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Förord 
 

Rapporten Vilken är den mest effektiva resursfördelningsstrategin för en manuell mix modell 
monteringslina med fluktuerande efterfrågan är ett kandidatexamensarbete i kursen MG100X- 
Kandidatexamensarbete inom industriell produktion, 15 HP på KTH, skriven på halvfart under 
vårterminen år 2015. Författarna går tredje året på programmet civilingenjör med inriktning 
maskinteknik. Kandidatexamensarbetet har skrivits på uppdrag av ASSA i Eskilstuna, som 
utvecklar och tillverkar lås- och säkerhetslösningar, och behandlar optimalt fördelad och 
allokerad bemanning i en monteringslina för två olika varianter av systemcylindrar. 
 

Författarna vill rikta ett stort tack till ASSA; Ulf Sjölund för att ha anförtrott oss med uppdraget, 
Pierre Eriksson för bra handledning och diskussioner, montörerna i linan för välkomnandet i 
deras arbete samt andra anställda på ASSA som har varit behjälpliga och välkomnande under 
studiebesöken.  
 

Ett stort tack till Hakan Akilliogu, KTH, för bra diskussioner, inputs och fantastiskt 
handledarskap. Tack även till Navid Shariat Zadeh och Daniel Semere som har bistått med 
värdefull information om simuleringsprogrammet ExtendSim . 
 
 
  

Franciska Kjellström           Isa Nedersjö 

 
  



Sammanfattning 
 
Uppdragsbeskrivningen till detta kandidatexamensarbete kom från ASSAs verksamhet i 
Eskilstuna, med syfte att undersöka en av deras monteringslinor och komma med 
förbättringsförslag av resursfördelningen i linan vid olika produktionstakter. 
 
I ursprungsläget roterade en konstant arbetsstyrka på 11 montörer kring 13 möjliga 
arbetsstationer, oavsett fluktuationer i den dagliga efterfrågan. Montörernas fördelning mellan 
de olika arbetsstationerna baserades på egen erfarenhet och där behovet var som störst för 
tillfället. Detta var grunden till det effektivitetsproblem som ASSA önskade ett lösningsförslag 
på, i form av en resursfördelningsmatris. Målet med arbetet var att hitta en strategi att anpassa 
bemanningen utefter produktionen. 
 
I linan monterades två olika varianter av systemcylindrar, med unika kombinationer för varje 
cylinder, vilket ledde till att lagerhållning ej var möjligt. Alla processer i linan krävde manuellt 
arbete av en montör, där två maskiner hade en begränsad dagskapacitet och därför utgjorde 
linans flaskhals. Maskinernas maximala kapacitet utgjorde takten för full dagsproduktion, 
varifrån den önskade produktionstakten beräknades. 
 
En noggrann kartläggning av ursprungsläget skedde för att få en klar bild av dagens struktur, 
alla delprocesser med dess moment och cykeltid, samt samtal med anställda, för att senare 
kunna bygga upp en simulerad realistisk version att testa möjliga allokeringsstrategier i. En 
litteraturstudie av förbättringsarbete, produktionsplanering och studie av simuleringsprogrammet 
ExtendSim gjordes även för att ge det underlag som krävdes för att lösa uppgiften.  
 
Arbetet resulterade i ett resursfördelningsförslag för 100 %, 80 %, 60 %, 40 % produktionstakt 
samt ett extra kvällsskift för 20 %, 40 % och 60 % total produktionstakt. Vid 100 % takt är det 
teoretiskt möjligt att bemanna linan med 9 montörer, fördelade lika över tre indelade 
arbetsområden. Vid 80 % takt kan bemanningen bestå av 6 montörer, vid 60 % takt 4 montörer 
och 40 % takt kan åstadkommas med 3 montörer. För kvällsskiftet föreslås bemanningen bestå 
av 4-5 montörer. Förslaget är tänkt att ge en fingervisning om vad som teoretiskt sett är möjligt 
att åstadkomma, med optimalt anpassad bemanning, beroende på antalet inkomna ordrar.  
 
 

Nyckelord 
 
AssaAbloy, optimerad resursfördelning, bemanningsfördelning, resursfördelningsstrategi, 
manuell mix-modell monteringslina, ExtendSim, cykeltid, takttid, produktionstakt. 

  



 
Abstract 
 
The purpose of this project issued at ASSA in Eskilstuna, aims to examine one of their 
assembly lines and come up with suggestions for resource allocation improvement at various 
production rates. 
 
Currently a team of 11 workers rotates around 13 possible workstations, without consideration 
of the fluctuation in the daily demand. The allocation of the workers in the different workstations 
is based on personal experience and where the need is greatest at the moment. This was the 
foundation of the efficiency problem that ASSA wanted a solution for, in the form of a resource 
allocation matrix. The objective of this work was to find a strategy to align workers along the 
production. 
 
The line assembles two different variants of cylinders for door locks; each cylinder has unique 
combinations, making it impossible to store buffers. All the processes in the line demand 
manually work of a worker, with two of the stations including two machines that has a limited 
capacity and therefore considered the bottleneck of the line. The maximum capacity of the 
machines set the rate of maximum production time from which the desired production rate was 
calculated. 
 
A narrow examination of the origin situation was made to get a clear picture of the current 
structure, the workstations with its operation and cycle time, as well as interviews with 
employees, in order to later build a simulated and realistic version of the current state to test the 
possible allocation strategies. A study of literature, production planning and study of the 
simulation software ExtendSim were also made to provide the knowledge required for the task. 
 
The work resulted in a resource allocation strategy proposed for 100%, 80%, 60%, 40% 
production rate and an extra evening shift of 20%, 40% and 60% of total production rate. At the 
100% rate, it is theoretically possible to man the line with 9 assemblers, distributed equally over 
the three work areas. 80% rate can be can be managed by 6 workers, at 60% rate 4 workers 
and 40% rate can be achieved by 3 fitters. The strategy for the evening shift consists of 4 to 5 
workers. The proposed strategy is intended to give an indication of what is theoretically possible 
to achieve, with optimally adaptation of workers depending on the number of incoming orders.  
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Inledning 
 
Bakgrund 
 
I Eskilstuna ligger ASSAs produktion av lås och säkerhetslösningar. Det aktuella studieobjektet 
är ASSAs monteringslina av systemcylindrarna combi och dp. Systemcylindrar monteras utifrån 
olika kombinationer som är unika för varje cylinder, därför finns det ingen möjlighet att hålla 
lagervaror. I linan sker allt arbete manuellt, förutom på två av arbetspositionerna där arbetet 
utförs av maskiner. Samma antal montörer roterar fritt kring de olika arbetsstationerna, oavsett 
beläggningsgrad. Detta orsakar ett effektivitetsproblem, där förbättringspotential finns att 
maximera output genom att optimera bemanningen. 

