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Sammanfattning 
Med åren har simulering blivit ett alltmer kraftfullt verktyg för ingenjörer inom 
industribranschen. Volvo Group Trucks Operation använder sig av flera olika datasystem för 
övervakning av sin produktion, där två av dessa kommer att behandlas, DUGA och KOST 
HIST. Det finns idag ett tillägg i simuleringsmjukvaran FACTS Analyzer, Input Data 
Interface (IDI), som gör det möjligt genom Excel att överföra data från DUGA och KOST 
HIST, vidare till FACTS. Syftet med denna studie är att tillgodose Volvo Powertrain med en 
metod för verifiering av data som används vid simulering. Dessa data är bland annat 
cykeltider, stopptider och tillgänglighet. För att uppnå detta syfte definierades ett antal 
delmål. Dessa var att ta fram en arbetsmetod för insamling av input data, verifiering av 
arbetssätt genom pilotmodell och upprättande av arbetsinstruktion för framtaget arbetssätt. 
För att motivera metodval och slutsatser har främst simulering av produktionssystem, 
produktionstekniska områden samt datasystemen DUGA och KOST HIST studerats. Med 
hjälp av den teoretiska referensramen utformades ett antal metoder i form av observationer, 
intervjuer och en grov dataanalys av cykeltider och stoppdata. Tre omfattande 
datahanteringsexperiment har utförts under studien. Det slutliga experimentet visar att data 
som är inhämtad från ett brett tidsspann genererar en simuleringsmodell som liknar 
verkligheten mer än data som är inhämtad från ett smalare tidsspann. Arbetsinstruktionen 
verifierar arbetssättet och beskriver hur användaren skall gå tillväga med datahantering samt 
hur eventuella problem skall hanteras. Slutsatsen som kan dras av resultatet är att 
arbetsmetoden anses vara korrekt men har på grund av bristfällig dokumentation av data, fått 
skapas med vissa antaganden. Då det i dagsläget inte är möjligt att hantera cykeltider med 
distributioner och cykeltider knutna till specifika varianter med hjälp av IDI, är 
tidsbesparingen vid import av data till FACTS begränsad. Den största besparingen kommer 
ligga i hanteringen av input data, hur personen i fråga går till väga för att ta fram 
distributioner på specifika dataset och hur distributionskurvorna skall analyseras. 
Författarnas rekommendationer, för att Volvo i framtiden skall kunna arbeta effektivt med 
simulering, är att datasystemen måste utnyttjas på ett bättre sätt. Exempelvis genom att lära 
upp montörer att utföra kodhantering på ett korrekt sätt. Detta för att få mer tillförlitligt 
stoppdata. Gällande validering, finns vissa restriktioner som försvårar valideringsprocessen. 
För att säkerställa att modellen som konstrueras speglar den variation i takt som det verkliga 
systemet har, måste förbättringar i datasystemen göras. I dagsläget är det enbart möjligt att 
se vad systemet har för takt dygnsvis, veckovis och månadsvis. Det finns behov av en 
uppgradering i datasystemen där det är möjligt att se takten i högre upplösning t.ex timvis, 
för att noggrant kunna analysera variationerna. 
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Abstract 
Over the years, simulation has become an increasingly powerful tool for industrial engineers. 
Volvo Group Trucks Operation uses several data systems for monitoring their production, 
where two of these will be studied, DUGA and KOST HIST. Previous research has resulted in 
an add-on in the simulation software FACTS Analyzer called Input Data Interface (IDI). This 
ad-on enables the user to transfer data from DUGA and KOST HIST to FACTS via Excel. The 
purpose of this study is to provide Volvo Powertrain Skövde with a method of verifying data 
used in simulation. This includes data such as cycle time, stop time and availability. To 
achieve this purpose, a number of interim goals were defined. These were to develop a 
working method for collecting input data, verification of the method with a pilot model, and 
setting up a work instruction for working methods. The main areas that have been covered 
during the preparatory study is simulation of manufacturing systems, methods engineering 
areas and the computer systems DUGA & KOST HIST to motivate methodological choices 
and conclusions. Using the theoretical framework, a number of methods were designed in 
form of observations, interviews and a rough data analysis of cycle times and stop data. 
Three extensive experiments considering data management were performed during the study. 
The final experiment shows that data retrieved from a wider time span generates a simulation 
model more similar to reality than data retrieved from a narrower time span. The work 
instruction verifies the working method and describes how the user should deal with data 
management and how contingent problems should be managed. The conclusion is that the 
working method is considered to be correct, but due to insufficient documentation of data, it 
has been created with certain assumptions. Since it is not currently possible to handle cycle 
times with distributions and cycle times linked to specific variants using IDI, time savings on 
importing data to FACTS are limited. The methods regarding management of input data, how 
the person in question is going to generate distributions on specific datasets and how the 
distribution curves are to be analyzed will be the biggest time savers. The authors recommend 
Volvo to utilize the data systems in a better way to be able to work with simulation efficiently 
in the future, for example, by teaching operators to perform code management correctly. This 
is to generate more reliable stop data. Regarding validation, there are certain restrictions 
that makes the validation process more difficult. In order to ensure that the model being 
designed reflects the variation in tact that the real system possesses, improvements in the data 
systems must be made. At present, it is only possible to determine the system’s tact daily, 
weekly and monthly. There is a need for an upgrade in the data systems where it is possible to 
see the tact in higher resolution, for example hourly, to accurately analyze the variations. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Med åren har simulering blivit ett alltmer kraftfullare verktyg för ingenjörer inom 
industribranschen. Genom simulering av produktionsflöden går det att skapa en virtuell 
produktionslinje och implementera förändringar utan att behöva störa den verkliga 
produktionen. Volvo Group Trucks Operation använder sig av flera olika datasystem för 
övervakning av sin produktion, där två av dessa kommer att behandlas, DUGA och KOST 
HIST. För att kunna använda simulering med tillförlitlig data, behövs en studie som behandlar 
hantering och överföring av data från DUGA och KOST HIST till simuleringsprogrammet 
FACTS. 

1.2 Problembeskrivning och Syfte 
Det finns idag ett tillägg i FACTS från tidigare forskning som gör det möjligt genom Excel att 
överföra data från DUGA och KOST HIST, vidare till FACTS. Då systemet i fråga enbart 
består av manuella operationer där den mänskliga faktorn spelar stor roll, är det i dagsläget 
svårt att säkerställa huruvida det data som används är tillförlitligt eller inte. 

Syftet med denna studie är att tillgodose Volvo Powertrain med en metod för verifiering av 
data som används vid simulering. Dessa inkluderar data som till exempel cykeltider, 
stopptider och tillgänglighet. För att säkerställa att metoden som framtagits är korrekt 
utformad skall denna styrkas i form av en simuleringsmodell. Systemet som studien utförs på 
heter 13-slutdel variant och kommer i rapporten benämnas som varianten. Slutligen bör 
standardiserat arbetssätt ligga till grund för denna tillämpning då Volvo Powertrain vill 
använda sig av simulering i bredare utsträckning. 

1.3 Mål 
Huvudmålet är att ta fram en metod som kan användas för insamling och verifiering av data 
som senare kan exporteras från DUGA och KOST HIST till FACTS, på ett sätt där det finns 
tillförlitlighet och som reflekterar verkligheten. Detta huvudmål kan delas in i tre olika 
delmål: 

• Ta fram en arbetsmetod för insamling och verifiering av input data. 
• Verifiering av arbetssätt genom pilotmodell. 
• Upprättande av arbetsinstruktion för framtaget arbetssätt. 

1.4 Avgränsning 
Studien kommer endast fokusera på DUGA och KOST HIST. Andra datasystem som finns på 
Volvo Powertrain kommer att lämnas utanför denna studie. I detta projekt kommer enbart 
input data behandlas som berör de olika operationernas interna parametrar, såsom cykeltider, 
stopptider tillgänglighet m.m. Pilotmodellen kommer endast representera 13 slutdel variant 
och kitt-stationerna kommer att exkluderas. Modellen kommer heller inte att inkludera alla 
olika produktvarianter som det verkliga systemet behandlar utan kommer istället baseras på 
den generella produktionsvolymen över ett längre tidsspann. 

1.5 Rapportens disposition 
Rapportens disposition Kapitel 2 till och med kapitel 4 består av förstudien som genomförts. 
Denna inkluderar en vetenskaplig referensram och litteraturstudie där författarna har studerat 
litteratur och tidigare utförda arbeten inom området simulering för att bygga upp en stabil 
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kunskapsbas att stå på. Avslutningsvis presenteras de metoder som tagits fram från förstudien 
och hur dessa har implementerats i projektet. I kapitel 5 beskrivs arbetsgången i projektet och 
hur författarna har nått det slutliga målet med hjälp av den förstudie som tagits fram. 
Resultaten av studien presenteras sedan i kapitel 6. Här presenteras tre olika experiment inom 
datahantering som genomförts och jämförs med varandra. Den slutliga pilotmodellen 
illustreras såväl som Exceldokumentet som framtagits för dataöverföringen till FACTS. 
Kapitel 7 till och med kapitel 9 inkluderar diskussion, slutsats och framtida fokusområden. I 
diskussionen knyts metodvalen ihop med studiens syfte och resultat. Vidare presenteras de 
slutsatser som kunnat dras från projektet och sedan de områden som behöver förbättras för att 
framtida arbeten skall kunna genomföras på ett effektivare sätt. 



Vandi, P. & Salomé, J. 3 Vårtermin 2018 

2 Teoretisk referensram 
2.1 Simulering 
Enligt Pegden et al. (1995) är simulering en process där en modell konstrueras för att 
representera ett verkligt system. I denna modell görs det olika experiment för att förstå hur 
systemet beter sig och för att kunna utvärdera strategier som passar in i det verkliga systemet. 
Pegden et al. (1995) inringar modell som en representation av en grupp objekt och idéer samt 
system som en grupp eller samling av sammanhängande element som samverkar för att uppnå 
vissa angivna mål. 

De två vanligaste simuleringsformerna är discrete event simulation (DES) och continuous 
simulation (Law & Kelton, 2000). I continuous simulation ändras den statliga variabeln 
kontinuerligt med tiden, medan i DES-simulering betraktas tiden som en händelse. Tiden går 
då från en händelse till en annan och varje ny händelse som uppkommer, påverkar systemet i 
någon form (Banks, 2009). 

2.1.1 DES 
En systemmodell och dess interna variabler kan vara stokastiska eller deterministiska. 
Skillnaden mellan dessa är att i deterministiska modeller, finns det inga slumpmässiga 
variabler. I vissa fall behöver ett system ha stokastiska variabler och inom DES 
implementeras dessa i simuleringsmodellen. (Leemis & Park, 2006) 

En systemmodell kan även vara statisk eller dynamisk. Om tiden inte är en betydande faktor 
brukar systemmodellen vara statisk. Däremot om tiden skall tas i beaktning är modellen och 
dess variabler dynamiska. (Leemis & Park, 2006) 

Vidare kan en dynamisk modell vara kontinuerlig eller diskret. En modell betraktas som 
diskret om systemets tillstånd är en funktion av tiden. Ett exempel på detta är produkter i 
arbete (PIA) i ett kösystem som har en statisk variabel och ändrar värde endast när en ny 
produkt är redo att bearbetas. I en kontinuerlig modell ändras variablerna kontinuerligt och 
inte från ett tillstånd till ett annat. (Leemis & Park, 2006) 

De tre karaktäristiska nivåerna av en systemmodell som förklarats ovan illustreras i Figur 1 

 

Figur 1: Systemmodell klassificering. (Leemis & Park, 2006) 



Vandi, P. & Salomé, J. 4 Vårtermin 2018 

En DES modell kan kategoriseras in i tre olika egenskaper (Leemis & Park, 2006): 

• Stokastisk: Vissa delar av systemet måste variera slumpmässigt. 

• Dynamisk: Variablerna av systemet ändras över tiden. 

• Diskret-händelse: Systemets variabler ändrar sitt värde enligt händelser som sker vid 
diskreta tidsmoment 

2.1.2 Modellering inom DES 
Modellen i denna studie är konstruerad med DES-simulering och därför kommer enbart detta 
område behandlas. DES-modeller beräknas numeriskt och resulterar till matematiska modeller 
som innehåller en stor mängd data som skall beräknas. Därför underlättar en kraftfull dator 
som leder till ökad effektivitet. (Banks, 2009) 

Ett simuleringsexperiment skall innehålla längden på uppvärmningstiden, längden på 
simuleringskörningen och antalet replikationer (Law & Kelton, 2000). Antalet replikationer 
beror på modellens variabilitet. Alltså om resultaten är oföränderliga behövs ingen 
replikationsanalys. Analysen av uppvärmningstiden beror på typen av simulering. Gällande 
studering av output kan simulering grupperas som antingen en avslutande eller en icke-
avslutande simulering (Law & Kelton, 2000). I en avslutande simulering specificerar en 
naturlig händelse längden av varje replikation (Law & Kelton, 2000). Detta gäller inte för en 
icke-avslutande simulering. Istället skall systemets steady state beteende analyseras genom att 
studera uppvärmningstiden, där simuleringslängden definieras av hur lång tid det tar att få ut 
ett lämpligt steady state av modellen (Law & Kelton, 2000). Modellens steady state beteende 
beskriver hur lång tid det tar för systemet att nå ett stabilt tillstånd.  

Enligt Williams (2014) var tillverkningsindustrier bland de första som använde sig av 
simulering och är nu området där det används mest frekvent. Detta beror på att det finns stort 
utbud av projekt där simulering kan användas. Det kan vara allt från val av maskin till 
implementation av materialhanteringssystem, flaskhalsanalys, dataanalys, linjebalansering 
och så vidare. 

Uppbyggnaden av en simuleringsmodell är mer en konst än vetenskap (Banks mfl., 2010). 
Om modellen skall representera ett stort och komplext system är det viktigt att betrakta 
modelleringen som ett antal delmoment hellre än ett enda stort problem (Law, 2014). Det är 
då lämpligt att börja med en enkel modell och när den väl är fungerande, kan ytterligare 
komplexa applikationer adderas. Detta för att få modellen att mer och mer efterlikna 
verkligheten (Law, 2014). Det är även viktigt att i tidigt skede av projektet göra avgränsningar 
för att kunna hantera modellen och eliminera risken för att arbetsbelastningen blir för tung, 
vilket i sin tur kan påverka resultatet negativt (Law, 2014). För att dessa avgränsningar skall 
göras korrekt är det lämpligt att någon med god kunskap om systemet som skall modelleras är 
närvarande och bestämmer vilka avgränsningar som skall göras (Law, 2014). 

2.1.3 Datahantering inom DES 
Allteftersom simulering blir vanligare blir även simuleringsmodellerna större och mer 
komplexa. Detta medför att mer data måste tas i beaktning och analyseras vilket kräver 
säkerställande att data som samlats in stämmer överens med verkligheten. (NAFEMS, 2016) 

Input data är drivkraften för en simuleringsmodell som samlas in från det fysiska systemet 
och sedan implementeras i den virtuella modellen (Banks, 2005). Datahantering, med 
avseende på inputs, kan definieras som en process med avsikt att förbereda kvalitetssäkrade 
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och simuleringsanpassade representationer av alla relevanta input parametrar för diverse 
simuleringsmodeller. Denna process involverar identifiering av relevant input data, insamling 
av all information som krävs för att korrekt representera parametrarna i form av passande 
simulerings input, konvertera rådata till en kvalitetssäkrad representation av det verkliga 
systemet och slutligen dokumentering av data som referens för framtida arbeten, se Figur 2. 
(Johansson mfl., 2008)  

 
Figur 2: Förslag på metod för ökad precision inom input datahantering. Med tillstånd (Johansson mfl. 2008) 

Vidare menar Banks (2005) att det idag inte finns något program eller tillvägagångssätt som 
hanterar input data när det finns en relation mellan två eller fler variabler, eller när det inte 
finns någon data tillgänglig överhuvudtaget. I dessa fall måste modelleraren använda sig av 
alternativa hjälpmedel och vara försiktig med outputen. Banks (2005) menar att det oftast 
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finns någon form av mätning som ingenjörer har gjort på en produkt eller process. 
Modelleraren kan dessutom tala med personal som arbetar ständigt med den specifika 
processen för att få en överblick om hur systemet beter sig. Det kan även finnas självklara 
begränsningar i en process som bör beaktas och kan begränsa utbudet av input data. Dessa är 
hjälpmedel som kan användas när data saknas eller när det finns fler variabler att ta hänsyn 
till. 

Det är essentiellt att data som används är korrekt eftersom det är direkt avgörande för 
resultatet, vilket medför att kvalitén på simuleringsmodellen inte längre är relevant (Greasley, 
2008). Då det verkliga systemet ofta ändras över tiden medför detta att dess data är dynamiskt 
och hanteras oftast manuellt eftersom många system inte kan hantera detta automatiskt 
(Robertson mfl., 2001). På grund av detta har effektiv hantering av simuleringsdata och 
information blivit en väsentlig aspekt för företag som använder sig av simulering i bred 
utsträckning. 

Det finns tre steg för förberedelse av input data: 

• Det första steget vid förberedelse av input data med avseende på simuleringsmodeller 
är att identifiera vilka parametrar som är nödvändiga för att tillfredsställa det behov 
som finns. Till en början kan detta verka som en enkel uppgift men beroende på 
storleken och komplexiteten, samt vilken nivå av precision som behövs borde inte 
ansträngningen som krävs underskattas (Perera & Liyanage, 2000). I detta stadie kan 
det vara högst relevant att observera det verkliga systemet för att förstå hur det 
fungerar och utföra intervjuer med de som arbetar inom området.  

• Som uppföljning till första steget finns det utvecklade modeller och metoder som 
hjälper till att fastställa den optimala detaljnivån, vilket i sin tur kan visa vilka input 
parametrar som vanligtvis används för modellering av specifika processer (Lehtonen 
& Seppälä, 1997). En sådan metod är Core Manufacturing Simulation Data (CMSD) 
som har utvecklats av Simulation Interoperability Standards Organization (SISO) (Lee 
mfl., 2007). 

