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Sammanfattning 

Vici Industri AB är ett företag som tillverkar vipparmar vilket är en ingående komponent i förbrän-

ningsmotorer. Segmentet som företaget verkar inom är den tunga fordonsindustrin och de är leverantör 

åt bland annat Scania och Volvo. Scanias vipparmar tillverkas i en produktionsprocess som kallas 

Scania DL. Uppgiften som tilldelades syftade till att undersöka nuvarande kapacitet, ta fram valid 

simulering för att därigenom påvisa kostnadseffektiva åtgärder.  

Data som krävdes för att validera simulering fanns inte i dåvarande dagsläge och därför krävdes ett 

grundligt undersökande av produktionsprocessens kapacitet. Det genomfördes även för att påvisa de 

brister som fanns i nuläget. Flertalet produktionstekniska verktyg användes till analysering för att nå 

korrekt rotorsak och utifrån det togs förslag, till åtgärder att tillämpa, fram. Dessutom togs valid simu-

lering fram som användes för att experimentera och påvisa effekten av de framtagna åtgärderna. 

Genom initial stopptidsuppföljning gick det bland annat att belysa att reaktionstiden stod för cirka 35 

% av stopptiden. Dessutom framkom de stopporsaker med högst frekvens som stod för största delen av 

stopptiden. Efter analysering av orsaker och framtagna åtgärder visades en möjlighet att i genomsnitt 

öka output med cirka 10 %. Arbetet i sig har gett en möjlighet att lyfta fram de slöserier som före-

kommer i produktionsprocessen och med hjälp av det framföra förbättringspotential. 
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Abstract 

Vici Industry AB is a company which main purpose is manufacturing of rocker arms which is a com-

ponent for combustion engines. Their segment is focused on the heavy vehicles and supplies compo-

nents for instance to Scania and Volvo. The Scania rocker arms is manufactured in a production pro-

cess that’s called Scania DL. The task that was assigned aimed to investigate the process current ca-

pacity, create a valid simulation and thereby bring forward cost effective actions.  

The data that was needed to validate the simulation did not exist at the current state and therefore, a 

thorough investigation of the production process capacity was needed. By the investigation, it was also 

found what errors and lacks that the process had. Many production engineering tools was used to reach 

correct root cause and by that, propositions to apply was brought forward. A valid simulation was 

produced to demonstrate the effect of the actions brought forward. 

By accomplishing capacity investigation it was highlighted that the reaction time was approximately 

35 % of the total stop time. The stop causes with the highest frequency that stood for the largest part of 

the stop time was shown. After analyzing the causes and actions it was shown that the output could be 

increased with 10 % on average. The work itself has made it possible to highlight the wastes in the 

production process and by that prove the enhancement potential.  
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1 Inledning 

1.1 Företagsbeskrivning 

Vici Industri AB är ett företag beläget i Skövde som bland annat tillverkar vipparmar, vilket är en 

ingående komponent i förbränningsmotorer. Företaget köper in råmaterial som bearbetas och monteras 

i sin tillverkningsprocess som har hög automatiseringsgrad. Vici startade sin verksamhet 1993 och har 

sedan dess, trots den ekonomiska ovissheten som rått i Sverige, lyckats bedriva gynnsam tillverkning. 

Kunderna är till antalet relativt få, men trots det sträcker sig marknaden runt om i hela världen. Hu-

vudsakligen levereras Vicis produkter till stora aktörer som Scania och Volvo. I nuläget sysselsätter 

Vici cirka 51 anställda inom olika områden.  

Under arbetets gång har företagets ägarförhållanden förändrats, vilket lett till att företaget kommer 

avvecklas och fabriken kommer i och med detta läggas ner. 

1.2 Produktbeskrivning 

Vipparmen är en ingående detalj i förbränningsmotorer och är belägen i motorns cylinderhuvud. Till-

sammans med kamaxeln har vipparmen som funktion att öppna och stänga ventiler i motorn. Ventiler-

na i sin tur påverkar flödet av luft in i förbränningskammaren och evakueringen av avgaser, som där-

med hjälper till att utsöndra den kraft som används för att driva fordonet framåt. Exempel på produk-

ten vipparm uppvisas i Figur 1. (Fredrik Karlsson, 2015) 

 

Figur 1, Produkten vipparm (VICI Industri AB, u.å.). 

1.3 Uppgiftsbeskrivning 

Vici Industri AB har, som det ser ut i dagsläget, redan hög utnyttjningsgrad i produktionsprocessen för 

vipparmar där 5-skift används och få planerade stilleståndstimmar är utlagda under veckan. Eftersom 

kundernas efterfrågan ökat och en ambition uppkommit internt gällande att öka effektiviteten och 

minska förluster, behöver produktionen nu skruvas upp än mer. Företaget saknar i dagsläget förtro-

ende för användningen av simulering, men är ändå intresserade av det som tillvägagångssätt eftersom 

det tillåter att testa idéer virtuellt innan fysisk implementering. 
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Förstudien, som arbetet hädanefter kommer benämnas som, syftar därför till att: 

 Undersöka och definiera processens nuvarande kapacitet 

 Skapa valid simulering 

 Ta fram kostnadseffektiva åtgärder som kan påvisas genom simulering 

 Utveckla arbetsstrategi för operatörer 1 

 Undersöka hur arbetet förhåller sig till hållbar utveckling  

1.4 Mål 

1.4.1 Projekt 

 Fastställa nuläget genom nulägesanalys (2015-03-20) 

 Inlämning av halvtidsrapport (2015-03-31) 

 Presentation av halvtidsrapport (2015-04-10) 

 Fastställa nuvarande kapacitet genom initial uppföljning (2015-04-15) 

 Skapa simulering överensstämmande med nuläget med minst 90 procents noggrannhet (2015-

04-22) 

 Ta fram förbättringsförslag som stödjer produktmålen (2015-05-17) 

 Inlämning av slutrapport (2015-05-22) 

 Presentation av examensarbete (2015-06-03) 

1.4.2 Produkt 

 Huvudmålet med examensarbetet är att ge förslag på de mest kostnadseffektiva åtgärderna för 

att öka Vicis output med tio procent. 

 Etappmål är att nå en ökning i output med fem procent 

 Etappmål är även att redovisa överenstämmelse mellan simuleringsmodell och verklighet 

inom 90 procent 

1.5 Omfattning/avgränsning 

Avgränsningarna för förstudien är bearbetningen av Scania DL-vipparmar som innefattas av två del-

liner. Den ena för lagerbockar medan den andra är för insug-och avgasvipparmar. Del-linerna förkla-

ras mer detaljerat i avsnitt 4.1. Skulle större haverier eller operatörsfrånvaro, på grund av exempelvis 

ledighet, uppkomma ska det bortses. Förstudien syftar alltså till att analysera vad som sker vid normal 

produktion i flödet. Följaktligen kommer den grundliga analysen av flödets kapacitet, så som de för-

bättringsförslag som tas fram, endast fokusera på interna händelser och komplikationer. 

1.6 Resursplan 

 Tillgång till programvaran FACTS Analyzer 

 Möjlighet till handledare inom programvaran FACTS Analyzer 

 Möjlighet till plats på företaget där rapportskrivning kan ske 

 Handledare på företaget 

 Samarbetsvilliga anställda 

 Handledare på högskolan för examensarbetet 

 Tillgång till högskolans bibliotek 

                                                      
1 Menas att utföras om tid finns 
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1.7 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling kan allmänt definieras med att dagens utveckling inte negativt ska påverka kom-

mande generationers möjlighet till samma välstånd som finns idag. I enlighet med Gröndahls (2011) 

åsikter kan hållbar utveckling förklaras med tre huvudområden, social rättvisa, ekonomisk tillväxt och 

bevarande av naturresurser. Författaren beskriver att hållbar utveckling bygger på samarbete mellan 

dessa. Följande tre områden påvisas i Figur 2, som avser att visa hur de tre förhåller sig till varandra 

för att uppnå hållbar utveckling, som beskrivs av det randiga mittpartiet. Gröndahl (2011) beskriver att 

hållbar utveckling innefattar förståelse och agerande för hur mänskligheten har inverkan på miljön. 

Ytterligare har hållbar utveckling en koppling mellan miljöaspekter och ekonomi, då de påverkar hel-

heten. Hållbar utveckling har även med politiska åsikter att göra, som i sin tur inriktas på etiska för-

hållningssätt. Det benämns av författaren bland annat ha med individers rätt till lika värde. 

 

Figur 2, De tre grundstenarna inom hållbar utveckling, fritt tolkad från Gröndahl (2011). 

 

Vidare nämner Wärneryd et al (2002) att trots kriser som uppstått inom tidigare nämnda områden kan 

de ändå medföra något positivt. Det medför att nödvändiga åtaganden måste ske vilket kan göra att 

nya mer effektiva lösningar förs fram. Tyvärr sker åtaganden och ageranden ofta för sent, alltså när en 

hållbar lösning redan är bortom räddning. 

Vicis ståndpunkt gällande hållbar utveckling syftar till att ha en väl fungerande miljöpolicy, kvalitets-

policy och jämställdhetspolicy.  

När det gäller bevarande av naturresurser arbetar Vici aktivt med att ständigt förbättra sin verksamhet 

med tanke på resursåtgång och oönskade slöserier. Det som bland annat tas upp är arbete med återvin-

ning, rening, avfallssortering och goda miljöval när det gäller transporter av material eller färdig pro-

dukt. 

Den ekonomiska tillväxten är något som Vici främst kopplar mot kvalitet. Det riktas i första hand åt 

ekonomi och kundnöjdhet, men som sekundärt bidragande faktor finns även miljötänket med. Vici 

arbetar bland annat med kvalitetsbrister som syftar till att minska kassationer och omarbete. När de 
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Figur 3, Dispositionsstruktur. 

faktorerna tas i beaktande anses de gynna företagets totalekonomi och dess marknadsandelar, vilket 

ger förutsättning för att aktivt sträva mot att bli bättre. 

Vad det gäller social rättvisa har Vici en jämställdhetspolicy. Policyn riktar in sig åt att alla individer 

ska ha samma förutsättningar för att genomföra arbetsuppgifterna. Jämställdhet ska även finnas med 

vid rekrytering av personal, då alla ska behandlas lika oavsett kön, läggning och etnicitet. Vici strävar 

efter att uppnå en jämn könsfördelning på alla nivåer inom organisationen. 

Miljö-, kvalité- och jämställdhetsarbetet är något som genomsyrar hela organisationen, från administ-

rativ nivå till den operativa kärnan. 

1.8 Disposition 

Rapportens struktur och dess ingående kapitel är baserade på den ordningen arbetet utförts i för att 

behagligt skapa förståelse under tiden rapporten studeras. Hur rapportens ingående delar samman-

hänger visualiseras i Figur 3. Eftersom den teoretiska referensramen och metodiken framtagits externt 

från förstudiens gång är den avskild i Figur 3, men visar ändå var den tas del av.  

2 Inledning 

Inledning innefattas av vad förstudien består av 

gällande mål, omfattning/avgränsning och in-

formation som berör företaget samt kort in-

formation om hållbar utveckling. 

Terminologi beskriver kortfattat begrepp som 

används i rapporten för att enklare skapa bättre 

helhetsförståelse. 

Nulägesanalys förklarar nuläget på företaget 

med hur avgränsat område är uppbyggt och 

fungerar. Även kapacitetsberäkningar och ope-

ratörers arbetssätt samt hur arbetet fungerar idag 

återfinns i detta avsnitt. 

Metodik innefattas av information om den 

övergripande metod som valts för förstudien 

och vad de olika indelningarna omfattas av. 

Ytterligare finns en mer praktisk uppdelning av 

projektets ingående delar och hur varje del står i 

relation till varandra. 

Teoretisk referensram beskriver den teori förstudien omfattar för komplett framtagande. Här åter-

finns bland annat hur arbete med simulering utförs, olika metoder för analysering av stopporsaker och 

TAK/OEE. 

Genomförande innefattar större delen av förstudiens tillvägagångsätt och de analyser som utförts för 

att uppnå resultat. 

Modellering beskriver hur arbetet gällande simulering gått till väga genom att följa den metod som 

beskrivs i den teoretiska referensramen. 
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Resultat omfattas av de resultat som framtagits under förstudiens arbetsgång. 

Diskussion belyser komplikationer och styrkor som uppkommit under arbetets gång. Även egna re-

flektioner tas upp i detta kapitel.  

Slutsats, framtida arbete och avslutande ord innefattar övergripande slutsatser om arbetets gång, 

resultat och vad som bör göras i framtiden för att upprätthålla förstudiens utfall. 

Referenser omfattar de böcker, artiklar, publikationer, webbsidor och bilder som används för kom-

plett sammanställande av rapport. 

Bilagor består av material som använts för komplett färdigställande av förstudien, men valts att ex-

kluderas från själva rapporten då det inte medför något till helhetsbilden. 
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3 Terminologi 

 

Buffertlager Används för att fånga upp svängningar mellan in-och utflöden. 

Cykeltid Tiden det tar från en process påbörjas på en produkt tills samma process 

återupprepas på nästa produkt. 

DMAIC Förkortning för Define (Definiera), Measure (Mäta), Analyse (Analysera), 

Improve (Förbättra) och Control (Styra). DMAIC är en metod som används 

inom förbättringsarbeten. 

Effektivitet Ser till relationen för hur väl resurser omvandlas till produkter eller tjänster. 

FACTS Analyzer Programvara för simulering som framtagits på Högskolan i Skövde. 

Flaskhals En resurs som är belagd med mer arbete än vad som finns tid till. 

Gemba Platsen där värdeökande aktivitet sker. 

Kapacitet Ett mått på utnyttjandegraden i flöden. 

LB Flödet där lagerbock bearbetas. 

MDT Förkortning för Mean Down Time, alltså genomsnittlig tid då maskin står 

still på grund av fel. 

MTBF Förkortning för Mean Time Between Failure och betyder genomsnittlig tid 

mellan fel. 

MTTR Förkortning för Mean Time To Repair och betyder genomsnittlig reparat-

ionstid. 

MWT Förkortning för Mean Waiting Time och betyder genomsnittlig väntetid. 

Orsak-verkan analys Analys som används för att bena ut och kategorisera orsaker till problem. 

Paretoanalys Analys som används för fördelning av mätetal för att utifrån dessa se vilka 

som ska fokuseras på. 

PIA Står för produkter i arbete och innefattar alla de produkter som befinner sig i 

ett processflöde. 

Replikationsanalys Används för att beräkna antalet replikeringar för att en simulering ska återge 

representativa data. 

Simuleringsmodell Används för att virtuellt skapa och testa olika scenarion innan fysisk imple-

mentering. 

Slöseri Aktiviteter som inte tillför något produktvärde och i och med det är något 

kunden inte vill betala för. 
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Spagettidiagram Verktyg för att påvisa slöseri som hänger samman med transport och rörelse. 

Verktyget används vanligtvis för att följa människa eller material i detta 

sammanhang. 

Steady-State När en simulerings uppvärmningstid pågått tillräckligt länge uppfattas den 

uppnått ett stadigt stadie, (eng: Steady-State), vilket blir ett bra utgångsläge 

för insamling av data från simuleringen. 

Styrande cykeltid 

 

Den längsta cykeltiden för utrustning i ett flöde, vilken bestämmer genom-

flödet av produkter. 

TAK/OEE Mått på processeffektivitet. TAK står för Tillgänglighet, Anläggningsutnytt-

jande och Kvalitetsutbyte. OEE står för Overall Equipment Efficiency och 

är engelskans synonym till TAK. 

Throughput (TH) Engelska översättningen för takt per timma och benämns även som output. 

VA Flödet där vipparmar bearbetas. 

5S Ett verktyg inom förbättringsarbete för att minska slöserier och därigenom 

öka produktiviteten. 

5-varför En enkel men effektiv metod för att nå rotorsak till problem. 
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4 Nulägesanalys 

4.1 Förklaring av produktionsprocessen 

Produktionsprocessen för Scania DL vipparmar är uppdelad i två separata flöden. I det ena flödet be-

arbetas lagerbockar och i det andra bearbetas själva vipparmarna, som hopmonterade utgör vipparm 

som komplett leveransenhet. I Figur 4 och Figur 5 illustreras layouter över bearbetningsflödena i dags-

läget. Flödena kommer följaktligen benämnas som följer: 

- Flödet där lagerbockar bearbetas = LB 

- Flödet där vipparmar bearbetas = VA 

Kapaciteten i avsnittet är idag enligt handledare teoretiskt hög, men utnyttjas praktiskt inte till fullo. 

Mycket arbete har tidigare genomförts för att optimera processtider i flödet, vilket gett inverkan på 

kapaciteten. 

Mycket av tiden då flödena står stilla är på grund av sporadiska fel, men än större andel står de kro-

niska för. Onödiga fel som uppstår och avhjälps utan att lösa rotorsaken för att undvika att de sker 

igen. De kroniska är överlag lätta att avhjälpa och tar heller inte mycket tid. Dock, i kombination med 

maskinövervakning som inte fungerar som den ska och ouppmärksamma operatörer medför det att 

stilleståndstiden blir onödigt hög.  