För att lösa effektivitetsproblemen behövs en vetenskaplig studie som: 

- Undersöker monteringslinans processer 

- Identifierar köbildning, kritiska arbetsstationer och andra problem 

- Analyserar och simulerar hur bemanningsfördelningen kan se ut 

 
 Verksamhetsbeskivning- ASSA 
 
ASSA grundades år 1881 i Eskilstuna, Sverige, och utvecklar och levererar lås och integrerade 
säkerhetssystem för olika typer av dörrmiljöer. Sedan år 1994 är ASSA en del av ASSA ABLOY, 
som är en sammanslagning av svenska ASSA och finska ABLOY. ASSA är, år 2015, Sveriges 
ledande leverantör av lås-och säkerhetslösningar med produktionen förlagd i Eskilstuna, och 
levererar både till professionella kunder såsom konsumentkunder. ASSAs primära marknad är 
den svenska, men exporteras även till länder såsom USA, Storbritannien, Holland, Baltikum och 
Polen. [14] 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att identifiera den mest effektiva resursfördelningsstrategin för ASSAs 
monteringslina för systemcylindrar - en monteringslina av typ manuell mix modell med 
fluktuerande efterfrågan.  
 
I och med nuvarande arbetssätt; full bemanningskapacitet och resursfördelning oberoende av 
beläggningsgrad, syftar studien till att optimera organiseringen av montörernas arbete beroende 
av beläggningsgrad och maximera produktionen. 
 
Resultatet, den mest effektiva resursfördelningsstrategin, redogörs i form av en 
resursfördelningsmatris, där arbetsområden definieras och indikerar hur många montörer de 
kräver utifrån monteringslinans takt. Matrisen ges sedan som ett förslag till ASSA till optimering 
av bemanningen.  
 
 
Frågeställning 
 
Vilken är den mest effektiva resursfördelningsstrategin i en mix modell monteringslina med 
fluktuerande efterfrågan? 
 
 
  



2 
 

Mål 
 
Projektmål: 
 
Tillhandahålla ASSA en matris med den mest effektiva resursfördelningsstrategin baserad på 
en simuleringsmodell av monteringslinan i simuleringsprogrammet ExtendSim. Matrisen skall 
påvisa hur och var bemanningen skall fördelas över linans olika stationer beroende på 
beläggningsgrad och arbetsstationernas cykeltid. 
 
 
Avgränsning 
 
Avgränsnigarna är framtagna i samarbete med ASSA. Följande avgränsningar har gjorts för  att 
förenkla studien: 

 Fördelningen av de två produkterna som monteras i linan antas vara lika, det vill säga 
hälften av varje typ av dagsproduktionen. 

 Samtliga montörer arbetar endast med dessa två produkter. 
 Montörernas flextid har ej tagits med i beräkningarna, alla börjar och slutar samtidigt. 
 Dagskift beräknas till 7 timmar och 45 minuter, exklusive raster. 
 Kvällsskift beräknas till 6 timmar och 44 minuter, exklusive raster. 

 
 
Metod  
 
Arbetets utförande har delats in i tre olika faser; förstudie, problemidentifiering, samt analys och 
redovisning. 
 
Förstudien kan delas in i flera olika moment som ligger till grund till arbetet. Grunden till 
problembeskrivningen lades vid ett första besök på ASSA i Eskilstuna med visning av 
monteringslinan och ett möte med Operationsansvarig, tillika uppdragsgivaren. För att skapa en 
teoretisk förankring gjordes sedan litteraturstudier i vetenskapligt material. Litteraturstudien 
berör teoretiska delar främst inom ämnet Industriell Produktion med Lean-filosofin som en 
central del. Diskussioner med föreläsare inom ämnet och handledare med syftet att hitta möjliga 
tillvägagångssätt och optimal angripningsmetod för uppdraget avgjorde valet av lösningsmetod, 
simuleringsprogrammet Extend. 
 
Ytterliggare två besök hos ASSAs verksamhet för ingående studering av monteringslinan samt 
intervjuer och samtal med montörerna gav en förståelse för arbetet i linan. I kombination med 
tillhandahållen data från ASSA och ingående studie av simuleringsprogrammet, gavs nödvändig 
bakrundsinformation för att kunna avbilda nuläget.  
 
Problemidentifiering inleddes med analys av nuläget och stor vikt lades vid att bygga upp en 
simulerad realistisk modell av linan i Extend. Utifrån den färdigbyggda simuleringsmodellen 
kunde olika fall och produktionstakter testas och simuleras, för att sedan utvärdera olika val och 
idéer. Analys och slutsatser sammanfattades till sist med denna rapport. 
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Förmontering 
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Fjädring Provning Packning 
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Fjädring 

Problembeskrivning 
 
Studerad lina 
 
Den studerade linan är en monteringslina för två olika systemcylindrarna; dp och combi. De 
båda produkterna är låssystem för kommersiella, offentliga och flerbostadsobjekt.  Linan består 
av totalt 13 positioner, som vardera behöver en montör. Vissa positioner finns dock i flera 
uppsättningar.  
 
Arbetsstationerna i översta ledet, Märkning, Förmontering (2 positioner) samt Medbringare utgör 
produkten dp’s väg genom linans första del, och skiljer sig från produkten combi som redan är 
förmonterad maskinellt då den når monteringslinan. Därför går combi endast genom den undre 
märkningsstationen, se Figur 1. 
 
 

Figur 1. Översikt av monteringslinan, markering visar skillnader i de två produkterns väg genom linan. 
 
Efter att produkterna gått igenom dessa inledande steg är resterande väg genom linan identisk, 
det spelar alltså ingen roll om produkterna sedan går genom de övre eller undre 
delprocesserna. 
 
I linan utförs allt arbete manuellt, med undantag från de två maskinerna som dock kräver i- och 
urtagning av en montör. Maskinen betraktas som linans flaskhals, då en maskin maximalt 
hinner bearbeta cirka 550 produkter/dag, alltså produceras maximalt totalt 1100 
produkter/dagpass. Varje maskin processar 10 produkter/laddning. 
 