• Slutligen måste alla parametrar definieras med avseende på hur de skall bli 
representerade i modellen. Som exempel är det sällan självklart hur en maskins 
cykeltid skall definieras. Startar cykeln då produkten tas från eventuell buffer och förs 
in i produktionscellen eller startar den när produkten börjar bearbetas? Dessa 
oklarheter kan skapa förvirring vid hantering av input data och bör därför säkerställas 
för att motverka framtida komplikationer.  

2.1.4 DES – Projektfaser 
Att utföra en simuleringsstudie är en komplex och tidskrävande process och behöver därför 
följa en strukturerad procedur för att förenkla arbetet för ingenjören i fråga. Allteftersom ett 
simuleringsprojekt fortgår behöver ett antal olika uppgifter behandlas. Dessa uppgifter kan 
grupperas ihop i olika faser beroende på källan som studeras. De tre huvudsakliga faserna som 
grupperar ihop dessa uppgifter i ett simuleringsprojekt: konceptuell formulering, 
modellutveckling och dokumentation. (Sargent mfl., 2006) 
 
Då detta projekt huvudsakligen kommer behandla den första fasen, konceptuell formulering, 
följer en formulering av enbart denna fas.   
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Den konceptuella formuleringen är den viktigaste fasen under utvecklingen av en 
simuleringsmodell.  

• Fasen involverar en problemformulering som är en av de viktigaste uppgifterna då en 
dålig problemformulering resulterar i mycket spilld tid och därför även pengar. 

• I denna fas definieras även de olika mål som modellen skall uppfylla. Här bestäms 
projektets omfång och även vad det förväntade resultatet skall vara.  

• Den konceptuella modellen definieras även för att fastställa modelleringsstrategin. 
Modelleringsstrategin tar hänsyn till hur systemet ska representeras gällande de olika 
elementen som simuleringsverktyget tillåter.  

• Denna fas involverar även en del där egna antaganden görs och denna del fokuserar 
huvudsakligen på att kombinera all information som är tänkt att användas för att bygga 
simuleringsmodellen.  

• Slutligen kommer formuleringen av inputs där alla data som krävs för att bygga 
modellen samlas och specificeras.  

 
Ovanstående fas och dess uppgifter är baserade på de huvudsakliga områdena som 
uppbyggnaden av en simuleringsmodell består av. Dock kan nya uppgifter och faser läggas 
till beroende på omfattningen av projektet och hur väl den valda metoden följdes. Den valda 
metoden kan också variera beroende på applikationen som skall analyseras. (Sargent mfl., 
2006; Nordgren. 1995) 
 
2.1.5 Verifiering & validering inom DES 
Enligt Banks (2009) är verifieringen och valideringen av simuleringsmodellen en av de 
viktigaste och svåraste uppgifterna för modelleraren i ett simuleringsprojekt. Målet med 
valideringsprocessen är tvådelat. Det första målet är att skapa en modell som efterliknar det 
verkliga systemets beteende tillräckligt noggrant så att den virtuella modellen kan användas 
som substitut till det verkligheten (Banks, 2009). Syftet med detta är att kunna experimentera 
med systemet, analysera dess beteende och förutse prestandan (Banks, 2009). Andra målet är 
att öka modellens trovärdighet till en så pass hög grad så att modellen används av personer 
högt upp i organisationshierarkin med beslutsmakt (Banks, 2009). 

Det är viktigt att valideringsprocessen inte ses som ett isolerat arbete utan att det är integrerat 
med modellutvecklingen under hela projektet. Banks (2009) menar att verifierings, och 
valideringsprocessen består av två delar: 

Verifiering handlar om att bygga modellen på ett korrekt sätt. I denna del jämförs den 
konceptuella modellen med den datoriserade representationen och ger följande 
frågeställningar: Är modellen korrekt implementerad i simuleringsprogrammet? Är modellens 
input data och dess logiska struktur korrekt representerad? (Banks, 2009) 

Validering handlar om att bygga korrekt modell. Denna del används för att bekräfta att 
modellen är en tillräckligt noggrann representation av det verkliga systemet. Vanligtvis 
uppnås validering genom kalibrering av modellen, en iterativ jämförelseprocess mellan 
modellen och det verkliga systemets beteende och sedan applicera denna kunskap för att 
kunna förbättra modellen. Denna process upprepas fram tills att modellens noggrannhet är 
tillräckligt hög och kan anses som representativ. (Banks, 2009) 

2.1.5.1 Modelluppbyggnad, verifiering och validering 
Första steget i modelluppbyggnad består av observering av det verkliga systemet, iaktta 
samspelet mellan de olika komponenter som det består av och sedan samla in data utifrån 
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deras beteende. Då observationer av systemet sällan ger tillräcklig förståelse för hur systemet 
beter sig borde berörd personal bli intervjuade för att ta vara på deras specialistkunskap. 
(Banks, 2009) 

Andra steget är att ta fram den konceptuella modellen, en samling av antaganden gällande alla 
olika komponenter och systemstrukturen samt hypoteser om värdena på modellens input 
parametrar. Som figur 3 beskriver är konceptuell validering en jämförelse mellan det verkliga 
systemet och den konceptuella modellen. (Banks, 2009) 

I det tredje steget implementeras en funktionsduglig modell och integreras med antagandena 
från den konceptuella modellen. Detta är en iterativ process och modellbyggaren kommer att 
repetera dessa steg flera gånger under uppbyggnaden, verifieringen och valideringen av 
modellen. (Banks, 2009)  

 

Figur 3: Metod för verifiering och validering 

2.1.5.2 Verifiering av simuleringsmodeller 
Modellverifiering syftar till att försäkra att den konceptuella modellen reflekterar den 
operativa modellen. Då den konceptuella modellen ofta involverar viss grad av förenkling 
besvarar verifieringen följande fråga: Kan den konceptuella modellen representeras tillräckligt 
väl med hjälp av den operativa modellen? (Banks, 2009) 

Banks (2009) bistår med ett antal förslag som kan användas under verifieringsprocessen:  

1. Låt en utomstående person inspektera den operativa modellen, förslagsvis en expert på 
simuleringsmjukvaran som den byggs i.  

2. Skapa ett flödesdiagram som visar alla logiska scenarion som systemet kan ställas 
inför.  
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3. Studera modellens output noggrant med varierande behandling av input data. Låt 
modellen visa så mycket output data som är möjligt och studera dessa djupt. 

4. Se till att den operativa modellen skriver ut input parametrarna i slutet på varje 
simulering för att säkerställa att dessa värden inte har ändrats av okända anledningar. 

5. Ange en tydlig beskrivning av alla variabler i den operativa modellen och en generell 
beskrivning av alla undersystem för att göra modellen så enkel som möjligt att förstå. 

6. Ifall den operativa modellen är animerad, säkerställ att det som visas virtuellt 
överensstämmer med vad som sker i det verkliga systemet.  

Banks (2009) menar på att förslag nummer 3 är ett arbetssätt som är väldigt enkelt att 
implementera men som ofta förbises, till exempel av studenter som fortfarande lär sig om 
simulering.  

2.1.5.3 Face Validity 
Det är viktigt att modelleraren bygger upp modellen utefter hur det verkliga systemet ser ut 
för att göra det mer överskådligt och enkelt att förstå för personerna som skall använda den 
slutliga produkten. De tänkbara användarna av modellen borde vara involverade i arbetet 
redan från konceptualiseringen till implementeringen (Banks, 2009). Detta för att säkerställa 
att modellen har en hög grad av realism med de antaganden som gjorts gällande strukturen av 
systemet och genom pålitlig data (Banks, 2009). Tänkbara användare och kunnig personal kan 
även evaluera modellens output för att säkra dess rimlighet och i sin tur underlätta 
modelleraren i arbetet att finna eventuella brister (Banks, 2009).  

En känslighetsanalys kan även användas för att kontrollera en modells face validity. 
Användaren av modellen får frågan om modellen beter sig som det verkliga systemet ifall en 
eller flera input parametrar ändras (Banks, 2009). Exempelvis, ifall cykeltiden på en station 
skulle öka borde stationer som ligger tidigare i flödet få ökade blockeringstider, efterliggande 
stationer få ökade väntetider och TH-värdet (throughput) i modellen borde sjunka. 

2.1.5.4 Antaganden vid validering av en modell 
På grund av variationer och externa faktorer är det omöjligt att bygga en modell som helt och 
hållet efterliknar det verkliga systemet. Det är därför viktigt att modelleraren, genom hela 
processen, gör olika antaganden och inte minst när det kommer till validering.  

Modellantaganden finns i två kategorier: strukturrelaterade antaganden och datarelaterade 
antaganden. De strukturrelaterade antagandena involverar frågor gällande systemets 
funktionalitet och handlar vanligtvis om att simplifiera verkligheten. Datarelaterade 
antaganden syftar till antaganden som är baserade på insamlingen av trovärdigt data och 
korrekt utförda statistiska analyser av detta. (Banks, 2009)  
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Banks (2009) har tagit fram följande metod för analys av data:  
• Identifiera en lämplig distribution på sannolikheten 

• Uppskatta den hypotetiska distributionens parametrar 

• Validera den statistiska modellen med hjälp av ett goodness-of-fit test, exempelvis chi-
square, Kolmogorov-Smirnov eller Anderson-Darling test och även grafiska metoder. 

Banks (2009) påstår att steg 3 är den viktigaste delen av datavalidering och därför borde 
mycket tid och resurser läggas på detta.  

2.2 Produktionsteknik 
I detta avsnitt introduceras standardisering, viktiga tidsbegrepp, Genchi Genbutsu och 
monteringslinjer. Ett av målen med denna studie är att ta fram arbetsinstruktioner för hur 
verifiering och överföring av data kan ske på ett tillförlitligt sätt. Därför är det essentiellt att 
arbetsinstruktionen är standardiserad då detta är direkt kopplat till det slutgiltiga 
resultatet.  Tidsbegreppen är viktiga att förstå och att dem används på rätt sätt vid 
konstruktion av en simuleringsmodell, eftersom de är avgörande för resultatet av modellen. 
Vissa av begreppen kan även användas som en riktlinje för optimering av 
simuleringsmodeller.  

2.2.1 Standardisering 
Standardiserat arbetssätt är en riktlinje för hur ett arbetsmoment inom en process skall gå till, 
vilket innebär att arbetet bör ske på samma sätt oavsett vem som utför arbetet. Standardisering 
är en grund för ständiga förbättringar (Kaizen). Finns det ingen standard finns det heller ingen 
möjlighet för Kaizen och därför är standardisering av arbetssätt mer än bara en fråga om ökad 
effektivitet. För att få de anställda att känna sig delaktiga i arbetet är standardisering en god 
förutsättning. Liker (2009) redogör för hur Toyota förmedlar sina effektiva åtgärder och nya 
kunskaper till kollegor tack vare implementation av standardiserat arbetssätt. Det är svårt att 
få ett standardiserat arbetssätt om det inte finns en sådan filosofi inom verksamheten och det 
skall kommuniceras med andra om hur arbetet kan ske på effektivare sätt. En standardiserad 
arbetsmetod ger ökad timing och jämnare flöde eftersom det är stabilt och repetitivt (Liker, 
2009). 

Liker (2009) menar att innebörden av standardisering är att bestämma vilken som är bästa 
metoden för utförandet av en arbetsuppgift och därefter låta metoden belöpa sig till en 
standard för hur arbetet skall utföras. Vidare menar Liker (2009) att inga förbättringar på 
standarden skall utföras förrän fastställande av arbetsmomentets tid i relation till takten 
bestämts. Det är även viktigt att standarden är lättfångad för nyanställda vid upplärning 
Samtidigt är ett standardiserat arbetssätt inte fast, utan hittas bättre arbetsmetoder uppdateras 
metoden och en ny standard kan följas utan att falla tillbaka. 

DES har under senaste åren utvecklats där det varit fokus på bl.a. standardisering, framförallt 
inom den svenska bilindustrin där standardisering av tillverknings- och simulerings data har 
fått en viktig roll (CIMdata, 2006). 

Johansson (2007) förklarar hur tiden som spenderas på olika projekt kan minskas vid 
tillämpning av standardiserade metoder för datahantering inom DES. Detta kan vidare leda till 
minskade kostnader för hela projektet. Med andra ord kan standardiseringen leda till en 
enklare och förbättrad beslutsfattande uppgift.  
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2.2.2 Produktionstekniska tidsbegrepp 

2.2.2.1 Cykeltid och standardtid 
Enligt Freivalds (2014) är cykeltiden den totala tiden från början till slut av en process där 
denna definition delas tillsammans med kunden. Cykeltiden inkluderar processtiden, där en 
detalj bearbetas och genererar en output. Om cykeltiden överstiger takttiden, finns 
restriktioner där processen måste ändras till parallella processer eller lägga till ett skift för att 
klara av målen (Freivalds 2014). 

Standardtid är tiden som en genomsnittligt skicklig operatör som arbetar i normal takt behöver 
för att utföra en angiven uppgift med en förutbestämd metod. Här finns även utrymme för 
operatören att återhämta sig från utmattning. Standardtider är användbara vid exempelvis 
linjebalansering eller DES. Detta eftersom en simuleringsmodell inte kan valideras om inte 
tiden för alla operationer är kända. (Freivalds 2014) 

2.2.2.2 Ledtid 
Enligt Joonas (2012) finns det två typer av ledtid som är viktiga att ta i beaktning, 
produktionsledtid och tillverkningsledtid. Den förstnämnda handlar om tiden det tar att 
tillverka produkten. Mätningen här handlar om att tiden börjar mätas direkt när råmaterialet 
behandlas redan i första processen och slutar när produkten lämnar sista maskinen för att 
sedan levereras till kund eller ett färdigvarulager (Joonas, 2012). Vid tillverkningsledtid 
räknas tiden redan när ordern kommer in till företaget och slutar när produkten är hos kund. I 
tillverkningsledtiden menar Joonas (2012) att väntan i färdigvarulager och transporten till 
kund medräknas i ledtiden.  

2.2.2.3 Ställtid 
Groover (2008) förklarar begreppet ställtid som en konsekvens som uppstår vid hantering av 
flera produktvarianter i samma flöde. Vid byte av produkt kan det vara nödvändigt att byta 
material i maskinerna som kan tillgodose produktion för den nya produkten. Detta stoppar 
oftast hela produktionen och brukar kallas för ställtid. Enligt Groover (2008) är inte ställtider 
något värde-adderande men det kan ses som ett planerat stopp. En standard bör sättas för vilka 
moment som skall användas vid omställningen och hur lång tid de olika momenten skall ta. 
Det är viktigt att de olika arbetsmomenten i omställningen dokumenteras. Detta blir då ett 
underlag för att kunna effektivisera ställtider. Om effektivisering av dessa lyckas, leder det till 
att den totala stopptiden minskar. Detta leder i sin tur till ökad tillgänglighet, vilket gör att 
leveransmålen inte påverkas trots att produktvarianter ändras flera gånger under en dag 
eftersom det finns en flexibel produktion (Groover, 2008). 

2.2.2.4 Takttid och flaskhals 
Takttid är en tid som anslås för varje produktindivid i varje del av processen. Det innebär att i 
ett flöde med en takttid på 10 minuter skall varje processteg lämna ifrån sig en produkt var 
tionde minut. Takttiden är den tid som krävs för att tillfredsställa kundbehovet. En fördel med 
att takta ett flöde är att det blir en större utjämning i flödet. Istället för att producera mindre på 
dagen och sedan stressa på eftermiddagen, kan arbetarna i ett taktat flöde hålla ett jämnt 
arbetstempo under hela dagen, för att klara av kundbehovet. (Petersson, 2009) 

Sederblad (2013) antyder att alla maskiner har samma takttid och bestäms av den 
långsammaste processen. Vid ett fungerande enstycksflöde måste alla maskiner anpassas till 
den långsammaste maskinens takttid även om vissa maskiner har en snabbare cykeltid. Ett 
annat förekommande namn för den långsammaste maskinen är flaskhals. För att kunna öka 
takten i ett flöde måste flaskhalsen reduceras (Sederblad, 2013). 
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2.2.3 Genchi Genbutsu (Go to gemba) 
Genchi Genbutsu är ett steg i en process som är effektivt i ett tidigt skede av 
problemlösningen. Det betyder att observatören, oftast en ledare, är själv på plats för att se 
med egna ögon (Liker 2009). Enligt Liker (2009) skall ledaren själv iaktta arbetarna och 
produktionsflödet för att förstå processen och avgöra vart det krävs förbättring. Vidare menar 
Liker (2009) att det är bättre att se med egna ögon än att fatta beslut endast baserat på 
datorteknik och statistik. 

2.2.4 Monteringslinje 
En monteringslinje är en plats där råmaterial, eller delar från exempelvis underleverantörer, 
används för att montera ihop till en färdig produkt. Ett monteringssystem kan vara uppbyggt 
på olika sätt. Det kan exempelvis bestå av transportband där produkter transporteras till vissa 
arbetsstationer. Det kan även vara mer avancerade transportband, som matar ut diverse delar 
till flera arbetsstationer. (Groover, 2014) 

Simuleringsmodellen som skall framtas syftar till att representera en monteringslinje som 
består av enbart manuella stationer. Då målet med en simuleringsmodell är att så noggrant 
som möjligt efterlikna det verkliga systemet är det viktigt att identifiera hur flödet i systemet 
går till och vilka metoder som används.  

Monteringslinjer kan användas för olika ändamål: En produkts montering, montering av olika 
varianter som skall vidare till lager eller mot kundorder, montering i batchform eller 
montering med robotar. De vanligaste formerna förklaras nedan: 

• En-produktsmontering: Den här typen av montering används vid produktion av en typ 
av produkt. Den används när produktbehovet är konstant och därför ändras inte 
arbetsbelastningen över tid (Amini Malaki, 2012). 

• Fler-produktsmontering: Denna typ monterar flera sorters produkter som klassificeras 
i familjer. Det används när efterfrågan av produkter varierar och det leder till att 
arbetsbelastningen varierar (Amini Malaki, 2012). 

