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Äkthetsintyg 
 

Denna examensrapport är inlämnad av Tommy Apelgren och Marcus Gottschlich till Högskolan i 

Skövde för examen vid institutionen för Ingenjörsvetenskap. Härmed intygas att allt material i denna 

rapport är vårt eget. Tydliga referenser ges till material som hämtats från annat håll.  
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Förord 

Vi vill tacka S:t Eriks för att ge oss möjligheten att utföra vårt examensarbete på deras fabrik i Vara. 

 

Vi vill även tacka vår tillmötesgående handledare på företaget Johnnie Boode för ett professionellt 

engagemang och hjälp. Vi vill även tacka de inblandade operatörer som har bidragit med nödvändig 

information till arbetet. 

 

Ett speciellt tack till vår handledare Miranda Kedbäck på Högskolan som har bidragit med stöd, 

engagemang, feedback och tillgänglighet genom arbetets gång. 

 

Till sist vill vi tacka vår examinator Anna Syberfeldt som har gett oss möjligheten till att utföra detta 

examensarbete. 

 

Skövde, maj 2019 

Tommy Apelgren & Marcus Gottschlich 
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Abstract 

S: t Erik’s is a company that produces products in concrete and natural stone. The concern is leading 

in Sweden with a turnover of over SEK 900 million. One of S:t Erik's factories are located in Vara and 

manufactures stone slabs for surface covering. The company has decided to invest more in the 

development of its production and found a partnership with the University of Skövde which includes 

a research project. The company has noted several problems in the existing production process, 

however, S:t Erik’s has not had enough data to be able to carry out justified improvement work. 

 

The purpose of this thesis was to map the manufacturing processes in one of the existing production 

flows and then offer one or more improvement proposals. This was done using simulation. Sub-goals 

set out to reach the main objective of the aim, which consisted of collecting data, creating a simulation 

model of the existing process, identification of bottlenecks, highlighting value adding and non-value-

adding time, performance and implementation of improvement proposals and testing and verifying 

improvements in the simulation model. The suggestion of Improvement has been developed using 

relevant literature from production engineering areas that have been studied. 

 

A theoretical frame of reference was designed by gathering relevant literature to lay a foundation and 

supporting various methods that were used. The areas that were analyzed were discrete event 

simulation as well as various methods and tools from lean production. Analysis was carried out on 

similar work and problems in order to obtain an overview of how these research articles solved 

problems. These articles were included in the literature study and supported the selection of methods. 

 

The empirical part of the report includes applied methods such as Bank's approach to building a 

simulation model, interviews of operators, analysis of processes according to Genchi Genbutsu and 

time studies where video filming was applied. A literature study has been conducted where relevant 

studies have been investigated. Topics that have been analyzed are simulation, bottleneck analysis and 

lean to support method selection. These methods consisted of time studies, lean tools and Bank's 

approach. With the help of these methods, a foundation was laid for the construction of the simulation 

model that reflects the current state of S:t Erik’s factory. 

 

A general improvement work was carried out that demonstrated increased utilization in each of the 

machines. A simulation model was developed that could demonstrate an increased utilization rate 

with 15 %. Thus, three different improvement proposals were generated through a PDCA based on the 

general improvement work. These consisted of automated material ordering, interval systems for 

orders and timer for ordering materials. 
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Sammanfattning 

S:t Eriks är ett företag som producerar produkter i betong och natursten. Koncernen är ledande inom 

Sverige med en omsättning på över 900 miljoner kronor. En av S:t Eriks fabriker ligger i Vara och 

tillverkar stenplattor för markbeläggning. Företaget har bestämt sig för att satsa mer på utveckling av 

sin produktion samt skapa ett samarbete med Högskolan i Skövde som innefattar ett forskningsprojekt. 

Företaget har noterat ett antal problem i den befintliga verksamheten dock inte haft tillräckligt med 

data för att kunna utföra befogade förbättringsarbeten. 