I och med att systemcylindrarna monteras utifrån unika kombinationer och i olika konstellationer 
för varje system, där även komplexiteten mellan systemen kan variera, påverkar detta 
cykeltiderna för positionerna förmontering, fjädring och provning. 
 
Generella cykeltider angivna av ASSA för varje position;  
 
Märkning (tiden gäller båda märkningspositionerna): 10 sekunder/produkt,  
Förmontering: 48-105 sekunder/produkt,  
Medbringare: 26 sekunder/produkt,  
Laddning av order till maskin: 72 sekunder/order,  
Maskin: 51,4 sekunder/produkt, 
Fjädring: 23 sekunder/produkt,  
Provning: 25 sekunder/ produkt,  
Packning: 12,6 sekunder/ produkt.  
 
 
  

dp 

combi 
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Nulägesbeskrivning 
 
I nuläget arbetar 11 montörer fördelade över linan. Ingen har en fast position, ett dagligt schema 
rullar för montörerna för att variera arbetsmomenten. Vanligtvis arbetar en montör på en plats 
under halva dagen, för att sedan byta position efter lunch. Två av montörerna har ett större 
ansvar och fördelar om bemanningen i linan då någon eller några arbetsstationer blir 
överbelastade under dagen.  
 
I nuläget finns ingen anpassning av antalet montörer efter antal inkommna ordrar.  
Montörerna har möjlighet till flexibla arbetstider, där de har möjlighet att komma in mellan 
kl.06:30 – 08:00. Effektiv arbetstid per dag är beräknat till 7,75 timmar. Flextiden medför att 
maskinerna i praktiken är igång ett par timmar mer än de 7,75 timmar som ett arbetspass består 
av, vilket underlättar vid tillfällen då dagsbeställningarna överstiger 1100 produkter/dag. Då de 
behöver öka kapaciteten över 100 %, tar de in extrapersonal och kan ibland även utöka 
arbetstiden genom att arbeta kvällar och ev. helger i mindre skiftlag.   
 
ASSA erbjuder sina kunder att en beställd order innan kl. 11:00 kan levereras samma dag. I 
snitt består ca 30% av alla ordrar av dessa ”snabbordrar”. Normalt sett sker 
produktionsplanering 8 dagar framåt, och då beräknas dagsordrarna öka med 30% varje dag. 
 
I och med att produkterna är av typ systemcylindrar, -låssystem för kommersiella, offentliga och 
flerbostadsobjekt, innebär det att orden kan bestå från en cylinder till flera hundra, och i enstaka 
fall ordrar på över tusentalet cylindrar. 
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Teoribildning och modellbildning 
 
Studiens grundläggande teorier och modellbildning. 
 
ExtendSim 
 
ExtendSim är ett mjukvaruprogram som är till för att modellera och simulera verkliga processer 
av en vid rang. Simuleringen kan både göras i 2D- och 3D miljö. Programmet syftar till att 
underlätta förståelsen för komplexa system och producera bättre resultat fortare.  
 
Genom att koppla ihop logiska representationer, färdigprogrammerade i programmet, och ställa 
in parametrarna till en modell kan den verkliga processen simuleras i programmet. Simulering 
innebär att en modell av ett system designas och kan utföra experiment. Genom experimenten 
kan modellen sedan vidareutvecklas för olika villkor och testas för nya experiment. En fördel 
med programmet är att modellen i ett första stadie kan vara en grov approximation, men ändå 
kunna simuleras, för att sedan gradvis förfinas och nå en fin approximation och ett nästintill 
verkligt resultat.  
 
De logiska funktionerna, så kallat “block” kan antingen programmeras för att sedan sparas i 
bibliotek, eller användas direkt från redan färdigprogrammerade bibliotek som finns i 
ExtendSim. För att veta att rätt block används för rätt representation, går det att klicka på Help i 
blocket för att läsa om blockets funktion. De olika blocken kan även visa relevanta resultat 
kopplat till funktionerna. Genom ExtendSims egna så kallade Tutorial visas grunderna i hur 
programmet fungerar. [5] 
 
Relevanta block för modellbildning 
 

Figur Funktion  Förklaring 

 

Activity Används för att representera processering. Kan hålla en eller flera 
produkter under den tid som motsvarar processtiden, men har inget 

kösystem och behöver därför ofta kombineras med Queue i 
linjeproduktion. Kan vara beroende av resurs från Resource Pool. 

 

Batch Tillåter produkter att bli sammanförda till partin. Kan kopplas in från 
flera olika källor. Kan vara beroende av resurs från Resource Pool. 

 

Create Representerar input. Tiden och hur produkterna skapas kan ställas in 
på olika sätt, bland annat från ett schema, ett visst antal eller 

slumpmässigt skapa produkter. 

 

Executive Blocket måste placeras så långt som möjligt till vänster från de andra 
blocken och det kontrollerar olika inställningar. 

 

Exit Representerar det sista steget och där med output. Produkterna 
absorberas i detta steg och försvinner därmed från modellen. 

 

Get Läser av värde/tillhörighet som tidigare kan ha kopplas till 
produkterna som passerar genom blocket. Innehar även en så kallad 
Deltavärde-funktion som kan kopplas till andra block, och reagerar på 

en förändring i värdet som avläses. 

 

History Visar information om produkterna som passerar. Vilken information 
som visas går att ställa in. 

 

Information Rapporterar statistik om produkterna som passerar genom blocket, 
så som cykeltid och tiden mellan produkterna. 

 

Queue Placerar produkterna i ett kösystem och släpper iväg dem baserat på 
en algoritm, så som först in först ut (eng. first in first out), sist in först 
ut (eng. last in first out) eller Resours pool. [5]Antalet produkter som 
kan vara i kö kan begränsat. Kön kan vara beroende av resurs från 

Resource Pool. 
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Resource pool Detta block kopplas till andra aktiviteter eller arbetsstationer, och 
representerar resurser som krävs för att arbetet vid till exempel en 
arbetsstation ska kunna utföras, exempelvis en arbetare/montör 

som utför manuellt arbete. 

 

Selected Item 
In 

Valda linor in blir till en och samma, baserat på ett beslut. 

 

Selected Item 
Out 

Vald lina förgrenas till fler, baserat på ett beslut. 

 

Unbatch Splittrar på partin in till valt antal delar. Kan vara beroende av 
resurs från Resource Pool. 

 

Workstation Uppträder som en arbetsstation som både kan processa produkter 
och ha dem i kö inför processen. Kan kopplas till att vara 

beroende av en resurs från en Resource pool. 