• Batchproduktion av flera modeller: Denna typ används för flera olika produkter eller 
produktfamiljer som har skillnader i bearbetning, som samlas i samma 
monteringslinje. För att vara mer effektiv och mindre tidskrävande monteras 
produkterna i batcher. Vid batchproduktion krävs ökad ansträngning eftersom 
storleksanpassning och balansproblem skall tas i beaktning (Amini Malaki, 2012). 

Operationer med manuella och automatiska uppgifter har länge använts inom industrin. I 
början av 1900-talet producerade Henry Ford bilar med hjälp av monteringslinjer och 
massproduktion. Monteringslinjerna är alltid i ständig utveckling där forskare kontinuerligt 
letar efter innovativa metoder för att förbättra processtyrningen. Detta har lett till nya metoder 
som används vid produktion inom industrier. Bland alla kända modeller som används i 
monteringslinjer, används tre huvudmodeller numera: kitt-tillförsel, kontinuerlig tillförsel och 
batch-tillförsel. Kontinuerlig tillförsel förser produktionen ständigt med material, medan 
batch-tillförsel förser material gruppvis. Däremot samlar kitt-tillförseln föremål som skall 
användas vid slutmontering. (Hanson & Brolin, 2013) 

Betydelsen av att kitta stationer på monteringslinjen ökar när produktionen går från 
massproduktion till anpassning efter kund. Sättet att gå tillväga vid kittning kan vara genom 
att operatören vid kitt-stationen tar en tom behållare och placerar de nödvändiga föremålen i 
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behållaren. Sedan transporteras behållaren vid behov genom s.k. kitt-vagnar vidare till 
monteringen. Kitt-vagnen transporterar föremålen till de stationer som behöver föremålen 
eller så finns föremålen i en låda som finns placerade vid monteringsstationerna. När kitt-
vagnen är tom åker den tillbaka till kitt-området och proceduren börjar om från början. 
(Balakirsky et al., 2012) 

I monteringslinjer är materialet nästan alltid i rörelse och därför är det viktigt att ha ett 
ansenligt materialhanteringssystem. Materialhanteringsutrustning kan delas in i fyra olika 
kategorier:  

• Materialtransport 

• Enhetlig utrustning 

• Identifierings- och spårningssystem 

• Förvaringssystem 

I den första kategorin finns det automatiska transportfordonet, Automated guided vehicle 
(AGV). AGV är ett obemannat, datorstyrt fordon som följer golvmarkörer. Dessa 
mobilfordon är rekommenderade för långa transporter där flera färdmål finns samt vid 
transport som anses vara farliga. Även AGV:er kan delas in i olika kategorier, i det här fallet 
två: lastdragande och lastbärande AGV:er. I den förstnämnda lastar AGV:n materialet på en 
vagn medan i den andra lastar AGV:n materialet på sig själv. (Bookbinder och Kirk, 1997) 

2.3 FACTS Analyzer 
FACTS Analyzer är en simuleringsmjukvara inom Discrete Event Simulation (DES) som 
simplifierar simuleringsprocessen inom till exempel tillverkningsindustrin. Programmet 
tillåter användaren att snabbt simulera ett system med hög precision och är utrustat med 
algoritmer för både enkel- och flerobjektsoptimering och ett visuellt analysverktyg. (Evoma 
u.å.) 

Med sin enkla klientbaserade arkitektur och nymodiga aggregeringsmetod tillgodoser FACTS 
Analyzer användaren med funktioner som förenklar användningen av DES samtidigt som det 
avsevärt reducerar tiden för modellering och experimentering. FACTS Analyzer är utvecklat 
med ett unikt grafiskt användargränssnitt som är anpassad för att användaren snabbt skall 
kunna bygga upp en konceptuell modell och utföra beräkningar. Programmet är även designat 
efter principen system neutralitet som tillsammans med den automatiska modellgeneratorn 
tillåter den konceptuella designen att bli sparad i ett “neutralt” och standardiserat format. 
Detta medför att FACTS Analyzer, till skillnad från andra liknande mjukvaror, innehar 
fördelen att inte vara begränsat till något specifikt DES paket. (Ng mfl., 2007) 

Ifall sökområdet är väldigt stort kan processen att finna en tillräckligt bra modelldesign vara 
otroligt tidskrävande och i många fall omöjligt (Ng mfl., 2007). FACTS Analyzer tillåter 
optimering av beslutsvariabler genom den inbyggda simuleringsoptimeraren (SO) (Ng mfl., 
2007). Målet med SO är att förbättra inställningarna för användardefinierade 
systemparametrar med avseende på nivån av prestanda (Fu mfl., 2000). 
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2.4 DUGA 
DUGA är ett system som innefattar produktionsövervakning i realtid inom Volvo koncernen. 
Systemet övervakar produktionen genom att kommunicera med Programmable Logic 
Controller (PLC) styrningen för de olika maskiner som är anslutna. Detta gör systemet till ett 
kraftfullt redskap som vidareutvecklar produktionen. Volvo IT och Volvo Powertrain i 
Skövde startade ett samarbete 1998 och tog fram DUGA. Idag används systemet globalt inom 
Volvo koncernen. (Volvo Powertrain, 2018) 

2.5 KOST HIST 
KOST HIST är ett datasystem som används inom Volvo för att exempelvis studera historiska 
cykeltider. Skillnaden mot DUGA är att KOST HIST visar cykeltiden för specifika varianter 
av motorer som tillverkats, under vilken tid och på vilken arbetsstation. (Volvo Powertrain, 
2018) 

2.6 Hållbar Utveckling 
Hållbar utveckling associeras generellt med social, miljö- och ekonomisk utveckling (se figur 
4). Som ett politiskt koncept har hållbar utveckling sitt ursprung i Bruntland rapporten från 
1987 (Farrington, J. & Kuhlman, T., 2010). Rapporten behandlade huvudsakligen två 
områden, Människans strävan mot ett bättre och hälsosammare liv och begränsningarna som 
finns i den natur vi verkar i (Farrington, J. & Kuhlman, T., 2010). Med tiden har konceptet 
hållbar utveckling i största del berört det sociala samspelet mellan levande varelser, ekonomi 
och miljö (Källström, 2014). En kärnaspekt inom området är att inget som skapas eller 
konsumeras idag skall negativt påverka kommande generationer (Källström, 2014). Det är 
viktigt att beslut fattas baserat på långsiktigt tänkande snarare än på kortsiktiga ekonomiska 
vinster (Källström, 2014).    

 

 

Figur 4: Hållbar utveckling 

Då den sociala hållbarheten inte berör denna studie till någon högre grad, behandlas enbart de 
två resterande ämnena. 
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Till ekologisk hållbarhet hör allt som är relaterat till jordens ekosystem. Här är det viktigt att 
produktion och konsumtion av till exempel varor och tjänster inte kompromissar med 
ekosystemets bärförmåga, d.v.s. naturen måste kunna återskapa uttagna resurser innan de 
skövlas (Kungliga Tekniska Högskolan, 2015). Inom ekologisk hållbarhet, såväl som social 
hållbarhet, står människans hälsa i fokus i den mån den påverkas av miljön i form av 
egenproducerade faktorer som föroreningar, buller etc (Kungliga Tekniska Högskolan, 2015). 
Detta är ett område som har blivit alltmer belyst inom industrin under de senaste decennierna 
då arbetsförhållandena för gemene arbetare tidigare har varit ohälsosamma och icke 
ergonomiska. 

Den största fundamentala skillnaden mellan den ekonomiska hållbarheten kontra den sociala- 
och ekologiska hållbarheten är att de ekonomiska strukturerna är utvecklade av människan 
(Kungliga Tekniska Högskolan, 2015). Det finns en mängd olika definitioner på ekonomisk 
hållbarhet där två av dessa kommer behandlas. Den första definitionen ser ekonomisk 
hållbarhet som en ekonomisk utveckling där en ökning av kapital inte får ske på bekostnad an 
en minskning i natur- eller socialt kapital (Kungliga Tekniska Högskolan, 2015).  

Den andra definitionen betraktar ekonomisk hållbarhet och ekonomisk tillväxt som likgiltiga. 
Det är därför tillåtet att en ökning i ekonomiskt kapital sker på bekostnad av övriga kapital. 
(Kungliga Tekniska Högskolan, 2015)  

Simulering tillåter ett verkligt system att representeras i en virtuell miljö och därför kan 
ändringar göras utan att verkligheten påverkas. Då användandet av simulering ständigt växer 
bidrar detta till den ekonomiska hållbarheten eftersom dyra ändringar i verkliga system kan 
baseras på ändringar som gjorts i den virtuella miljön och som visade positiva resultat. 

Inom teknisk hållbarhet finns en term som kallas rekyleffekten (rebound effect) (Gulliksson & 
Holmgren, 2015).  Denna effekt syftar till att en hållbarhetsvinst i en situation kan ge en 
förlust någon annanstans och då kanske visar sig vara mer destruktiv än konstruktiv 
(Gulliksson & Holmgren, 2015). Allteftersom tekniken ständigt utvecklas skapar den även 
nya behov. Både innovationer och förändringar av beteendefakotorer på grund av teknik är 
nyckelfaktorer för ett hållbart samhälle (Gulliksson & Holmgren, 2015). Till dessa 
innovationer hör till exempel lyftverktyg som assisterar vid tunga lyft och förbättringsarbeten 
som bidrar till faktorer som bättre ljus och minskat buller. Antalet sjukskrivningar kommer då 
minska avsevärt och det innebär sänkta kostnader för företaget i fråga. Om företagen ständigt 
jobbar mot att förbättra dessa faktorer kan den allmänna folkhälsan bli avsevärt bättre och 
tekniken kommer då visa sig bidra till samtliga områden inom hållbar utveckling 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). 
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3 Litteraturstudie 
För att få djupare förståelse inom området som arbetet har omfattat har tidigare liknande 
studier analyserats. Dessa studier har hittats huvudsakligen genom Högskolan i Skövdes 
DiVA-portal och arbeten som har framförts på Winter Simulation Conference. 

3.1 Input Datahantering 
I arbetet A Methodology for Input Data Management in Discrete Event Simulation Projects 
definierar Anders Skoogh och Björn Johansson input datahantering som en process för att 
förbereda kvalitetssäkrade och simuleringsanpassade representationer av alla relevanta input 
parametrar för simuleringsmodeller. Beroende på vilka data som skall tas i beaktning måste 
olika tillvägagångssätt implementeras (Johansson & Skoogh, 2008). 

Enligt Robinson & Bhatia (1995) kan klassificeringen av input data kategoriseras i tre delar 
baserat på tillgänglighet och förmågan att samla in data som beskrivet i tabell 1. 

Tabell 1: Klassificering av input data. 

Kategori A Tillgänglig 

Kategori B Ej tillgänglig men insamlingsbar 

Kategori C Ej tillgänglig och icke insamlingsbar 

 

Till kategori A hör data som redan finns tillgängligt genom till exempel automatiska 
mätningssystem eller bara data som tidigare blivit analyserade för andra syften. Data som 
måste samlas in och analyseras under studien hamnar i kategori B och kräver därför lite 
ytterligare ansträngning. Slutligen finns kategori C data som varken tidigare blivit insamlat 
eller funnits tillgängligt. Detta är oftast på grund av att studien som utförs behandlar ett 
system med nya processer eller utrustning. För att uppskatta kategori C data krävs det både en 
väldesignad strategi och hög noggrannhet för att säkerställa kvalitén av modellen. (Robinson 
& Bhatia, 1995) 

Petera & Liyanage (2000) skriver i arbetet Methodology for rapid identification and 
collection of input data in the simulation of manufacturing systems att det är viktigt att 
identifiera de huvudsakliga orsakerna till att insamling av data hanteras på ett ineffektivt sätt 
innan metoder för snabb datahantering och insamling börjar utvecklas. Genom analys av 
insamlat data kunde Petera & Liyanage (2000) identifiera 7 huvudsakliga anledningar till att 
insamling av data kan försvåras. 

1.1. Inkorrekt problembeskrivning 

Det är otroligt viktigt att i planeringsfasen av ett projekt noggrant analysera och identifiera 
vad problemet/problemen som projektet kan tänkas möta. Shannon (1975) menar på att 
företag i vissa fall spenderar miljontals dollar på utveckling av simuleringsmodeller som inte 
ens löser det ursprungliga problemet i slutändan. Dåligt planerade simuleringsprojekt löper en 
större risk att fallera och det är därför av högsta relevans att investera mycket tid och energi 
på att säkerställa att insamlingen av data sker på ett korrekt sätt.  
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1.2. Brist på tydliga mål 

Bristen på tydliga mål inom ett simuleringsprojekt kan negativt påverka alla faser i projektet 
säger Petera & Liyanage (2000). Det kan till exempel leda till att ytterligare tid och pengar 
spenderas på modellen för att tillgodose ett behov som inte finns. Petera & Liyanage (2000) 
förklarar vidare att insamlingen av relevant data försvåras då den lämpliga detaljnivån och 
omfånget av modellen inte är noggrant fastställt.  

1.3. Hög komplexitet 

Beroende på omfånget av systemet och dess komplexitet kan behovet av mängd och typ av 
data variera. Petera & Liyanage (2000) rekommenderar att avcheckning av insamlat data bör 
genomföras allt eftersom insamlingen fortgår. Genom intervjuer av människor som arbetar 
med simulering, som blivit genomförda av Petera & Liyanage (2000), blev det känt att 
insamling av data ofta sker oplanerat då det rör sig om mer komplexa system.  

1.4. Högdetaljerade modeller 

Petera & Liyanage (2000) menar på att modellens detaljnivå har direkt koppling till förmågan 
att samla in data. De fortsätter med att förklara att ett typiskt dataset kan ha många attribut 
som naturligt innefattar ett antal kärnattribut och dessa betraktas som essentiella för 
uppbyggnaden av modellen. Enligt Law (1990) beror modellens detaljnivå på projektets 
interna mål, tillgängligheten av data, trovärdeghetsproblem, hårdvarurestriktioner och åsikter 
från de människor som känner till systemet väl.        

1.5. Låg tillgänglighet av data 

Som tidigare nämnt i detta kapitel finns det risk att systemet som skall undersökas, av diverse 
anledningar, inte har tillgänglighet till det data som krävs. Det är då viktigt att strategin som 
används för datainsamling är noggrant genomtänkt och specifikt anpassad för den studien som 
genomförs (Robinson & Bhatia, 1995; Hatami, 1990). 

1.6. Identifiering av tillgängliga datakällor    

Simuleringsmodeller kan ibland, enligt Petera & Liyanage (2000), kräva data från ett flertal 
olika källor. Författarna fullföljer detta ytterligare med två exempel som försvårar 
identifieringen av trovärdiga datakällor för modellbyggare:  

• Samma datatyp kan kan innefattas i olika datakällor och då integrationen mellan dessa 
källor är begränsad kan de förse modellbyggaren med olika värden på samma datatyp. 
Petera & Liyanage (2000) menar därför att kontakt med en tredje part kan krävas för 
att finna en mer trovärdig datakälla. 

• Det kan finnas data som är indirekt tillgängliga som blivit analyserade i väldigt rå 
form, till exempel data som krävs för att skapa en modell av maskinhaverier. I många 
fall är dessa data som underhållsavdelningen mätt mellan tummen och pekfingret och 
det krävs därför ytterligare tid att analysera och samla in denna form av data enligt 
Petera & Liyanage (2000).  
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1.7. Begränsad datahanteringsförmåga 

Under Winter Simulation Conference 1997 blev deltagarna ombedda att rangordna alla dessa 
brister som tidigare nämnts. Det visade sig då att låg tillgänglighet av data var den mest 
signifikanta anledningen till lång insamlingstid av data. Petera & Liyanage (2000) anser 
därför att ett mer metodiskt tillvägagångssätt måste upprättas för insamling och analysering av 
data.  

3.2 Arbetsinstruktion med text kontra BPMN modell 
Rodrigues mfl. (2015) har utfört en studie på ifall det är enklare att förstå ett företags process 
antingen via instruktioner genom text eller genom Business Process Model Notation (BPMN). 
BPMN ger en grafisk bild över hur en process beter sig, det liknar ett värdeflödesdiagram. 
Studien riktar sig mot ett företag som har en internettjänst där människor kan gå in och 
beställa bröd, där företaget kör ut bröden morgonen därpå. Syftet med studien var att ta reda 
på om det var enklare att förstå arbetsinstruktioner genom text eller BPMN beroende på 
användarens erfarenhet av processmodellering.  

Rodrigues mfl. (2015) kom fram till att det inte fanns signifikanta skillnader på förståelse för 
arbetsinstruktioner med text mellan användarna. För BPMN fanns det en skillnad där de mer 
erfarna användarna förstod BPMN bättre än användarna som inte var lika erfarna. Rodrigues 
mfl. (2015) utförde studien genom att ha två kontrollgrupper där den ena fick 
arbetsinstruktioner genom text och den andra fick en BPMN modell. Erfarenheten på samtliga 
arbetare låg på samma nivå. Användarna i båda grupperna fick sedan enkäter med 
frågeställningar där de skulle svara på frågor som skulle visa om de förstått 
arbetsinstruktionerna.  

Mendling (2007) diskuterar förståelsen för processmodell genom att redogöra för hur 
komplext det kan vara att förstå sig på en process. Mendling (2007) föreslår en teknik som 
genererar naturligt språk i textform från en BPMN modell som skall leda till ökad förståelse 
för en process, även för människor med lite erfarenhet. Mendling (2007) menar att det finns 
för- och nackdelar med båda metoderna. En text kan ge en begränsad förståelse för saker och 
ting där det behövs figurer för att förstå kontexten. Samtidigt kan endast figurer vara för tamt 
för att förstå något komplext och behöver kompletteras med text. Därför bör en text 
kompletteras med bilder för att få bättre förståelse för processer. 

3.3 Cykeltid och standardtid 
Chen och Wang (2013) har gjort en studie där de hävdar att det är essentiellt att ta fram 
cykeltider på alla produktionsstegen. De menar att noggrannheten förbättras samt genererar 
till en mer användbar produktionsplanering. Detta leder i sin tur till förbättrad 
produktionskapacitet eftersom tillförlitliga cykeltider skall kunna förbättra flaskhalsar. Vidare 
diskuterar Chen och Wang (2013) hur tillverkningen är komplex, efterfrågan från kund 
ständigt ändras samt att det kan finnas variationer i produktionen. Därför är en planerad och 
korrekt produktionsplanering väsentligt. Detta möjliggör även arbete med flaskhalsar och 
ställtider i maskiner. 