 

Syftet med detta examensarbete var att kartlägga tillverkningsprocesserna i ett av de befintliga 

produktionsflödena för att sedan erbjuda ett eller flera förbättringsförslag. Detta utfördes med hjälp 

av simulering. Delmål sattes upp för att nå syftets huvudmål som bestod av insamling av data, 

skapande av en simuleringsmodell av den existerande processen, identifierande av flaskhalsar, 

synliggörande av värdeskapande och icke värdeskapande tid samt implementering av 

förbättringsförslagen och verifierande av förbättringarna i simuleringsmodellen. Förbättringsförslag 

har tagits fram med hjälp av relevant litteratur från produktionstekniska områden som har studerats.  

 

En teoretisk referensram utformades genom att samla relevant litteratur för att lägga en grund samt 

underbygga de metoder som användes. Områden som analyserades var diskret händelsestyrd 

simulering samt olika metoder och verktyg inom lean produktion. Metoder som användes var 

tidsstudie, lean verktyg samt Banks tillvägagångssätt i uppbyggnad av simuleringsmodell. En 

undersökning utfördes på liknande arbeten och problem för att erhålla en överblick över hur dessa 

forskningsartiklar löste problem. Dessa artiklar inkluderades i litteraturstudien samt understödjer val 

av metoder.  

 

Den empiriska delen i rapporten innefattar tillämpade metoder som Banks tillvägagångssätt av 

uppbyggnad av simuleringsmodell, intervjuer av operatörer, undersökning av processer enligt Genchi 

Genbutsu samt tidsstudier där videofilmning tillämpades. En litteraturstudie har utförts där relevanta 

studier har undersökts. Ämnen som har analyserats är simulering, flaskhalsanalys och lean för att 

underbygga metodval. Dessa metoder bestod av tidsstudier, lean verktyg och Banks tillvägagångssätt.   

Med hjälp av dessa metoder lades en grund till uppbyggnad av den simuleringsmodell som återspeglar 

S:t Eriks nuvarande läge.  

 

Ett generellt förbättringsarbete utfördes samt kunde påvisa ett ökat utnyttjande i respektive maskin. 

En simuleringsmodell togs fram som kunde påvisa en ökad utnyttjandegrad med 15 %. Därmed 

genererades tre olika förbättringsförslag genom en PDCA som grundas till det generella 

förbättringsarbetet. Dessa bestod av automatiserad materialbeställning, intervallsystem för 

beställningar och timer för beställning av material.  
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver företagets problem och hur dessa kommer att lösas. Omfattning av projektet 

beskrivs där avgörande om vilket område som skall lösas. Riktning av arbetet presenteras med hjälp 

av mål och syfte. 

1.1 Bakgrund och Företag 

S:t Eriks i Vara är ett företag som producerar stenplattor i betong och natursten. Koncernen är ledande 

inom Sverige med en omsättning på över 900 miljoner kronor. 2014 blev företaget uppköpt av bolaget 

Accent Equity. År 1887 öppnades den första fabriken i Uppsala och sedan dess har S:t Eriks producerat 

lösningar inom branscher som järnväg, markbeläggning, tak, vatten och avlopp. 

Fabriken i Vara producerar olika typer av stenplattor i ett flertal maskiner som består av maskin T1, T2 

samt T3. Dessa maskiner får råmaterial via ett automatiskt materialtillförselsystem. Maskin T1 

tillverkar fem olika produktvarianter med skillnad i höjd och tjocklek. Maskin T2 producerar sex olika 

produktvarianter och skillnaden är detsamma som maskin T1. Maskin T1 och T2 kan ses som 

huvudflödet då den tredje och nyaste maskinen, T3, som står avskilt från de två andra maskinerna och 

används enbart för att producera produkter tre dagar i veckan. I processen finns även härdning där 

färdigproducerade produkter måste härda i minst sju dygn innan de kan levereras till kund. 

Kvalitetskontroller utförs regelbundet av operatörerna. 