 
LEAN  
Slöseri 
 
Problemfrågeställningen för studien grundar sig i Lean produktion- att eliminera slöseri och 
maximera det värdeskapande för att erhålla en effektiv produktion. Denna studie behandlar 
optimering av bemanning som ingår som en delar av Lean- att minimera slöseri. Lean 
produktion påvisar totalt sju olika typer av slöseri, vilket alla mer eller mindre kan kopplas till 
studien. 
 
Överproduktion 
Med överproduktion menas att det produceras fler produkter än vad kunden efterfrågar. Från ett 
just-in-time* perspektiv anses det värre att ligga före planerad produktion än efter. 
Överproduktion anses som den grövsta typen av slöseri, då den leder till de andra typer av 
slöseri; lagerkostnader, överbemanning, maskintid, onödiga transporter samt administration, 
samt ger en falsk bild av verkligheten. [1] 
 
Onödigt lager 
Lager av råmaterial och färdiga produkter innebär ökad kostnad i form av hantering, transporter 
och lagerhållning, och är där med inte värdeskapande. Större lager medför även större risk för 
oordning och att minskad överskådlighet över lagersituationen, på bekostnad tid och 
bemanningsresurser. [1] 
 
Misstag och korrigeringar 
Misstag och korrigeringar leder i värsta fall till att artiklar måste kasseras. Desto längre artikeln 
har kommit i produktionsprocessen, desto högre värde har partikeln. I bästa fall kan misstag 
tidigt upptäckas och korrigeras, även om det innebär att resurser i form av tid och arbete krävs. 
Där med är det viktigt att kvalitetskontrollera artiklarna regelbundet genom processens olika 
steg. [1] 
 
Onödiga rörelser 
För att optimera tidsåtgången är det viktigt att identifiera onödiga rörelser som inte är 
värdeskapande, exempelvis onödiga avstånd som kräver gång, lyft eller sträckningar. [1] 
 
Onödiga arbetsmoment 
Onödiga arbetsmoment uppkommer av brister i kunskap eller planeringen om arbetsprocessen, 
vilket kan leda till överdrivna toleranskrav, missanpassad utrustning eller onödiga 
arbetsstationer. För att förhindra förekomsten av onödiga arbetsmoment är det viktigt att se 
processen från ett flödesperspektiv, se till att flödet kan underlättas av användarvänlig 
utrustning och arbetsmoment. [1] 
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Väntetid 
Med väntetid räknas både den tiden som uppstår då ett system hamnar i obalans; 
maskinhaveri, brister i information/kommunikation, avsaknad av verktyg, material eller delar, 
men även den tid som en operatör eller montör väntar då en maskin utför det faktiska 
värdeskapande arbetet. [1] 
 
Onödiga transporter 
Transport i sig medför inte något värdeskapande för en produkt men är ofta nödvändig och 
oundvikligt. Det som skall undvikas är däremot de onödiga transporterna. Genom att använda 
förbrukningstyrd produktion kan de motverkas och därmed minskas. [1] 
 
 
Produktionsplanering 
 
Ett produktionsplanerings- och kontrollsystem innefattar planering, styrning och kontroll av alla 
aspekter av tillverkning, inklusive material, schemaläggning av maskiner och människor, och 
koordinering av leverantörer och kunder. 
 
Operationsplanering handlar om att planera metoderna som krävs för att utföra varje operation. 
Att möta kundernas krav och service är avgörande. Därför är både produkt- och 
processflexibilitet nödvändigt för att producera vid fluktuerande efterfrågan. 
 
Tillsammans med pris och/eller produktdifferentiering, finns andra dimensioner där företag 
utmärker sig, som till exempel kvalitet, leveranshastighet, leveranstillförlitlighet och flexibilitet. 
Sammanfattningsvis handlar det om att producera till rätt kvalitet, av rätt kvantitet, vid rätt tillfälle 
med ett optimerat användande av resurser. 
 
Produktutjämning är ett optimalt och effektivt sätt att producera. Genom att analysera tidigare 
efterfrågan produceras en konstant, jämn nivå av produkter, där överskottet lagerhålls tills att 
underskott i produktionen uppstår. Denna strategi är att sträva efter, dock kräver det att det är 
möjligt att placera produkter i lager.[2] 
 
Mix-modell monteringslina 
I och med ökande efterfrågan av att kunna producera specialbeställda produkter, har även 
behovet av flexibla monteringslinor ökat. Till skillnad från en singel-modell; där enbart en typ av 
produkt löper genom monteringslinan, innebär mix-modell att multiplar av produkter monteras 
samtidigt på en lina. Två grundläggande problem för balansering av mix-modell monteringslina 
är gruppera in arbetet till lämpligt antal stationer och optimera möjliga ordningsföljder. [3] 
 
Sannolikhetsfördelning 
Sannolikhetsfördelning beskriver hur sannolikheten är fördelade över möjliga värden. [12] 
 
Normalfördelning 
Normalfördelning är den viktigaste teoretiska sannolikhetsfördelningen i statistik, dels på grund 
av att många variabler kan beskrivas ganska väl med en normalfördelning där många 
observationer ligger nära medelvärdet, och få observationer på stora avstånd från centrum. 
Dels även för att många stickprovsundersökningar följer normalfördelningen, trots att varibeln 
inte är normalfördelad, om datainsamlingen är stor. Kurvan är symmetrisk kring sitt medelvärde, 
se Figur 2 nedan. [13] 
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Figur 2. Normalfördelning. 

Kontinuerlig likformig fördelning 
Kontinuerlig likformig fördelning, eller rektangulärfördelning (eng. uniform distribution), innebär 
en fördelning där sannolikheten är lika stor för varje tal inom ett visst intervall, se Figur 3.   

 
Figur 3. Kontinuerlig likformig fördelning. 

 
De två parametrarna, A och B, betecknar den nedre respektive övre gränsen för vilka värden 
slumpvariabeln kan anta. 
 
Definitionen lyder  

𝑓(𝑥) =  
1

(𝐵−𝐴)
                                                        (1)           

 
där A ≤ x ≤ B.[11] 
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Simulerad modell i ExtendSim 
 
Följande modell byggdes upp i programmet ExtendSim för att simulera linan, se Figur 4 och 
Bilaga 3, för en förstoring av Figur 4. 
 