Puvanasvaran m.fl. (2013) redogör i sin studie hur viktigt det är med uppmätning av 
standardtider. I deras studie Overall Equipment Efficiency Improvement Using Time Study in 
an Aerospace Industry, förklarar dem hur overall equipment effectiveness (OEE), kan vara 
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lägre än de faktiska värden företagen använder. En förklaring kan vara att standardtider inte är 
uppmätta på rätt sätt, där av blir beräkningen av OEE inte lika verklighetsbaserad. 
Puvanasvaran m.fl. (2013) menar att om standardtider saknas bör det utföras tidsstudier, vilket 
de har gjort i sin studie för att ta fram värdeskapande och icke-värdeskapande moment. Det är 
ett sätt att eliminera slöserier. Enligt Puvanasvaran m.fl. (2013) kan metoden användas även 
utanför flygindustrin, så länge arbetet utförs manuellt av människor. 

Sun m.fl. (2009) har i sin studie som handlar om förbättring i en paketeringsmaskin på ett 
tillverkningsföretag, kommit fram till att tidsstandarder är viktiga för att fram data på olika 
enheter och operationer i manuella arbetsstationer. Studien visar att tidsstandarder ökar 
effektiviteten i produktionen och ger en större utjämning i arbetsbelastningen mellan 
operatörerna. Vid höga produktvariationer är det nödvändigt att göra en uppdelning av 
produkter i mindre familjer, där en familj har ett liknande arbetsmoment. Detta skall leda till 
mer pålitlig standardtid (Sun m.fl. 2010). 

3.4 DES i produktionssystem 
Khedri Liraviasl mfl. (2015) förklarar att variationen som kommer från kundens efterfrågan, 
produktionsstrukturer och produktionsprocesser är viktiga problem för produktionssystem. 
För att klara av dessa variationer har Khedri Liraviasl mfl. (2015) gjort en studie som riktar 
sig till att hantera dessa ändringar genom att konstruera ett ramverk för att modellera 
rekonfiguerade produktionssystem (Reconfigurable manufacturing systems (RMS)), genom 
DES. DES tillåter möjligheten att rikta RMS kapabilitet för att illustrera plötsliga beteenden 
och hantera olika typer av ändringar. För att vara ett rekonfiguerat system skall 
produktionssystem innehålla modularitet, vara konverterbart, tillåta diagnostisering och vara 
både kundanpassad och skalbar (Khedri Liraviasl mfl. 2015). 

Caggiano mfl. (2015) har gjort en studie där de undersöker nya tekniker och föreslår lösningar 
som bidrar till att öka flexibilitet och effektivitet i produktionssystem. Marknadens efterfrågan 
och leverans av kundanpassade produkter är inte enkel att uppnå. Det är viktigt att pröva olika 
lösningar i produktionssystem för att hitta en optimal metod till produktionen i en marknad 
där det är ett krav att leverera en prisvärd men kvalitativ produkt. Detta har gjort att Caggiano 
mfl. (2015) föreslår bland annat simuleringsverktyget DES för virtuella analyser av 
produktionssystem. Caggiano mfl. (2015) anser att det sättet att gå tillväga är 
konkurrenskraftigt, eftersom det har minskad produktionstid och kostnader avsevärt, utan att 
bryta den verkliga produktionen i tidigare projekt. 

DES spelar en viktig roll inom monteringslinjer. Realistiska och enklare monteringslinje 
problem är oftast begränsade på grund av linjens komplexitet. Monteringslinjer innefattar två 
primära synvinklar: prestation och kostnad. Genom att ha dessa problem i beaktning har 
Zupan och Herakovic (2015) visat att små justeringar i balansering och ändringar i 
produktionsprocessen kombinerat med DES, tillåter utvärderande av tänk-om scenarion. 
Deras slutsats påstår att DES verktyg påskyndar optimering av produktionsprocessen. 

3.5 Verifiering & validering 
Enligt Sargent (2011) definieras modellverifiering som säkerställandet av att modellens 
genomförande är korrekt. Modellvalidering är vanligtvis definierad för att säkerställa att en 
modell inom dess användningsområde har ett tillfredsställande spektrum av noggrannhet som 
överensstämmer med den avsedda tillämpningen av modellen. Sargent (2011) redogör för att 
det inte finns ett givet tillvägagångssätt för att validera och verifiera en modell. Varje projekt 
har sina utmaningar och därför behöver varje simuleringsmodell bearbetas på ett eget sätt. 
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Författarna diskuterar olika tekniker som kan användas för att validera en modell. Exempel på 
dessa med engelsk benämning är:  

• Animation - Modellens operativa beteende visas grafiskt, exempelvis rörelser av delar 
genom en fabrik under en simuleringskörning. 

• Degenerate test - Degenereringen av modellens beteende testas med lämpligt urval av 
inmatningsvärden. 

• Event validity - Händelserna som förekommer av simuleringsmodellen jämförs med 
händelserna av det verkliga systemet, för att avgöra om de liknar varandra. 

• Extreme condition tests - Modellstrukturen och outputen bör vara rimliga för alla 
extrema och osannolika kombinationer av nivåfaktorer i systemet. Exempelvis om 
input i varulager är noll bör produktionens output vara noll. 

• Face validity - Personer som är kunniga om systemet frågas om modellen och dess 
beteende är rimligt. Till exempel är modellens input och output 
relationer rimliga? 

• Historical data validation – Om det finns tidigare data på systemet i fråga kommer en 
del av det data användas till att bygga modellen och en annan del till att testa om 
modellen beter sig som i verkligheten. Testerna på simuleringsmodellen baseras på 
urval av data som genom distributioner appliceras i modellen för att titta på om 
systemet beter sig som verkligheten. 

• Internal validity - Flera replikationer (körningar) av en stokastisk modell görs för att 
bestämma mängden av intern, stokastisk variabilitet i modellen. En stor variation kan 
orsaka att modellens resultat är tvivelaktiga och bör undersökas. 

• Multistage validation - Naylor och Finger (1967) föreslog att kombinera de tre 
historiska metoderna för rationalism, empiricism och positiv ekonomi till en 
flerstegsprocess av validering. Denna valideringsmetod består av att (1) utveckla 
modellens antaganden om teori, observationer och allmänt kunskap, (2) validering av 
modellens antaganden om möjligt genom att empiriskt testa dem och (3) 
jämföra (testa) modellens input-output relationer till det verkliga systemet. 

• Operational graphics - Värden av olika prestationsåtgärder, t ex antal produkter i kö, 
visas grafiskt när modellen går igenom tiden; d.v.s. det dynamiska beteendet av 
resultatindikatorer visas visuellt när simuleringsmodellen går igenom tiden för att 
säkerställa att de beter sig korrekt. 

Summering av litteraturstudie 
I detta avsnitt har en litteraturstudie presenterats som behandlar input datahantering, 
arbetsinstruktioner med text kontra BPMN modell, cykeltid och standardtid, DES i 
produktionssystem och verifiering och validering. Genom att läsa och analysera tidsskrifter 
och forskningsrapporter från liknande arbeten har dessa områden visat sig vara essentiella för 
denna studie. Tack vare litteraturstudien har olika metoder för implementering av varierande 
input data betraktats och detta kan vara till stor användning i detta projekt. Fortsättningsvis 
har även de sju huvudsakliga problemen som ett simuleringsprojekt kan ställas inför upplysts. 
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Efter att ha presenterat en litteraturstudie som inkluderade en studie på arbetsinstruktion med 
text kontra BPMN modell, har ett antagande gjorts. Detta var att en arbetsinstruktion med text 
tillsammans med relaterade bilder kommer lämpa sig bäst till denna studie. Antagandet 
bygger på att en okunnig person inom simulering, skall kunna följa arbetsinstruktionen. Det 
kan då vara väsentligt att ha en utförlig mall att följa där det även finns relaterade bilder och 
exempel på det som beskrivs i text.  

Vidare visar litteraturstudien att verifierade cykeltider är essentiellt i alla produktionssteg och 
detta kommer att vara användbart i denna studie för att säkerställa modellens validitet. Därför 
kommer en djupare analys av data som rör cykeltider och stopptider utföras för att säkerställa 
att de är tillförlitliga. Visar analysen att det inte finns tillförlitliga cykeltider och stopptider, 
kommer simuleringsmodellen endast representera hur det ser ut idag i verkligheten. I annat 
fall går det att se bland annat flaskhalsar och förbättringsarbete kan ske med modellen som 
referens. 

Slutligen kommer simuleringsmodellens beteende att verifieras främst med animation, event 
validity, face validity, historical data validation och internal validity. I animationen visas 
modellens operativa beteende grafiskt och i event validity jämförs händelserna som 
förekommer i simuleringsmodellen med det verkliga systemet. Face validity kommer att rikta 
sig mot lagledare och första linjens chef på varianten. Historical data validation kommer att 
användas genom DUGA och KOST HIST och internal validity kommer att ske i form av en 
replikationsanalys. När simuleringsmodellen är färdig och ovanstående processer har utförts, 
kommer en slutlig valideringskontroll ske tillsammans med simuleringsingenjörer på Volvo. 
Då kommer det finnas minst två modeller färdiga; 

• En modell med input data för en specifik vecka. 

• En modell med input data från ett längre tidsspann. 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som tagits fram från förstudien som är lämpliga att 
applicera i detta projekt. 

4.1 Kvalitativa- och kvantitativa studier 
I dagens samhälle där tekniken ständigt utvecklas, finns obegränsad mängd information att 
tillgå och det sker en ständig tillväxt för varje år. Enligt Wilhelmson (2015) är tilltagande av 
information 16 000 exabyte (16 × 1021) om dagen. På grund av detta finns nu ett problem i 
att informationen är överflödig och därför är det essentiellt att ha koll på var relevant 
information finns att hämta (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001). Här blir begreppet empiri 
centralt då det är här inhämtning av data sker vilket med andra ord blir underlag för teorin. 
 
Beroende på forskningstyp kan tillvägagångssättet delas in i två kategorier, kvalitativa- och 
kvantitativa studier. Skillnaden mellan kvalitativa- och kvantitativa studier är enligt Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (2001), att det används numeriska uppgifter i kvalitativa studier medan 
kvantitativa studier använder verbala uppgifter. Jacobsen (2007) redogör för att kvalitativa 
studier handlar mer om öppna samtal mellan två personer medan kvantitativa studier handlar 
mer om samtal som är styrda i form av exempelvis enkäter. Med andra ord innehåller 
kvalitativa studier data som kommer från personliga intryck medan de kvantitativa studierna 
är mer opersonliga. Enligt Holme och Solvang (1991) finns ingen större skillnad mellan 
datainsamlingsmetoderna men genom respektives för- och nackdelar kan de komplettera 
varandra. 
 
Jacobsen (2007) redogör för att kvalitativa studier bör användas när det finns begränsad 
vetskap om något medan kvantitativa studier bör tillämpas vid redogörande för ett fenomen. 
Fördelen med kvantitativa metoder är att de inte är dyra vilket medför till att det går att dra 
allmänna slutsatser av en sådan studie samtidigt som säkerhet kan erhållas till viss grad. 
Samtidigt som metoden kan tillämpas på stort antal personer finns nackdelen att det inte går 
att få en djupare förståelse för området som studeras. Däremot har kvalitativa studier fördelen 
att ge djupare förståelse inom området samtidigt som den är flexibel. En nackdel med denna 
metod är att resultatet som framställs kan bli för detaljerat och svår att hantera vilket leder till 
ökade kostnader (Jacobsen, 2007). 
 
4.1.1 Observationer 
Observationer är en metod som används av en observatör för att studera och uppmärksamma 
situationen för att sedan kunna beskriva den (Kawulich, 2005). Observationer kan 
kategoriseras i två delar; deltagande och icke-deltagande observationer. Dessa kan 
genomföras ostrukturerat eller strukturerat och kan även vara antingen hemliga eller öppna 
(Bell & Nilsson, 2000). Observationer är en form av kvalitativ datainsamlingsmetod (Oates, 
2006). 
 
I en strukturerad observation finns en strukturerad metod på hur observationen skall gå till. 
Detta skall underlätta analyser av observationen då all data skall kunna dokumenteras på 
samma sätt och sedan jämföras med varandra (Oates, 2006). Vid ostrukturerade observationer 
menar Bryman (2008) att det inte tillämpas någon specifik metod för observationen. Vidare 
menar Bryman (2008) att ostrukturerade observationer används oftast först för att sedan 
kunna veta vilken metod som skall användas. Detta innebär att observatören inte inriktar sig 
på något specifikt område, utan hämtar in allt som studeras. 
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Enligt Kawulich (2005) delar det studerade objektet och observatören omgivning vid en 
deltagande observation. Observatören är närvarande och denna metod kan antingen vara 
öppen eller hemlig. Vid en öppen observation är de studerade uppmärksammade på att 
observationen pågår, medan vid en hemlig är de studerade inte medvetna att observationen 
pågår fastän observatören är närvarande (Oates, 2006). 
 
Bryman (2008) menar att innebörden av en icke-deltagande observation är att observatören 
inte är närvarande, eftersom observatören inte vill påverka det som studeras. Detta 
åstadkommer observatören genom att inte vara närvarande både på ett fysiskt och emotionellt 
plan. 
 
4.1.2 Intervjuer 
Intervjuer är ett användbart datainsamlingsverktyg för att förstå en individs känslor och tankar 
kring ett område. Lantz (2007) menar att det inte är så enkelt som att bara fråga en person som 
besitter kunskap inom ett visst område. Den som intervjuar har ett ansvar att se till att det 
finns en god miljö som leder till att personen som blir intervjuad kan känna sig trygg i att 
svara. Intervjuaren bör även vara en god lyssnare och inte misstolka svaren (Lantz, 2007). För 
att kunna göra strukturerade frågeställningar behöver intervjuaren bestämma vilken 
intervjumetod som skall användas. Därför behöver en intervju till skillnad från ett samtal ha 
ett syfte (Lantz, 2007). Intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade eller 
ostrukturerade. 

I en strukturerad intervju ställs frågorna i en specifik ordning då dem är förutbestämda. Här 
svarar endast deltagaren på frågorna och det finns inget utrymme att konversera runt omkring 
ämnet. Även en semistrukturerad intervju kan ha förutbestämda frågor då temat är fastställt 
men det finns utrymme att prata fritt och ställa följdfrågor. Vid ostrukturerade intervjuer 
bestämmer intervjuaren ett tema och låter deltagaren prata helt fritt utan att avbryta. (Oates, 
2006) 

4.2 Val av metod 
Utefter tidsschemat som togs fram i början av projektet har arbetsmetoden som beskrivs i 
Figur 5 tagits fram. 

 

Figur 5: Framtagen arbetsmetod 
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Projektet inleds med upprättande av en förstudie som används för att få ett grepp om 
problemet och hur de olika mål som satts upp skall lösas. Detta genom att studera litteratur 
och liknande arbeten som utförts som har mött liknande problem. Efter att förstudien är klar 
påbörjas insamlingen av data. Studien kommer använda sig av en kombination mellan 
kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Detta för att insamlingen av data delvis 
kommer att ske genom intervjuer, öppen diskussion och delvis genom noggrant studerande av 
de datasystem som finns att tillgå. Samtidigt som datainsamlingen börjar påbörjas även 
dokumentationen. Denna kommer att ske kontinuerligt under hela projektet för att säkerställa 
att ingen fakta utelämnas. Efter att datainsamlingen är klar påbörjas framtagningen av 
lösningsförslag och arbetsinstruktionen börjar utvecklas. För att kunna validera dessa skall 
sedan pilotmodellen av produktionslinan byggas och detta görs i FACTS Analyzer. Slutligen 
skall rapporten färdigställas och förberedelserna för presentationen skall göras. 

Intervjuerna kommer att ske på ett semistrukturerat sätt. Detta för att ge den intervjuade en 
chans att tillgodose intervjuaren med utvecklade svar och inte känna sig hämmad. En 
semistrukturerad intervju låter även intervjuaren kontrollera och styra samtalet för att få svar 
på sina frågor men öppnar även upp möjligheten för följdfrågor vilket kan bidra till utökad 
information som inte skulle uppdagas vid en strukturerad intervju. En strukturerad intervju är 
en väldigt strikt metod och lämnar därför inte rum för kreativitet i svaren som den intervjuade 
ger och därför valdes inte denna metod. I kontrast till strukturerade intervjuer anses 
ostrukturerade intervjuer vara svåra att kontrollera och detta kan leda till att samtalet glider 
ifrån det ursprungliga ämnet och att vissa frågor förblir obesvarade. 

För att bättre förstå hur systemet beter sig och enklare kunna bygga upp simuleringsmodellen, 
skall även observationer göras. Dessa skall vara deltagande och ske på ett öppet sätt då detta 
medför att frågor kan ställas, i mån av tillgänglighet, samtidigt som arbetet utförs och då bidra 
till utökad information. Observationerna skall även utföras på ett ostrukturerat sätt eftersom 
denna metod inte riktar in sig på någon specifikt område och även för att finna optimal metod 
för uppbyggnad av pilotmodellen.  
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5 Genomförande 
Detta kapitel kommer att innefatta de olika metoder som presenterades i föregående kapitel 
och materialet som hämtats från litteraturstudien och hur dessa blev implementerade i 
projektet. Här presenteras hela händelseförloppen från att datainsamlingen började till att en 
färdig, fungerande simuleringsmodell och arbetsinstruktion var framtagen. 

5.1 Studerande av datasystem 
Arbetet började med att studera datasystemen DUGA och KOST HIST, hur dessa fungerade 
och vilket data som fanns att tillgå. En analys skapades för vecka 8 (2018) i DUGA och det 
som först studerades var trender för cykeltider. På grafen som presenterades var det tydligt att 
vissa höga dalar var direkt relaterade till lunchraster (se Figur 6). 

Figur 6: Cykeltidstrend. 

