband nog för att täcka hela spannet. Anledningen till 
detta är att riggen enbart har lägen för 6 olika förband och för att den ska kunna täcka 
hela spannet, skulle kanske exempelvis 10 förband behövas.  
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Batch tider har beräknats med antagande om att en operatör kör hela batchen, vilket i 
praktiken kanske inte kommer gå. För att detta ska vara genomförbart skulle det 
behövas en ommöblering i provningen, annars skulle onödiga transporter och 
krångligare arbetsgång uppstå, eftersom operatörerna skulle behöva springa mellan 
olika kluster. Om man skulle introducera takttid med de förutsättningar och den 
layouten för Tensor-provningen när studien genomfördes, skulle man behöva dela upp 
en batch mellan olika kluster. Detta kan anses krångligt eftersom det kan uppstå 
problem, gällande vem som ansvarar för att batchen blir klar i tid. Tanken på att 
möblera om riggarna i provningen har funderats kring och slutsatsen av detta blev att 
det inte kommer ge några bättre förutsättningar. Det fanns ingen 
möbleringskombination som var så pass optimal att det klarade orderingången för en 
dålig, normal och en bra dag. För var och ett av fallen krävdes ytterligare en 
ommöblering för att passa just den dagen bäst. Det visade sig också att trots en ny 
möbleringskombination, kommer klustrerna ändå behöva ta hjälp av varandra och 
använda varandras riggar för att få igenom en batch på dess respektive takttid.  

Kommunikation kommer alltså bli en mycket viktig del om takttid skulle införas i 
provningen. Samordnaren kommer få mer ansvar och bli mer viktig, då samordnaren 
rekommenderas bli den som håller ihop allt och ser till att operatörerna kommunicerar 
med varandra.  

Ett alternativ för ommöblering har alltså uteslutits, men detta bör undersökas på ett 
djupare plan om vidare arbete görs. Men en sådan undersökning ryms inte inom 
ramarna för detta examensarbete, eftersom tiden inte räckte till för en sådan uppgift. 
Troligaste lösningen för att få ett så smidigt flöde som möjligt utan att behöva dela upp 
batcherna mellan olika riggar, är ett ställbart förband som klarar alla olika typer av 
verktyg.  

Batch tiderna utgår också från provningstider som genomsnittet av de alla under en 
längre tidsperiod, som kanske inte riktigt speglar verkligheten. Enligt 
normalfördelningsdiagrammen (se avsnitt 5.2. Insamlad data från databas), är avvikelser 
över genomsnittstiden ändå rätt så frekventa. Men dessa beskriver också potentialen åt 
andra hållet, att det finns kapacitet att få provningstider långt under genomsnittet. Är det 
verkligen rimligt att provning av ett verktyg alltid hamnar kring medelvärdet, eller hur 
skulle det se ut i praktiken.  

Svårigheter med att införa dessa förbättringsförslag skulle kunna vara av intresse. 
Troligtvis kommer det inte medföra några svårigheter när det gäller kostnad, då enbart 
en ytterligare rigg har föreslagits att köpas in. Men det kommer innebära en stor 
omställning när det kommer till operatörerna och deras arbetsrutiner. Deras arbete 
kommer bli viktigare och att balansera detta kommer bli nyckeln i det hela. 
Samordnaren måste styra och planera processen effektivt med hjälp av alla inblandade. I 
teorin är det genomförbart enligt denna förstudie, men frågan är om det kommer att 
fungera i praktiken. 
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Att gå vidare med denna förstudie kan innebära mycket jobb, om det ska undersökas 
ännu djupare kring det som avsnittet har behandlat. Men denna förstudie har gett en 
översiktlig bild om möjligheterna till att inkludera provningen i monteringens takttid. 
Det är en utgångspunkt som fungerar i teorin. Att införa takttid är inte en enkel eller 
felfri process, utan man måste börja någonstans och utifrån detta finjustera det med 
hjälp av uppkomna avvikelser. Att utöka denna studie på samma sätt, skulle vara en 
väldigt bra grund för att uppnå det mest optimala resultatet. 
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8. Slutsats 
Med utgångspunkt från den ursprungliga frågeställningen, så är den efter detta 
examensarbete besvarad. Så som det såg ut i Tensor-provningen på Atlas Copco när 
studien var gjord, så skulle det inte gå att takta den i enlighet med monteringen. Detta 
kunde ses vid de första simuleringarna, att de helt enkelt inte fanns tillräckligt med tid 
för att klara detta på ett skift om 7.5 timmar. Men potential finns, vilket kunde urskiljas 
från tidsstudien. I många av de framtagna diagrammen för de olika verktygstyperna, 
ligger tiderna från tidsstudien långt under takttiden från monteringen, medan den 
genomsnittliga provningstiden tagen från databasen, ligger nära eller till och med över 
takttiden. Detta tyder på att det finns klar förbättringspotential. Förbättringsförslag har 
därför tagits fram och illustrerats (se Figur 3), med tillhörande arbetsgång för att få fram 
dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plan strukturerades upp (se Figur 3) för att inte göra detta examensarbete för stort 
med rekommendation från handledaren. På grund av detta avgränsades arbetet för att 
utveckling av förbättringsåtgärder skulle kräva mer tid än den som fanns tillgänglig. 
Planen beskriver de tre förbättringsalternativ som valdes att inriktas på och det insågs 
snabbt att de behövde kombineras för att få bästa påverkan.  

Avgränsningar som gjordes var att beräknade batch tider baserades på en genomsnittlig 
provningstid, ingen hänsyn togs till förbandskonfigurationen för riggarna och raster har 

Inför 
det! 