4.1.1 Lagerbock (LB) 

Lagerbocken bearbetas i flödet som är markerat med de blå pilarna, Figur 4. Flödet börjar med att 

operatören fyller på med ämnen för bearbetning i inbanan [1] till robotcell 1. Robot R1 [2] hämtar 

sedan fyra ämnen och placerar dem i fixtur 1 i bearbetningsmaskin SW1 [3]. När fixturen är fylld be-

arbetas ämnena. När det är klart plockar robot R1 ut ämnen ur SW1 [3] och placerar dem i översta 

läget i en avlastningsbuffert [4] med fyra platser. Ämnen placeras efter detta i fixtur 2 i SW1 [3] av 

robot R1 [2]. Bearbetning sker och ämnena placeras sedan i det undre läget i samma avlastningsbuffert 

[4], även den med fyra platser, som tidigare av robot R1 [2]. Robot R1 [2] hämtar sedan ett av ämnena 

ur det undre läget i avlastningsbufferten och placerar detta i härden [5]. Härdning utförs och robot R1 

[2] hämtar materialet och placerar det i en avkylningsstation [6]. Efter avkylningen förflyttas ämnet till 

palett [7] som har fyra platser. Proceduren upprepas tills palett är fylld. 
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Figur 4, Visar uppbyggnad av flödet för lagerbockar (LB). 
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Paletten förs sedan vidare via transportband till hämtposition [8] för robotcell 2. Här hämtas ett ämne 

från palett av robot R2 [9] som placeras i Okuma 1 [10] där ämnet svarvas. Sedan tas det svarvade 

ämnet av robot R2 [9] och placeras i en avblåsningsstation [11], läge 1. Ämnet förflyttas sedan till 

Okuma 2 [12] med hjälp av robot R2 [9] där ytterligare svarvning utförs. Efter detta placerar robot R2 

[9] ämnet i avblåsningsstationens 2:a läge. När avblåsningen utförts placerar robot R2 [9] ämnet i 

Akira [13] där borrning av oljekanaler sker. Ämnet tas sedan av robot R2 [9] och placeras i en hål-

tolksstation [14] där kontroll av ämnets oljekanaler genomförs. Robot R2 [9] tar sedan ämnet och flyt-

tar det vidare till robotcell 2:s sista station för att brynas. Denna operation är i direkt relation till hål-

tolken och kan därför ej särskiljas på bilden. Ämnet placeras sedan på palett på avlastningsplats [15] 

av robot R2 [9]. När palett fyllts på med fyra bitar förflyttas den vidare till en tvätt [16]. När tvättning-

en utförts förflyttas palett vidare, med hjälp av transportband, till station för avlastning [17] av färdig 

produkt, där de först slutavsynas och sedan placeras i pall manuellt av operatör. Tom palett förflyttas 

sedan från avlastning [17] till pålastning [7]. 

Mätning av produkter sker med bestämda tidsintervall, utefter operatörens egna arbetssätt och efter 

verktygsbyten. Dessa sker på platserna [17], [18] och [19]. 

4.1.2 Vipparm (VA) 

Vipparmen bearbetas i flödet som är markerat med orangea pilar, Figur 5. Flödet påbörjas även här 

med att operatören fyller på bearbetningsämnen i inbanan [1] till SW2:s robotcell 1. Robot R2 [2] 

hämtar sedan ett ämne och placerar detta i någon av bearbetningsmaskin SW2:s [3] fixturer. Fixturen 

fylls med fyra ämnen för att sedan påbörja bearbetning. När den är klar placeras ämnena på röd palett 

[4] för att föras vidare till en tvätt [5]. De röda paletterna har åtta platser och cirkulerar endast mellan 

robotcell 1 och robotcell 2. Ämnena förflyttas sedan vidare till robotcell 2:s plats för hämtning av äm-

nen [6]. 
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Figur 5, Visar uppbyggnad av flödet för vipparmar (VA).  
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Robot R2 [7] tar två ämnen som placeras i en bussningspress [8]. När pressning utförts förflyttas båda 

ämnena till Quick Tech [9] för att borras. När det genomförts för robot R2 [7] ämnena till en petstation 

[10] där oljekanaler kontrolleras. Denna finns inte utsatt på bilden på grund av att ritningen inte är 

tillräckligt uppdaterad. När kontroll utförts placeras ämnena på vit palett i avlastningsposition [11] av 

robot R2 [7]. Palett förs av transportbandet till en position där den byter bana[12], där det ses till att 

varannan palett är röd och varannan är vit, för att återigen tvättas. När det är gjort byter palett bana en 

sista gång för att tas till station för avlastning [13], som sker manuellt av operatör. 

4.2 Hur fungerar arbetet idag? 

Operatörernas arbetsuppgifter innefattar främst att hålla utrustningen i drift, alltså är felavhjälpning, 

materialtillförsel och ställ av verktyg de främsta uppgifterna. Ställ av verktyg sker på avskilt område 

från avsnittet. Operatörerna utför dessutom en del underhåll men en del överlämnas till avdelningen 

för underhåll. Om operatören känner att den kan avhjälpa situationen själv görs det om tid finns. 

Skulle däremot flera stopp uppkomma samtidigt tillkallas underhåll för att snabbare få hela bearbet-

ningslinan i drift.  

När ett stopp uppkommer får operatören information om det via ljusfyr. Skulle felet inte avhjälpas 

inom fem minuter, registreras det som ett okodat stopp i datorn. Överskrider inte tiden för stoppet fem 

minuter registreras det automatiskt av systemet, dock utan orsak eller utrustning. Operatören ska där-

med koda stoppet med en härledd kod till vardera maskin, som sedan förs in Vicis stoppuppföljnings-

system Balthzar. Att kodningen blir gjord är därmed operatörberoende, vilket leder till att det inte all-

tid utförs.  

Utöver det som redan nämnts utför operatörerna även mätning på produkterna. Mätningarna som ut-

förs i LB kan ske parallellt med produktionen och medför därför inget bortfall av produktionstid för 

flödet. VA:s mätningar innebär däremot att flaskhalsen behöver avstannas för att utföras. Vissa är 

baserade på bestämda tidsintervall, medan andra mätningar sker baserat på operatörens arbetssätt. 

Hur operatörer prioriterar maskiner är väldigt situationsberoende, men även individberoende då inte 

alla arbetar på samma sätt. I regel med Vicis allmänna bestämmelser ska den maskin som är placerad 

tidigare i flödet ha högst prioritet, men det beror som sagt helt på situation och operatör.  

4.3 Beräkning av nuvarande kapacitet 

Styrande cykeltid i LB ligger på 68 sekunder, vilket genererar knappt 53 detaljer/timma. Styrande 

cykeltid i VA ligger på 66,5 sekunder, vilket genererar drygt 54 detaljer/timma. Enligt Vici tillhör 

styrande cykeltiden den utrustning i flödet som har längst cykeltid och som således är flaskhals. Alla 

cykeltider och de styrande cykeltiderna återfinns i Bilaga 4 - Processtider. Utifrån vad som borde fås 

ut per timma ihop med antalet instämplade timmar, som likställs med produktionstid, har den teore-

tiska maximala kapaciteten räknats ut.  

Vici baserar sin OEE på relationen mellan vad som borde fås ut och vad som verkligen producerades. 

Vad som borde fås ut beräknas genom att ta tiden då produktion avses ske dividerat med styrande cy-

keltid. Målet för OEE är 80 % vilket gav ett mål för uppnådd kapacitet. Med hjälp av Vicis uppfölj-

ningssystem erhölls OEE-tal för varje vecka som sedan kunde användas för att räkna ut den verkliga 

kapaciteten. Nämnd data återfinns i Diagram 1, Diagram 2 och Diagram 3.  
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Diagram 1, Jämförelse mellan teoretisk-, verklig- och målkapacitet, från uppföljningssystem för LB. 

 

 

Diagram 2, Jämförelse mellan teoretisk-, verklig- och målkapacitet, från uppföljningssystem för VA. 
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Diagram 3, OEE-tal Scania DL v.2-v.9 2015, från uppföljningssystem gällande avsnitt LB och VA. 
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5 Metodik 

5.1 Metod för examensarbete 

För att nå de mål som satts upp för examensarbetet krävdes ett noggrant planerat tillvägagångssätt. Till 

en början skulle en övergripande metod väljas och det landade till sist i att examensarbetet tillägnades 

DMAIC som metod. Valet föll på DMAIC eftersom uppdelningen för de olika faserna kändes mer 

applicerbart, jämfört med PDCA, på just detta arbete för att åstadkomma god uppstrukturering. 

Utifrån Metoden påbörjades arbete gällande att skapa förståelse för uppgiften och processen, för att 

därigenom identifiera lämpliga verktyg och metoder. Metoden används inom förbättringsarbeten och 

grundas, enligt Bicheno (2011), i följande fem steg: 

 Define (Definiera): Detta är det första steget inom Metoden och innebär kort och gott att defi-

niera vad som är viktigt för kunden och avgränsningarna för projektet. 

 Measure (Mäta): Gällande measure fastställs vilka parametrar som ska mätas och även hur de 

ska mätas. Det innefattar även att uppskatta hur väl prestationen är i dagsläget samt vilka mål 

som ska uppnås.  

 Analyse (Analysera): Innebär att orsakerna till avvikelserna ska finnas och även påvisa bevis 

på att de verkligen finns. Ett effektivt arbetssätt kring detta är 5-varför.  

 Improve (Förbättra): Här ligger fokus på förbättringen/förbättringarna som ska införas. Fast-

ställa vilka avvikelser som räknas som tillåtna och när allt implementerats även bevisa att för-

bättringar skett via statistik. 

 Control (Styra): Sista steget är control och innebär att styrning ska upprätthållas för att förbätt-

ringarna ska följas som de ska, men även att kontroller sker för att se om resultaten är riktiga. 
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Nästkommande tabell, Tabell 1, beskriver de moment som ingår i vardera del av DMAIC.  

Tabell 1, Modell över förstudiens övergripande Metod, indelad i de olika faserna. 

Define 

(Definiera) 

Utforma projektbeskrivning 

- Problembeskrivning 

- Avgränsningar 

- Mål 

- Tillvägagångssätt 

- Tidplan 

- Resursplan 

Measure 

(Mäta) 

Analysera processen för att se vilka problem som är påverkbara gällande: 

- Stopporsaker 

- Buffertar 

- Reaktionstid när maskiner stannar 

- Operatörens arbetscykel 2 

- Operatörernas prioriteringsordning när fler än en maskin står still 2 

- Operatörernas fördelning av arbetsuppgifter 2 

Mäta följande variabler för införande i simuleringsmodell: 

- Buffertstorlekar och bufferttider 

- MTTR, MTBF, DT och Tillgänglighet 

Fastställande av hur parametrarna ska mätas för bästa resultat.  

Analyse 

(Analysera) 

Analysera problemen som framkommit och bryta ned dem för att finna rotorsak genom: 

- Paretoanalys 

- Orsak-verkan analys 

- 5-varför 

Framföra fasen visuellt. 

Improve 

(Förbättra) 

Föra in parametrarna i simuleringsmodellen och identifiera vad som kan påverkas, samt 

hur det påverkar. 

Ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att minska stilleståndstiden. 

Control 

(Styra) 

Ta fram underlag för hur förbättringarna ska upprätthållas och efterföljas. 

 

                                                      
2 Menas att utföras om tid finns 
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5.2 Metodbeskrivning för arbetsgång 

Utöver DMAIC, som gäller för hela förstudien, valdes ytterligare indelning för att förtydliga förstudi-

ens arbetsgång. Detta ses i Figur 6 med särskiljning för vad för metoder som används under vardera 

fas och arbetsgången för förstudien.  

 

Figur 6, Uppdelning av förstudiens arbetsgång med tillhörande metoder och verktyg för faserna. 
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5.2.1 Förståelsefas 

För att skapa förståelse för vad arbetet skulle komma att innefatta spenderas i arbetets begynnelse 

mycket tid på företaget. Detta i enlighet med Imais (1997) teori gällande Gemba där det påvisas att det 

är viktigt att befinna sig nära processen. Både noggrant studerande av flödet och dess ingående utrust-

ning i form av egna observationer utfördes. Även informella intervjuer av anställda på företaget gjor-

des med syfte att besvara de frågor som uppkommit vid observation. 

Parallellt med granskningen av produktionsprocessen studerades litteratur för att söka stöd i vilka me-

toder som skulle tänkas behövas för att uppnå tillfredsställande resultat. Walla (2004) nämner att en 

teoridel är till för att återspegla redan känd lärdom.  

I enlighet med Hagberg och Henriksson (2010) samlades sedan data in för att skapa en utförlig mall 

till utformningen av stopptidsuppföljningen, då de trycker på vikten av att ha ett gott ursprungsläge. 

Vid utformandet av stoppuppföljningsmallen togs i beaktande vilka utrustningar som skulle följas upp 

och hur stoppen skulle kategoriseras, för att skapa förutsättning till grundliga analyser.  

5.2.2 Utförandefas 

För att samla in bekräftad data om processen genomfördes sedan en stopptidsuppföljning. Båda flö-

dena uppföljdes samtidigt och samarbete, i kombination med att befinnas mitt i processen, medförde 

att alla stopp kunde upptäckas och dokumenteras. Loggningen innebar att fylla i när felet uppstod, när 

operatörerna upptäckte felet, när det avhjälpts, vilken utrustning felet var kopplat till och vad för typ 

av fel det var. Data gällande tiden för stoppen och den uträknade tillgängligheten kom sedan att an-

vändas i den tänkta simuleringen, medan stopporsakerna blev indata för analysering. 

När stopptidsuppföljningen slutförts togs simuleringsmodeller fram i programmet FACTS Analyzer. 

Arbetsgången baserades på Robinsons (1994) teori, med inslag av Banks et al (1996), för framtagning 

av simuleringsmodell och återfinns detaljerat beskrivet i kapitel 0. 

5.2.3 Förbättringsfas 

När all nödvändig data insamlats och sammanställts påbörjades analysering för att bena ut vad som 

ansågs vara påverkbar data. Analyseringen utgick från de metoder för förbättringsarbete som återfinns 

i avsnitt 6.6, 6.7 och 6.8 Genom analyseringen framkom att optimering av cykeltiderna och buffert-

storlekar inte behövde fokuseras på, utan att främst de stoppen som tar upp störst del av tiden och re-

aktionstiden var viktigast. Förbättringsförslag togs fram baserat på analysernas utfall och för att se hur 

mycket ett eventuellt införande skulle medföra, testades de i simuleringsmodellen. Utefter utfallen 

som förbättringsförslagen genererade kunde sedan beräkning göras för att se besparing vid införande.  
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5.2.4 Detaljerad indelning för arbetsgång 

Figur 7 visar arbetsgångens olika indelningar mer detaljerat än vad som påvisas i Figur 6, med vad 

som innefattas i varje fas och de olika metodernas förhållningssätt till varandra.3 

Processtider

Undersöka Balthzar

Nuläges-
analys

Utför 
stopptidsuppföljning

Genomför 
paretoanalys

Ta fram 
förbättringsförslag 

Skapa 
simuleringsmodeller 

för dagsläget

Testa förbättrings-
förslagen

Validera modellerna 
mot verkligheten

Ingående 
data till 

simulerings
modellerna

Dokumentera olika 
resultat

Dra egna slutsatser

Planera 
stopptidsuppföljning

Intervjuer med 
berörd personal

Genomför orsak-
verkan analys

Genomför 5-varför 
analys

 

Figur 7, Detaljerad indelning av faserna för förstudiens framfart. 

                                                      
3 Kvadraterna beskriver att någon form av arbete utförs. Romberna innefattas av insamlad data. 
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6 Teoretisk referensram 

6.1 Gemba 

Enligt Imai (1997) är ordet gemba ett vardagligt uttryck inom den Japanska kulturen. Författaren på-

pekar att gemba är den plats där den värdeökande aktiviteten, ur kundens perspektiv, sker. Det framgår 

även att gemba anses vara platsen i företaget där förbättringsarbete bör bedrivas och där information 

gällande företagets bedrifter kan erhållas.  

Imai (1997) hävdar att ledningen i organisationen bör ha en tät relation till gemba för att ha möjlighet 

att lösa eventuella problem som kan uppstå där. Författaren menar dock att innebörden av att hjälpa till 

vid gemba är något som de flesta ansvariga i företags ledningsgrupper inte förstår. De ser däremot 

gemba som källan till företagets brister. 

Enligt Imai (1997) benämns gemba med ett antal regler gällande ledningens sätt att bedriva ett tillfred-

ställande arbete. Den grundläggande regeln är att ledningen först försöker förstå gemba genom att 

befinna sig i närheten av där det händer. Det ska därför finnas en rutin som säger att varje gång ett 

problem uppstår, ska beslutsfattarna gå till gemba. Här ska förståelse skapas genom grundlig observat-

ion av berörd process.  

Bicheno (2011) nämner även att ledarskapet kan utvecklas och bli bättre om det befinner sig närma 

processen och tar till sig fakta. Viktigt att påpeka är, enligt Bicheno (2011), att förbättringsarbetet är 

förankrat i det som händer vid processen. Därför hävdar författaren att det inte endast bör bedrivas i 

kontorsmiljö.   