Även KOST HIST studerades för att de huvudsakliga skillnaderna mellan datasystemen. I 
KOST HIST var det möjligt att se cykeltider för de olika varianterna, vilket saknades i 
DUGA. Vidare studerades förlustanalyser i DUGA där det gick att se tillgänglighet, 
anläggningsutnyttjande och OEE (Overall Equipment Efficiency). Eftersom det inte fanns 
tidigare kunskap om DUGA var inte förlustanalysen lätt att förstå. Det bokades därför in en 
intervju med simuleringsnätverket. Under mötet visade det sig att simuleringsnätverket har 
hanterat hur stoppdata skall föras in till FACTS. Detta har ordnats så att stoppen 
dokumenteras i DUGA i storleksordning (S, M, L och XL). Det visade sig att detta inte gick 
att använda i detta projekt då nattskiftet registrerades som stopp på systemet i fråga och det 
skulle medföra ogiltigt data, eftersom inget arbete görs under natten. Därför valdes i detta 
projekt att använda sig av en funktion i DUGA där alla stopp som uppstått presenteras för 
respektive operation och manuellt leta upp ogiltig data som exempelvis nattskift. Det gjordes 
även ett antagande att stopp som är mindre än 10 sekunder skulle elimineras då detta räknades 
som mikrostopp. 

Nästa steg var go to gemba där det genomfördes en öppen och ostrukturerad observation på 
hela produktionslinan för att få djupare förståelse om hur processen fungerar. En djupare 
observation gjordes för eventuella buffertplatser på respektive station. Vid observationen dök 
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det upp frågor och därför bokades en intervju med lagledare och skiftledare. Resultatet av 
intervjun var bland annat att station 11 endast används när USA motorer monteras, i annat fall 
används den stationen som en buffert. En intervju bokades dessutom in med 
produktionstekniker från varianten. Intervjun gav bland annat svar på frågor som varför 
cykeltiderna kan skilja sig mellan DUGA och KOST HIST. Produktionsteknikern förklarade 
även att det skett förbättringsarbete på vissa delar av varianten och att montörerna inte får 
förarbeta mellan operation 0100 och 0600. Efter intervjuerna påbörjades en basmodell i 
FACTS där alla operationer och buffertplatser infördes i modellen (se figur 7). Vid detta 
stadie hade uppbyggnaden av modellen inte tagit hänsyn till den station som endast hanterar 
en variant, OP1040. 

Figur 7: Basmodell över varianten med stationer och buffertplatser. 

Innan någon datahantering utfördes, bokades ytterligare en intervju med simuleringsnätverket. 
Intervjun handlade främst om hur behandling och verifiering av data går till. Under intervjun 
visade simuleringsnätverket funktionen Input Data Interface (IDI) som finns i FACTS, där det 
är möjligt att importera data från Excel in till FACTS. 

5.2 Datahantering 
5.2.1 Cykeltidsdata 
För att enkelt kunna överskåda och behandla det data som finns i DUGA och KOST HIST har 
utvecklarna möjliggjort export till Excel. Då båda datasystemen som använts i detta projekt 
har vissa brister i redovisningen av data, har denna export till Excel varit anledningen till att 
projektet varit genomförbart.  

I början av projektet var tanken att simuleringsmodellen skulle hantera de olika varianter som 
det verkliga systemet producerar, i mån av tid. Då DUGA inte redovisar vilka varianter det är 
som är bundna till respektive cykeltid var ett alternativt datasystem tvunget att användas, 
KOST HIST. Vid export av detta data förses användaren med ett tydligt Excelark där det 
enkelt kan avläsas vilken variant som har producerats i respektive operation och vad den hade 
för cykeltid. 

Efter intervjuer med diverse produktionstekniker blev det även känt att cykeltiderna från 
KOST HIST är mer trovärdiga än cykeltiderna från DUGA. Detta för att tiderna som finns i 
DUGA matas in manuellt av de som arbetar på produktionslinan medan tiderna som finns i 
KOST HIST registreras automatiskt.  
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Vid insamlingen av cykeltider, med KOST HIST, valdes samma tidsspann som tidigare 
analyserats i DUGA för att allt data skulle stämma överens med varandra. Problemet vid 
insamling av cykeltiderna var att båda datasystemen registrerade alla raster som cykeltider 
och dessa var då tvungna att behandlas manuellt. Då kunskap redan fanns om när arbetarna på 
produktionslinan gick på rast och detta redovisades i datasystemet fick ett datarelaterat 
antagande göras för att hantera dessa data. Metoden var att reducera alla cykeltider, som 
inkluderade 10 minuters raster, med 600 sekunder och reducera alla cykeltider, som 
inkluderade 30 minuters raster, med 1800 sekunder. Detta eftersom det syntes att dessa tider 
alltid inkluderade en produktionscykel.  

Eftersom det utförts relativt lite förbättringsarbeten på systemet i fråga, utförs mycket 
förmontering och montörer skiftar station mycket för att påskynda arbetet. Detta utgör en 
problematik för redovisning av cykeltider då det förekommer ett flertal tider som ligger långt 
under normala förhållanden. Eftersom det är så det för tillfället ser ut i verkligheten valdes 
dessa tider att inte exkluderas utan finns med i de beräkningar som utförts för cykeltiderna i 
pilotmodellen.  

Allteftersom projektet fortsatte blev det mer och mer tydligt att hantering av varianter inte 
skulle hinnas med. Eftersom systemet hanterar väldigt många olika varianter och dessa med 
varierande cykeltider fick en kompromiss göras. Detta var att samla in alla cykeltider för varje 
enskild operation och studera datasetets distribution. För att göra detta valdes ett verktyg i 
simuleringsmjukvaran Plant Simulation som heter DataFit. Med detta verktyg går det att mata 
in all data som har samlats in och programmet räknar då ut den optimala distributionen för 
datasetet.  

Problematiken som då uppstod var att spridningen i det data var ibland för stor. Det gick inte 
alltid att representera all data med bara en distribution. På grund av detta fick en uppdelning 
av data göras.  

Ifall distributionen av data ser ut som i figur 8 är det omöjligt att få en fördefinierad 
distributionskurva som är representativ och får med en tillräcklig mängd data. Staplarna i 
diagrammet representerar de cykeltider som uppmätts där höjden är frekvensen av uppmätt 
cykeltid. Den gröna kurvan representerar distributionen och visualiserar hur stor mängd av 
datasetet som kommer inkluderas, alltså alla värden under kurvan. Då gjordes en 
datauppdelning som visas i figur 9 och figur 10. Detta för att kunna göra en distribution för 
det ena datasetet och en distribution för det andra och på det sättet kunna inkludera mer data. 
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Figur 8: Ej representativ Gamma distribution. 

 
Figur 9: Gumbel distribution av uppdelat dataset. 
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Figur 10: Weibull distribution av uppdelat dataset. 

Simuleringsnätverket består av två personer med arbetsfokus mot simulering. Resultatet 
presenterades för dem, vilka ansåg att metodiken var rimlig. Problematiken som uppstod var 
dock att simuleringsnätverket ansåg att tidsspannet som analyserats var för kort och detta 
kunde medföra att modellen inte inkluderade den variation som det verkliga systemet har. 
Samtidigt togs detta upp med projektets handledare på Volvo och ett beslut togs då att en ny 
analys skulle utföras. Denna skulle sträcka sig över 13 veckor och data skulle hämtas från 
DUGA eftersom varianter inte skulle tas i beaktning och för att det är detta datasystem som 
valideringen skulle utföras mot. Distributioner gjordes på alla dataset för respektive operation 
och det visade sig att inga uppdelningar av data krävdes. 

5.2.2 Stopptidsdata 
Då systemet består av enbart manuella monteringsstationer är mängden och varaktigheten av 
stopp liten vid jämförelse mot en automatiserad produktionslina. Det krävdes därför mer data 
än vad som hade erhållits av den period som tidigare analyserats.  

För hantering av stopptider valdes datasystemet DUGA eftersom det är det enda systemet som 
behandlar denna typ av data av de två som studerats i detta projekt. Efter noggrann analys av 
dessa data upptäcktes ett antal problem: 

• Det finns inget nattskift på systemet som betraktats men detta skift registreras som ett 
långt stopp. 

• Varje dag förekommer ett uppstartsmöte klockan 07:00 och detta räknas som ett stopp.  

• I slutet på varje kvällsskift är de sex sista minuterna avsatta till städning och 
förberedelse för kommande dagsskift och detta registreras som ett stopp.  

• Ifall en cykeltid överskrider den teoretiska cykeltiden (558 sekunder) registreras denna 
cykeltid som 558 sekunder och resterande tid registreras som ett okodat stopp. 
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De två första punkterna var enkla att hantera då det enbart var att eliminera dessa tider, utan 
att behöva ta vidare hänsyn till eventuella tider som skulle inkluderas. På punkt nummer tre 
var ett datarelaterat antagande dock tvunget att göras. Detta eftersom dessa stopptider sällan 
var enbart sex minuter utan kunde sträcka sig upp till 15-20 minuter. Efter intervju med 
behörig personal visade det sig att arbetarna tenderar till att avsluta arbetet tidigare än planerat 
och därav dessa längre stopptider. Sättet detta hanterades på var att subtrahera alla tider, som 
var längre än sex minuter, med 360 sekunder och betrakta resterande tid som stopp då det är 
omöjligt att veta vad resterande stopptid beror på. Punkt fyra är den punkt som ställde till 
mest problem i projektet. Då alla stopp som registreras i DUGA är okodade var det inte 
möjligt att definiera vilka stopp som var faktiska stopp och vilka som var överstigande 
cykeltider.  

5.3 Beräkningar 
5.3.1 Planerad produktionstid 
Det finns olika sätt att räkna ut tillgänglighet på. Ekvation 1 är formeln som var känd från 
tidigare. Dock skulle användandet av denna formel kräva att MTBF (Mean Time Between 
Failures, medeltiden det tar mellan alla stopp) räknas ut och detta skulle tagit lång tid. Istället 
fick en alternativ metod användas. Denna metod krävde dock att en planerad produktionstid 
togs fram och detta var inte ett värde som gick att ta direkt från något datasystem då det 
värdet inkluderade alla nattskift. 

 

𝐴𝐴 =
(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
 

Ekvation 1. Beräkning av tillgänglighet (A). 

Genom frågestund vid lunchbordet visade det sig att en produktionstekniker på företaget, som 
utfört tidigare arbeten som berörde detta område, hade en färdig tabell med all planerad 
produktionstid på fabriken, se tabell 2. 
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Tabell 2: Uträkning för produktionstid. 

 Skift Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Tot   

Natt 2,9h 6,4h 6,4h 6,4h 6,4h 6,4h     34,9h   

Dag   8,6h 8,6h 8,6h 8,6h 8,6h     43h   

Kväll   9h 9h 9h 9h 0,6h     36,6h   

”Ej planerat”           8,4h 24h 21,1h 53,5h Skiftformsförlust 

                  168h Tillgänglig tid 

Raster/Möten/Underhåll                     

Natt                     

Dag   1,1h 1,1h 1,1h 1,1h 1,1h         

Kväll   1,1h 1,1h 1,1h 1,1h       9,9h Planeringsförlust 

                  

 168 - 
53,5 -
34,9 - 
9,9 =   

                  69,7h Produktionstid 
 
Alla nattskift eliminerades och efter lite lågstadiematematik kunde den planerade 
produktionstiden tas fram. Nu fanns alla värden som behövdes för att räkna ut 
tillgängligheten.  

5.3.2 Tillgänglighet och MTTR 
Först sorterades alla tider i Exceldokumentet operationsvis för att enkelt kunna särskilja vilka 
tider som hörde till respektive operation. Sedan summerades alla stopptider för vardera 
operation. Detta för att kunna ta fram hur mycket av den planerade produktionstiden som 
operationerna står still. Sedan gjordes följande uträkning, se ekvation 2, för att ta fram 
tillgängligheten för vardera operation. Avslutningsvis togs MTTR fram genom ekvation 3. 
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𝐴𝐴 = �1 − �
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�� ∗ 100 

Ekvation 2. Beräkning av tillgänglighet (A). 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑆𝑆𝑠𝑠𝑃𝑃𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑖𝑖𝐺𝐺 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑃𝑃

𝐴𝐴𝑃𝑃𝑠𝑠𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 

 
Ekvation 3. Beräkning av MTTR. 

Precis som för cykeltiderna fick en längre analys utföras för stopptiderna. Denna analys 
behandlade data för sju månader och datahanteringen utfördes på samma sätt som tidigare då 
simuleringsnätverket hade bekräftat metodiken.  

Datahanteringen var nu klar och det var dags att börja utveckla en första prototyp på 
Excelbladet som skulle användas för importering av data till FACTS. 

5.4 Framtagning av Exceldokument för dataimportering 
Till en början var målet att ha ett så komprimerat dokument som möjligt för att göra 
dataöverföringen så snabb och effektiv som möjligt, se figur 11. Problematiken var då att 
dokumentet riskerade att vara för komprimerat och otydligt för en person som använde det för 
första gången. Dessutom uppstod lite problem med matchningen mellan benämningarna i 
dokumentet och objekten i simuleringsmodellen så ett enat beslut togs att utveckla en ny 
prototyp. 

 

Figur 11: Första prototyp av dokumentet för Input Data Interface. 

Med IDI går det att importera specifika flikar i ett Exceldokument och detta var någonting 
som ville utnyttjas. Därför skapades en andra prototyp, vilket även blev den slutliga 
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versionen, med en flik för vardera FACTS-objektskategori (se figur 12). Detta för att 
dokumentet skulle bli mycket mer överskådligt, enklare att förstå och även för att 
matchningen skulle fungera korrekt.  

 

Figur 12: Färdig prototyp av dokument för Input Data Interface. 

Det gick nu att importera all data som behövdes för att skapa den slutliga pilotmodellen. 
Produktionsflödet illustreras i bilaga 2. 

5.5 Utveckling av pilotmodell 
När den slutliga modellen skulle byggas utgick arbetet från den första modellen som 
skapades, eftersom denna modell grundläggande representerade det verkliga systemet. 
Metoden som användes inspirerades av Jerry Banks och byggde på att först modellera 
systemets skelett. Det är först när den grundläggande strukturen av systemet finns som de mer 
komplexa implementeringarna kan göras. 

Det första problemet som behandlades var AGV systemet. Genom tidigare intervju var antalet 
AGV:er känt och genom observationerna som genomförts var även deras beteende känt (se 
bilaga 2). 

Då det är enstycksflöde igenom hela produktionslinan var AGV systemet inte något problem 
att implementera när de färdas igenom produktionsflödet. Genom intervju med 
produktionslinans skiftledare blev det känt att det är 26 AGV:er som cirkulerar igenom 
systemet. Dock uppstod det lite problematik när AGV:erna skulle färdas från sista operationen 
i flödet, tillbaka till den första. Under denna sträcka finns det tre stoppunkter för AGV:erna. 
Vid varje stoppunkt kan det enbart stå en AGV och denna kan inte heller börja röra sig från 
sin stopppunkt förrän den framför har börjat röra sig. Detta löstes på bästa sätt med vanliga 
operationsobjekt som AGV:erna går igenom, där varje operation representerar en stoppunkt 
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och har en processtid som representerar den tid det tar för AGV:n att transportera sig till den 
punkten.  

Ett ytterligare problem som stöttes på var materialflödet vid OP_Y. Då operationen enbart 
hanterar en viss produktvariant, som genom beräkningar uppskattats till 11% av total 
produktionsvolym, används denna plats oftast som buffert. Detta medför att ifall en produkt 
bearbetas i OP_Y får inte nästkommande produkt placeras i buffertplatsen. Problemet löstes 
med ett dubbelnegerat MaxWIP objekt som visas i figur 13. Detta objekt används för att 
begränsa antalet produkter i ett system. Ett strukturrelaterat antagande fick även göras. Detta 
var att inte behandla materialhanteringen vid OP_Y med hjälp av olika varianter, då det 
fattades ett beslut att inte inkludera varianter. Det löstes genom att räkna ut hur stor andel av 
de totala produkterna som bearbetas i OP_Y och applicera detta på kopplingspilarna efter 
OP_X. 

 
Figur 13: Lösning av materialflöde med MaxWIP. 

Vid denna tidpunkt var materialflödet i modellen färdigt och det återstod att lösa hanteringen 
av produkterna.  

Då en uppdelning av alla processtider tidigare hade gjorts var detta tvunget att på något sätt 
representeras i modellen. Det löstes genom att skapa två varianter, en som representerade den 
delen av distributionen med få produkter och en som representerade delen med många 
produkter som beskrivet i figur 14. 
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Figur 14: Lösning av distributionsvarianter. 

Då det totala antalet producerade produkter var känt sedan innan kunde antalet av de olika 
varianterna räknas ut och proportionerna matades då in i Source objektet som skapar 
produkterna.  

Det var nu dags att utföra det slutliga arbetet med modellen, implementera alla distributioner 
till samtliga operationer och dess varianter.  

5.6 Hantering av distributioner 
Vid användning av DataFit föreslår verktyget den optimala distributionen för datasetet som 
matats in, se figur 15. 

Figur 15: DataFit föreslår distributioner på dataset. 

Efter att ha gjort uppdelningarna av alla cykeltider för alla operationer analyserades resultatet 
för respektive variant i respektive operation. DataFit rangordnade då alla olika distributioner 
utefter dess passform för det specifika datasetet. Det var då enbart att välja den distribution 
som var mest lämplig och applicera den på rätt variant i rätt operation. 

Under detta arbetsmoment stöttes det på ett par problem. Det största problemet var att DataFit 
ibland föreslog distributioner som FACTS inte är utrustat med. Då uppdelningarna av 
cykeltiderna var väl utförda kunde dock i princip alltid det andra alternativet på listan väljas. 
Det kunde även förekomma att det goodness-of-fit testet som användes inte kunde 
representera ett specifikt dataset, (se figur 16). Ifall detta var fallet skrev DataFit ut “False” i 
kolumnen “Result Chi”. 
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Figur 16: Goodness-of-fit test på Chi-Square 

 

Lösningen var då att mata in datasetet igen och välja ett alternativt goodness-of-fit test som 
var representativt, antingen Kolmogorov-Smirnov eller Anderson-Darling (se figur 17). 