Följande anpassningar och förenklingar har gjorts i modellen i sammarbete med ASSA: 
 

 Antalet kundorder per dag har förenklats till tio stycken per dag. Vanligtvis varierar 
antalet dagligen mellan 10-15 st. Detta gjordes m h a att producera ”Items by schedule”, 
dagsbeställningen uppdelad på 10 st ordrar. 

 
 Modellen baseras på de tillhandahållna tiderna från ASSA, de flesta transporttider ej 

tillhandahållna. 

 Simuleringen körs 100 gånger den dagliga arbetstiden, för att sedan delas med 100, för 
att bortse från modellens uppstartsperiod. Denna blir då försumbar och liknar det 
verkliga fallet då produkter i arbete annars inte kan tas hänsyn till. 
 

 Modellen baseras helt på simuleringsmodellens resultat och författarnas analys av dem. 
 
Linan börjar med blocket Create som skapar tio ordrar. Orderstorleken ansätts som 
produktionsmålet delat på de tio ordrarna. För att inte överbelastabelasta de två första 
arbetsstationerna, Märkning, behöver ordrarna bilda en kö i det andra blocket från vänster, 
Queue, därefter gå igenom Activity där takttiden ställs in som fördröjning av produkterna. För att 
kunna kontrollera förloppet, att rätt order och antal släpps iväg i korrekt tid, finns History som ett 
ytterligare steg i simulationen.  
 
Därefter fördelas produkterna jämnt mellan de två alternativa vägarna, som representerar 
skillnaden mellan produktionen i dp och combi, med blocket Select Item Out, innan 
förgreningen. Varje arbetsstation representeras av Workstation, där tiden det tar för varje station 
att behandla en produkt ansätts som fördröjningen. Workstation-blocken har en inbyggd kö, 
vilket visas som en gul ”korg” i blocket, där produkter väntar innan montering. I blocket ansätts 
även den aktuella montörsuppdelningen, Resouce  Pool, som representeras av de tre gröna 
korgarna ovan linan. Linan för dp består efter märkning av Select Item Out för att fördela 
monteringen av dp-produkterna på två arbetsstationer för förmontering, sedan Select Item In för 
att representera att de två parallella stationernas flöde sedan går ihop inför arbetsstationen 
Medbringare. Båda produkttyperna buntas sedan ihop i Batch till partin om 10 cylindrar per 
parti, för att representera att de går igenom arbetssationerna Maskin och Fjädring i partin om 
tio. Normal sannolikhetsfördelning används vid samtliga arbetsstationer, förutom vid 
”Förmontering dp”, där monteringstiden varieras enligt kontinuerlig likformig fördelning. 
 

Figur 4. Bild över modellerad lina I ExtendSim 
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Produktpartierna samlas sedan ihop via en Select Item In och bildar sedan en kö genom en 
Queue till en Select Item Out som fördelar ut partierna till två parallela linor, fördelningen sker 
då en maskin blir ledig. De två parallella linorna är identiska och består sedan av en Get. Get 
läser om det är någon skillnad i ordernummer. Då en skillnad i ordernummer uppkommer 
skickas en signal till Select Item Out om att vid skillnad i ordernummer skall partiet gå igenom 
stationen Workstation Setup som representerar uppladdnig av information för ny order till 
maskinens mjukvaruprogram. Annars skickas dem direkt till Select Item In, som alla partin går 
igenom innan Maskinen, som representeras av Activity. Varför maskinen är en Acitivity och inte 
en Workstation beror på att det arbetet som krävs av en montör vid stationen, i- och urladdning, 
ingår i arbetsmomentet för stationen Fjädring. Där med har Maskinen bara en processtid som 
representeras i fördröjningen.  
 
De parallella linorna går sedan ihop genom en Select Item In och partierna delas sedan upp till 
enskilda produkter genom Unbatch. Produkterna samlas sedan i en kö i Queue för att sedan 
fördelas genom en Select Items Out, som fördelar ut produkterna då det blir ledigt vid någon av 
stationerna Provning. Genom de båda Workstations Provning och Packning går sedan de två 
flödena ihop genom ett Select Item In och Information - som rapporterar statistik om flödet och 
produkterna. Linan och modellen avslutas sedan med Exit som bland annat räknar upp 
resultatet och där med outputen.  
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Märking 

Förmontering 

Medbringare 

Fjädring Provning Packning 

Packning 

Märking 

Maskin 

Maskin 

Provning 

Förmontering 

Fjädring 

Resultat 
 
Här redovisas resultatet med beräknade takttider och olika senarion av simuleringen. Linans 
olika arbetsmoment, se Figur 5, har grupperats till att ingå i arbetsområden som kan se olika ut 
från fall till fall, för att nå en optimal fördelning av montörerna vid olika takter. Varje 
arbetsområde har tilldelats ett visst antal montörer, i en så kallad Montörspool, där montörerna 
cirkulerar kring de arbetsstationer/positioner som ingår i det aktuella området. I de olika fallen 
redovisas hur många montörer som ingår i varje Montörspool/arbetsområde, där 
utnyttjandegraden av Montörspoolen, alltså arbetsbelastningen för de montörer som arbetar i 
det aktuella området, framgår.  
 

 
Figur 5. Förenklad modell av linan. 

 
Eftersom det kan vara intressant att se hur lösningarna ser ut när antal beställningaröverstiger 
100% takt utformas även ett kvällsskift, som producerar resterande antal produkter för att uppnå 
det dagliga produktionsmålet. Takt över 100% motsvaras alltså av ett 100% dagskift och 
resterande procent av ett kvällsskift. Analys av följande takter har gjorts för studien, se tabell 1.  
Taktiden har beräknats genom produktionsmålet/arbetstid, baserat på att 100% produktion 
genererar 1100 produkter. 
 

Skift Takt Takttid, s 

Kväll 60 %  36,7 

Kväll 40 %  55,1 

Kväll 20 % 45,0 

Kväll 20 % 40,9 

Kväll 20 %  36,8 

Dag 100 % 25,4 

Dag 80 % 31,7 

Dag 60 % 42,3 

Dag 40 % 63,4 
Tabell 1. Analys av ovanstående takter. 
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Takt: 100 %, Dagskift  

Scenario A: 

 
 

 

 
 
 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 3 st 2 st 3 st 

Utnyttjandegrad: 80% 95% 75% 

 
Totala antalet montörer: 8 st. 
 