6.2 Datainsamling 

Hagberg och Henriksson (2010) nämner att datainsamling är en viktig del för att erhålla ett gott ut-

gångsläge när det kommer till grundliga analyser. Författarna beskriver att datainsamling kan använ-

das inom underhållsverksamheten. Här åsyftas bland annat insamling av data gällande störningstid och 

produktionsförluster. Det handlar först och främst om att framta data av hög kvalitet istället för kvanti-

tativ data. Författarna hävdar även att datainsamling ska kunna bidra i förbättringsarbeten. Ishikawa 

(1984) beskriver att olika metoder kan användas för att analysera data från exempelvis en stopptids-

uppföljning. Författaren nämner bland annat pareto- och orsak-verkan analys som lämpliga metoder. 

Skulle det visa sig att data saknas för att bidra till ett effektivt förbättringsarbete, trycker Hagberg och 

Henriksson (2010) hårt på att en mer omfattande uppföljning borde genomföras. 

6.3 Mätning av produktionsprocesser 

Mätning av en produktionsprocess innebär generellt sett att uppskatta utrustningens händelser som 

sker inom en bestämd tidsram. Innan påbörjande av mätning är det viktigt att klarlägga vilket syfte 

mätningen har. Det bör även finnas en grundtanke bakom om hur mätningen ska redogöras och stude-

ras, för att vidare bedriva ett gynnsamt förbättringsarbete. (Nord & Berndt, 1997) 

Nord & Berndt (1997) beskriver att händelser som sker i produktionsprocessen går att dela in i tre 

olika kategorier: 

 Haverier - fel som uppstår i utrustningen vilka avhjälps av underhåll 

 Små stopp - mindre fel i utrustningen som oftast inte uppmärksammas vid mätning 

 Brister - problem som kan ge upphov till haveri i slutändan 



 Optimering Scania DL Andreas Härström 

  Joel Ljungblom 

  2015 

21 

 

Mätning kan enligt Nord & Berndt (1997) genomföras på olika sätt, manuell mätning av operatörer, 

manuell mätning av extern part och med hjälp av ett automatiskt system. När det gäller mätning av 

extern part möjliggörs ett uppfångande av de mindre stoppen, vilket oftast inte fångas upp av produkt-

ionspersonal. Som extern part hävdar författaren att det går att engagera studenter. Vanligtvis utförs då 

mätningen manuellt i två veckor för att erhålla mätetal som är relevanta för förbättringsarbete. Med 

hjälp av extern part finns möjlighet att utföra mätningen på en automatiserad produktionsprocess. 

När det gäller automatiska system innehåller de funktionen att registrera alla stopp och dess längd med 

enbart liten insats från den som bedriver arbete kring utrustningen. Insatsen kan variera beroende på 

vilket system som är integrerat i utrustningen, där det till exempel kan förekomma att operatören be-

höver koda vilken typ av stopp som uppkommit. Gällande små stopp kan det förekomma att de ham-

nar under en kategori utan att benämnas med en kommentar som förklarar orsaken. (Nord & Berndt, 

1997) 

6.4 Driftsäkerhet 

Hagberg och Henriksson (2010) beskriver att driftsäkerhet kan likställas med tillgänglighet med tre 

underliggande kategorier enligt följande: 

 Tillgänglighet 

o Funktionssäkerhet 

o Underhållsmässighet 

o Underhållssäkerhet 

6.4.1 Funktionssäkerhet 

Funktionssäkerheten hos berörd utrustning menar Hagberg och Henriksson (2010) har med möjlighet-

en att upprätthålla den funktionalitet som krävs utan att stanna på grund av fel. För att beräkna funkt-

ionssäkerheten hos utrustning används en parameter som kallas för MTTF, se Ekvation 1Ekvation 1 

(genomsnittlig tid tills fel uppstår, eng: Mean Time To Failure). (Hagberg & Henriksson, 2010) 

 

 

Ekvation 1, Beräkning av MTTF enligt Hagberg och Henriksson (2010). 

De operatörer som sköter utrustningen spelar en stor roll i hur funktionssäker den är. Operatören ska, 

för att uppnå hög funktionssäkerhet, upprätthålla driftsfunktion, övervaka för att upptäcka fel som kan 

leda till stopp och slutligen underhålla utrustningen. (Hagberg & Henriksson, 2010) 

6.4.2 Underhållsmässighet 

Möjligheten att uppmärksamma fel, visualisera utrustningens status och avhjälpa fel har med under-

hållsmässigheten att göra. En god underhållsmässighet framhäver ett mer komplett underhåll och där-

med kortare reperationstider. Underhållsmässighet benämns som parametern MTTR, se Ekvation 2 

(genomsnittlig reperationstid, eng: Mean Time To Repair). (Hagberg & Henriksson, 2010) 
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Ekvation 2, Beräkning av MTTR enligt Hagberg och Henriksson (2010). 

Felupptäckbarhet är en underliggande faktor till underhållsmässighet. Den innefattar möjligheten att 

minimera tiden som ägnas åt att felsöka och upptäcka felet. (Hagberg & Henriksson, 2010) 

6.4.3 Underhållssäkerhet 

Hagberg och Henriksson (2010) förklarar även att underhållssäkerhet innefattas i driftsäkerhet. Det 

omfattar tiden från att ett fel uppstår tills avhjälpande åtgärder påbörjas. Hagberg och Henriksson 

(2010) betecknar underhållssäkerheten med MWT, se Ekvation 3 (genomsnittliga väntetiden, eng: 

Mean Waiting Time). (Hagberg & Henriksson, 2010) 

 

 

Ekvation 3, Beräkning av MWT enligt Hagberg och Henriksson (2010). 

Författarna påpekar ett antal olika variabler som påverkar underhållsmässigheten. Bland dessa finns 

tillgång på reservdelar och teknisk data, kompetens och kvantitet hos underhåll och vad för maskiner 

som finns till förfogande. (Hagberg & Henriksson, 2010) 

6.4.4 Tillgänglighet 

Författarna Hagberg och Henriksson (2010) benämner begreppet tillgänglighet med följande:  

”Tillgängligheten beskriver i vilken utsträckning som anläggningen klarar krävd funkt-

ion under en bestämd tidsperiod, tex under ett kalenderår, eller över ett bestämt antal 

drifttimmar”(Hagberg & Henriksson, 2010, s.43). 

Enligt Hagberg och Henriksson (2010) beräknas tillgängligheten på följande sätt: 

 

 

Vid beräkningen av den tillgängliga tiden krävs visst beaktande vid analysen. Den möjliga driftstiden 

bör definieras på ett sådant sätt att det bemöter företagets standard. Företagets standard måste även 

klargöra om vilka stopp som klassificeras som planerade och oplanerade. Tidsrymden som används i 

beräkningen ska vara tillräckligt lång för att få en representativ studie. En tillgänglighetsstudie som 

visat sig hög under en lång period kan ge en falsk bild över hur bra utrustningen faktiskt är. När en 

tillgänglighet för berörd utrustning är framtagen är det viktigt att analysera den noga. Analysen kan 

således bestå av noggrant studerande av antalet stopp och dess orsaker. (Hagberg & Henriksson, 2010) 

6.5 TAK/OEE 

Hagberg och Henriksson (2010) nämner begreppet TAK, vilket innefattar tillgänglighet, anläggnings-

utnyttjande och kvalitetsutbyte. Utifrån dessa kategorier hävdar författarna att mätningar kan göras för 
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att få ut en tillverkningsprocess kapacitet. Enligt Hagberg och Henriksson (2010) går mätningarna att 

genomföras på olika nivåer i processen. Det går exempelvis att göra på enskild utrustning eller på spe-

cifikt avsnitt i produktionen. Något som författarna påpekar vara viktigt är att tydliggöra om en redo-

visning av TAK-värdet är för en specifik produkt eller för samtliga produkter. När det gäller att be-

räkna de olika kategorierna inom TAK, utförs detta på följande sätt enligt Hagberg och Henriksson 

(2010): 

Tillgänglighet: Se avsnitt 6.4.4  

Anläggningutnyttjande:  

Kvalitetsutbyte:  

Utrustningseffektiviteten (TAK):  

6.6 Paretoanalys 

Freivalds et al (2014) nämner att en paretoanalys kan användas för att fördela ett antal mätobjekt i 

storleksordning. Hagberg och Henriksson (2010) menar att utifrån uppradning av mätetal i storleks-

ordning, är det möjligt att se vilka som är betydande att fokusera på. I paretoanalysen nämner även 

Freivalds et al (2014) att en procentuell fördelning genomförs för att fördela mätetalen i två kategorier. 

För att dela in mätetalen används en regel som kallas för 80/20-regeln. Freivalds et al (2014) beskriver 

att 80/20-regeln innebär att 80 % av effekterna anses komma ifrån 20 % av orsakerna. Utifrån uppdel-

ningen av mätetalen hävdar Ishikawa (1984) att det ger möjlighet att fokusera på problemen och eli-

minera de med störst verkan. Vidare menar författaren att analysen ofta förankras i ett stapeldiagram, 

se Diagram 4, vilket möjliggör en bättre överblick. 

 

Diagram 4, Exempel på paretoanalys visualiserad med ett stapeldiagram. 
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6.7 Orsak-verkan analys 

Enligt Ishikawa (1984) används orsak-verkan analysen för att bena ut förhållandet mellan orsak och 

verkan av ett problem. Johansson (1997) beskriver att analysen förankras i ett diagram som liknar en 

fisk med olika ben där huvudorsakerna kan bindas till vardera ben. Enligt Bicheno (2011) benämns 

huvudkategorierna med följande: 

 Människa 

 Maskin 

 Metod 

 Material 

 Mätning 

 Miljö 

Vidare hävdar Johansson (1997) att diagrammet, se Diagram 5, används som ett verktyg för att synlig-

göra problemets alla ingående delorsaker. Författaren menar även att det är en bra idé att genomföra 

en brainstorming i samråd med ett flertal individer för att få många infallsvinklar.   

 

Diagram 5, Orsak-verkan diagram, fritt tolkad från Hagberg och Henriksson (2010). 

 

6.8 5-varför 

5-varför är en enkel men effektiv metod att använda för att nå rotorsaken till problem. Tillvägagångs-

sättet för den innefattar, precis som namnet antyder, att ”varför” ställs fem gånger. Metoden bygger på 

att inte bara den till synes uppenbara orsaken till problem nås, utan även att de underliggande orsaker-
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na ska finnas. Viktigt när den utförs är att flera personer deltar för att skapa diskussion och erhålla fler 

infallsvinklar till problem än om en person gör den. (Bicheno, 2011) 

6.9 Kroniska – och sporadiska förluster 

Fel som kan uppstå i utrustningar kan allmänt delas in i två kategorier, sporadiska och kroniska. Enligt 

Ljungberg (2000) kallas de förluster som får maskiner att stå en längre tid, det vill säga haverier, för 

sporadiska stopp. De kroniska menar han är de som förekommer ofta, exempelvis programmeringsfel 

som kräver att program behöver startas om. Han påpekar även att de sporadiska är väldigt svåra att 

bedöma när de sker, medan de kroniska är lättare att förutse.  

Både de sporadiska och kroniska felen spelar stor roll i utrustnings utnyttjande. Tyvärr är det ofta end-

ast de sporadiska som åtgärder utförs på för att de inte ska uppkomma igen, trots att de kroniska oftast 

står för större delen av stilleståndstiden. (Ljungberg, 2000) 

 Diagram 6 visualiserar relationen mellan förlusternas inverkan i relation till det optimala tillståndet. 

 

Diagram 6, Kroniska - och sporadiska förluster, fritt tolkad från Ljungberg (2000). 

 

6.10 Optimalt tillstånd 

För att nå optimalt tillstånd måste definitionen av det kännas till. Den definieras enligt Ljungberg 

(2000) som ”i nyskick” eller ”krävd funktionsduglighet med tillfredsställande resultat”. Författaren 

påpekar att de stora felen ofta läggs märke till medan småfelen upptäcks när verklig produktion jäm-

förs med det optimala tillståndet.  

Vägen till att uppnå optimalt tillstånd för maskiner består, enligt Ljungberg (2000), främst av att redu-

cera de sex stora förlusterna: 

Stopptid 

1. Utrustningsfel och avbrott 

2. Ställtid och justeringar 

Hastighetsreduktion 

3. Tomgång och småstopp 

4. Reducerad hastighet, förlängd cykeltid 
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Kvalitetsförluster 

5. Defekter i processen 

6. Reducerat utbyte, uppstartsförluster 

Kategoriseringen har skett utefter Hagberg och Henrikssons (2010) koppling mot TAK-konceptet.  

6.11 Cykeltid 

Rother (2001) kännetecknar cykeltid som den tiden från och med berörd produkt påbörjar förädling i 

sin process tills nästa produkt påbörjar förädling. Samma gäller även för operatörer, alltså tiden det tar 

från att ett arbetsmoment påbörjas för en produkt tills det återupprepas på nästa produkt. För att mäta 

cykeltid krävs att observation genomförs. 

Ljungberg (2000) nämner vidare att cykeltiderna inte får variera mellan maskinerna i ett produktions-

avsnitt. Han påvisar att det medför mycket onödig väntan och produktionsavsnittet kan heller inte pro-

ducera mer än vad den långsammaste maskinen tillåter. 

6.12 Flaskhals 

En flaskhals kan enligt Bicheno (2008) allmänt definieras som en resurs som är belagd med mer arbete 

än vad som finns tid till. Resursen kan vara i form av en maskin eller person. 

Ljungberg (2000) nämner i sin bok om TPM att flaskhalsar medför systemförluster så som tappad 

produktion. Detta styrks av Bicheno (2011) som vidare nämner att flaskhalsen begränsar företag från 

att tjäna mer pengar. Det är alltså den som avgör genomflödet i en fabrik. 

Enligt Goldratt et al (1993) är det inte bara viktigt att belägga flaskhalsen till 100 % utan också att 

säkerställa det som går in i flaskhalsen är till rätt kvalitet. Kvalitetskontroller ska alltså ske före flask-

halsen. 

Det finns ett antal generella skrivelser som bland annat både Lumsden (2006) och Bicheno (2011) 

påvisar. Exempel på dessa är olika former av ”en timme förlorad i en flaskhals är en förlorad timme 

för hela systemet” och ”en inarbetad timme innan flaskhalsen påverkar inte systemets output eftersom 

den timmen inte ger någon effekt”.  

6.13 7+1 slöserier 

Slöserier kan allmänt förklaras som aktiviteter som inte tillför något produktvärde och i och med det är 

något kunden inte vill betala för. 

6.13.1 Överproduktion 

Detta slöseri, som också anses vara det värsta enligt bland annat Bicheno (2011), innebär att produkt-

ion sker för säkerhets skull. Det kan även ses som att mer tillverkas än vad kunden vill ha, som Peters-

son (2009) benämner det. Målet är att tillverka efter JIT (Just-In-Time), alltså rätt produkt i rätt tid i 

rätt kvalitet, vilket inte uppfylls vid överproduktion. Det medför även flera andra typer av slöseri och 

att fel kanske inte upptäcks i tid, men även att arbetstempot ökar vilket medför större risk för fel 

(Bicheno, Ny verktygslåda för Lean: Filosofi, transformation, metoder och verktyg, 2011). 
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6.13.2 Väntan 

Näst i ordningen, enligt Bicheno (2011), är väntan och benämns av Petersson (2009) som tid som inte 

utnyttjas eftersom väntan på nödvändiga resurser pågår. Petersson (2009) exemplifierar det med 

material som inte anlänt i tid eller personal som inte är i tid till möten, där det sistnämnda även kan 

skapa stor frustration. Bicheno (2011) hävdar vidare att väntetider är en stor fiende till att uppnå jämn 

produktion. 

6.13.3 Onödiga rörelser 

Onödiga rörelser är något som går hand i hand med ergonomi, det styrker både Bicheno (2011) och 

Petersson (2009). Författarna påpekar även att det inte bara är negativt ur ergonomisynpunkt utan har 

även påverkan på produktiviteten, eftersom onödiga rörelser medför att stationer tar längre tid än vad 

dom borde. Exempel på onödiga rörelser är att böja sig eller sträcka sig. Bicheno (2011) tillägger att 

5S är användbart för att motverka detta slöseri.  

6.13.4 Transport 

Både Bicheno (2011) och Petersson (2009) visar samtycke om att transport verkligen inte är något 

som tillför produktvärde och är således heller inget beställaren vill betala för, såvida det inte gäller till 

beställaren. Att mycket transporter sker inom företaget är ett tydligt tecken på att layouten har stora 

brister. Petersson (2009) utpekar spagettidiagram som ett användbart hjälpmedel för att visualisera 

slöseri gällande transport. 

6.13.5 Lager 

Onödigt stora lager tar inte bara plats, de bygger även kapital och ökar ledtiderna. Det hävdar både 

Bicheno (2011) och Petersson (2009) som även nämner att lager döljer problem. Lager kan innebära 

både lager av råmaterial och PIA, såväl som färdigvarulager. Författarna påpekar slutligen att risk 

också finns att värdeminskning kan uppstå om produkter blir omoderna. 