1.2 Problembeskrivning 

S:t Eriks i Vara har problem i produktionskedjan och vill primärt förbättra hela fabrikens 

produktionsflöde. Exempel på olika problem som existerar i produktionskedjan är att det saknas 

standardiserade arbetssätt på fabriken, detta är exempelvis när operatör känner med handen om 

materialblandningen är godkänd för produktion. Det uppstår ojämn belastning under produktionen 

när exempelvis maskinerna T1 och T2 inkallar materialleverans samtidigt. Prioritering till maskin T3 

uppstår även om maskinen kallar på material sist. Företaget är i behov av att kunna optimera 

belastningen och därmed uppnå ett jämnare materialflöde till respektive maskin. 

Företaget har inte tidigare erfarenhet av samarbete med högskolor eller universitet som har utfört 

projekt av denna magnitud. Då få högskolor eller universitet har bidragit med nya innovativa lösningar, 

har detta resulterat i att företaget inte är uppdaterat inom nyare produktionsteknik. Detta vill S:t Eriks 

ändra på, dock är det mycket och många förändringar samt förbättringar som företaget vill utföra. 

Företaget har inte tillämpat simuleringsprogram tidigare för att erhålla en överblick av processflödet 

och ingen personal har erfarenhet av sådana mjukvaror. 

1.3 Syfte och mål 

Då företagets huvudsakliga problem anses för stort att involvera i ett projekt på sex månader, har detta 

därför avgränsats. Syftet med examensarbetet är att fokusera på ett produktionsflöde och med hjälp 

av simuleringsmjukvara ta fram en eller flera simuleringsmodeller och därefter kunna erbjuda ett eller 

flera förbättringsförslag till S:t Eriks. Företaget kommer även att erhålla simuleringsmodellen efter att 

examensarbetet är utfört. Mål har delats upp i huvudmål och delmål, enbart för att uppnå en tydlig 

struktur i vad som skall utföras. Huvudmålet består av att med hjälp av flödessimulering komma fram 

till ett eller flera genomförbara förbättringsförslag av tillverkningsprocessen. Företaget kan sedan på 
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eget initiativ implementera förslagen i tillverkningsprocessen för att få ett jämnare flöde. Delmålen är 

uppdelade i punktform och består utav: 

1.3.1 Delmål 

• Utföra insamling av data som bidrar till uppbyggnad av simuleringsmodellen. 

• Skapa en simuleringsmodell av existerande process. 

• Identifiera och synliggöra flaskhalsar inom tillverkningsprocessen. Synliggöra värdeskapande och icke 

värdeskapande tid inom tillverkningsprocessen. 

• Förslag på förbättringar ska framtas med hjälp av simuleringsmodellen samt produktionstekniska metoder 

från relevant litteratur. 

• Implementera, testa och verifiera förbättringsförslag i simuleringsmodellen. 

1.3.2 Avgränsningar 

Begränsningar är uppdelade med utgångsbas på tid, enbart för att inte dra in för mycket arbete i 

projektet och därmed kunna presentera ett resultat. Avgränsningarna består av: 

• Större fokus kommer ej att läggas på ekonomiska faktorer, enbart i övergripande drag. 

• Implementering av lösningsförslag kommer inte att utföras inom examensarbetets ramar. 

• Simuleringsarbetet omfattar enbart huvudflödet, vilket är den produktionslina där maskinerna T1 och T2 

ingår. 

• Simuleringsmodellens validitet godkänns i samråd med företaget för att modellen ska ge rätt indikering 

av resultaten, experimenten samt förbättringsförslagen. 

• Simuleringen kommer enbart att omfatta produkten A för maskin T1 samt produkten B för maskin T2. 

• Inflödet av material i simuleringsmodellen kommer antas vara konstant. 
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2 Teoretisk referensram 

För att kunna genomföra arbetet samt att komma fram till pålitliga slutsatser hämtas fakta från 

trovärdiga och relevanta källor. Olika områden kommer att studeras och i detta kapitel förklaras 

relevanta begrepp samt teori som kommer att tillämpas under projektet. De produktionstekniska 

begrepp som kommer att analyseras är lean, 5S, Genchi Genbutsu, gemba, PDCA, PIA, standardiserat 

arbetssätt, tidsstudie, simulering, flaskhals och hållbar utveckling. 