 

Scenario B: 

 
 

 

 
  
 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 3 st 3 st 3 st 

Utnyttjandegrad: 80% 67% 75% 

 
Totala antalet montörer: 9 st.  
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Takt: 80 %, Dagskift  

Scenario A: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 

Antal montörer: 2 st 3 st 

Utnyttjandegrad: 92% 66% 

 
Totala antalet montörer: 5 st. 
 
 

 Scenario B: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 2 st 2 st 2 st 

Utnyttjandegrad: 84% 50% 59% 

 
Totala antalet montörer: 6 st. 
 

Scenario C: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 2 st 1 st 2 st 

Utnyttjandegrad: 93% 95% 58% 

 
Totala antalet montörer: 5 st. 
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Takt: 60 %, Dagskift  

Scenario A: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 

Antal montörer: 2 st 3 st 

Utnyttjandegrad: 72% 76% 

 
Totala antalet montörer: 5 st 
 

Scenario B: 

 

 
 

 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 2 st 1 st 2 st 

Utnyttjandegrad: 72% 64% 44% 

 

Totala antalet montörer: 5 st 
 

Scenario C: 

 

 
 

 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 2 st 1 st 1 st 

Utnyttjandegrad: 71% 64% 89% 

 
Totala antalet montörer: 4 st 
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Takt: 40 %, Dagskift  

Scenario A: 

 
 

 

 
 

 
 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 2 st 1 st 1 st 

Utnyttjandegrad: 48% 43% 59% 

 
Totala antalet montörer: 4 st 
 

Scenario B: 

 
 

 

 
 

 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 1 st 1 st 1 st 

Utnyttjandegrad: 90% 50% 59% 

 
Totala antalet montörer: 3 st 
 

Scenario C: 

 
 

 

 
 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 1 st 1 st 1 st 

Utnyttjandegrad: 81% 74% 59% 

 
Totala antalet montörer: 3 st 
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Takt: 20 %, Kva llsskift 

Scenario A 

Reducerad arbetstid -> 2 H och 45 minuter.  

 
 

 
 

 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 2 st 1 st 1 st 

Utnyttjandegrad: 68% 74% 83% 

 
Totala antalet montörer: 4 st 
 

Scenario B 

Reducerad arbetstid -> 2 H och 30 minuter.  

 
 

 
 

 
 

 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 2 st 1 st 1 st 

Utnyttjandegrad: 74% 88% 92% 

 
Totala antalet montörer: 4 st 
 

Scenario C 

Reducerad arbetstid -> 2 H och 15 minuter 

 
 

 
 
 

 
 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 

Antal montörer: 2 st 3 st 

Utnyttjandegrad: 82% 66% 

 
Totala antalet montörer: 5 st 
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Takt: 40 %, Kva llsskift 

Scenario A 

 

 
 

 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 

Antal montörer: 2 st 1 st 

Utnyttjandegrad: 80% 68% 

 
Totala antalet montörer: 3 st. 
 

Scenario B: 

 
 

 

 
 

 
 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 1 st 1 st 1 st 

Utnyttjandegrad: 91% 83% 67% 

 
Totala antalet montörer: 3 st. 
 

Scenario C 

 
 

 
 

 
 

 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 2 st 1 st 1 st 

Utnyttjandegrad: 55% 51% 68% 

 
Totala antalet montörer: 4 st 
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Takt: 60 %, Kva llsskift 

Scenario A 

 
 

 
 
 

 
 

 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 

Antal montörer: 2 st 2 st 

Utnyttjandegrad: 83% 88% 

 
Totala antalet montörer: 4 st 
 

Scenario B 

 
 

 
 

 

Arbetsområde: 1: Blått 2: Rött 3: Grönt 

Antal montörer: 2 st 1 st 1 st 

Utnyttjandegrad: 83% 77% 51% 

 
Totala antalet montörer: 4 st 
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Slutsats 
 
En del begränsningar i programmet gör det svårt att kunna simulera exakt verklig situation. 
Därför väljs en del riktlinjer för att välja ut den mest optimala resursfördelningen i linan. 
 
När modellen är uppbyggd och olika fall ska testas med varierande antal montörer och 
fördelade kring ett antal arbetsstationer, förflyttar modellen automatiskt resurserna till stationer 
där behovet är som störst. Det kan i praktiken innebära att en montör befinner sig på en station 
för att montera endast en produkt, för att sedan, utan tidsfördröjning, befinna sig på en annan 
arbetsstation för att utföra arbete där.  
 
Målet är därför att ha ett mindre antal arbetsstationer i varje arbetsområde, för att minimera 
montörernas förflyttning mellan stationerna genom att tilldela montörerna mindre områden. 
Detta medför att resultaten med endast två arbetsområden inte är en särskilt bra 
resursfördelningsstrategi. Dock kan det vara intressant att se vad tex. en montör mindre rent 
teoretiskt skulle kunna innebära, även om montörsallokeringar är mer diffus.  
 
En realistisk modell behöver även ta hänsyn till toalettbesök, samtal, icke inkluderade 
transporttider samt annat som tar tid från montörernas möjlighet att utföra värdeskapande 
arbete. Därför eftersträvas en marginal i montörernas arbetsbelastning på max 80% 
resursutnyttjandegrad. 80 % valdes som en grov men rimlig uppskattning för att ta hänsyn till 
dessa aspekter vid mänskliga resurser, efter diskussion med handledare. Rekomendationerna 
sammanfattas i resursfördelningsmatrisen som kan ses i bilaga 3. 
 
 
Analys av 100% takt, dagskift:  
 
Scenario A har en orealistisk hög utnyttjandegrad i arbetsområde 2.  
Vid tillägg av ytterliggare en montör vid arbetsstation 2 minskas utnyttjandegraden, till en mer 
realistisk nivå. Ett alternativ skulle kunna vara att använda en person från station 3 som 
avlasning även vid arbetsstation 2, likt Andon. Dock kan det ändå vara för hög belstningsgrad 
för de båda stationerna då simuleringen inte tar hänsyn till transporttider mm. 
 
Rekommendation: Scenario B. 
 
 
Analys av 80% takt, dagskift:  
 
Scenario A är lite för otydlig i arbetsfördelningen för att kunna ge ett realistiskt förslag, och även 
en hög arbetsbelastning vid arbetsområde 1. Scenario B har en jämn fördelning med 2 
montörer roterande kring varje arbetsområde. Dock en väldigt låg utnyttjandegrad vid 
arbetsområde 2 och 3, trots att en arbetsstation flyttats från område 1 till 2.  
Scenario C har en montör mindre än B, men också för hög arbetsbelastning vid de två första 
arbetsområdena. Eftersom det är tämligen få arbetare i linan, är det mindre realistiskt att föreslå 
avlastning/Andon från arbetsområde 3.  
 