6.13.6 Defekter 

Tillverkning av defekta produkter ger upphov till antingen omarbete eller skrotning som Bicheno 

(2011) uppmärksammar. Petersson (2009) nämner att det vanligtvis handlar om dokument som inte är 

rätt ifyllda gällande ordrar. Vidare påpekar han att resurser ska tillföras för att finna rotorsak, genom 

exempelvis fem-varför, till varför det uppstår. Slutligen påpekar han att följande fråga bör ställas: 

”Var skapas felen och vad i processen är det som gör at det inte blir rätt från början?” 

(Petersson, 2009 s.95). 

6.13.7 Överarbete/felaktiga processer 

En av slöserierna skiljer sig böcker emellan. Medan Petersson (2009) nämner det som överarbete me-

nar Bicheno (2011) att det gäller felaktiga processer. Peterssons (2009) synsätt benämns med extra 

arbete som utförs, som kunden inte vill betala för, genom att till exempel leverera produkter med 

högre kvalitet än vad som efterfrågats. Ett annat exempel författaren tar upp är att alldeles för stora 

råämnen används vid exempelvis svarvning. Det medför mer slitage på utrustning samtidigt som mer 

processtid krävs än om mindre råämnen används. 

Bicheno (2011) riktar det mer åt att överdimensionerade verktyg används, snarare än vad som egentli-

gen räcker. Genom att ha en stor maskin istället för flera små maskiner som utför alla uppgifter läggs 

högre press på att den maskinen alltid behöver vara igång än om det hade funnits flera mindre maski-
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ner. Målet är att ha maskiner som precis klarar det som efterfrågas. Det är också lättare att bedriva 

underhåll på flera små maskiner än på en stor samt att de övriga kan producera under tiden en av ma-

skinerna underhålls (Bicheno, 2011). 

6.13.8 Outnyttjad kompetens 

Detta slöseri, som även benämns som outnyttjad kreativitet av Bicheno (2011), ses enligt Petersson 

(2009) som ett tillägg till de övriga sju slöserierna och riktas mot de mjuka värdena. Författaren menar 

att det kan handla om allt från förbättringsförslag som aldrig förs upp till ytan, till att olycksfall och 

tillbud förekommer. Bicheno (2011) exemplifierar det bland annat genom: 

”Att inte använda medarbetarnas kreativa hjärnkraft” (Bicheno, 2011, s.30) och ”Att 

inte lyssna” (Bicheno, 2011, s.30). 

6.14 Händelsestyrd simulering 

Händelsestyrd simulering (eng: discrete-event system simulation) är simulering baserad på numeriska 

analyser för framtagning av simuleringsmodeller. Modellen som framtas körs virtuellt och skapar en 

artificiell loggning som sedan används för att se systemets kapacitet. (Robinson, 1994) 

En simulering är en kopia av en verklig process och kan antingen tas fram manuellt eller med hjälp av 

en dator. Simuleringar används för att testa olika alternativ och dess utfall innan fysisk implemente-

ring sker. De kan göras både på ett nuvarande system för att se hur små förändringar påverkar, men 

kan även tas fram redan i designfasen hos projekt. (Banks, Carson, & Nelson, 1996) 

Bland de stora fördelarna med simulering finns att risker i flödet enklare kan undvikas, förbättring av 

ledtider, minskad operatörskostnad och större förståelse för flödet. (Robinson, 1994) 

Följande kapitel behandlar simulerings alla ingående delar och fakta är hämtad från Robinson (1994) 

om inget annat anges.  

6.14.1 Problemdefinition 

Identifiera problem och definiera målen 

Det allra första i simuleringsprocessen menas med att definiera problemet som lösning ska finnas på. 

Genom att ha problemet definierat möjliggörs att målen för projektet enklare kan fastställas. Ett mål 

kan till exempel vara att minska den genomsnittliga väntetiden i flödet med en minut och således 

uppnå kortare genomloppstid. 

Definiera experimentella faktorer och rapporter 

När mål och problem definierats är det dags att ta fram vilka metoder som kan vara till hjälp, exem-

pelvis experimentering med lagerstorlekar. Metoderna som tas fram kallas även för experimentella 

faktorer. När faktorerna tagits fram behövs ett spann för värdena på faktorerna definieras. Finns till 

exempel inte plats för mer än 15 lagerplatser sätts 15 alltså till ett övre gränsvärde. Sedan ska metod 

för införande av olika värden bestämmas. Det kan till exempel ske genom uppladdning till databas 

eller uppdatering av datafil. Efter detta ska val av rapport, som modellen ska ge, bestämmas. Det görs 

genom att se över vad för värden som ska rapporteras, välja metod för redovisning och slutligen fastslå 

hur den ska redovisas. 



 Optimering Scania DL Andreas Härström 

  Joel Ljungblom 

  2015 

29 

 

Bestäm omfång och nivå på modellen 

Nästa steg gäller simuleringens omfång och vilken nivå på noggrannhet den ska innefatta. Är till ex-

empel fallet att ett flöde har en flaskhals kanske inte hela flödet behöver vara med, utan istället bara 

simulera just den biten av flödet. Gällande nivån på noggrannhet kan fallet vara att det egentligen bara 

är en maskins cykeltid som är relevant för simuleringen. Variabler såsom skiftformer och antal opera-

törer ska i det fallet alltså väljas att inte ha med. Grundregeln för detta är att ta med minsta möjliga 

variabler, men ändå uppfylla de uppsatta målen. 

Insamling och analysering av data 

Steget efter simuleringens omfång och noggrannhet omfattar datainsamling och analys. Här ska först 

all data som kan tänkas behövas radas upp såväl som vilka som ska ansvara för insamlingen. Viktigt är 

också att fastslå en tidpunkt då datan måste vara insamlad. Vidare ska även metod för införande av 

datan bestämmas. Det kan ske bland annat genom att datan skrivs in direkt i simuleringens kod. Det 

kan också vara bra att kategorisera datan, exempelvis genom vilka data som har möjlighet att samlas 

in, vilka som inte kan samlas in vid tillfället men senare under projektets gång och till sist vilka som 

inte kommer kunna samlas in överhuvudtaget med den tid och de resurser som finns.  

Något som alltid är svårt att hantera är förändringar. Gällande just simulering brukar ett datum sättas 

där det efter den tidpunkten inte tillåts några förändringar. Skulle förändringar behöva göras trots detta 

är det viktigt att ha det i åtanke gällande modellens noggrannhet. Skulle den eventuella förändringen 

dock vara avgörande för modellen tillåts ändå i vissa fall införande av förändringen. 

Ta fram projektspecifikation 

Det sista steget inom fasen för problemdefiniering gäller en projektspecifikation. Här samlas det som 

tidigare tagits fram för att finna konsensus och överenskommande kring specifikationen. Här är sista 

chansen att ändra den och den förändras tills specifikationen är helt korrekt. Specifikationen fungerar 

även som ett verktyg för att intyga simuleringsmodellens validitet och trovärdighet, men även för att 

slippa ändringar som påverkar modellen. Projektspecifikationen kan ses som en referenspunkt under 

och efter projektet.  

6.14.2 Uppbyggnad och testning av modell 

Strukturering av modell 

Nu är det dags att börja skissa på och ta fram själva simuleringsmodellen. Det är viktigt att börja med 

att ta fram en struktur för hela modellen innan den börjar genereras i en dator, för att undvika att onö-

dig ombearbetning i efterhand, eller som Robinson (1994) uttrycker:  

”[…] a day on paper saves a month on a computer.” (Robinson, 1994, s.129-130). 

Uppbyggnad av modell 

Robinson (1994) påpekar följaktligen att uppbyggnaden av modellen i datorn innefattar tre steg. Kod-

ning, dokumentering och verifiering. De tre stegen ska inte utföras i någon specifik ordning för avkla-

rande utan ska ske i en form av iteration med små steg.  

Verifiering 

Banks et al (1996) nämner att det som är svårast vid framtagandet av en simuleringsmodell är att be-

kräfta att modellen faktiskt stämmer överens med verkligheten. Därför trycker författarna på att det är 
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viktigt att försöka återskapa en tillräckligt representativ modell som återspeglar verkligheten. Banks et 

al (1996) hävdar även att oavsett hur stor skillnad det är mellan modell och verklighet, kommer det 

alltid förekomma ifrågasättande gällande modellens trovärdighet. Trovärdigheten av modellen be-

nämns även ha en stor betydelse i förmågan för beslutsfattare att ta korrekta beslut. 

Enligt Banks et al (1996) krävs att modellen representerar verkligheten för att den ska kunna verifie-

ras. Därför krävs det enligt författarna att processens struktur, parametervärden och ingående operat-

ioner stämmer överens med verklig data. Robinsson (1994) nämner att den grafiska uppbyggnaden 

spelar en stor roll i om hur väl modellen kan tolkas. 

Validering 

Banks et al (1996) hävdar att validering är den överordnade processen som innefattar jämförande om 

hur modellen beter sig i förhållande till verkligheten, som sker genom kalibrering av modellen. Själva 

valideringsprocessen innefattar jämförande mellan modellens- och verklighetens utfall, vilket kan ske 

både subjektivt och objektivt. Den subjektiva bedömningen omfattar analys av modellens utfall och 

inkluderar parter som har förståelse och kunskap om processen. Objektiv bedömning sker med hjälp 

av information om hur modellen beter sig och även dess utfallsdata som modellen genererar. Banks et 

al (1996) hävdar att kalibrering mellan modell och verklighet är en upprepande process som fortsätter 

tills ett tillräckligt bra resultat uppnås. Författarna nämner även att om ett tillfredställande resultat inte 

upprättas med modellen, bör utföraren återgå till kalibreringen.  

En simuleringsmodell som är skapad genom studier utförda på det verkliga systemet stämmer aldrig 

överens med verkligheten direkt. Det krävs därför mer arbete för att få modellen att komma närmare 

det verkliga systemet. Under utvecklingsfasen av en simuleringsmodell bör en noggrannhet bestäm-

mas som modellen ska uppnå. Denna noggrannhet bestäms av de parter som är involverade i projektet. 

Kostnad, tid och mödan bör tas i beaktande för att avgöra hur noggrann modellen faktiskt behöver 

vara. (Banks, Carson, & Nelson, 1996) 

Enligt Robinsson (1994) finns ett flertal olika metoder för att bestämma noggrannheten av modellen. 

Visuell validering och granskning av likheten med det riktiga systemet är två applicerbara metoder 

som följaktligen kommer tas upp. 

Den visuella valideringen innefattar grundlig granskning av modellen, vilket sker genom att modellen 

körs en bestämd tidsperiod. Under simuleringen hävdar Robinsson (1994) att ett antal frågor bör bli 

besvarade, till exempel varför stor köbildning uppstår vid någon av operationerna. Robinsson (1994) 

nämner även att modellen bör visas upp för de som är direkt och indirekt berörda. Under uppvisningen 

går det även att köra flera scenarion med olika ingångsvärden för att få reaktioner på om modellen är 

pålitlig. 

En granskning av det verkliga systemet sker enligt Robinsson (1994) med hjälp av historiska data. 

Data kan exempelvis vara vilken kvantitet av produkter i arbete som finns i flödet och hur stor output 

processen kan förmedla. Författaren påpekar att det är viktigt att överväga användandet av varierad 

data. Ytterligare finns ett test som beprövar systemets artificiella intelligens, ett så kallat Turingtest. 

Testet baseras på genererad data gällande exempelvis output från modellen och verkligheten. Under 

Turingtestet visas data från simuleringsmodell och verklighet, utan någon som helst indikation på vil-

ken som hör hemma var, för en individ som känner till systemet. Individen ska då försöka åtskilja de 

två olika resultaten från varandra. Visar det sig omöjligt att se skillnad mellan de olika resultaten anses 

modellen vara nära validitet. 
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6.14.3 Experimentering 

Inför experimentering 

När modellen färdigställts och både verifierats och validerats är det hög tid att börja experimentera 

med modellen. Men för att få fram rimliga data behöver först 4 parametrar definieras. Uppstartstid, 

startförhållanden, antal replikeringar och under hur lång tid varje replikering ska pågå. För att be-

stämma dessa finns ett antal olika metoder att ta till hjälp. 

Uppstartstid 

Eftersom simuleringsmodellen vanligtvis startas utan några som helst resurser, så som PIA, behöver 

den köras en tid för att ge ett representativt resultat. För att lösa detta körs oftast simuleringen tills den 

nått ett stadie där den uppfattas inneha stadigt stadie (eng: steady-state). Skulle observationer påvisa 

att simuleringen återger en stadig genomloppstid efter exempelvis tio timmar är det alltså den tiden 

som ska användas.  

Viktigt att tänka på när detta används är att inte snåla. Skulle för kort tid användas finns risk att syste-

matiska fel förekommer vilket ger en snedvriden bild av simuleringen. 

Startförhållanden 

Ytterligare ett alternativ som är användbart är att istället fastställa förhållandena vid uppstart. Genom 

att använda denna metod undviks det tidsödande momentet med att behöva köra simuleringen i exem-

pelvis tio timmar var gång. Ingående variabler som fastställs genom detta är bland annat materialresur-

ser och PIA. En nackdel med denna metod är dock att värdena kan vara svåra att erhålla, framförallt 

om anläggningen simuleringen ska användas på är i en tidig fas av utnyttjande.  

Det förekommer dock simuleringar helt utan startförhållanden. Det handlar främst om inrättningar 

som inte hanterar material på samma sätt som industrin gör, exempelvis banker och flygplatser.  

Antal simuleringar 

Skulle simuleringen endast köras en enda gång skulle troligtvis missvisande värden erhållas. Det är 

därför viktigt att bestämma hur många simuleringar ska göras för att presentera tillfredsställande och 

rättvis data.  

Det första tillvägagångssättet gällande antalet simuleringar är en tumregel och innefattar kort och gott 

att tre till fem simuleringar räcker. Skulle tillfredsställande resultat ej uppnås med det kan slutsatsen 

dras att modellen aldrig ens borde byggts upp som den gjort.  

Genom att köra modellen flera gånger uppnås högre noggrannhet för varje replikering. Metod två 

handlar egentligen om att besvara följande fråga: Kommer ännu en replikering nämnvärt påverka nog-

grannheten av resultatet? 

Längd på replikeringar 

Längden på replikeringarna varierar beroende på anläggningen, men tumregeln är att tio till tjugo 

provtagningar ska kunna tas per replikering. Skulle händelser i replikeringen ske med mycket låg fre-

kvens behöver replikeringarna alltså vara längre än om händelser skulle ske mycket frekvent.  
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En mer fördjupad metod att använda är att först identifiera nyckelpunkter hos simuleringen. Modellen 

kör sedan sin uppstartstid och en gång enligt tumregeln samt två gånger, de båda sista med samma 

längd. Om de tre simuleringarna medför liknande resultat är längden på de två sista representativ.  

Genomförande och analysering av resultat 

Genomförande 

Nu när de ingående delarna i varje experiment definierats är det dags att bestämma hur många experi-

ment och vilken sorts experiment som ska utföras. Robinson (1994) påvisar två sätt för att välja typ av 

experiment. Det ena handlar som att jämföra alternativ baserat på vissa kriterier där exempelvis be-

kräftelse av utfallet sker gentemot den riktiga anläggningen eller två olika uppbyggnader av anlägg-

ningar testas mot varandra. Det andra riktar sig åt att variera experimentella faktorer, exempelvis la-

gerstorlekar tills ett visst mål är uppnått. Båda riktar åt att uppnå god kundnöjdhet. Antalet experiment 

kan enligt Robinson (1994) enkelt räknas ut genom att ta antalet konfigurationer av de experimentella 

faktorerna upphöjt med antalet experimentella faktorer.  

Inför experimentering är det viktigt att utse vilka experimentella faktorer som är viktiga och som kan 

ha stor påverkan för att uppnå de uppsatta målen. För att göra detta finns tre sätt. Det första riktar sig 

åt att analysera datan. Det går ofta att dra slutsatser gällande vad som kan ha stor påverkan. Det andra 

gäller att intervjua personer som är experter på systemet. Robinson (1994) uppmanar dock att någon 

form av analysering av faktorerna sker för att säkerställa att fakta är korrekt. Det tredje, och sista, in-

nebär att småskaliga tester utförs för att enkelt se effekten av vardera faktor. Att be en sakkunnig om 

information om faktorerna eller att analysera datan är oftast enklast, men testerna ger vanligtvis en mer 

ingående genomgång.  

Analysera resultaten och dra slutsatser  

Det är alltid viktigt att analysera resultaten som framtas under experimenten, främst genom att jämföra 

om utfallet uppfyller målen som satts. Två metoder finns till förfogande för att genomföra det och de 

är poänguppskattningar och spridningsmätning. 