 
Figur 17: Goodness-of-fit test 
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Nu var pilotmodellen klar och det återstod bara att få den verifierad och validera den metod 
som tagits fram.  

5.7 Verifiering & validering 
Då knapp förståelse för validering fanns sedan innan, förutom det som tagits in från 
litteraturen, bokades en intervju med simuleringsnätverket. Under detta möte presenterades 
modellen och de metoder och arbetssätt som använts för att nå den slutgiltiga modellen. 
Simuleringsnätverket ansåg att data från en annan vecka bör studeras för att säkerställa att 
resultatet inte var en slump. Utöver en ny veckas studie ansåg simuleringsnätverket att det 
även borde utföras en ny dataanalys med cykeltider från flera månader tillbaka, vilket skulle 
säkerställa att eventuella variationer i systemet skulle inkluderas i resultatet. 

Efter valideringen bokades ett möte med lagledare från varianten för verifiering av 
simuleringsmodellens beteende. Lagledarna besitter goda kunskaper om varianten och ansågs 
vara ett lämpligt val för att säkerställa att modellens beteende är likt verkligheten. 

Det sista målet i projektspecifikationen var upprättandet av arbetsinstruktionen. Efter 
diskussion med handledaren på företaget blev det färdigställt hur arbetsinstruktionen skulle 
vara utformad. Då instruktionen skall användas som vägledning inom dataöverföringen till 
FACTS, fick ett antagande göras att personen som använder sig av instruktionen redan 
besitter grundläggande kunskaper inom mjukvaran. 

Volvo har en mall för hur en arbetsinstruktion skall vara utformad och denna var då naturligt 
att använda för detta projekt. Till att börja med definierades syftet och omfattningen av 
arbetsinstruktionen. 

5.8 Arbetsinstruktionen 
Instruktionen tar för givet att en simuleringsmodell redan existerar men ett exempel på ett 
simpelt system inkluderades ändå för att underlätta förståelsen för personen som läser. Den 
exempelmodell som infogades följer med genom hela instruktionen för att användaren skall 
kunna se händelseutvecklingen grafiskt.  

Då det finns ett antal olika datasystem att hämta data ifrån och det inte alltid är självklart 
vilket system som borde användas i vilken situation, innefattar instruktionen förklaringar om 
de datasystem som projektet i fråga använt sig av. Den inkluderar vilket data som går att 
hämta från respektive system och hur användaren skall gå tillväga för att göra detta.  

Då datasystemen ofta inkluderar felaktig data inkluderar även instruktionen exempel på hur 
filtreringen av databladen kan se ut. Eftersom projektet enbart har betraktat en specifik 
produktionslina är det inte säkert att dess data beter sig på samma sätt i andra system i 
fabriken. Därför är arbetsinstruktionen utformad på ett generellt sätt med exempel på hur data 
i detta projekt såg ut och hur filtreringen av detta gick till.  

Största delen av arbetet i detta projekt har varit datahanteringen och hur produktvariationen 
har behandlats med hjälp av distributioner. Därför var det naturligt att inkludera hela denna 
arbetsprocess då det är ett komplext ämne. Arbetsinstruktionen beskriver både hur användaren 
går till väga för att ta fram en distribution för ett specifikt dataset och hur denna distribution 
skall analyseras.   
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Arbetsinstruktionen inkluderar även de uträkningar som gjorts i projektet, både vilket data de 
behandlade, hur de genomfördes och vilka parametervärden de genererade. Detta involverar 
uträkningar som processtid, tillgänglighet, MTTR och planerad produktionstid.  

Vid detta laget var all datahantering klar. Arbetsinstruktionen fortsätter då med att beskriva 
hur användaren skall gå tillväga för att importera all data som har tagits fram till FACTS med 
hjälp av IDI. I denna del av instruktionen blir användaren instruerad exakt hur IDI används 
från import av data till vilka åtgärder som skall vidtas då eventuella problem stöts på. 
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6 Resultat 
Detta kapitel kommer presentera projektets resultat där de metoder och arbetssätt som 
nämnts tidigare i rapporten ligger till grund för samtliga. Kapitlet kommer att vara uppdelat i 
tre delar som beskriver tre separata experiment som utförts, i kronologisk ordning, för att nå 
ett slutligt resultat.  

6.1 Arbetsmetod för datahantering 
Ett av målen med projektet var att ta fram en arbetsmetod för hur data skall importeras till 
FACTS. Detta inkluderar insamling, hantering och export av input data. Tre olika experiment 
utfördes där data samlades in under olika tidsspann för att sedan jämföras med varandra och 
utfallet från det verkliga systemet. 

6.1.1 Experiment 1 
Under det första experimentet som utfördes hämtades data från en produktionsvecka. 
Cykeltiderna hämtades från KOST HIST då det är möjligt att se vilka varianter som 
producerats och eftersom varianthantering var aktuell, i mån av tid, skulle detta ligga till 
grund för framtida, mer omfattande analyser. Stoppdata hämtades från DUGA då detta är det 
enda datasystem som behandlar denna typ av data och samlade in data från samma tidsperiod 
som cykeltiderna.  

6.1.2 Resultat Experiment 1 
Efter importeringen av all data till simuleringsmodellen gjordes en steady state analys för att 
studera hur lång tid det tog för systemet att nå ett stabilt läge, med avseende på TH-värdet (se 
figur 18). Analysen visade att modellen blir stabil efter 19,6 timmar och eftersom 
datainhämtningen gjordes på ett tidsspann på en vecka sattes även simuleringshorisonten till 
en vecka, uppvärmningstiden till 20 timmar och antalet replikationer sattes till 10. 

Figur 18: Experiment 1, steady state analys. 



Vandi, P. & Salomé, J. 40 Vårtermin 2018 

Experimentet visade ett TH-värde på 41,13 JPH (Jobs Per Hour) (se figur 19). Genom 
uträkningar som utfördes togs takttiden för hela produktionslinan fram och uppmättes till 
40,82 JPH.  

 
Figur 19: Experiment 1, TH & LT presentation. 

En replikationsanalys utfördes även för att ta fram det optimala antalet replikationer under 
varje testkörning av modellen (se figur 20). Resultatet från denna analys visade att modellen 
kunde köras med 26 replikationer och då med 98% säkerhet uppnå det TH-värde som 
modellen genererade.  

Figur 20: Experiment 1, replikationsanalys. 

6.1.3 Analys Experiment 1 
Av resultatet att tyda fanns det en differens på TH-värdet från modellen och det verkliga TH-
värdet på 0,31 JPH. Genom diskussion med simuleringsnätverket togs frågeställningen upp 
ifall detta var ett värde som kunde vara representativt eller icke. Det uppdagades då att det 
fanns en risk att för grova antaganden gjorts under datahanteringen. Detta skulle då medfört 
att vissa extremvärden inte hade inkluderats och variationen hade då inte stämt överens med 
verkligheten. Simuleringsnätverket ansåg även att stoppdata borde hämtas för ett längre 
tidsspann då mängden data var relativt låg. Detta skulle medföra att mer data behövde 
behandlas för att få en mer korrekt bild av verkligheten.  

6.1.4 Experiment 2 
För att säkerställa att de antaganden som gjorts under första experimentet var korrekt utförda, 
utfördes ett andra experiment med data från en annan produktionsvecka. Under det andra 
experimentet hämtades cykeltider från KOST HIST och stoppdata från den månaden som 
produktionsveckan inföll i.  

6.1.5 Resultat Experiment 2 
Steady state analysen i experiment 2 visade att systemet nådde ett stabilt tillstånd efter 19,2 
timmar (se figur 21). Simuleringshorisonten sattes till 30 dagar med en uppvärmningstid på 
20 timmar och antalet replikationer till 5 st.  
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Figur 21: Experiment 2, steady state analys. 

Efter att ha kört experimentet visade det sig att simuleringsmodellen genererade ett TH-värde 
på 46,85 JPH och det verkliga värdet uppskattades till 46,65 JPH (se figur 22). 

 

 
Figur 22: Experiment 2, TH & LT presentation. 

Replikationsanalysen för experiment 2 visade att 5 replikationer behövdes för att med hög 
säkerhet nå ett TH-värde på 46,85 (se figur 23).  

 
Figur 23: Experiment 2, replikationsanalys. 

6.1.6 Analys Experiment 2 
Differensen mellan modell och verklighet i experiment 2 uppskattades till 0,2 JPH. Slutsatsen 
som kunde dras av detta var att vid användning av mer stoppdata fick modellen ett TH-värde 
som var närmare verkligheten och även högre. Detta visade även på att de antaganden som 
gjorts, med stor sannolikhet, var korrekta. Resultatet presenterades för simuleringsnätverket 
och de ansåg att ytterligare mer data borde samlas in för att kunna validera arbetsmetoden. 
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6.1.7 Experiment 3 
Genom analys av experiment 2 visade det sig att mer data behövde samlas in för att nå den 
trovärdighet som krävdes. Vid detta experiment gjordes ett val att hämta även cykeltiderna 
från DUGA. Dessa samlades in under ett tidsintervall av 13 veckor och stoppdata samlades in 
från sju månader.  

6.1.8 Resultat Experiment 3 
Steady state analysen som utfördes i experiment 3 visade att systemet nådde ett stabilt 
tillstånd efter 19,9 timmar (se figur 24). Simuleringshorisonten sattes till 210 dagar med en 
uppvärmningstid på ett dygn och antalet replikationer till 5 st.  

 
Figur 24: Experiment 3, steady state analys. 

 
Experimentet visade att simuleringsmodellen genererade ett TH-värde på 45,15 JPH och det 
verkliga värdet uppskattades till 45,12 JPH (se figur 25).  

 
Figur 25: Experiment 3, TH & LT presentation. 

Replikationsanalysen som gjordes i experiment 3 visade att 5 replikationer behövdes för att 
med 98% säkerhet nå ett TH-värde på 45,15 (se figur 26).  
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Figur 26: Experiment 3, replikationsanalys. 

6.1.9 Analys Experiment 3 
I det slutliga experimentet skiljde det 0,03 JPH mellan modellen och det verkliga systemet. 
Slutsatsen som kunde dras från dessa tre experiment, var att vid insamling av data från längre 
tidsintervall stämde modellens output mer överens med det verkliga systemets output. Detta 
eftersom variationer som uppstått i verkligheten nu blev inkluderade i modellen.  

I dagsläget besitter inte simuleringsnätverket på Volvo de resurser som krävs för att validera 
en simuleringsmodell. Detta eftersom det inte är möjligt att, på ett tillförlitligt sätt, definiera 
de variationer som uppstår i de verkliga systemen, på grund av begränsningar i datasystemen 
som används. Det simuleringsnätverket rekommenderar i dagsläget är att studera det verkliga 
systemets takt per timme och göra en replikationsanalys på detta. I experiment 3 med 13 
veckors cykeltidsdata, gjordes en replikationsanalys på det verkliga systemet. Resultatet 
visade att med 87,4% konfidensintervall, skall systemet generera ett TH-värde mellan 41,94 
och 47,15 med 13 replikationer. Simuleringsmodellen som gav ett TH-värde på 45,15 
befinner sig mellan det verkliga systemets variationsspann och anses vara tillräckligt nära 
verkligheten. 

6.2 Arbetsinstruktionen 
Arbetsinstruktionen som tagits fram syftar till att förmedla den metod som tagits fram till de 
som arbetar med simulering på Volvo Powertrain. Inledningsvis beskriver instruktionen hur 
användaren går tillväga för att samla in de olika data som krävs för att skapa en 
simuleringsmodell (se bilaga 1). Då det finns ett flertal olika alternativ att göra detta på 
förklaras alla och varför användaren skall använda respektive alternativ. Från detta beskrivs 
hela processen som metoden består av.  

Arbetsinstruktionen bygger på fakta som tagits fram från litteraturstudien. Studien som 
instruktionen baseras på visar att en arbetsinstruktion blir optimal då text och figurer 
kompletterar varandra. Därför har arbetsinstruktionen i detta projekt följt en tydlig standard 
där utvecklarna har skrivit texten först och sedan reflekterat kring denna och beslutat vilka 
stycken som behöver kompletteras med en förklarande figur.  

För att verifiera arbetsinstruktionen presenterades denna för en utomstående person som 
besatt grundläggande kunskaper inom simulering. Personen i fråga fick gå igenom 
instruktionen i ensamhet för att säkerställa att alla oklarheter noterades utan att utvecklarna 
bidrog med förklaringar på plats. Denna process upprepades fram tills dess att 
arbetsinstruktionen var färdigställd. 
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6.3 Pilotmodellen 
Det sista målet med projektet var att ta fram en pilotmodell för att validera det arbetssätt och 
den arbetsinstruktion som tagits fram. Under projektets gång skapades ett flertal olika 
modeller. Detta berodde på att nya modifieringar genomfördes frekvent och för att säkert 
kunna testa dessa skapades nya versioner för att säkerställa att de gamla versionerna fanns att 
återgå till.  

Efter möte med två av produktionslinans lagledare kunde modellens design och funktionalitet 
verifieras och det slutliga resultatet illusteras i figur 27.  

 

Figur 27: Färdiga modellen över varianten. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel knyts de metoder som använts i projektet ihop med syftet av studien och 
resultatet som författarna kommit fram till. Detta framförs genom en diskussion där egna 
åsikter ligger till grund för hur arbetsgången har gått och hur eventuellt arbete kunde utförts 
på annat sätt. 

7.1 Datahantering 
Analysen från experiment tre visar på att data som är inhämtad från ett längre tidsspann, 
genererar till en simuleringsmodell som liknar verkligheten mer än data som är inhämtad från 
ett kortare tidsspann. Ett stort problem i denna studie har varit att validera modellen eftersom 
data från DUGA och KOST HIST inte dokumenteras på ett optimalt sätt i dagsläget. Med stöd 
av teorin är det essentiellt med tillförlitlig indata för att få en representativ modell av det 
verkliga systemet. Detta har bidragit till att mycket tid har spenderats åt att filtrera bort 
cykeltider som är ogilitiga i form av bland annat raster och möten. Ett annat tidskrävande 
moment var hantering av stoppdata eftersom nattskiftet registrerades i CAL, vilket medförde 
att extra tid fick läggas på att beräkna takt per timme manuellt. 

Det skall tilläggas att kunskap om hur DUGA och KOST HIST registrerar data endast finns 
över det betraktade systemet. Emellertid skall det understrykas att om liknande problem finns 
i samtliga flöden, kommer inhämtning av data vara väldigt tidskrävande för personen som 
skall konstruera en simuleringsmodell. I arbetsinstruktionen som framtagits, presenteras olika 
alternativ för hantering av data beroende på ifall DUGA registrerar korrekt eller ej (se Bilaga 
1). I alternativet där DUGA registrerar korrekt finns betydligt färre steg som användaren 
behöver följa, vilket medför att det är mindre tidskrävande. Dessvärre har alternativet där 
DUGA inte registrerat korrekt oftast blivit tvunget att användas i denna studie. 

7.2 Simuleringsmodellen 
Med stöd från teorin har uppbyggnaden av simuleringsmodellen följt en tydlig metod som har 
bestått av en kombination mellan observationer och intervjuer. I projektets tidiga skede 
kändes det mest relevant att utföra observationer och bygga modellen efter egna intryck för att 
inte ta för mycket av arbetarnas tid. Dock var det otydligt hur eventuella buffertplatser i 
systemet fungerade då AGV:erna kunde stanna vid slumpmässiga platser genom 
produktionslinan av olika anledningar. Det var då möten med behörig personal bokades in för 
att säkerställa att fullständig kunskap fanns om hur systemet var uppbyggt och hur 
materialhanteringen fungerade.  

Då det utfördes ett flertal olika experiment med modellen var det otroligt viktigt att flera olika 
versioner av modellen sparades. Detta gjorde att experimentering aldrig skedde med risk för 
att gamla, fungerande versioner av modellen gick förlorade.  

I projektets startskede var ambitionen att konstruera två simuleringsmodeller, en modell med 
input data från en vecka och en annan från ett längre tidsintervall. Eftersom det första 
experimentet gav ett resultat som skiljde sig med 0,31 JPH från det verkliga systemet, valdes 
det att göra ett nytt experiment med data från annan vecka. Detta för att säkerställa att 
variationer i systemet inte inkluderas med data från en vecka. 

7.3 Intervjuer och observationer 
De intervjuer som genomförts har syftat till att förse projektet med ytterligare information 
som inte kunde tas in genom observationer. Intervjuerna har inte varit planerade på djupet 
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utan har genomförts då det uppkom mycket frågor som kunde besvaras av en och samma 
person. Metoden som använts anses varit korrekt för denna studie då mycket information har 
tagits in genom de öppna diskussionerna som uppstått vid intervjuerna.  

Även metoden för observationerna har gynnat projektet då frågor har kunnat ställas direkt till 
de som arbetar på produktionslinan och på det sättet effektiviserat uppbyggnaden av 
simuleringsmodellen.  

7.4 Projektet som helhet 
Arbetsgången i detta projekt har varit ett praktexempel på varför det är otroligt viktigt att 
noggrant planera arbetet som skall utföras och varför detta arbete skall göras. Mycket 
omarbete har behövt göras på grund av impulsiva, icke planerade beslut och detta är en 
lärdom som kommer tas med till framtida projekt. Dock har de uppsatta målen uppfyllts tack 
vare hög ambitionsnivå och många timmars arbete. 

Trots att de ursprungliga målen har kunnat uppnås, har arbetsgången i projektet varit en berg- 
och dalbana. Redan i början av projektet uppstod det oklarheter angående vilka datasystem 
som skulle beröras. Ursprungligen skulle fokus vara på DUGA och Avix, dock visade det sig 
att Avix inte registrerade data från produktionslinan i fråga och av den orsaken uteslöts. Efter 
möte med projektets handledare på Volvo togs ett nytt beslut om att Avix skulle ersättas med 
Operation Analysis. Detta var dock ett system som berörde linjebalansering och det var inte 
säkert att det skulle kunna gynna projektet. Därför togs ett nytt beslut att ersätta Operation 
Analysis med KOST HIST som sedan blev det slutliga datasystemet som inkluderades i 
studien. Då detta pågick under de första två månaderna av projektet, vilket resulterade i att 
mindre tid kunde gå åt till att studera KOST HIST på djupet och arbetsgången blev 
inkonsekvent.  