Rekommendation: Scenario B. 
 
 
Analys av 60% takt, dagskift:  
 
Scenario A ger en teoretisk bild av vad som skulle kunna vara möjligt med 5 montörer jämt 
fördelade över linan. Uppdelningen i scenario B ger däremot en ganska ojämn fördelning, där 
område 3 har särskilt låg belastning. Scenario C har en lite jämnare belastning men skulle 
kunna använda montören från område 2 som avlastning för område 3. Även en stor fördel att 
klara produktionen på en montör mindre. 
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Rekommendation: Scenario C.  
 
 
Analys av 40% takt, dagskift:  
 
Genomgående låg arbetsbelastning på alla arbetsstationer i scenario A. Med en montör färre, i 
scenario B, blir arbetsbelastningen ojämn fördelad trots att arbetsområde 1 har minskat med en 
station som flyttats till område 2. Resursfördelningen är bättre balanserad i scenario C när 
ytterligare en arbetsstation flyttats till område 2 och dess montör. För att jämna ut 
utnyttjandegraden mellan stationerna ytterligare kan montören från arbetsstaion 3 fungera som 
ett stöd och avlastning för montören vid arbetsområde 1. 
 
Rekommendation: Scenario C. 
 
 
Analys av 20% takt, kvällsskift: 
 
20 % takt under ett helt kvällspass innebär produktion av så pass få produkter att hela 
arbetstiden för ett kvällsskift inte behöver utnyttjas om skiftet består av fler än 2 montörer. 
Frågan blir därför vilket det totala antalet montörer för kvällskiftet som är att föredra generellt, då 
ett skiftlag efterstävar ett konstant antal anställda oberoende av takt. Tre olika scenarion med 
olika arbetstider redovisas i resultatet för att ge en förståelse för hur resultatet påverkas med 
tex. 15 minuters längre arbetspass. I och med att resultaten för 40 % och 60 % takt för 
kvällsskift behandlar totalt tre till fyra montörer blir scenario A och B aktuella. Scenario B faller 
bort som alternativ, då resursfördelningen resulterar i en för hög utnyttjandegrad av montörerna 
i arbetsområde 3. Scenario C visar att om en femte montör skulle inkluderas i bemanningen 
skulle den totala arbetstiden för kvällsskiftet med 20 % takt sänkas, uppskattningsvis med 30 
minuter. 
 

Rekommendation: Scenario A. 
 
 

Analys av 40% takt, kvällsskift:  
 

40 % takt handlar, precis som i fallet för 20 % takt, hur många montörer som kvällsskiftet består 
av, då ett konstant antal är eftersträvansvärt. Scenario C faller då fördelningen leder till en allt 
för hög utnyttjandegrad av montörerna i arbetsområde 1:blått. Scenario A, med totalt tre 
montörer, har rimliga procentandelar för utnyttjandegrad, medan scenario C, med totalt fyra 
montörer, har relativt låga utnyttjandegrader. Det rekommenderade förslaget blir scenario C, då 
antalet montörer ligger mer i linje med de två övriga takterna; 20% och 60 % kvällsskift, och 
montörerna kan eventuellt påbörja morgondagens produktion eller ägna sig åt 
förbättringsarbeten för linan, då de bör få tid över för det. 
 

Rekommendation: Scenario C. 
 
 
Analys av 60% takt, kvällsskift:  
 
Båda scenarierna, A och B, behandlar totalt 4 montörer och är på så sätt likvärdiga. Scenario B 
definierar arbetsområdena tydligare än A, och där med de olika beläggningarna. Från scenario 
B går det att ta fördelningen ytteligare ett steg genom att föreslå att montören i arbetsområde 
3:grön ska fungera som en Andon för arbetsområde 1:blått, och därmed utjämna 
arbetsbeslastningen. 
 

Rekomendation: Scenario B. 
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Diskussion 
 
Att använda ExtendSim som lösningsmetod var ett effektivt sätt att snabbt kunna testa olika 
scenarion efter att modellen byggts upp. Detta förutsätter dock att kunskaperna om programmet 
är tillräckliga. Risk föreligger att modellen inte är optimalt anpassad till verkligheten, på grund av 
bristande kunskaper om själva programmet. 
 
Tillhandahållna data från ASSA vad gäller t.ex. cykeltid, hade gärna kunnat vara mer 
omfattande, då större underlag ger ett bättre och säkrare resultat. Analyserna som gjorts av de 
givna datan, är främst för att ge ett rimligt och realistiskt förslag till ASSA för att kunna anpassa 
sin bemanning utefter efterfrågan. Flera av de studerade fallen i resultatet skulle kunna 
utvärderas mer fördjupat, för att nå en bättre och mer detaljerad arbetsfördelning för varje 
montör.  
 
Antalet ordrar valdes i samförstånd med ASSA till tio stycken per dag. Antalet är godtyckligt och 
ytterligare ordrar skulle göra små skillnader i modellen, tex en marginellt högre utnyttjandegrad 
av möntörerna. 
 
I och med montörernas flextid kan den verkliga produktionen uppnå väsentligt fler produkter vid 
100% produktion. Detta på grund av att maskinerna, som är linans flaskhals, utnyttjas över en 
längre tid än 7,75 timmar, vilket motsvarar arbetstiden för ett dagsskift. 
 
På grund av arbetets omfattning och begränsning i tid har ingen linjebalansering gjorts eller 
undersökning av andra möjligheter till omfördelning av arbetsstationer och arbetssätt. 
Resursfördelningsstrategin som har presenterats är tänkt att vara ett lättapplicerat förslag för att 
ge en viss idé om hur bemanningen kan se ut vid olika produktionstakter. 
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Rekommendationer till Assa Abloy för fortsatt 
arbete 
 
Denna studie är tänkt att ge en fingervisning om vad som skulle kunna vara en bra 
resursfördelning vid olika efterfrågenivåer. Då frågeställningen har anpassats till studiens 
tidsplanering och omfattning finns det en del parametrar i verkligheten som inte har tagits 
hänsyn till, t.ex. flextid, variationen i tid beroende på typ av produkt och montör, standardisering 
av arbetsstationerna mm. 
 