2.1 Lean 

Lean konceptet grundades i Japan av Toyota efter andra världskriget. Biltillverkare som exempelvis 

Ford och GM använde sig under den tiden utav systemet massproduktion som producerade bilar till 

en billig prislapp. Detta system kunde inte Toyota använda sig av då det efter andra världskriget var en 

liten efterfrågan på bilar i Japan. Flexibilitet hos Toyotas tillverkningslinor existerade inte, då företaget 

fick tillverka flera produkter på en och samma monteringslina. Japan hade dessutom drabbats av två 

atombombsattacker, resultatet av detta var att de flesta underleverantörerna försvann. För att 

företaget skulle hamna på samma grad som Ford behövde Toyota besitta högre kvalitet, lägre 

kostnader, kortare ledtider samt högre flexibilitet (Liker, 2009). 

 

Benchmarking utfördes på Ford för att se hur Toyota kunde implementera lösningar i 

tillverkningsprocesser. Många brister identifierades, bland annat stora lager, stora volymer, 

väntetider, överproduktion, ojämnt flöde och oupptäckta kassationer. Detta lades som grund till 

Toyota Production System eller i enkla drag “Lean production”. Flexibilitet var grunden till systemet 

där ändringar av processer kunde utföras i enlighet till kundens efterfrågan. Även involvering av 

operatörer var viktigt för att kontinuerligt förbättra processer. Detta resulterade i högre kvalitet, ökad 

produktivitet, ökat antal tillfredsställda kunder samt mer effektivt utnyttjande av utrustning och ytor. 

Under ett årtionde fokuserade företaget på att enbart eliminera slöserier som bland annat tidsslöseri 

och transporter av material till slutgiltig produkt (Liker, 2009). 

 

Enligt Liker (2009) är värdehöjande arbete inom en process kategoriserat i fem delar och består av: 

 

• Om överproduktion existerar, skall maskin varmköras istället för att produktionen körs. 

• För att minimera lager är utjämning av produktionen nödvändigt i flödessystem samt dragande 

system. 

• Om operatörer kan implementera värdeskapande förbättringar i en process, skall denne 

erhålla stöd för dessa förbättringar. 

• Enbart producera det kunden efterfrågar, om detta överstigs leder det till överproduktion. 

• Om en effektiv manuell process existerar kommer det att fungera om automatisering av denna 

process utförs.  

2.1.1 PDCA 

PDCA eller Demings hjul är ursprungligen ett verktyg som i grunden är till för att utföra ständiga 

förbättringsarbeten, som exempelvis kaizen där ständiga små värdehöjande förbättringar utförs. 

Verktyget är uppdelat i momenten Plan, Do, Check och Act (Liker, 2009). 
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Plan 

I det första steget utförs mer eller mindre datainsamling. Detta består först och främst av att identifiera 

problem, definiera kundbehov samt sätta upp mål och en hypotes om problemet som skall lösas. 

Insamlad data skall analyseras och grundorsaken till problemet skall undersökas. Detta kan utföras 

med hjälp av diverse verktyg som exempelvis fem varför. Detta verktyg fungerar genom att 

användaren ställer sig frågan varför fem gånger i rad för att komma fram till rotorsaken till problemet. 

Om vid behov även utbilda personal för att få bredare förståelse (Bicheno et al. 2013). 

 

Do 

I det andra steget skall förslag, idéer samt förbättringar implementeras. Om Plansteget har utförts 

noggrant och ordentligt, kommer det att vara enkelt och effektivt att implementera lösningar (Bicheno 

et al. 2013). 

 

Check 

I det tredje steget skall en utvärdering utföras av det implementerade förslaget och se om målet i Plan 

steget uppnåddes. Om målet har uppnåtts skall utvärdering utföras och se om ytterligare förbättringar 

kan appliceras till nästa gång samt se över vad användarna har lärt sig (Bicheno et al. 2013). 