Kombinera alternativen 
5 

Med stor sannolikhet, ja! 

Ja 

Men om vi gör (förbättringsförslag): 

Alternativ 1 
Bättre 

Sekvensplanering 
3 

Alternativ 2 
Omkonfigurera 

Rigg 1 
3 

Alternativ 3 
Ordna tillgång till 
1 ny batteri-rigg 

4 

Kan Tensor-provningen 
inkluderas i linornas takttid? 

Nej 

Kan Tensor-provningen 
inkluderas i linornas takttid? 

Figur 3: Arbetsgången kring potentiella lösningar för provningen. Siffrorna för de olika alternativen är dess 
rangordning, där 1 är liten påverkan och 5 är stor påverkan på möjligheterna till taktning. 
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försummats i sekvensplanerningen men har tagits hänsyn till i slutet. Dessa 
avgränsningar var nödvändiga för att hålla projektet inom scopet, men bidrar till att 
denna förstudie ger en mer översiktlig bild av det hela. Det är ingen studie som är på 
detaljnivå, utan den beskriver på ett enklare plan möjligheterna till att inkludera 
provningen i monteringens takttid och vidare arbete kommer vara nödvändigt. En 
simuleringsmodell togs därför fram, för att kunna underlätta detta arbete. Om 
simuleringar görs på samma sätt men med en större variation av körning, verktyg etc., 
kommer man ha en bra bas för att bedöma om detta är genomförbart eller inte. Efter det 
skulle man kunna gå in på ett mer detaljerat plan, för att få en bättre bild av processen.   

Men idén om att takta Tensor-provningen ska inte förkastas, för det finns väldigt stor 
potential för att det ska kunna införas. Rekommendationer för fortsatt arbete har givits 
som idéer till förbättringsförslag. Dessa förslag har teoretiskt stöd för att de kommer ge 
en stor positiv inverkan på möjligheterna till att inkludera provningen i de taktade 
monteringslinornas takttid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete: FÖRSTUDIE TILL TAKTAD PRODUKTVERIFIKATION 

58 

9. Vidare arbete 
Det måste styrkas att detta arbete är en förstudie, alltså är det inte någon definitiv 
lösning. Vidare arbete kommer vara nödvändigt för att kunna inkludera Tensor-
provningen i monteringens takttid, då denna förstudie enbart visar att potential finns.  

9.1. Simuleringar 
Eftersom det enbart kunde avvaras tid för att simulera en dålig/normal/bra dag för en 
viss typ av körning, så blev resultatet en aning vinklat mot detta. Eftersom 
produktvariationen på Atlas Copco Tools är betydligt mycket större än den som har 
simulerats, borde fler simuleringar göras för att se hur förbättringsförslagen skulle 
påverka ännu fler scenarion. Datainsamling från databasen var väldigt givande och 
skulle kunna göras på samma sätt som i denna förstudie. 

Något som skulle kunna göras för att underlätta genomförandet av simuleringarna, är att 
utveckla någon form av datasystem baserat på den framtagna modellen för 
simuleringarna, för att slippa göra detta manuellt.  

9.2. Styrning & Planering 
Om det bestäms att ta arbetet vidare, så måste vikten av planering och styrning 
uppmärksammas. Det som kunde konstateras med denna förstudie, var att dessa faktorer 
fick en nyckelroll när fler förbättringsförslag infördes och speciellt sekvensplaneringen 
måste tas hänsyn till, både när verktygen är klar från monteringen och med avseende på 
vilka riggar som är lediga i provningen.  

När det kommer till styrningen, så kommer köhanteringen spela en stor roll. Här måste 
ett system utvecklas för att eliminera förvirring mellan operatörerna, då en batch 
kommer med stor sannolikhet delas upp på fler kluster och därmed fler operatörer. 
Projektgruppen rekommenderar att samordnaren borde ta ansvar för detta och att rutiner 
borde införas för bättre styrning. 

Eftersom provningstiden oftast är mycket längre än takttiden från monteringen, så kan 
de båda inte gå efter samma takttid. Det bör ses över hur sekvensplaneringen skulle 
kunna följas upp, kanske via taktklockor eller något annat system, så att operatörerna i 
provningen provar verktyg i enighet med den.   

9.3. Avgränsningar 
Vid projektets start upprättades en del avgränsningar, för att inte göra projektet för stort 
inom ramen för ett examensarbete. Detta är något man dock borde ta hänsyn till om man 
vill ta arbetet vidare. Vad som då rekommenderas att göra, är att arbeta vidare med 
förbättringsförslagen på en mer detaljerad nivå. 

I denna förstudie har förbandskonfigurationen för riggarna försummats, vilket är något 
som inte borde göras om arbetet tas vidare. Man bör se över vilka förband som kommer 
täcka den körning som är planerad och konfigurera riggarna enligt detta om möjlighet 
finns. Ytterligare undersökningar borde genomföras berörande detta. 
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Bilagor 
Bilageförteckning 

1. Simulerad tidsåtgång för en dålig dag med förutsättningarna som rådde vid 
projektets genomförande.  

2. Simulerad tidsåtgång för en normal dag med förutsättningarna som rådde vid 
projektets genomförande.  

3. Simulerad tidsåtgång för en bra dag med förutsättningarna som rådde vid 
projektets genomförande.  

4. Simulerad tidsåtgång för en dålig dag med teoretiska förbättringsförslag.  
5. Simulerad tidsåtgång för en normal dag med teoretiska förbättringsförslag.  
6. Simulerad tidsåtgång för en bra dag med teoretiska förbättringsförslag.  
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