Trots detta och andra komplikationer har projektet kunnat genomföras tack vare den 
hjälpsamma personalen på Volvo Powertrain som alltid har funnits till förfogande då frågor 
har behövt blivit besvarade.  
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8 Slutsats 
Syftet med detta projekt var att underlätta arbetet inom simulering för personal på Volvo 
Powertrain genom att ta fram en metod för datahantering och utveckla en arbetsinstruktion där 
metoden förklaras. Framtagen metod och arbetsinstruktion skulle sedan valideras med en 
pilotmodell av systemet som studerats. 

Arbetsmetoden för datahantering anses vara korrekt men har på grund av bristfällig 
dokumentation av data fått skapas med vissa antaganden. Dessa antaganden grundades på 
åsikter från både simuleringsnätverket samt projektets handledare på Volvo och anses vara 
oundvikliga i dagsläget. Vid implementering på andra system där datahanteringen sköts på ett 
korrekt sätt, kommer denna metod att vara mer tillförlitlig och kommer resultera i ökad 
effektivitet för framtida simuleringsprojekt inom företaget. Det är dock viktigt att ha i åtanke 
att den metod som tagits fram, enbart behandlar datasystemen DUGA och KOST HIST. 
Metoden kan då fungera som ett ramverk för framtida arbeten som rör andra datasystem. Det 
är även viktigt att poängtera att de problem som uppkommit vid framtagning av denna metod, 
är problem som hittats på det specifika system som studien genomförts på. Detta betyder att 
det kan finnas andra bristfälligheter inom dataredovisning på andra system i produktionen, 
som inte framkommit i detta projekt och har därför inte behandlats i metoden. Även i dessa 
scenarion kan det arbete som utförts i denna studie ligga till grund för hur dessa problem kan 
åtgärdas och även underlätta för att finna dessa problem. 

Den arbetsinstruktion som utvecklats baseras på datahanteringsmetoden och har blivit 
bekräftad av projektets handledare. Då det i dagsläget inte är möjligt att hantera cykeltider 
med distributioner och cykeltider knutna till specifika varianter med hjälp av IDI, är 
tidsbesparingen vid import av data till FACTS begränsad. Det är då enbart möjligt att 
importera data som MTTR, tillgänglighet och buffertkapacitet. Den största besparingen 
kommer ligga i hanteringen av input data, hur personen i fråga går till väga för att ta fram 
distributioner på specifika dataset och hur distributionskurvorna skall analyseras. 

Simulering av produktionssystem är ett snabbt växande verktyg och Volvo Powertrain har för 
avsikt att öka kunskapen inom simulering för sina ingenjörer och tekniker. Handledaren på 
företaget har som vision att alla system i hela fabriken inom snar framtid skall finnas i en 
virtuell miljö. Då det inte tidigare har funnits en simuleringsmodell av systemet som studien 
utförts på, är förhoppningarna att detta projekt kommer bli startskottet för denna vision. 
Författarna anser att rätt verktyg (DUGA & KOST HIST) finns på Volvo Powertrain men 
dessa måste utnyttjas bättre. Ett förslag på detta är att informera bland annat första linjens 
chef på olika avdelningar om att det finns en förhoppning att ha produktionen i virtuell miljö, 
för att alla skall kunna sträva mot samma mål. Detta skulle underlätta för personal som arbetar 
med simulering. Exempel på detta är att första linjens chef registrerar skift i CAL på ett 
korrekt sätt, vilket skulle spara tid vid framtagning av takt per timme då det går att få ut i 
DUGA istället för att beräknas manuellt. 

Då simulering tillåter ett verkligt system att representeras i en virtuell miljö där ändringar på 
system kan göras utan att störa den verkliga produktionen, bidrar denna studie till ekonomisk 
hållbarhet. Detta eftersom studien förenklar datahanteringen för användaren där det finns en 
arbetsinstruktion för hur insamling av data skall ske, samt vilka problem användaren i fråga 
kan ställas inför. Detta bidrar i sin tur till att Volvo Powertrain kan effektivisera användandet 
av simulering i framtiden. Vidare kan arbeten som baseras på resultat från simulering 
säkerställa att tillverkning och transport av komponenter utförs med ökad tillförlitlighet, 
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eftersom ändringar har implementerats i en virtuell miljö där risker och felaktigheter 
eliminerats. Detta medför i sin tur till att denna studie även bidrar till en ekologisk hållbarhet. 

9 Framtida fokusområden 
Vid upprättande av en simuleringsmodell måste mycket data behandlas för att modelleraren 
skall kunna säkerställa att modellen beter sig likt det verkliga systemet. Det är därför viktigt 
att den som simulerar har tillgång till de data som krävs och att det går att lita på data som 
inhämtas.  

Datahanteringen är det som har varit absolut mest tidskrävande under detta projekt och 
ovanstående stycke är den huvudsakliga anledningen till detta. På grund av hur data redovisas 
i dagsläget går det inte att med hög säkerhet säga att modellen stämmer tillräckligt överens 
med verkligheten, om inte rätt antaganden görs. Detta eftersom det inte är möjligt att veta ifall 
stopptiderna som presenteras är stopptider eller cykeltider som överskridit den idéella 
cykeltiden. Det är även på grund av detta som pilotmodellen som tagits fram inte går att 
validera till 100% i dagsläget men är tillräckligt nära verkligheten för att vara acceptabel. För 
att Volvo i framtiden skall kunna arbeta med simulering effektivt måste datasystemen 
utnyttjas på ett bättre sätt, exempelvis genom att lära upp montörer att utföra kodhantering på 
ett korrekt sätt. Detta för att få mer tillförlitligt stoppdata. 

FACTS Analyzer är ett otroligt bra simuleringsprogram, dels för att det är simpelt men även 
för att det är otroligt bra att utföra diagnostik med. På grund av denna simplicitet har det dock 
vissa begränsningar och IDI är en av dem. Eftersom projektet har utförts på Volvo 
Powertrains monteringshall betyder det att spridningen i cykeltider är mycket hög, vilket 
medför att konstanta cykeltider aldrig kommer att användas. Detta blir genast problematiskt 
då IDI enbart kan användas för objekt som behandlar enstaka produkt och med en konstant 
cykeltid. För att IDI skall kunna användas på ett så effektivt sätt som möjligt och för att 
arbetsmetoden skall kunna nå sin fulla potential, är ovanstående funktioner nödvändiga att 
implementeras i framtiden. 

Vid diskussioner med simuleringsnätverket beträffande validering, blev det klart att det finns 
vissa restriktioner som försvårar valideringsprocessen. För att säkerställa att modell som 
konstruerats speglar den variation i takt som det verkliga systemet har, måste förbättringar i 
datasystemen göras. I dagsläget är det enbart möjligt att se vad systemet har för takt dygnsvis, 
veckovis och månadsvis. Det simuleringsnätverket behöver är en uppgradering av 
datasystemen där det är möjligt att se takten i högre upplösning t.ex timvis, för att noggrant 
kunna analysera variationerna.   
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Bilaga 1 
Arbetsinstruktion 
Arbetssätt för inhämtning av data till produktionssimulering 

 

Innehåll 
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1 Syfte 
Syftet med detta dokument är att ge information om hur data exporteras från DUGA och 
KOST HIST, in till Facts. Det kommer framgå i kapitel 4 vilket data som är mest lämplig att 
hämta från respektive datasystem. Detta skall effektivisera datahanteringen inom simulering. 

2 Omfattning 
Arbetsinstruktionen är avsedd för personal på Volvo GTO som använder simulering som 
verktyg. Dokumentet kommer vara skrivet på ett sådant sätt, att även övrig personal skall 
kunna ha användning för det. Dokumentet är avsedd för importering av data och därför krävs 
grundläggande kunskap inom modellering inom simulering men även i DUGA och KOST 
HIST. Denna instruktion kan appliceras i alla sammanhang såvida projektet involverar 
simulering. 

3 Utförande 

3.1 Simuleringsmodellen 
Se till att det finns en påbörjad modell i Facts med utsatta objekt som inkluderar source, drain, 
operationer och eventuella bufftertar. Ett exempel på en simpel simuleringsmodell visas i 
figur 1. 

 

Figur 1: Exempelmodell 

  



Vandi, P. & Salomé, J. 54 Vårtermin 2018 

3.2 Datahantering 
Det här avsnittet presenterar hur hantering av cykeltider skall ske samt hur dessa skall tas 
fram. Längre ner i dokumentet kommer även presentation om hur dessa skall överföras in till 
Facts. 

3.2.1 Cykeltider 
Innan cykeltider behandlas, bör ett beslut tas ifall cykeltider skall hämtas från DUGA 
alternativt KOST HIST. Vid hantering av varianter är KOST HIST att rekommendera 
eftersom DUGA inte redovisar detta, i annat fall kan DUGA användas. Cykeltider från KOST 
HIST presenteras i kapitel 3.2.3. 

3.2.2 DUGA 
Öppna DUGA och gå till ”Uppföljning  Analyser”. Skapa analys för tidsintervallet som 
skall betraktas och området studien utförs på. Gå in på ”Cykeltidsanalyser  Cykeltid trend” 
och analysera kurvan (tänk på att kurvan som visas nu är första stationen för det systemet som 
betraktas). Ett exempel på hur denna kurva kan se ut illustreras i Figur 2. 

 
Figur 2: Cykeltid trend 

 

Av figur 2 att tyda är det tydligt att vissa cykeltider avviker från det normala med jämna 
mellanrum. I detta fall berodde dessa avstickare på raster som då DUGA adderade på 
pågående cykel. 

Detta går att åtgärda på två olika sätt:  

OBS! Detta problem var ett problem som stöttes på specifikt vid analys av 13 Variant 
Slutdel. Därför betyder det inte att detta är ett problem som nödvändigtvis finns på 
andra system i produktion och det kan även finnas ytterligare feldata i andra system 
som inte redovisats i denna instruktion. Det är därför viktigt att djupare förståelse av 
systemet som skall studeras finns och att denna del av arbetsinstruktionen används som 
vägledning. 
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Alternativ 1 är rekommenderat att använda ifall tidsintervallet som analysen utförs på är 
relativt litet (1-2 veckor) och datat skall analyseras noggrant.  

Alternativ 2 är rekommenderat att använda ifall en betydligt längre analys skall genomföras 
och det inte spelar så stor roll ifall enstaka data går förlorat. 

 

Alternativ 1: Börja med att välja vilken station som analysen skall utföras på genom att 
trycka på de två pilarna i det vänstra övre hörnet (se figur 3). 

  

 
Figur 3: Cykeltid trend stationer 

Exportera data till Excel och öppna dokumentet. Alla cykeltider kommer då att presenteras i 
kronologisk ordning. Börja med att klicka på pilen bredvid ”Faktisk cykeltid (s)” och klicka 
sedan på ”Sort Largest to Smallest” (se figur 4). 

 
Figur 4: Sortering av cykeltider 
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Alla cykeltider sorteras då från största till lägsta värdet och det är då enkelt att se vilka värden 
som avviker från det normala. Studera dessa tider och undersök ifall dessa infaller på någon 
rast. Titta under kolumnerna ”Starttid”, ”Sluttid” och undersök om någon rast infaller mellan 
dessa tider. Ifall detta är fallet för en 10 minuters rast, subtrahera 600 sekunder från den 
faktiska cykeltiden. Vid en lunchrast, subtrahera 1800 sekunder från den faktiska cykeltiden.  

Detta steg behöver göras för varje station, därför kan det vara bra att skapa en mapp på 
datorn och namnge varje Excelfil efter varje stationsnamn. 

Alternativ 2:  

1. Tryck på ”Diagraminställningar” (se figur 5). 

 
Figur 5: Diagraminställningar 

 

2. Under ”Cykelfilter – tid”, välj ”Absolutvärde” i rullgardinsmenyn och välj 
intervallet på de cykeltider som skall inkluderas (se figur 6).  

3. Om systemet som betraktas inte kör alla skift, tryck då på ”Skifttyp” och välj 
alla skift som skall inkluderas (se figur 6). 

 
Figur 6: Cykelfilter – tid & Skifttyp 

 

4. Klicka på ”OK” och exportera sedan till Excel. 

5. Eftersom de ovanstående stegen behöver göras för varje station kan det vara 
bra att skapa en mapp på datorn och namnge varje Excelfit efter varje 
stationsnamn. 
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3.2.3 KOST HIST 
1. Klicka här för att föras vidare till KOST HIST 

2. Exempel på hur data för 13 variant slutdel tas fram illustreras i figur 7, tryck 
sedan på apply längst ner till höger. 

 
Figur 7: Framtagning av datablad för 13 Variant Slutdel i KOST HIST 

 

3. För muspekaren till ”Actions  Export  Excel”  

4. I exceldokumentet, markera den blå rutan ”STATI” och gå sedan till ”Sort & 
Filter” och tryck på ”Filter”. (Se figur 8). 

file://hsnas6/StudentHome/2014/a14pouja/Downloads/2.http:/msbi.it.volvo.net/vpt/_layouts/ReportServer/RSViewerPage.aspx#Sk%C3%83%C2%B6vde;
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Figur 8: Filtrering av datablad från KOST HIST 

5. Filtrera nu så att endast första stationen syns. 

6. Klicka på pilen bredvid ”DIFF SEK TART SLUT” som visas i figur 9 och välj då 
”Sort Largest to Smallest”. 

 
Figur 9: Sortering av cykeltider i datablad från KOST HIST 

 

3.3 Stoppdata 

3.3.1 CAL 
Innan stoppdata behandlas vill vi se om kalendern stämmer överens med verkligheten. Med 
andra ord vill vi titta så att alla skift som registreras i CAL, också finns i verkligheten. 
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Börja med att gå in på DUGA och tryck på ”CAL”. Gå sedan till ”Hantera  
Produktionsvecka”. Välj vilket område som skall studeras i rullgardinsmenyn under 
”Planeringspunkt” och titta sedan om skiften registrerats korrekt, d.v.s. undersök om något 
skift lagts in på CAL, trots att de inte arbetar under det skiftet. Gå sedan till skiftledare som är 
ansvarig för det område som betraktas och verifiera om skiftet kördes eller ej. Detta är viktigt 
för kommande steg. 

3.3.2 Hantera stoppdata 
Det finns två olika sätt att hantera stoppdata i DUGA: 

OBS! De olika exemplen som följer är problem som funnits vid analys av 13 Variant 
Slutdel. Detta betyder inte att alla problem som presenteras är problem som finns på 
andra system. Det kan även betyda att alternativa system har andra problem som inte 
presenteras här och det är därför viktigt att djupare förståelse av systemet som skall 
studeras finns och att denna arbetsinstruktion används som vägledning.  

 

Alternativ 1: Bör användas om skiften registreras på ett korrekt sätt i CAL. 

Alternativ 2: Används när CAL inte registrerar skiften korrekt. 

 
Alternativ 1: 

1. För muspekaren till ”Export  Avancerad export”. 

2. Under ”Exportera”, välj ”Stops aggr. Over size (Unpivot)” (se figur 10). 

3. Välj vilket område som analysen skall utföras på under ”Produktionsarea” och 
vilket tidsintervall som skall studeras under ”Från” och ”Till” (se figur 10). 

 
Figur 10: Avancerad Export 

 

4. Tryck sedan på exportera. 

5. I Excel, klicka på pilen bredvid kolumnen ”Workarea” och välj ”Sort A to Z” (se 
figur 11) 
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. 

Figur 11: Sortering av aretsstationer 

 

 
Nu finns tillgängligheten och MTTR sorterade för varje station. Det kan finnas flera grupper 
av stopp för en operation. I sådana fall kan detta studeras under kolumnen ”StopGroup” där 
olika stopp har kategoriserats i grupper (XS, S, M, L, XL) beroende på stopptidens längd. 

Dessa kategoriseringar kommer att hanteras som olika failures i FACTS där samtliga 
operationer kommer att ha fem stycken. Det är då enbart att kopiera över den tillgänglighet 
och MTTR som respektive failure har och iterera denna process för samtliga operationer i 
modellen. 

OBS! Metoden för dataimporteringen till FACTS som kommer att användas senare i 
denna instruktion kan enbart hantera ett failure så ifall detta alternativ väljs måste 
dataimporteringen ske manuellt. 

Alternativ 2:  

1. För muspekaren till ”Export  Avancerad export”. 

2. Välj vilket område som analysen skall utföras på under ”Produktionsarea” och 
vilket tidsintervall som skall studeras under ”Från” och ”Till” (se figur 10). 

3. Under ”Exportera”, välj ”Stopdetails” (se figur 10). 

4. Klicka sedan på exportera. 

5. Klicka på fliken ”StopDetailed” i Excelformuläret som exporterats.  

6. Börja med att klicka på pilen bredvid kolumnen ”ShiftTypeName” och låt 
endast skiftet/skiften som inte registrerats korrekt i CAL vara markerade (se 
figur 12). 
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Figur 12: Filtrering av felaktiga skift 

 

7. Markera alla rader, högerklicka och välj ”Delete Row”, alternativt ”Delete”. 
Tryck sedan på pilen bredvid ”ShiftTypeName” igen och markera de skift som 
är kvar och klicka på ”Ok”.   

8. Finns det diverse möten som registreras som stopp, exempelvis 
uppstartsmöten? Klicka i så fall på pilen bredvid ”From” och markera dessa 
tider för att sedan kunna radera dem som i punkt 6-7 (se figur 13). 

 
Figur 13: Filtrering av uppstartsmöten 

 

9. När all felaktig data är borttaget, tryck på pilen bredvid kolumnen ”Workarea” 
och välj ”Sort A to Z”.  

10. Infoga en ny tom rad där en ny operation börjar, exempelvis mellan operation 
100 till 200. Iterera denna process för varje operation (se figur 14). 
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Figur 14: Infogande av beräkningsrad 

 

11. Under kolumnen ”StopCauseTimeMin”, i den första tomma raden som 
infogats, summeras alla tider för den operationen genom funktionen 
”=SUM(tiderna i StopCauseTimeMin) (se figur 15).  