Poänguppskattningar handlar om att utfallet från olika modeller jämförs replikeringar emellan. Först 

tas snittutfallet fram och sedan avvikelsen. Värdena som framtas ger vägledning till vilken modell som 

medför högst trovärdighet. Skulle till exempel det verkliga systemet ha output på 40 detaljer per 

timma och den ena modellen ger ett utfall på 37 detaljer per timma, medan den andra ger 41 detaljer 

per timma, kan slutsatser dras att den sistnämnda modellen är mest trovärdig. 

Innan en slutgiltig slutsats kan dras behöver en känslighetsanalys utföras. Den baseras på att under-

sökningar utförs på viss data genom att se om små ändringar av den förändrar lösningen.  

6.14.4 Färdigställande av projekt och implementering 

Kommunicera resultaten 

När projektet nått denna fas är det dags att framföra resultaten som framkommit. Detta är viktigt både 

ur kundens synvinkel, men även för att nya idéer ska kunna uppkomma och att överenskommelse upp-

nås gällande de föreslagna rekommendationerna. Detta kan utföras både genom en skriftlig rapport 

eller genom en muntlig presentation.  
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Implementera föreslagna förbättringar 

För att de framtagna rekommendationerna ska implementeras lyckat är det viktigt att bestämma tre 

saker. Vem som ska ansvara för implementeringen, ta fram en plan för utförande och slutligen över-

vaka utfallet.  

Färdigställ dokumentationen 

Sedan ska projektets dokumentation ses över. Eftersom det som tagits fram kan behöva användas i 

framtiden ska den ses över medan projektet är någorlunda ”färskt”.  

Gå igenom genomfört projekt 

När dokumentationen uppdaterats och kompletterats är det dags för det genomförda projektet att 

granskas. Här bedöms vad som gått bra, vad som gått dåligt och hur de olika angreppssätten i projektet 

kan förbättras till nästa gång.  

Utför fortsatt simuleringsarbete 

Slutligen ska ett avslutande angreppssätt väljas. Det kan i vissa fall vara viktigt att hålla modellen 

uppdaterad under tiden rekommendationerna implementeras. Viktigt här är att personen som har an-

svar för modellen hålls uppdaterad med förändringar för att modellen ska bevara sin validitet.  

Ibland kan fallet innebära att det redan tidigt i projektets gång identifierats ytterligare arbete som kan 

genomföras på anläggningen. Om modellen sedan tas fram efter ett tag är det viktigt att inte tro att 

modellen är valid, utan jämförelser ska utföras och ändringar på modellen ska införas innan något 

arbete kan påbörjas.  

6.15 FACTS 

FACTS Analyser är ett simuleringsprogram som används för att minska tiden som krävs för uppbygg-

nad av modeller och experimentering med dem. Ng et al (2007) menar att programmet hanterar över-

gripande anläggningens effektiva processtider såväl som materialhantering på en konceptuell nivå. 

Programmet är utformat utefter ledorden simpelt och neutralt. Det ger användaren ett unikt gränssnitt 

som tillåter att snabbt skapa en konceptmodell att arbeta med och utvärdera. Gränssnittet i FACTS 

Analyzer återspeglas i Figur 8. 
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Figur 8, Gränssnitt i simuleringsprogrammet FACTS Analyzer. 

 

6.16 Maskinövervakning 

Enligt Johansson (1997) är övervakning av produktionsutrustning en viktig del för att minimera förlo-

rad produktion i sin process. Författaren nämner att utrustning för maskinövervakning historiskt sett 

delats in i subjektiv och objektiv övervakning. Den subjektiva bedömningen är främst baserad på fy-

siska upplevelser, så som se och lyssna. Objektiv bedömning kräver någon typ av logiskt system som 

genererar värden som sedan används för att korrigera. Johansson (1997) påpekar även krav som ställs 

på system för övervakning av maskiner. Systemet ska bland annat med egen logik avbryta arbetet om 

arbetet anses åsamka skada på utrustningen. En indikation ska snarast signalera den som är berörd och 

signalen ska även vara lätt att tolka för att underlätta felsökning. 

När det gäller användning av larmindikatorer trycker Johansson (1997)  på vikten av att placera den 

korrekt. Författaren menar att indikatorns placering ska vara ute i produktionen i anknytning till ut-

rustningen för att operatören ska känna större ansvar. Enligt Johansson (1997) kan indikation av larm 

exempelvis visas genom fysiska lampsignaler eller med kod som utläses i utrustningens styrsystem. 

Det är viktigt att ha god maskinövervakning för att upprätthålla hög effektivitet och säkerhet. Det 

första som uppmärksammas vid bristande maskinövervakning är minskad produktivitet. Genom att 

använda system som identifierar maskinens status kan vissa övergripande faktorer förbättras. Bland 

dem finns produktionens tillförlitlighet och den operativa effektiviteten som i sin tur minskar den to-

tala produktionskostnaden. De system som används i dagsläget kan, tack vare teknologin, vara upp-

kopplade mot internet eller via ett mobilt nätverk, vilket möjliggör att operatörer exempelvis kan med-

delas via deras mobiltelefon. Det medför snabb responstid, vilket i sin tur ger minskad MDT för ma-

skiner. Möjligheten att använda sådant system kan i många fall vara avgörande för om ett företag kan 

vara kvar och konkurrera i den bransch som de verkar inom. (Wang, Tse, & Lee, 2006) 
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6.17 Buffertlager 

I boken Logistik – grunder och möjligheter benämner Storhagen (2011) buffertlager med följande:  

”Buffertlager är en beteckning som främst används för produkter i arbete inom produkt-

ionen för att beskriva lager som fångar upp svängningar mellan ett inflöde och ett ut-

flöde.”(Storhagen, 2011, s.121). 

Som komplettering påpekar Storhagen (2011) att denna form av lager används när störningar i leve-

rans förekommer för att säkerställa att leverans ändå kan ske.  

För att ta fram kvantiteten på buffertens storlek finns möjlighet att använda en känslighetsanalys. Den 

innefattar erfarenhetsmässig undersökning om vilka störningar som kan uppstå samt hur pass leverans-

säkra företagets leverantörer är. (Storhagen, 2011) 

6.18 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserade arbetssätt är en stor del för att uppnå en stadig, effektiv och pålitlig process, som är 

grund för förbättringar. Standardiserade arbetssätt kopplas lätt samman med operatörer och montörer, 

men är lika viktigt på golvet som för ledningen gällande exempelvis hur kommunikation sker och 

budgetering. Bara för att ett visst arbetssätt tagits fram betyder inte det att det är skrivet i sten, utan 

kommer ett nytt sätt upp till ytan ska det testas för att se om inte nuvarande arbetssätt kan bli än bättre. 

(Bicheno, Ny verktygslåda för Lean: Filosofi, transformation, metoder och verktyg, 2011) 
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7 Genomförande 

7.1 Stopptidsuppföljning 

För att samla in bekräftad data om produktionsprocessen genomfördes en stopptidsuppföljning. Den 

utfördes under fyra dagar under dagskift fördelat på två veckor, vilket resulterade i varierad kvalitativ 

data, i överensstämmelse med Hagberg och Henrikssons (2010) teori gällande datainsamling. Båda 

flödena uppföljdes samtidigt och samarbete, i kombination med att befinnas mitt i processen, medför-

de att alla stopp kunde upptäckas och dokumenteras. I uppföljningen användes ett egenkomponerat 

Excel-dokument, se Tabell 2, för att smidigt föra ner de stopp som uppkom. Loggningen innebar att 

fylla i när felet uppstod, när operatörerna upptäckte felet, när det avhjälpts, vilken utrustning felet var 

kopplat till och vad för typ av fel det var. I dokumentet fanns funktionalitet framtagen som summerade 

tider och även beräknade mätetal, såsom exempelvis MTTR och tillgänglighet, för att enkelt vidare 

användas i de tänkta simuleringsmodellerna. 

Tabell 2, Urklipp från egenkomponerad stoppuppföljningsmall som visar exempel på stopporsaker och beräkningar. 
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Resultat av stopptidsuppföljning 

Under uppföljningen förekom enstaka större haverier fördelat på båda flödena vilket innebar att upp-

följningen tog längre tid än planerat. Redan i projektspecifikationen tydliggjordes att större haverier 

inte skulle medräknas då endast ”normal” produktion skulle studeras. Det förekom även stopp som 

inte skulle medräknas eftersom de inte ansågs normala. Det innefattas av en luftkontroll som används 

för att kontrollera att produkten är korrekt uppspänd i en svarvutrustning. Kontrollen larmade trots att 

den var korrekt uppspänd eftersom underhållspersonal valt att höja känsligheten på den för att säker-

ställa att krasch inte sker igen, då det nyligen inträffat. 

Datan som framtagits via stopptidsuppföljningen kom sedan att sammanställas, se Bilaga 1 - Summe-

rade stopporsakerför resultat av stopptidsuppföljningen. Sammanställningen var främst till för att få 

fram vilka stopporsaker som skulle fästas avseende vid i paretoanalysen. Sammanställningen användes 

även till för att se hur stor andel av stopptiden som var reaktionstid. I Diagram 7 påvisas den procentu-

ella fördelning av stopptiden som konstaterats av studien. 

 

Diagram 7, Procentuell fördelning av stopptid som uppmärksammades vid stopptidsuppföljningen. 

 



 Optimering Scania DL Andreas Härström 

  Joel Ljungblom 

  2015 

38 

 

7.2 Paretoanalys över stopporsaker 

När sammanställningen utförts påbörjades analysering av stopporsaker. Här tillämpades metoden pare-

toanalys. Metodens huvudsakliga syfte är att med hjälp av 80/20-regeln påvisa vilka mätetal som står 

för störst inverkan. Till hjälp för att lätt visualisera vilka stopporsaker som skulle fokuseras på använ-

des ett stapeldiagram, se Diagram 8.  

Resultat av paretoanalys 

Diagrammets värden är ett genomsnitt som sedan fördelats per dag när stopptidsuppföljningen genom-

fördes. De gröna staplarna i diagrammet är de stopporsaker som i enlighet med den ackumulerade 

procentsatsen påvisar nära 80 % av felen. De sex stopporsaker som påvisat störst inverkan valdes att 

gå vidare med i orsak-verkan analys. Det som står inom parentes syftar till vilken utrustning orsaken 

tillhör. 

 

Diagram 8, Paretodiagram över de mest relevanta stopporsakerna från stopptidsuppföljningen. 
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7.3 Fördjupad förklaring av stopporsaker 

Verktygsövervakningssystemsrelaterat (VA) 

Systemet som idag används för övervakning av verktyg har mycket bristfällig funktion. Ibland larmar 

systemet för att fel uppstått trots att det inte är något fel, medan det ibland inte larmar trots att det är 

fel. Funktionen medför att produktionstid går till spillo i flaskhals samt att onödiga kassationer inte 

fångas upp. Det orsakar dessutom att maskiner används till produkter som egentligen ska kasseras som 

således klassificeras som onödigt slitage.  

Tomt på paletter för avlastning (LB) 

Paletterna som lagerbockarna placeras på måste avsynas med viss frekvens för att tillgodose robotcell 

1 med paletter. Sker detta inte tillräckligt ofta stannar hela robotcell 1, där LB:s flaskhals är placerad. 

Det finns en lampa som ska påvisa när avsyning bör ske men i dagsläget fungerar inte lampan alls som 

den ska.  

Mätning av vipparmar (VA) 

För att utföra mätning av vipparmar efter verktygsbyte, eller vid bestämt tidsintervall, krävs att opera-

tören måste beträda robotcell 1. Det medför att VA:s flaskhals stannar upp och därmed ger en minskad 

genomströmning av produkter. 

Programmeringsrelaterat (LB) 

I robotcell 2 för LB stannar roboten ibland utan specifik orsak. Skulle detta uppkomma påvisar ljusfy-

ren inget larm förrän efter 5 minuter då ett automatiskt larm ges för att den stått stilla för länge. Opera-

tören kan givetvis uppmärksamma felet om den ser att roboten står stilla trots att den inte ska det. Om 

roboten i detta läge har en artikel i sitt gripdon behöver den släppa artikeln i backen för att kunna 

återgå till ursprungsläge. Arbete kring detta har genomförts, vilket medfört förbättringar men många 

av stoppen som uppstår hos roboten finns fortfarande kvar. 

Spåna mellan verktyg och spindel (VA) 

När verktygsväxling sker i flaskhals för VA kan det ibland hamna en spåna mellan verktyget och spin-

deln. Det som händer är att luftkontrollen, som ser till att verktyget är korrekt uppspänt, inte uppnår 

godkänt värde och därmed larmar. Maskinen kan i sin tur inte fortsätta sin bearbetning och förlorad tid 

i flaskhals är ett faktum. Arbete har utförts i form av optimering av renspolningen, vilket medfört att 

stoppen minskat men är långt ifrån optimalt tillstånd.  
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Palett hamnade fel och kunde ej föras vidare från robotcell 2 (LB) 

I LB:s robotcell 2 fastnar ibland en pallet som innebär att hela cellen stannar. Ursprungsläget ska vara 

att när sista artikeln från en palett är hämtad ska sedan nästa färdigbearbetade artikel, efter att paletten 

förts från avlastning till pålastning, placeras på den paletten. Den paletten som ska fyllas med färdiga 

artiklar höjs upp från transportbandet medan den fylls och sänks sedan ner när den är full. Skulle där-

emot otakt uppstå genom att fel antal artiklar finns på bakomvarande palett kan den hamna under den 

framförvarande som leder till att den fastnar och att den ej kan föras vidare. Detta visualiseras i Figur 

9.   

 

Figur 9, Palettproblematik i LB:s robotcell 2. 
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7.4 Orsak-verkan analys & 5-varför över stopporsaker 

De stopporsaker som uppmärksammats i paretoanalysen och den höga reaktionstiden var de som val-

des att fokusera på i orsak-verkan analysen. För att nå rotorsak till varje problem användes metoden 5-

varför, baserat på det som framtagits i orsak-verkan analyserna. Analyserna genomfördes i samråd 

med handledare på Vici för att säkerställa att korrekta infallsvinklar och relevanta rotorsaker nåddes. I 

orsak-verkan analyserna valdes tre huvudkategorier: maskin, människa och metod. Utifrån huvudkate-

gorierna delades vardera orsak in för att sedan utse den mest väsentliga huvudkategorin.  

Resultat av orsak-verkan analys & 5-varför 

Orsak-verkan analyserna resulterade i vilken/vilka delorsaker som skulle utredas med 5-varför. Den/de 

orsakerna har i analyserna markerats med röd text. Orsak-verkan analysen för verktygsövervaknings-

systemsrelaterat återfinns i Diagram 9 och 5-varför analysen efterföljande. Resterande analyser med 

resultat finns i Bilaga 2 - Orsak-verkan analys och Bilaga 3 - 5-varför. 

 

Bristfällig funktion hos

verktygsövervakningssystem

Fel i programmering

Bristande engagemang

Nya operatörer

 

Diagram 9 Orsak-verkan analys över ’Verktygsövervakningssystemsrelaterat’. 

 

Bristfällig fintrimning/uppdatering av verktygsövervakningssystemet 

Varför? För att extern part behöver involveras för att fintrimma systemet 

Varför? För att kunskap om systemet inom företaget saknas 

Varför? För att kunskap inte ansetts vara tillräckligt viktig för att hålla verktygsövervakningssystemet 

uppdaterat 

Varför? För att problemet med verktygsövervakningssystemet inte lyfts upp till ytan 

Varför? För att produktionsteknik inte ägnat tid åt att analysera problemet med verktygsövervak-

ningssystemet 
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Varför? För att det har varit svårt att motivera att ägna tid åt problemet med verktygsövervakningssy-

stemet då den ansetts ha mindre betydelse 

Varför? För att ett välfungerande utvärderingsverktyg eller uppföljningsmetod saknats för att bearbeta 

problemet med verktygsövervakningssystemet 

7.5 Förbättringsförslag 

Förbättringsförslagen som framtagits är baserade på vad som tagits fram i 5-varför analyserna. Resul-

tatet av samtliga förbättringsförslag, så som kostnadsbesparing vid införande, avhandlas i kapitel 9. 

Optimerad larmhantering (Hela produktionsprocessen) 

Förslag till: ”Reaktionstiden för hög”. 

En första lösning på den höga reaktionstiden är att se över funktionen för samtliga ljusfyrar så de, först 

och främst, över huvud taget fungerar. De ska ses över, och rättas till om så behövs, för att bekräfta att 

de upprätthåller rätt funktion i varje situation. För att sedan vidmakthålla funktionen hos ljusfyrarna 

ska operatörerna föra vidare information om de upptäcker avvikelser hos dessa. 

En mer omfattande lösning är att införa ett helt nytt larmhanteringssystem. Eftersom operatörerna inte 

alltid befinner sig nära maskinerna innebär det att ljusfyrarna inte kan uppmärksammas från hela ar-

betsområdet. Den tänkta lösningen ska då innebära att operatören bär med sig en form av sökare, even-

tuellt integrerat i en telefon, som larmar direkt när en utrustning är i behov av betjäning. 