Genom att analysera cykeltider per process och balansera dem på ett optimalt sätt, så kallad 
linjebalansering, kan resurserna fördelas bättre och ett jämnare flöde i linan uppnås. Detta 
skulle vara ett effektivt sätt att optimera bemanningen, men skulle också kräva en del 
omstruktureringar i dagens arbetssätt. Vidare studier kan göras för att införa ett standardiserat 
arbetssätt, där cykeltiden blir mer optimerad och oberoende av vem som monterar, då en del 
personer i dagsläget arbetar snabbare än andra inom vissa områden. 
 

 
  



23 
 

Referenser 
 
Litteraturkällor 
 
[1] Imai, Masaaki. Gemba Kaizen – A commonsene, low-cost approach to management, 
The Kaizen Institute, New York: McGraw-Hill 1997 
 
[2] Nahmias, Steven. Production and operations analysis. Boston, Mass.: McGraw-Hill, 
2009  
 
Övriga tryckta källor 
 
[3] Askin, R. G.  & Zhou, M. A parallel station heuristic for the mixed-model production line 
balancing problem, 1997 
 
[4] T. Semere, Daniel. MG1024 Produktion, Övning 2 Diskret händelsestyrd Simulering 
ExtendSim8, KTH, 2014 
 
[5]  Sackett, C. Diamond, P. Hansen, Kathi. EXTENDSIM 8 USER GUIDE, San Jose, 
Imagen That Inc. 2007-2010. 
 
Internetkällor/ elektroniska källor 
 
[11] Uniform distribution,  
 
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3662.htm (2015-05-01) 
 
[12] Sannolikhetsfördelning 
http://www.student.vxu.se/program/190/material/19000000-f6.pdf (2015-05-01) 
 
[13] Normalfördelning, Statistik. L.Ruckman. 
http://distans.ruckman.se/stga06/som12/kapitel/kap7.shtml (2015-05-01) 
 
[14] ASSA i korthet 
http://www.assa.se/sv/site/assa/om-assa/assa-i-korthet/ (2015-05-03) 
 
Bildkällor  
Normalfördelning  
 
http://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/statistik/normalfordelning 
 
The uniform distrtibution 
 
http://resources.esri.com/help/9.3/ArcGISDesktop/com/Gp_ToolRef/process_simulations_sensiti
vity_analysis_and_error_analysis_modeling/distributions_for_assigning_random_values.htm 
  



24 
 

Bilaga 1. Terminologi  
 
 

Andon – Extra personal som kallas in när en process behöver hjälp.  
 
Buffert – Lager av produkter, artiklar och komponenter mellan de olika stegen i processen.  
 
Cykeltid - Tiden det tar för produkten att gå igenom processen, från att produkten når 
arbetsstationen, tills att den lämnar den. 
 
Lean – Filosofi om att eliminera slöseri för att maximera den värdeskapande tiden i 
produktionen.  
 
Lina – Beteckning för linjeproduktion.  
 
Montör – Personal som arbetar vid linan och monterar produkterna.  
 
Takttid - Produktionshastighet. Den tid det bör ta att producera en enhet enligt kundens 
efterfrågan. 
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Bilaga 2. Resursfördelningsmatris. 
 

Resursfördelning av montörer beroende på takt. 
  

       Takt: 100 % Dagskift 
 

Antal montörer: 9 
 Arbetsområde Fördelning Beläggning 

    Blått 3 80% 
    Rött 3 67% 
    Grönt 3 75% 
    

       

 

Förmont. 
     Märkning 

 

Medbring. 
 

Fjädring 
  

 

Förmont. 
 

Maskin 
 

Provning Packning 

   

Maskin 
 

provning Packning 

 

Märkning 
  

Fjädring 
  

       

       Takt: 80 % Dagskift 
 

Antal montörer: 6 
 Arbetsområde Fördelning Beläggning 

    Blått 2 84% 
    Rött 2 50% 
    Grönt 2 59% 
    

       

 

Förmont. 
     Märkning 

 

Medbring. 
 

Fjädring 
  

 

Förmont. 
 

Maskin 
 

Provning Packning 

   

Maskin 
 

provning Packning 

 

Märkning 
  

Fjädring 
  

       

       Takt: 60 % Dagskift 
 

Antal montörer: 4 
 Arbetsområde Fördelning Beläggning 

    Blått 2 71% 
    Rött 1 64% 
    Grönt 1 89% 
    

       

 

Förmont. 
     Märkning 

 

Medbring. 
 

Fjädring 
  

 

Förmont. 
 

Maskin 
 

Provning Packning 

   

Maskin 
 

provning Packning 

 

Märkning 
  

Fjädring 
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Takt: 40 % Dagskift 
 

Antal montörer:                3 
  Arbetsområde Fördelning Beläggning 

    Blått 1 81% 
    Rött 1 74% 
    Grönt 1 59% 
    

       

 

Förmont. 
     Märkning 

 

Medbring. 
 

Fjädring 
  

 

Förmont. 
 

Maskin 
 

Provning Packning 

   

Maskin 
 

provning Packning 

 

Märkning 
  

Fjädring 
  

       Takt: 20 % Kvällsskift 
 

Antal montörer: 4 
 Arbetsområde Fördelning Beläggning 

    Blått 2 68% 
    Rött 1 74% 
    Grönt 1 83% 
    

       

 

Förmont. 
     Märkning 

 

Medbring. 
 

Fjädring 
  

 

Förmont. 
 

Maskin 
 

Provning Packning 

   

Maskin 
 

provning Packning 

 

Märkning 
  

Fjädring 
  

       Takt: 40 % Kvällsskift 
 

Antal montörer: 4 
 Arbetsområde Fördelning Beläggning 

    Blått 2 55% 
    Rött 1 51% 
    Grönt 1 68% 
    

       

 

Förmont. 
     Märkning 

 

Medbring. 
 

Fjädring 
  

 

Förmont. 
 

Maskin 
 

Provning Packning 

   

Maskin 
 

provning Packning 

 

Märkning 
  

Fjädring 
  

       Takt: 60 % Kvällsskift 
 

Antal montörer: 4 
 Arbetsområde Fördelning Beläggning 

    Blått 2 83% 
    Rött 1 77% 
    Grönt 1 51% 
    

       

 

Förmont. 
     Märkning 

 

Medbring. 
 

Fjädring 
  

 

Förmont. 
 

Maskin 
 

Provning Packning 

   

Maskin 
 

provning Packning 

 

Märkning 
  

Fjädring 
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Bilaga 3. Bild över modell i ExtendSim 
 

 
 