12. I cellen till höger, under kolumnen ”ShiftTypeName” matas produktionstiden i 
minuter in (se figur 15).  

 
OBS! Produktionstiden i detta exempel är produktionstiden för en veckas produktion 
utan nattskift, kvällsskift på fredagen och övertid. 
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Figur 15: Summering av stopptider & infogning av total planerad 

produktionstid 

 

13. I cellen ytterligare åt höger, under kolumnen ”Manuellkod” matas följande 
uträkning in:  ”=(1-(värdet som togs fram i punkt 11/värdet som togs fram i 
punkt 12))*100” för att få fram tillgängligheten (se figur 16). 

 
Figur 16: Beräkning av tillgänglighet 

 

14. I cellen ytterligare åt höger, under kolumnen ”Losscategory1” matas följande 
funktion in:  ”=AVERAGE(tiderna som finns i kolumnen 
StopCauseTimeMin)*60” för att beräkna MTTR (se figur 17). 

 
Figur 17: Beräkning av MTTR 

 

15. Markera gärna det som precis beräknats med fet stil. 

16. Iterera denna process för varje operation. 

17. För att enklast samla in alla dessa data, klicka på pilen bredvid 
”Losscategory1” och kryssa ur ”Tillgänglighet” (se figur 18). Alla rader med 
uträknad tillgänglighet och MTTR blir då rangordnade i operationsordning. 
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Figur 18: Sortering av tillgänglighet och MTTR 

3.4 Hitta rätt distributioner för cykeltider 
När cykeltiderna är filtrerade och felaktig data har tagits bort, återstår ett steg innan de kan 
implementeras till Facts. 

OBS! Detta steg är nödvändig när cykeltider varierar, då behövs en distribution för att 
representera datat på bästa möjliga sätt. När cykeltider inte varierar kan istället ett 
medelvärde av cykeltiderna beräknas och detta steg kan då hoppas över. 

1. Starta Plant Simulation 

2. Tryck på ”Create new model  2D” 

3. Tryck på ”Manage Class Library  Libraries  Bocka i Statistical Tools  Apply 
 Ok” (se Figur 19). 

 

Figur 19: Aktivering av Statistical Tools 

4. Tryck på “Tools  StatisticalTools  Dra in DataFit till framen” (se Figur 20). 
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Figur 20: Infogande av DataFit objekt 

5. Dubbelklicka på ”DataFit”. 
6. I rullgardinsmenyn till höger om ”Type of data” välj ”Continuous” (se figur 21). 

7. Tryck på knappen“Open” till höger om ”Input Data” och klistra in faktiskt cykeltid 
från Excelbladet (se figur 21). 

 

Figur 21: Distribution Fitting 

8. Gå in på fliken ”Fit” och ändra till antalet klasser programmet rekommenderar, tryck 
sedan på ”Apply  FIT” (se Figur 22). 
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Figur 22: Distribution Fitting fortsättning 

9. Gå sedan in på fliken ”Evaluation” och börja med att ha ”Sort according to” på 
”Chi-Square”, tryck sedan på ”Show”. 

10. Studera vad programmet rekommenderar för distribution (se Figur 23). De olika 
distributionerna som rekommenderas presenteras utefter hur väl de passar datat 
uppifrån och ner. I figur 24 passade en Lognormal distribution bäst för detta dataset. 
Ibland kan en distribution vara högst upp som inte finns i Facts, då väljer man den 
disitribution som är högst upp, av dem som finns i Facts. 

 

Figur 23: Förslag på distributioner 

11. Titta sedan på om Goodness-of-fit testet visar ”True” i kolumnen ”Result Chi” för 
den distributionen som programmet rekommenderat (se Figur 24). Om den 
distributionen visar ”False” på Chi-Square men ”True” på Kolmogorov-Smirnov 
eller Anderson-Darling, repetera steg 8 och ändra ”Sort according to” till det 
Goodness-of-fit test som istället visar ”True”. Klicka på ”Apply” och sedan ”Show”. 
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Figur 24: Goodness-of-fit test 

12. Om det finns för stor spridning på datat kommer det synas på Histogrammet men även 
Goodness-of-fit testet kan visa ”False” på alla. Ett exempel på data med jättestor 
spridning illustreras i Figur 25. Programmet rekommenderar distributionen 
”Lognorm” för datat som illustreras i Figur 25, samt att den visar ”True” för 
”Lognorm” i ”Kolmogorov-Smirnov” (Goodness-of-fit testet).  

 

Figur 25: Data med stor spridning 

13. Det är dock viktigt att fortfarande studera kurvan för distributionen som figur 26 visar 
för att se hur mycket data som går förlorat. Då kan det vara nödvändigt att dela upp 
datan så att man får flera distributioner. 
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Figur 26: Distributionskurva på dataset 

14. För att dela upp distributionen bör histogrammet studeras och sedan görs 
uppdelningen där det passar bäst. Vid uppdelningen betraktas toppar & dalar i 
distributionen. Studera X-axeln, ”Observed values” som visar längden på cykeltiderna 
och Y-axeln, ”frequencies” som visar hur ofta dessa förekommit. Uppdelning bör ske 
där datat når tydliga dalar för att få med så mycket data från topparna som möjligt.  

Ett exempel på hur ett antagande för uppdelning av distribution går till illustreras i 
Figur 27, där det i detta fall är tydligt att uppdelning skall ske vid 100. Detta betyder 
att cykeltider från 0-100 skall bli tilldelad en egen distribution och 100 och uppåt en 
egen.  

Återgå sedan till Excelbladet och markera endast dessa värden (spannet) och upprepa 
sedan steg 5.Det är dock viktigt att inte glömma att klicka på knappen ”Delete” under 
knappen ”Open” (steg 7) först för att säkerställa att det inte finns något data kvar i 
kolumnen. Exempel på en bra distribution illustreras i Figur 28. 

Ett tips är att söka på internet efter de olika distributioner som Facts stödjer och lära 
sig mer om dessa, hur de beter sig och hur de ska se ut. 

 
Figur 27: Exempel på uppdelning av distribution 
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Figur 28: Exempel på en bra distribution som får med mycket data 

15. Iterera denna process för varje operation. 
 

3.5 Föra in data i Dokument för Input Data Interface 
Nu när all data är uträknat är det dags att föra in det i Exceldokumentet som sköter 
dataöverföringen till FACTS.  

OBS! Ifall cykeltiderna i modellen skall följa distributioner går dessa inte att importera 
med hjälp av Input Data Interface (IDI). Detta verktyg kan enbart hantera konstanta 
cykeltider. Ifall arbetet skall ske manuellt väljs enbart korrekt distribution i FACTS för 
ett specifikt dataset på varje operation och sedan matas värdena in som figur 23 visar. 
Det kan förekomma att FACTS och DataFit kallar parametrarna för olika namn, till 
exempel Gamma distributionen (i DataFit kallas de Alpha och Beta men i FACTS kallas 
de Shape och Scale). Parametern till vänster i DataFit är alltid den första parametern i 
FACTS och vice versa.  

1. Börja med att öppna Exceldokumentet som heter ”Dokument för Input Data 
Interface”.  

2. I fliken ”Operationer” skall all data som rör operationsobjekten i 
simuleringsmodellen sättas in och det samma gäller för buffertar, disassembly 
stationer osv.  

3. Skriv in namnen på de olika operationerna som finns i simuleringsmodellen i 
kolumnen under ”Operation” (se figur 29). 

 

Figur 29: Inmatning av namn 

4. Upprepa steg 3 för resterande objekt i modellen. 

OBS! I alla flikar förutom ”Operation” och ”Buffer” heter denna kolumn ”Facts 
Object”. Detta för att namnmatchningen i IDI skall fungera korrekt. 
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5. Kopiera nu de cykeltider som tagits fram för de olika operationerna och klistra in dem 
bredvid rätt operation i kolumnen ”Process Time”.  

6. Upprepa steg 5 för tillgänglighet, (Availability) MTTR och eventuell buffertkapacitet 
(Capacity). Dokumentet skall nu innefatta alla objekt som finns i simuleringsmodellen 
och de parametrar som behövs tilldelade till dem. Klicka på spara och fortsätt till nästa 
steg.  

3.6 Överföring av data från Excel till FACTS 
Det är nu dags att tillsätta alla objekt med de parametrar som de behöver. 

1. Öppna upp modellen i FACTS. 

2. Tryck på ”Tools  Input Data Interface” (se figur 30). 

 

Figur 30: Input Data Interface 

 

3. I det nya fönstret som kommer upp, klicka på den gröna plussymbolen (se figur 31). 
Leta rätt på Exceldokumentet ”Dokument för Input Data Interface” och klicka på 
”Open”. 

 

Figur 31: Ladda in Exceldokument 

4. Ytterligare en ruta öppnas då upp som heter ”Select Sheets”. I detta fönster väljs vilka 
av flikarna i Exceldokumentet som skall importeras. Klicka på knappen ”Add All” och 
klicka sedan på ”Ok”. Trots att det i detta exempel inte finns något data i vissa av 
flikarna är detta inte något problem för överföringen. Fönstret kommer nu att se ut på 
liknande sätt (se figur 32).  
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Figur 32: Exceldokument importerat 

5. Kontrollera nu att alla namn i kolumnen ”Input Header” stämmer överens med 
namnen i kolumnen ”FACTS Types” i sektionen ”Input Objects and Data”. Gör detta 
för alla flikar som står under ”Mapping to FACTS”. Ifall allt stämmer överens, gå 
vidare till steg 7. 

Ifall eventuella problem stöts på och dataöverföringen behöver göras om är det enbart 
att klicka på knappen ”Remove All” bredvid listan med alla flikar och upprepa steg 3-
4. 

6. Om det är något namn som inte stämmer överens beror detta på att någon rubrik i 
Exceldokumentet har ändrats. Ifall namnen påminner om varandra kommer IDI oftast 
välja rätt parameter men ifall de inte gör det kommer fältet på höger sida vara tomt. 
Detta åtgärdas antingen genom att kontrollera dokumentet, skriva rätt namn och spara 
på nytt eller klicka på pilen till höger om den tomma raden i IDI och välja rätt 
parameter i rullgardinmenyn som faller ner (se figur 33). 
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Figur 33: Tillsättning av korrekt FACTS typ 

7. Kontrollera nu att alla namn i koumnen ”Input Object Names” stämmer överens med 
namnen i kolumnen ”Model Object Names” i sektionen ”Identify Model Objects” och 
upprepa detta för alla flikar. Ifall allt stämmer överens, gå vidare till steg 9. 

8. Ifall det är något namn som inte stämmer överens med ett annat beror detta på att 
namnen i Exceldokumentet inte är det samma som namnet i modellen. Ifall det är ett 
namn i modellen som inte stämmer och mängden objekt i modellen är densamma som 
mängden namn i dokumentet kommer IDI fortfarande kunna tillsätta datat till det 
objektet (se figur 34). 

 

Figur 34: Identify Model Objects 

Om detta inte är fallet betyder det att mängden namn i Exceldokumentet och mängden 
objekt i modellen inte är densamma. Då försöker antingen IDI tillsätta ett objekt som 
inte existerar eller så finns det något objekt i modellen som inte får något data från 
Exceldokumentet.  

Fall 1: Ifall det är ett objekt i modellen som saknas kommer sektionen ”Identify Model 
Objects” se ut som i figur 35. 
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Figur 35: Objekt i modell saknas 

Det är då bara att skapa ett nytt objekt i modellen, som i detta fallet skulle hetat 
”Operation 2”, och repetera importeringen med IDI.  

Fall 2: Ifall det är ett namn i Exceldokumentet som saknas kommer sektionen 
”Identify Model Objects” se ut som i figur 36. 

 

Figur 36: Namn i Exceldokument saknas 

IDI kommer då bara visa objekten som kan sammankopplas, eftersom det inte kan 
finna någon koppling mellan objektet i modellen och något namn i Exceldokumentet. 
Sättet att åtgärda detta på är att studera det data som finns i dokumentet och jämföra 
med både modell och de datablad som hämtats från datasystemen. När problemet har 
hittats återstår det bara att skriva in det korrekta namnet i dokumentet med allt data 
som hör till det, spara och repetera dataöverföringen.  

9. Klicka nu på knappen ”Update Model” sedan på ”OK”. Ifall meddelandet som visas i 
figur 37 kommer upp beror det på att det finns celler som är tomma i Exceldokumentet 
och IDI varnar då för detta. Det datat som finns i dokumentet kommer fortfarande att 
importeras till FACTS och de celler som är tomma kommer inte att påverka 
parametrarna i objekten.  

 

Figur 37: Errormeddelande IDI 

 Parametrarna i objekten har då fått allt data tilldelat till sig och modellen borde se ut 
som figur 38. Det enda som återstår är att skapa de olika varianter som source objektet 
skall producera och modellen är då redo att testas. 

 

Figur 38: Datainhämtning till modell klar 
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3.7 Verifiering & Validering 
Verifiera modellens beteende med berörd personal (lagledare & första linjens chef) på 
systemet som betraktats. 

För validering av resultatet på modellen finns två alternativ beroende på om tiderna 
registrerades korrekt i avsnitt 3.3.1: 

Alternativ 1: Om det registrerades korrekt i CAL, för muspekaren (i DUGA) till 
”Uppföljning  Rapporter” och välj den tid och produktionsarea som skall studeras. Här 
finns takt/h (TH i Facts) som simuleringsmodellen skall valideras mot. 

Alternativ 2: Om det inte registrerats korrekt i CAL måste produktionstiden beräknas 
manuellt. Ett exempel på detta för v.8 2018 redovisas i Tabell 1. Exemplet illustrerar 13 
slutdel variant montering där nattskiftet registrerats felaktigt i CAL. 

Tabell 1: Manuell framtagning av total produktionstid 

 Skift Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Tot   

Natt 2,9h 6,4h 6,4h 6,4h 6,4h 6,4h     34,9h   

Dag   8,6h 8,6h 8,6h 8,6h 8,6h     43h   

Kväll   9h 9h 9h 9h 0,6h     36,6h   

”Ej planerat”           8,4h 24h 21,1h 53,5h Skiftformsförlust 

                  168h Tillgänglig tid 

Raster/Möten/Underhåll                     

Natt                     

Dag   1,1h 1,1h 1,1h 1,1h 1,1h         

Kväll   1,1h 1,1h 1,1h 1,1h       9,9h Planeringsförlust 

                  

 168 - 
53,5 -
34,9 - 
9,9 =   

                  69,7h Produktionstid 
När produktionstiden beräknats gå till DUGA: 
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1. För muspekaren till ”Export  Avancerad Export”. 
2. Under ”Exportera” välj ”Takt time” och välj produktionsarea och 

tidsintervall. 
3. Under ”Workarea”, välj den sista stationen och tryck sedan på exportera. 
4. Beräkna Takt/h genom att i Exceldokumentet som öppnades efter 

exporteringen i steget ovan, under kolumnen ”PartsProduced” finns en siffra 
som skall divideras med produktionstiden. 

 
Slutligen bör en replikationsanalys utföras av modellen för att se modellens variabilitet.  
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Bilaga 2 
Systemets produktionsflöde
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Flödesschema – AGV systemets transportsträcka 
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Bilaga 3 
Intervju med tidigare operatör på varianten 
1. Stämmer det att man inte får förarbeta i OP0100 - 0600? 
Svar: Ja men kvällsskiftet gör det ändå. Vi på kvällen har alltid haft pressen på oss att 
producera mer, därför gör vi mer på vårt sätt och det måste vi för att hinna med. 

2. Hur går monteringen till nu när dem har förbjudit förarbete mellan dessa stationer? 
Svar: Mellan 0100 och 0600 måste man följa anvisningarna på tv skärmen exakt och göra 
varje delmoment för sig, och det i ordningsföljd innan du påbörjar nästa. Det är ett helvete 
fastän det “skulle bli lättare”, eftersom du får göra vissa moment flera gånger. 

3. Hur kommer det sig att det är så bara på OP0100 - 0600? 
Svar: Grejen är att det finns två olika chefer för olika områden på varianten sen är det tre 
lagledare på respektive område och nu tror jag till och med område 2 eller 3 har fördelats 
mellan 2 lagledare, så det är 3-4 lagledare på hela varianten. Alla vill jobba på sitt sätt. 

4. Vi fick fram att det gick 19 varianter på en hel veckas produktion, kan det stämma? 
Svar: Det låter lite, borde vara kanske det dubbla. 

5. Vi såg att AGV:n stannade till ofta på olika stationer, vad har du att säga om det? 
Svar: Olika motorer tar olika lång tid beroende på vilket område den är i. En motor kan i 
område 1 ta 5 minuter att göra medan i område 2 kan den ta 15 minuter att göra. Därför tycker 
jag att dockstationer är bra för mer komplexa och tunga delar som skall monteras. 

6. Förklara mer. 
Svar: Jo men innan dem flyttade variantlinen där den är nu hade vi dock station som fanns 
bortom själva linen. Där satte man på tunga saker och mer komplexa moment som tar tid. 
Detta gjorde att det inte störde linen så mycket och flöt på bättre. För varianter är dock station 
bra tycker jag. För nu om det blir materialbrist så är det ett helvete. Det ideala är ju att vi får 
batcher med 2 motorer som är högvolymare (alltså sådana som vi gör ofta) och 1 lågvolymare 
in till line. Men säg att det blir materialbrist, då får vi istället producera lågvolymare som tar 
tid och man istället släpar med dem.  

7. Vem är det som bestämmer vilka varianter som kommer i vilken ordning och just den 
här 2+1 volymen du beskrev? 
Svar: Det är en materialberedare som bestämmer batcherna och det är IT styrt. Dem försöker 
ju att styra det så att det blir jämnt flöde men det är så svårt eftersom vi har så mycket olika 
varianter att behandla. 

8. Slutligen, vad tror du skulle kunna underlätta för montörer? 
Svar: Låt operatörer bestämma mer och ta hand om monteringen. 
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