För att undvika att situationer, liknande de som är idag, uppkommer i framtiden behöver mer tid och 

möda läggas i projekt- och installationsfasen. Vici behöver även se över hur dagliga avvikelser hante-

ras och följs upp för att säkerställa mer effektiv drift. Vad som även behöver undersökas är hur utvär-

dering av utrustning sker idag för att se alternativa verktyg för noggrannare utvärdering. Betydelsen av 

det behöver sedan bevisas för beslutsfattarna för att de ska inse att förbättring behöver ske.  

Vid införande av optimerad larmhantering i simuleringsmodellen har det utgåtts från att reaktionstiden 

inte helt går att eliminera, men att den kan sänkas med 90 %.  

Eliminering av falsklarm för verktygsövervakningssystem (VA) 

Förslag till: ”Verktygsövervakningssystemsrelaterat (VA)”. 

Baserat på det som framkommit i 5-varför analysen valdes först och främst att lägga fokus på genom-

förande av en uppdatering för verktygsövervakningssystemet. Systemet sköts och uppdateras av extern 

part och efter diskussion med handledare på företaget framkom att en uppdatering skulle ta cirka en 

vecka. Större delen av den tiden skulle endast gå till att övervaka att uppdatering skett som den ska. 

Själva ingreppet skulle alltså inte medföra speciellt långt avbrott i utrustningen. Rutiner behöver även 

tas fram för att uppdatering ska ske löpande. 

Ytterligare skulle även personal på Vici kunna utbildas inom systemet. Det skulle medföra att uppda-

teringar kan utföras oftare och att Vici inte behöver rätta sig efter extern part. 

För att koppla an till rotorsak som framtagits behöver metoder och verktyg för grundligare utvärdering 

framtas, och även bevisas nödvändiga för beslutsfattarna, för att förebygga att liknande situationer inte 

uppkommer i framtiden. Exempel på verktyg här är simulering som tillåter testning av system virtuellt 

redan i projektfas.  
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Eliminering av situation där SW1 saknar paletter för avlastning  (LB) 

Förslag till: ”Tomt på paletter för avlastning (LB)”. 

Lösningen innefattar samma som nämnts gällande ’Optimerad larmhantering’. 

Möjliggörande att genomföra mätning av vipparmar utan att stoppa flaskhals  (VA) 

Förslag till: ”Mätning av vipparmar (VA)”. 

Vid analysering av problemet framkom en lösning baserad på hur det ser ut gällande mätningen i LB. 

Där sker nämligen mätningen på en plats mellan robotcell 2 och tvätten. Genom att flytta tvätten när-

mare robotcell 2 skulle en plats på transportbandet frigöras och således vara tillgänglig för mätning av 

operatör, utan att avbrott hos någon utrustning behöver uppstå. 

Mer möda och tid behöver ägnas i projektfasen, men även installationsfasen, för att undvika att lik-

nande situationer, som de som är idag, uppstår i framtiden. 

Eliminering av situation där spåna hamnar mellan verktyg och spindel i SW2 (VA) 

Förslag till: ”Spåna mellan verktyg och spindel (VA)”. 

Som tidigare nämnts har arbete skett gällande optimering av renspolning, men fortsatt arbete krävs för 

att uppnå minskad stopptid på grund av detta. 

Vad som även behöver utföras är att se hur kommunikation mellan produktionsteknik och operatörer 

sker idag för att se hur det kan ske på ett mer tillförlitligt sätt. Som fördjupning av detta bör även det 

dagliga systematiska förbättringsarbetet kartläggas, för att finna var brister uppkommer och sedan 

åtgärdas.  

Eliminering av programmeringsrelaterade stopp hos robot R2  (LB) 

Förslag till: ”Programmeringsrelaterat (LB)”. 

För att lösa problemen som finns idag behöver först och främst programmeringen för roboten ses över, 

vilket säkerligen skulle eliminera några av problemen. Fortsättningsvis skulle eventuellt personal kun-

nig inom programmering behövas på plats varje gång problem uppstår för att se över det just när det 

skett. Är inte detta möjligt ska operatören anteckna när i sekvensen det uppstår för att programme-

ringspersonal i efterhand ska kunna lokalisera problemet. 

Vad som även behöver genomföras är att se över verifieringen av robotprogrammering då den påvisats 

bristfällig. Verifiering som uppfångar alla tänkbara scenarion bör innefattas vid installation av utrust-

ning, men även när ombyggnad sker av utrustning som påverkar robotens programmering. Det förut-

sätter att mer resurser tillförs i projekt- och installationsfas. Vici behöver dessutom se över hur den 

dagliga avvikelsehanteringen sker, för att se hur den kan förbättras och således möjliggöra att stör-

ningar som dessa fångas upp. 
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Eliminering av situation där palett hamnar fel och ej kan föras vidare från ro-

botcell 2 (VA) 

Förslag till: ”Palett hamnade fel och kunde ej föras vidare från robotcell 2 (LB)”. 

En inte så rättssäker lösning är att informera operatörerna om vad som ska göras i situationer som 

dessa, alltså se till att varje palett alltid har rätt antal artiklar. Skulle detta inte hjälpa behövs uppskatt-

ningsvis ett stopp införas som möjliggör att en palett, på ett säkert sätt, kan stå mellan platsen där ar-

tiklar hämtas och platsen där de färdiga placeras. Stoppet skulle fungera som så att när paletten som 

ska fyllas med färdiga artiklar höjs upp, förs även stoppet upp. Det skulle medföra att paletten som ska 

fyllas med artiklar aldrig kommer i kontakt med bakomvarande palett, så länge den är på positionen 

där den ska fyllas, vilket medför att de aldrig kan störa varandras framfart. 

Precis som några av de övriga förbättringsförslagen behöver även här mer tid och möda läggas i pro-

jekt- och installationsfas. Här är det dock mer inriktat på hur analysering sker vid ombyggnationer i 

form av hur ombyggnationen påverkar kringliggande befintlig utrustning. För att upptäcka konsekven-

ser i tidigt skede går det även här att använda simulering som tillvägagångssätt. 

Summering 

Som synes är samtliga förbättringsförslag utformade utefter att först lösa problemen som finns idag. 

Vidare föreslås åtgärder som behöver vidtas för att undvika att situationer, liknande de som omnämns, 

uppkommer framtiden. Övergripande kan nämnas att förslagen till att lösa de problem som finns idag 

är väldigt spridda. De förslagen som ska undvika att liknande situationer uppkommer i framtiden kan 

generellt summeras med följande: 

- Lägg mer möda och tid i projekt- och installationsfas 

- Ta fram ett bättre fungerande utvärderingsverktyg att använda i projektfas 

- Se över och förbättra den dagliga avvikelsehanteringen 



 Optimering Scania DL Andreas Härström 

  Joel Ljungblom 

  2015 

45 

 

8 Modellering 

I enlighet med den teoretiska kunskap som uppnåtts baserad på litteratur av Robinsson (1994) och 

Banks et al (1996), skapades en fritt tolkad metod för att skapa valida modeller inom händelsestyrd 

simulering. Den fritt tolkade metoden återfinns i Figur 10. 

8.1 Metod 

Simuleringsprojekt

Färdigställande av 

projekt och 

implementering

Ta fram 

projektspecifikation

Experimentering
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modell
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Definiera 

experimentella 
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Uppbyggnad av 

modell:

- Kodning
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modell

Genomför 

experiment

Analysera resultaten 
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genomfört projekt

Färdigställ 
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Kommunicera 
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Implementera 

föreslagna 

förbättringar

 

Figur 10, Metodik för genomförande av simuleringsprojekt, fritt tolkad från Robinson (1994) och Banks et al (1996). 

Figur 10 omfattar de ingående delar för ett komplett genomförande av projekt inom simulering. Figu-

ren läses nedifrån och upp, från vänster till höger. Följande kapitel, inom modellering, omfattas av 

rubriker som återfinns i de rutorna i Figuren för att enkelt kunna avläsa aktuell position i metoden. 
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8.2 Problemdefinition 

Vid förstudiens påbörjan tilldelades en projektspecifikation av Vici, som bland annat innehöll pro-

blembeskrivning och mål. Specifikationen kom att omarbetas och förtydligas för att säkerställa syftet 

och målen med arbetet. Det landade till sist i att Vicis mål med förstudien var att ta fram simulering i 

programvaran FACTS Analyzer som kunde verifieras mot verkligheten. Ett val gjordes som innebar 

att särskilja de två flödena i två separata modeller. Modellerna var sedan tänkta att användas för att 

pröva olika scenarion för att minska förluster och öka flödets kapacitet. 

Som experimentella faktorer valdes buffertstrategi och den påverkbara stopptid som erhållits i stopp-

tidsuppföljningen. När det gäller buffertstrategi valdes avlastningsmomentet till kylzon SW1. I dags-

läget används kylzonen som en slags buffert då den har fyra platser, men egentligen bara behöver en. 

Det innebär alltså att även om roboten inte har några paletter för avlastning av material kan den låta 

fyra artiklar stå i kylzonen innan material inte kan föras ut från cellen. Att roboten har paletter för av-

lastning styrs av hur ofta en operatör är på plats och avsynar material. Skulle roboten inte ha några 

paletter stannar till slut SW1 och dyrbar tid tas från flödets flaskhals. Vidare insikt i om hur flödet 

fungerar återfinns i avsnitt 4.1.1. 

Omfånget av modellen var från första början redan definierat i projektspecifikationen, då det var bear-

betningsprocessen för Scania DL:s vipparmar (LB & VA) som skulle simuleras. Vilken nivå som si-

muleringen skulle representera var något som bestämdes i samråd med Vici. Det bestämdes att mo-

dellerna skulle efterlikna verkligheten så nära som möjligt, men med minst 90 % överensstämmelse.  

Redan i framtagandet av projektspecifikation beaktades de ingående parametrar som skulle krävas för 

skapa modellen. Processtider, se Bilaga 4 - Processtider, erhölls av företaget, dock utfördes klockning 

för att verifiera att dessa överensstämde med verkligheten. Parametrar för utrustningens driftsäkerhet 

behövdes även för att validera modellen. För att ta fram dessa genomfördes en stopptidsuppföljning. 

8.3 Skapande och testande av modeller 

Strukturering av modeller 

För att skapa två modeller som stämde överens med verkligheten skissades först en layout ner över 

strukturen, med hjälp av penna och papper. Det gjordes för att underlätta att uppbyggnaden av mo-

dellerna blev korrekt från början. Skissen kompletterades med text som beskrivning för hur artiklarna 

förflyttas i flödena. 

Uppbyggnad av modeller 

Från första början skapades en övergripande/förenklad modell för varje flöde, utan logik för hur ro-

bothantering skulle ske. De övergripande/förenklade modellerna återfinns i Bilaga 5 - Förenklade si-

muleringsmodeller. Men för att säkerställa att denna modell inte gav fel utvärden, påbörjades även ett 

skapande av en mer detaljerad modell. Utefter att den mer detaljerade modellen byggdes upp framkom 

dock svårigheter att efterlikna det verkliga systemets robothantering. Via rådfrågning av lärare erhölls 

svaret att programvaran saknar logik och är begränsad till att använda de fördefinierade objekt som 

finns. Mycket arbete krävdes för att få modellen att efterlikna den verkliga produktionsprocessen, men 

med både handledning från Vici och Högskolans sida, uppnåddes en tillräcklig noggrann och överens-

stämmande modell. 

När de två olika modellerna ställdes mot varandra visade det sig att de mer övergripande modellerna 

gav fel output, eftersom robothanteringen inte fungerade korrekt. Det var därför lätt att lägga all fokus 
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på de mer detaljerade modellerna som gav rätt output. De detaljerade modellerna må vara de som 

medför rätt output och rätt robothantering, dock är det ytterst svårtytt för den som inte är en van 

FACTS-användare.  

 

Figur 11, Simuleringsmodell och verklig modell över LB i relation till varandra. 

I Figur 11 återfinns den framtagna detaljerade modellen och en ritning över hur det verkliga flödet för 

LB ser ut. För att tydligare illustrera vad som ska efterlikna vad, används kvadrater där de med samma 

färg visar vad som ska efterliknas i motsatt bild.  

Som kan ses i modellerna räcker oftast inte endast ett objekt för vardera utrustning, utan flera objekt 

har behövt kopplas samman för att efterlikna den verkliga produktionsprocessen. En förklaring av 

varje symbol i FACTS finns i Bilaga 6 - Symboler i FACTS. För att få fixturerna i SW1 att fungera 

som i verkligheten användes en fuskmontering av detaljerna på fixtur, som sker i ”Fakefixturmonte-

ring”. Genom att göra detta kunde SW1 köra fixtur1 och fixtur2 om vartannat. För att få detaljerna att 

gå samma väg mer än en gång behövde även detaljerna byta identitet. Detta sker i ”Fakemontering”. 
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MaxWIP:arna som används i modellen används för att begränsa antalet detaljer i en specifik del av 

flödet, alltså mellan pilen till aktuell MaxWIP och pilen från aktuell MaxWIP.  

 

Figur 12, Simuleringsmodell och verklig modell över VA i relation till varandra. 

Figur 12 återspeglar den framtagna detaljerade simuleringsmodellen och en ritning över det verkliga 

flödet för VA. Även här har kvadrater använts för tydliggöra vad som ska efterlikna vad i bilderna. 

Vid framtagande uppkom en bugg i programvaran som medförde att en av modellerna gav fel utdata. 

Detta togs upp med utvecklingsavdelningen för FACTS och modellen fick konstrueras om för att ge 

korrekt utdata. 
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Validering 

Avsnittet som följer behandlar steady-state, replikationsanalyser och modellernas överensstämmelse. 

Det skiljer sig alltså från Robinsons (1994) synsätt på ordningen för hur ett simuleringsprojekt bör 

genomföras med lyckat utfall. Detta gjordes för att lättare visa sambandet mellan de olika parametrar-

na och på så vis tydligare framhäva validiteten.  

För att bekräfta att de detaljerade modellerna stämde överens med verkligheten fördes processtider, 

tillgänglighet och MTTR för varje maskin in. Det valdes att utgå från uppföljningarna gjorda 15-04-07 

då de uppvisade en dag med normala förhållanden. Detta är baserat främst på att utfallet ligger nära 

produktionsmålet, vilket är målet för OEE som är 80 %. Det baseras även på att de stopp som uppkom 

ansågs vara sporadiska eftersom det var stopp som förekom frekvent under hela uppföljningen. Råd-

frågning av operatörer och produktionsteknik utfördes även för att säkerställa att det var en dag med 

normala förhållanden. Eftersom programvaran Facts Analyzer inte tillåter att starta med olika startför-

hållanden valdes att utgå från att använda uppvärmningstid. För att bestämma denna i modellerna ut-

fördes en steady-state analys. Steady-state analyser för båda flödena från uppföljningarna som utfördes 

15-04-07 ses i Figur 13 och Figur 14. Samtliga genomförda steady-state analyser återfinns i Bilaga 7 - 

Steady-state analyser. Lämplig uppvärmningstid för samtliga modeller visade sig vara fyra dagar.  

 

Figur 13, Steady-state analys för LB, 15-04-07. 

 

 

Figur 14, Steady-state analys för VA, 15-04-07. 
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Att bestämma simuleringshorisont är en subjektiv process då litteraturen inte nämner specifikt hur 

lång den bör vara. Det finns dock en riktlinje som kunnig lärare inom området på högskolan påpekar, 

som säger att horisonten bör vara en till tre månader om en modell producerar 50 till 100 bitar i tim-

men. Simuleringshorisonten för de framtagna modellerna sattes, i och med detta, till 40 dygn. 

När modellernas uppvärmningstid definierats genomfördes en replikationsanalys för vardera simule-

ring. Data från varje simuleringsexperiment fördes in i ett excel-ark som tillhandahållits från högsko-

lan. I excel-arket räknades med hjälp av konfidensintervall fram antalet replikationer som krävdes för 

att återge representativ data. Replikationsanalyser för båda flödena från uppföljningarna som utfördes 

15-04-07 ses i Tabell 3 och Tabell 4, resterande återfinns i Bilaga 8 - Replikationsanalyser. Lämpligt 

antal replikationer för samtliga simuleringar, med 95 % konfidensintervall, visade sig vara 10. Då det 

generellt sett anses viktigt att inte snåla med antalet replikationer, för att påvisa korrekt funktionalitet, 

valdes just 10 replikationer. 

Tabell 3, Replikationsanalys för LB, 15-04-07. 

 
 

Tabell 4, Replikationsanalys för VA, 15-04-07. 

 
 

För att säkerställa att modellernas funktionalitet och logik fungerade korrekt, genomfördes kontinuer-

ligt objektiva och subjektiva bedömningar. I enlighet med Banks et al (1996) gällande subjektiv be-

dömning är det viktigt att involvera experter vid bedömning av en modells trovärdighet, därför enga-

gerades handledare på Vici. Under de subjektiva bedömningarna utvärderades utfall från simuleringar 

kontra verklighet. Jämförelsen gjordes på simuleringsmodellens throughput (TH) och det verkliga 

utfallet från vardera stopptidsuppföljning. Genom detta framkom att modellerna överensstämmer med 

verkligheten till nära 100 %, baserat på 95 % konfidensintervall. Jämförelserna för båda flödena från 

uppföljningarna som utfördes 15-04-07 ses i Tabell 5. Samtliga jämförelser återfinns i Bilaga 9 - Vali-

dering/modellers överensstämmelse med verkligheten. 

Tabell 5, Dokumenterad överensstämmelse mellan simulering och verklighet. 

LB 2015-04-07   VA 2015-04-07 

Uppstartstid 4:00:00:00   Uppstartstid 4:00:00:00 

Horisont 44:00:00:00   Horisont 44:00:00:00 

TH 42,42065049   TH 42,18833333 

LT 7218,747977   LT 3078,305106 

WIP 46,04521212   WIP 66,59358886 

Verklig TH 42,11764706   Verklig TH 42,47058824 

Noggrannhet 99,29%   Noggrannhet 99,34% 
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8.4 Experimentering 

Genomför experiment 

När modellerna ansetts, påbörjades förberedelser för genomförande av experiment för att påvisa kost-

nadseffektiva lösningsförslag. De faktorer som valdes att experimenteras med framkom i paretoana-

lysen, se Diagram 8. Valet som föll i att just experimentera med förbättringsförslagen, var för att nå 

målet med att påvisa kostnadseffektiva lösningar. Det var därför programvaran FACTS Analyzer an-

vändes, då den ger möjlighet för användaren att bepröva scenarion virtuellt. 

Den uppstartstid, antalet replikationer och längden på replikationerna som avhandlats i avsnitt 8.3 var 

de ingående variabler som användes vid experimenteringen. Vid experimenteringen användes stopp-

tidsuppföljningarna där varje införande av förbättringsförslag medförde nya beräkningar av tillgäng-

lighet och MTTR, som sedan genererade förändrad throughput. Införandena av förbättringsförslagen 

utfördes i storleksordning vilket härletts från paretoanalysen. Val gjordes som innebar att förslagens 

effekt ackumulerades för varje experiment. Detta bestämdes i samråd med handledare på Vici för att 

rotorsak, men även lösning för vissa ansetts vara likartade. 

De teoretiska effekterna som förbättringsförslagens införanden medför, har utgått från vad som öns-

kats från Vici och förklaras följande i detta stycke. Gällande den optimerade larmhanteringen utgicks 

från att kunna sänka reaktionstiden till 10 % av totalen. De övriga förbättringsförslagen innebar att 

stoppen helt kunde tas bort för att se optimal effekt vid införande. Det förutsätter att Vici löser det 

verkliga problemet idag men även tar rotorsak i beaktande, då likartade problem kan uppstå i framti-

den. 

Alla experiment valdes att redovisas i två stapeldiagram, se Diagram 10 och Diagram 11. I diagram-

men påvisas den ackumulerade förändringen av throughput i antal artiklar och i procent. Den totala 

effekten av alla införanden innebär ökning av antalet producerade artiklar på drygt 10 % enligt: 

 

 

Till detta ska tilläggas att det givetvis inte går att öka antalet kompletta leveransartiklar med 10,32 % 

eftersom hopmontering av lagerbock och vipparm krävs för att uppnå detta. I och med det begränsas 

ökningen till endast 6,58 % av kompletta leveransenheter. 
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Diagram 10, Påverkan i throughput vid experiment genomfört på LB gällande förbättringsförslag. 

 

 

Diagram 11, Påverkan i throughput vid experiment genomfört på VA gällande förbättringsförslag. 
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Analysera resultaten och dra slutsatser  

De resultat som framkommit genom experimenteringen påvisar förbättringspotential på cirka 10 % 

gällande producerade artiklar. I flödet för lagerbockar innefattades stor del av stopptiden just av reakt-

ionstid. Det gjorde att förslaget ’Optimerad larmhantering’ hade störst inverkan på det flödet. Stoppti-

den i vipparmsflödet skiljer sig markant mot lagerbocksflödet. Där var det inte reaktionstiden som var 

överhängande utan snarare reparationstiden. Det medförde att det förslaget som hade störst inverkan 

var just det gällande verktygsövervakningssystemet. Vad som gjorde att vissa förslag inte medförde 

stor förändring, men ändå hade hög stopptid, var att alla förslagen inte direkt påverkade flödenas 

flaskhals. Dock ses de givetvis som störningsmoment i produktionen och tiden som går åt till att av-

hjälpa dem kan alltid läggas på bättre saker. 

Viktigt att klargöra är att effekten, 10 % högre output, inte inriktats på antal kompletta leveransenhet-

er, utan har istället fokuserat på antalet producerade artiklar.  

8.5 Färdigställande av projekt och implementering 

Kommunicera resultaten 

För att kommunicera ut resultatet av simuleringsarbetet, valdes denna rapport som förmedlingsverk-

tyg. Rapporten som förankrar sig i ett examensarbete kommer både tillhandahållas Vici och högskolan 

i Skövde. Dessutom ska arbetet redovisas muntligt för båda parter. 

Implementera föreslagna förbättringar 

De förbättringsförslag som togs fram var endast förslag på lösningar utifrån de observationer som 

gjorts i processen. Viktigt är därför att påpeka att implementering av förbättringar kommer utföras av 

uppköpande företag och de får bedöma vilka förslag som anses vara relevanta att gå vidare med. För-

slagsvis bör åtgärdsplan utfärdas med tydliga ansvarsfördelningar och datum för färdigställande. 

Gå igenom genomfört arbete 

Simuleringens framtagande har varit mycket lärorikt utifrån många aspekter. En del moment har varit 

tungrodda medan andra gått lättare. Genom att det tidigt definierades vad för data som behövdes för 

simuleringen behövdes inget kompletteras med när uppbyggnaden väl påbörjats. Med tanke på att 

uppbyggnaden inte utförts av endast en person medförde flera infallsvinklar att problem löstes som 

annars kanske inte varit möjligt. Med tanke på att programvaran som användes tagits fram på Högsko-

lan i Skövde fanns handledare alltid nära till hands. Vad som även bidragit till ett lyckat genomförande 

är att programvarans licens tillåtits användas på egna datorer, vilket medfört att arbete kunnat ske i 

annan miljö än på högskolan. Programvaran som använts har varit enkel att förstå då den främst är till 

för att simulera enklare flöden, dock har det saktat ner arbetets framfart. Begränsningarna i program-

varan har medfört att modellerna inte exakt stämmer överens med hur flödenas logik sker i verklighet-

en. Dock har den varit tillräcklig för användning vid valda experiment. Till nästa gång ett liknande 

arbete ska utföras bör övriga programvaror ses över för att se om det finns någon som är bättre läm-

pad. 

Utför fortsatt simuleringsarbete 

Eftersom simuleringsarbetet avslutas med inlämnande av rapport kommer ingen av de parter som idag 

är berörda hålla modellerna uppdaterade. Ansvaret att hålla den uppdaterad och eventuellt vidareut-

veckla överläggs i och med förstudiens avslut på mottagaren, som i detta fall är Vici Industri AB och 

det uppköpande företaget.  
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9 Resultat 

Kapitlet har uppdelats baserat på förstudiens två huvuddelar. Resultat som tagits fram under tiden för-

studien utförts återfinns löpande i kapitel 7 och 0. De resultat som avhandlas här är de som främst 

stödjer produktmålen, alltså: 

 Huvudmålet med examensarbetet är att ge förslag på de mest kostnadseffektiva åtgärderna för 

att öka Vici Industris output med tio procent. 

 Etappmål är att nå en ökning i output med fem procent 

 Etappmål är även att redovisa överenstämmelse mellan simuleringsmodell och verklighet 

inom 90 procent 

9.1 Simulering 

Simuleringsarbetet resulterade i tillräckligt valida modeller, inom 95 % konfidensintervall, som går att 

använda för att påvisa andra kostnadseffektiva förbättringsåtgärder än de som förstudien tagit upp. 

Modellernas jämförelse mot verkligheten, som återfinns i Tabell 5 i avsnitt 8.3, ger dessutom god tro-

värdighet i att använda simulering som metod vid prövning av scenarion virtuellt, vilket innebar upp-

fyllande av ett av etappmålen. 

9.2 Förbättringsförslag 

Genom införande av samtliga förbättringsförslag som påvisas i rapporten skulle produktionsavsnittet 

möjliggöra en ökning av throughput idag med drygt 10 % mer artiklar, med 95 % säkerhet baserat på 

modellens validitet. Målet gällande ökningen var inte tydligt definierat om det innebar artiklar eller 

kompletta leveransenheter. Valet föll i och med det på att utgå från artiklar, efter överenskommelse 

med handledare på Vici. Ökningen är inom marginalerna för huvudmålet för förstudien. Etappmålet 

gällande fem procents ökning uppfylldes i samband med uppfyllande av huvudmålet. 

En pick-chart, se Tabell 6, togs fram för att enklare få en överblick för förslagen och dess inverkan. 

Placeringen av förslagen i pick-charten gällande effekt är baserade på de experiment som genomförts i 

modellerna. När det gäller insatsen är placeringen baserad på subjektiva bedömningar och ska ses mer 

som riktlinjer än kompletta uppskattningar. 

För att sedan se hur förslagen förhålls mot ekonomisk försvarbarhet har inte kostnad för införande 

beräknats. Bedömning gällande detta framkom befinnas utanför förstudiens involverande parters kun-

skapsram. Istället har fokus lagts på beräkning av hur många mer detaljer som går att få ur produkt-

ionsprocessen på årsbasis. Beräkningar har utgått från data erhållen av handledare i form av antal pro-

duktionstimmar per år och värde per produkt. I Tabell 7 och Tabell 8 återfinns de beräkningar för de 

förbättringsförslag som valts att fokusera på, som baserats på orsakerna som framkommit från stopp-

tidsuppföljningen. 

Effekten av varje förbättringsförslag tas upp i avsnitt 7.5, men vad som även skulle påverkas är de 

mjuka faktorerna. Ett flertal av felen uppkom ibland med hög frekvens vilket medförde att viss fru-

stration uppstod hos operatörerna. Införandet skulle således inte bara påverka throughput utan även 

sämjan mellan operatörerna.  

Som tidigare nämnts möjliggörs inte en ökning på mer än 6,58 % sett till kompletta leveransenheter. 

Trots att 6,58 % begränsar, finns ändå nytta i att öka kapaciteten i flödet för vipparmar till mer än vad 

flödet för lagerbockar kan hantera. Det skapar förutsättningar för att öka kapaciteten utöver 6,58 % 

genom ytterligare investeringar i flödet för lagerbockar. 
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Tabell 6, Pick-chart över förbättringsförslag. 

 

 

Pick-charten, Tabell 6, illustrerar huruvida de framtagna, nedanstående, förbättringsförslag förhåller 

sig gällande insats kontra effekt. 

1. Optimerad larmhantering 

2. Eliminering av falsklarm för verktygsövervakningssystem 

3. Eliminering av situation där SW1 saknar paletter för avlastning 

4. Möjliggörande att genomföra mätning av vipparmar utan att stoppa flaskhals 

5. Eliminering av situation där spåna hamnar verktyg och spindel i SW2 

6. Eliminering av programmeringsrelaterade stopp hos robot R2 

7. Eliminering av situation där palett hamnar fel och ej kan föras vidare från robotcell 2 
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Tabell 7, Beräkning av kostnadsbesparing vid införande av förbättringsförslag för lagerbock (LB). 

Flöde LB 

   
Snittutfall per timma från uppfölj-

ning 44,145 

   Antal timmar per år 5000 

   Värde per artikel 5,00 kr 

   

  

Ackumulerad 

procentuell för-

ändring vid infö-

rande av förbätt-

ring 

Ackumulerad 

ökning av 

throughput i 

antal artiklar vid 

införande av 

förbättring 

Ackumulerad 

total throughput 

i antal artiklar 

vid införande av 

förbättring 

Ackumulerad 

besparing base-

rat på den acku-

mulerade för-

ändringen i 

throughput 

Utan införande av förbättringsför-

slag 0,00% 0 220725                   -   kr  

Optimerad larmhantering 6,20% 13685 234410            68 425 kr  

Eliminering av situation där SW1 

saknar paletter för avlastning 6,42% 14171 234896            70 853 kr  

Eliminering av programmeringsre-

laterade stopp hos robot R2 6,47% 14281 235006            71 405 kr  

Eliminering av situation där palett 

hamnar fel och ej kan föras vidare 

från robotcell 2 6,58% 14524 235249            72 619 kr  
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Tabell 8, Beräkning av kostnadsbesparing vid införande av förbättringsförslag för vipparm (VA). 

Flöde 
VA 

   
Snittutfall per timma från uppföljning 46,7125 

   Antal timmar per år 5000 

   Värde per artikel 5,00 kr 

   

  

Ackumulerad 

procentuell för-

ändring vid infö-

rande av förbätt-

ring 

Ökning av 

throughput i antal 

artiklar vid infö-

rande av förbätt-

ring 

Ackumulerad 

total throughput i 

antal artiklar vid 

införande av för-

bättring 

Ackumulerad 

besparing baserat 

på den ackumule-

rade förändringen 

i throughput 

Utan införande av förbättringsförslag 0,00% 0 233563                   -   kr  

Optimerad larmhantering 3,96% 9249 242812            46 245 kr  

Eliminering av larm för verktygsö-

vervakningssystem 11,64% 27187 260749          135 933 kr  

Möjliggörande att genomföra mät-

ning av vipparmar utan att stoppa 

flaskhals 13,82% 32278 265841          161 392 kr  

Eliminering av larm för spånor mel-

lan verktyg och spindel 13,89% 32442 266004          162 209 kr  
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10 Hur förstudien förhåller sig till hållbar utveckling 

I avsnitt 1.7 benämns hur Vici förhåller sig till hållbar utveckling. Den här förstudien har främst foku-

serat på att minimera produktionsprocessens slöserier, vilket i första hand går att koppla mot ekono-

misk tillväxt och bevarande av naturresurser. Som förstudien påvisat med tanke på förbättringsförslag 

går det att minska defekter och väntan, vilket i sin tur ger mer effektiv användning av ekonomiska 

medel. När det gäller väntan är det icke utnyttjad produktionstid i maskinutrustning som åsyftas. De-

fekter i produktionsprocessen är ett härlett problem från den oönskade funktionen hos verktygsöver-

vakningssystem. Mer förklaring om produktionsprocessens problematik återfinns i avsnitt 7.3 och dess 

förbättringsförslag i avsnitt 7.5. Genom att ta förbättringsförslagen i beaktning möjliggörs även att 

värna om vår omgivnings naturresurser, eftersom de slöserier som finns i produktionsprocessen påver-

kar åtgången av bland annat råmaterial och kraftförsörjning. 

11 Diskussion 

Resultatet av förstudien påvisar att produktionsprocessen som undersökts har gott om förbättringspot-

ential. Vid förstudiens begynnelse skulle förslagsvis experimentering med buffertstorlekar genomfö-

ras, men utefter förstudiens framfart visade sig arbete med stopporsakerna täcka upp tillräckligt för att 

nå huvudmålet. 

Metodbilden som framtogs i ett tidigt skede har varit en stadig bas för oss. Den har efterhand genom-

gått små justeringar men har ändå alltid haft samma grundläggande utformning. Eftersom DMAIC 

valts som övergripande metod lades mycket möda på att just definiera vad som förstudien skulle 

komma att omfatta, för att inte störa förstudiens framfart. Ytterligare delades även förstudien in i tre 

faser för att skapa en tydlig ram för arbetets gång. Vad som i efterhand framkommit som en styrka för 

förstudien är att vi inte gått vidare förrän en fas är helt avklarad. 

Vissa av de orsaker som belysts i förstudien har för Vici varit kända sedan innan, men likväl har flera 

varit okända. Innan arbetet tagit fart sågs uppgiften som omfattande och svår men allteftersom arbetet 

kom igång blev målen tydligare och närmades med stormsteg. 

Processtider för näst intill alla utrustningar i produktionsprocessen erhölls från Vici. Det medförde att 

mer fokus kunde läggas på den mer svåråtkomna data som säkerligen innebar att den upprätthöll högre 

kvalitet.  

Under tiden som förstudien utförts har Vici köpts upp, vilket lett till att Vicis personal efterhand bytts 

ut mot personal från det uppköpande företaget. Med tanke på detta har viss upplärning skett i proces-

sen vi undersökt vilket troligtvis varit en bidragande faktor till utfallet. Problemen som påvisats är 

dock problem som kan uppstå även om Vicis mest kunniga personal arbetar i processen, men då givet-

vis inte med samma stopptid.  

Mycket av det som avhandlats i förstudien har varit för oss tidigare känt och även ingått i vår utbild-

ning. Dessvärre saknar båda grundläggande utbildning inom just simulering, som varit en stor del av 

förstudien. Under tidigare kurs fick vi en kort introduktion till programvaran FACTS Analyzer och 

utefter detta har bredare förståelse för det uppnåtts, som visat sig tillräcklig för slutförande. Med tanke 

på att programvaran FACTS Analyzer framtagits på Högskolan i Skövde har vi alltid haft nära till 

handledning. Eftersom vi under arbetets gång stött på problem med programvaran har vi fått snabb 

respons i om de gått att lösa eller om de behövt byggas runt. 
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När vi uppskattade tiden för vad varje moment skulle ta tycktes alla ingående moment hinnas med, 

även mål som satts som ”om tid finns”. Varefter arbetet fortskred visade sig begränsningarna i pro-

gramvaran medföra att simuleringsarbetet tog större del av tiden än väntat. Det medförde att mål som 

klassificerats som ”om tid finns” tyvärr ej hanns med. 

12 Slutsats, framtida arbete och avslutande ord 

12.1 Slutsats 

Produktionsprocessen som undersökts har både genomgått ombyggnationer och optimeringar sedan 

dess uppstartande. Då inte alla parametrar som påverkats tagits i beaktande vid ombyggnationer och 

optimeringar har komplikationer uppstått.  

Önskan med examensarbetet var att ta fram en simulering över produktionsprocessen, för att via denna 

påvisa ekonomiskt försvarbara åtgärder. Baserat på det ska trovärdigheten för simulering som tillvä-

gagångssätt byggas upp. Simuleringens överensstämmelse med verkligheten hamnade med marginal 

inom ramen för målet och användes sedan för att bepröva de olika framtagna åtgärderna. De som se-

dan valts att fokusera på medförde en förhöjd throughput, som även det var inom gränserna för målet.  

I genomförande-fasen stod stopptidsuppföljningen för en stor del av tiden. Den egenkomponerade 

mallen för uppföljningen underlättade att kvalitativ data erhölls, som påvisades när värdena införts i 

simuleringsmodellerna och jämförts med verkligheten. Mallen var även till stor hjälp när analyserna 

utfördes då datan från uppföljningarna enkelt kunde kategoriseras och föras in. Genom tillvägagångs-

sättet för analyseringen framkom fler underliggande orsaker än de som var tillsynes uppenbara, vilket 

medförde att mer hållbara förbättringsförslag kunde tas fram. 

Med tanke på programvaran FACTS Analyzers begränsningar är, som tidigare nämnts, inte modeller-

nas robothantering helt överensstämmande med verkligheten. Men arbetet med att efterlikna verklig-

heten har ändå varit tillräcklig för att uppnå god noggrannhet, för att användas till att påvisa kostnads-

effektiva förbättringsförslag. 

12.2 Framtida arbete 

Med tanke på att examensarbetet endast varit en förstudie, innefattar givetvis framtida arbete att mer 

noggrann analys av de föreslagna åtgärderna genomförs. Det som främst åsyftas är kostnaden för infö-

rande av åtgärderna då de inte valts att uppskattas. Utifrån analysen ska sedan väljas vilka som ska 

införas och slutligen införa dem.  

Eftersom Vici köpts upp kommer arbete inte göras på befintlig plats, utan det kommer genomföras på 

uppköpande företag. Det möjliggör att förbättringar kommer kunna utföras under tiden produktions-

processen återuppbyggs. Det innebär att förstudiens underlag blir än viktigare och att resultaten grund-

ligare undersöks, då åtgärder annars gärna skjuts fram för att undvika avbrott i produktionen. 

För att i dagsläget få modellerna helt överensstämmande med verkligheten behöver de skapas i en 

annan programvara. Eftersom begränsningarna är framförda till utvecklarna av programvaran, kan 

fallet vara att de ordnas inom en snar framtid och annan programvara ej är nödvändig. Simulerings-

modellerna behöver i vilket fall som helst hållas uppdaterade, framförallt om föreslagna förbätt-

ringsåtgärder införs.   
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12.3 Avslutande ord 

Arbetets uppdelning mellan skribenterna har inte varit specifik, utan större delen har genomförts till-

sammans. Det gjordes främst för att de båda har olika erfarenhetsmässiga bakgrunder och utifrån det 

erhålla olika synsätt på ingående delar i arbetet. Vår utvärdering av det är att mer tid har behövts för 

slutförande, men istället har en högre nivå på kvalitet uppnåtts på förstudien. 

Rapportskrivningen har skett löpande under arbetets gång för att undvika onödig stress, som kunnat 

äventyra examensarbetet, i sluttampen.  
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13 Bilagor 

Bilaga 1 - Summerade stopporsaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopporsak mest frekventa (relevanta stopp) Antal Reaktionstid Stopptid Procentuell reaktionstid 

SW2 

    Spåna mellan verktyg och spindel 13 00:17:10 00:46:50 36,65% 

Verktygsövervakningssystemsrelaterat 19 00:45:25 02:25:55 31,13% 

Verktygsbyte (förtidigt) 3 00:02:00 00:38:30 5,19% 

  

    Robot R1 

    Roboten lastade bitar snett i fixturen 4 00:03:30 00:21:00 16,67% 

Roboten hängde sig vid urladdning 4 00:00:25 00:07:00 5,95% 

  

    Petkontroll 

    Upptäckt borrbrott 5 00:06:45 00:08:30 79,41% 

Laddat snett i petkontroll 1 00:00:30 00:01:00 50,00% 

Summa 49 01:15:45 04:28:45 28,19% 

  

    Övrig tid 

    Mätning av vipparmar 18 00:00:00 00:57:26 0,00% 

Tomt material in SW2 1 00:08:00 00:09:00 88,89% 

Summa 19 00:08:00 01:06:26 12,04% 
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Stopporsak mest frekventa (relevanta stopp) Antal Reaktionstid Stopptid Procentuell reaktionstid 

Okuma 1 

    Rengöring/spåna (inget larm) 17 00:11:25 00:24:25 46,76% 

  

    SW1 

    Falsklarm för spåna 6 00:20:20 00:34:00 59,80% 

  

    Robot R2 

    Programmeringsrelaterat 7 00:12:25 00:48:35 25,56% 

Summa 30 00:44:10 01:47:00 41,28% 

  

      

    Övrig tid 

    
Palett hamnade fel och kunde ej föras vidare från Ro-

botcell 2 13 00:40:00 00:44:50 89,22% 

Tomt på paletter för avlastning 9 01:07:30 01:16:30 88,24% 

Summa 22 01:47:30 02:01:20 88,60% 
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Totalt summerad tider tillsammans med alla stopp  Total stopptid Medelvärde/dag 

VA 

 

  

Reaktionstid 03:01:31 00:42:37 

Stopptid 09:10:50 02:09:18 

  

 

  

LB 

 

  

Reaktionstid 03:57:30 01:03:00 

Stopptid 11:01:40 02:55:31 

   

   Genomsnittlig reaktionstid/dag för hela avsnittet 01:45:36 34,65% 

Genomsnittlig stopptid/dag för hela avsnittet 05:04:49 

  

  

  Reaktionstid 34,65% 

Reperationstid 65,35% 
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Bilaga 2 - Orsak-verkan analys 

För hög reaktionstid 

Reaktionstid för hög

Bristfällig maskinövervakning

Bristande engagemang

Nya operatörer

Tittar inte till maskiner

tillräckligt ofta
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Verktygsövervakningssystemsrelaterat 

Bristfällig funktion hos

verktygsövervakningssystem

Fel i programmering

Bristande engagemang

Nya operatörer
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Tomt på paletter för avlastning 

Tomt på paletter 

för avlastning

Bristfällig övervakning

Bristande engagemang

Nya operatörer



Optimering Scania DL Andreas Härström 

Joel Ljungblom 

2015 

70 

 

Mätning av vipparmar 

Mätning av vipparmar

FelkonstruktionMätning genomförs 

på fel ställe
Bristfällig 

stoppfunktion

Dåliga verktyg

Felaktig

bearbetningsmetod

Bristande engagemang

Låg kunskap om 

orsakens effekt i form av

Förlorad produktionstid
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Programmeringsrelaterat 

Programmeringsrelaterat

Hårdvarufel i roboten

Bristande engagemang

Nya operatörer
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Spåna mellan verktyg och spindel  

Spåna mellan verktyg

och spindel

Dåliga verktyg

Bristande engagemang

Nya operatörer

Bristfällig renspolning av verktyg
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Palett hamnade fel och kunde ej föras vidare från robotcell 2  

Palett hamnade fel och kunde 

ej föras vidare från robotcell 2

Fel på paletter

Bristande engagemang

Nya operatörer
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Bilaga 3 - 5-varför 

Varje överskrift är kopplad till den delorsak som valts att fokusera på i orsak-verkan analyserna, där 

det inom parentes menar vilken huvudorsak de tillhör. 

Bristfällig funktion hos ljusfyr (För hög reaktionstid) 

Varför? För att alla tänkbara fel inte medtagits vid programmering 

Varför? För att en grundlig analys inte utförts gällande alla tänkbara möjliga fel om hur mycket pro-

grammering som krävts för att få ett korrekt resultat 

Varför? För att mer tid har ägnats åt att färdigställa avsnittet vid uppbyggnad istället för att ta tid för 

grundliga analyser av ljusfyrens funktion.  

Varför? För att insikt saknats i betydelsen av att göra detaljerade analyser vid uppbyggnad för att 

säkerställa en mer effektiv drift. 

Varför? För att det troligtvis varit ont om tid i projektfas och installationsfas och att den bristfälliga 

funktionen hos ljusfyr inte fångats av den dagliga avvikelsehanteringen 

 

Saknar hjälpmedel för maskinövervakning (För hög reaktionstid) 

Varför? För att hjälpmedel för maskinövervakning inte ansetts vara helt nödvändig i relation till kost-

naden 

Varför? För att en tillräcklig uppskattning saknats gällande ekonomisk försvarbarhet för att införa 

hjälpmedel för maskinövervakning 

Varför? För att beslut varit baserade på uppskattningar och inte fakta 

Varför? För att ett fungerande utvärderingsverktyg saknats för att testa lösningar och basera korrekta 

beslut utefter 

Varför? För att behovet gällande ett välfungerande utvärderingsverktyg inte kunnat bevisas för be-

slutsfattarna 

 

Bristfällig fintrimning/uppdatering av verktygsövervakningssystemet (Verktygsövervaknings-

systemsrelaterat) 

Varför? För att extern part behöver involveras för att fintrimma systemet 

Varför? För att kunskap om systemet inom företaget saknas 

Varför? För att kunskap inte ansetts vara tillräckligt viktig för att hålla verktygsövervakningssystemet 

uppdaterat 

Varför? För att problemet med verktygsövervakningssystemet inte lyfts upp till ytan 



 Optimering Scania DL Andreas Härström 

Joel Ljungblom 

2015 

75 

 

Varför? För att produktionsteknik inte ägnat tid åt att analysera problemet med verktygsövervak-

ningssystemet 

Varför? För att det har varit svårt att motivera att ägna tid åt problemet med verktygsövervakningssy-

stemet då den ansetts ha mindre betydelse 

Varför? För att ett välfungerande utvärderingsverktyg eller uppföljningsmetod saknats för att bearbeta 

problemet med verktygsövervakningssystemet 

 

Felaktig funktion hos ljusfyr (Tomt på paletter för avlastning) 

Varför? För att alla tänkbara fel inte medtagits vid programmering 

Varför? För att en grundlig analys inte utförts gällande alla tänkbara möjliga fel om hur mycket pro-

grammering som krävts för att få ett korrekt resultat 

Varför? För att mer tid har ägnats åt att färdigställa avsnittet vid uppbyggnad istället för att ta tid för 

grundliga analyser av ljusfyrens funktion.  

Varför? För att insikt saknats i betydelsen av att göra detaljerade analyser vid uppbyggnad för att 

säkerställa en mer effektiv drift. 

Varför? För att det troligtvis varit ont om tid i projektfas och installationsfas och att den bristfälliga 

funktionen hos ljusfyr inte fångats upp av den dagliga avvikelsehanteringen 

 

Felkonstruktion (Mätning av vipparmar) 

Varför? För att tiden för mätningen vid installation inte bedömts som en stor förlust 

Varför? För att hänsyn inte togs med tanke på förlorad produktionstid i flaskhals 

Varför? För att en analys om vilken utrustning som varit verklig flaskhals inte genomförts 

Varför? För att prioritet vid uppbyggnad inte varit att finna verklig flaskhals 

Varför? För att insikt saknats i betydelsen av att göra detaljerade analyser vid uppbyggnad för att 

säkerställa en mer effektiv drift. 

Varför? För att det troligtvis varit ont om tid i projektfas och installationsfas vid uppbyggnaden av 

produktionsavsnittet 

 

Programmeringsfel (Programmeringsrelaterat) 

Varför? För att felaktigheter i programmering inte uppmärksammats 

Varför? För att det inte varit tydligt om hur verifiering av programmering ska ske 

Varför? För att behovet av att verifiera programmeringen inte uppfattats som nödvändig 
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Varför? För att det inte varit klargjort att tillräcklig verifiering krävs för att uppnå felsäker drift 

Varför? För att det troligtvis varit ont om tid i projektfas och installationsfas samt att programme-

ringsfelet inte fångats upp av den dagliga avvikelsehanteringen 

 

Bristfällig renspolning av verktyg (Spåna mellan verktyg och spindel) 

Varför? För att renspolningen inte spolade bort spånorna 

Varför? För att munstyckena var felställda 

Varför? För att det inte fanns rutiner om hur kontroll och justering av renspolningens funktion skulle 

genomföras 

Varför? För att problemet med bristfällig renspolning inte har lyfts upp till ytan 

Varför? För att kommunikationen mellan operatörer och produktionsteknik inte fungerat på ett tillför-

litligt sätt 

Varför? För att det brister i rutiner för det dagliga systematiska förbättringsarbetet 

 

Felkonstruktion (Palett hamnade fel och kunde ej föras vidare från robotcell 2) 

Varför? För att cellen tidigare byggts om på bristfälligt sätt  

Varför? För att en produktförändring introducerades som krävde ombyggnation av cellen  

Varför? För att de konsekvenser som ombyggnaden skulle leda till inte uppmärksammats 

Varför? För att en tillräcklig analys inte genomförts av ombyggnationens konsekvenser 

Varför? För att det troligtvis varit ont om tid i projektfas och installationsfas vid ombyggnation för att 

upptäcka konsekvensen 



 Optimering Scania DL Andreas Härström 

Joel Ljungblom 

2015 

77 

 

 

Bilaga 4 - Processtider 

Maskin Typ av operation Maskintid 

Ladda/lossa- 

tid 

Total cykel-

tid 

SW1 Bearbetning 68,0 0,0 68,0 

Induction hardening Härdning 47,5 12,5 60,0 

Robot R1 Robothantering 47,9 0,0 47,9 

Styrande cykeltid       68,0 

     

Okuma 1 Svarvning 41,6 13,8 55,4 

Okuma 2 Svarvning 41,6 11,9 53,5 

Akira Borrning 65,2 0,0 65,2 

Honing Bryning 37,9 21,9 59,8 

Robot R2 Robothantering 55,0 0,0 55,0 

Styrande cykeltid       65,2 

     SW2  Bearbetning 62,9 0,0 62,9 

Robot R1  Robothantering 43,6 0,0 43,6 

Styrande cykeltid       62,9 

     

Press Bussningspress 13,7 16,0 29,7 

QuickTech Brotschning 33,5 12,3 45,8 

Robot R2 Robothantering 66,5 0,0 66,5 

Styrande cykeltid       66,5 
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Bilaga 5 - Förenklade simuleringsmodeller 

LB 
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VA 
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Bilaga 6 - Symboler i FACTS 

  

Tillför material in i flödet 

  

  

Ser till att material förs ut från flödet 

  

  

Visar att någon form av operation utförs 

  

  

Symboliserar någon form av lagerhållning 

  

  

Utgör funktionen att ihopmontering sker 

  

  

Används för att montera isär de artiklar som monterats ihop i assembly 

  

  

Begränsar antalet artiklar som kan finnas i ett specifikt avgränsat flöde 
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Bilaga 7 - Steady-state analyser 

 

LB 15-04-01 
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LB 15-04-07 
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VA 15-04-01 
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VA 15-04-07 
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Bilaga 8 - Replikationsanalyser 

LB 15-04-01 

 

 

LB 15-04-07 
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VA 15-04-01 

 

 

VA 15-04-07 
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Bilaga 9 - Validering/modellers överensstämmelse med verkligheten 

 

LB 2015-04-01   LB 2015-04-07 

Uppstartstid 4:00:00:00 

 

Uppstartstid 4:00:00:00 

Horisont 44:00:00:00 

 

Horisont 44:00:00:00 

TH 47,83355705 

 

TH 42,42065049 

LT 6177,73521 

 

LT 7218,747977 

WIP 44,33937953 

 

WIP 46,04521212 

Verklig TH 47,52941176 

 

Verklig TH 42,11764706 

Noggrannhet 99,36%   Noggrannhet 99,29% 

     

     VA 2015-04-01   VA 2015-04-07 

Uppstartstid 4:00:00:00 

 

Uppstartstid 4:00:00:00 

Horisont 44:00:00:00 

 

Horisont 44:00:00:00 

TH 49,1225 

 

TH 42,18833333 

LT 2915,860237 

 

LT 3078,305106 

WIP 67,78885113 

 

WIP 66,59358886 

Verklig TH 48,35294118 

 

Verklig TH 42,47058824 

Noggrannhet 98,43%   Noggrannhet 99,34% 

 