 

Act 

I det fjärde steget skall förbättringsförslaget implementeras på fullskalig nivå samt även standardisera 

förbättringen. Detta utförs genom att dokumentera och framföra ny standard. Det är viktigt att uppnå 

god kommunikation med de som blir påverkade av det nya förbättringsförslaget. Därmed 

säkerhetsställa att de nya kraven implementeras samt att drabbad personal inte återgår till gamla 

standarder (Bicheno et al. 2013). 

2.1.2 5S 

Verktyget 5S är ett lean-redskap som appliceras för att minska slöserier, misstag, fel samt skador på 

operatörer. Detta verktyg kräver dock en kombination av motiverad ledning, passande utbildning samt 

en kultur inom hela företagets hierarki att stödja förbättringar. Lean-verktyget är uppdelat i fem olika 

”S” och består av samt utförs i kronologisk ordning sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa 

vana. 5S bidrar till att synliggöra samt att lyfta fram problem till ytan, där diverse förbättringar kan 

implementeras (Liker, 2009). 

 

Sortera 

Kategorin sortera innebär att bestämma vart saker ska placeras. Detta kan indelas genom att 

kategorisera exempelvis hur ofta vissa verktyg används. Bestämma vilka verktyg som används mer 

dagligen än andra genom att förvara mindre frekvent använda verktyg i skåp. Verktyg som inte alls 

används kastas bort eller markeras med röd lapp (Bicheno et al. 2013). 

 

Strukturera  

Nästa steg är att exempelvis strukturera upp verktyg på sin rätta plats. Detta utförs bäst genom att 

använda en verktygstavla där silhuetter av respektive verktyg är markerade. Även färgkoder av verktyg 

som hör ihop kan appliceras. De använda markerade verktygen skall vara nära till hands för att 

minimera slöseriet transport (Bicheno et al. 2013).  
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Städa 

Detta steg omfattar städning och renhållning av arbetsbänk. Operatören skall ha uppsikt över 

respektive arbetsbänk genom att ställa tillbaka verktyg på uppmärkt plats. Detta utförs även för att 

finna avvikelser som uppstår i en process, exempelvis oljeläckage. En fem minuters städning varje dag 

är ett alternativ för renhållning av arbetsbänk, samt underhåll av maskinen (Bicheno et al. 2013). 

 

Standardisera  

Fjärde steget, standardisera, innebär en sammanfattning av de tre första S:en. I detta steg 

standardiseras lösningarna. Det är viktigt att vilken operatör som helst skall kunna infinna sig vid ny 

arbetsplats där 5S har utförts och hitta markerade verktyg snabbt och effektivt. Med detta kommer 

upplärning av arbetsstation förkortas om ny operatör tillsätts (Bicheno et al. 2013). 

 

Skapa vana  

Det sista steget i verktyget är att skapa vana. Det är viktigt att verktyget utförs regelbundet, annars 

förlorar det sin innebörd. Verktygets regelbundna användning ligger hos ledningen av företaget. Detta 

kan genomföras genom att ledningen arrangerar tävling och prisutdelningar om vilka eller vem som 

utför bäst 5S (Bicheno et al. 2013). 

2.1.3 Genchi Genbutsu 

En av grundstenarna inom Toyota koncernen är Genchi Genbutsu. Det japanska uttrycket betyder att 

gå och se. Vilket menas med att personligen stå och övervaka en process och se hur denna fungerar. 

Med hjälp av detta kan processer och dess brister identifieras visuellt och kunskap kan införskaffas om 

hur dessa fungerar. Detta behöver nödvändigtvis inte vara processer utan även analys av en operatörs 

arbetsmoment utvärderas visuellt (Liker, 2009). 

2.1.4 Gemba 

Detta är ännu ett japanskt uttryck som har sin källa från Taiichi Ohno av självaste Toyota, skaparen av 

TPS. Uttrycket betyder “den faktiska platsen” och menas att användaren står personligen vid en 

process och samlar fakta om denna. Gemba kan sammanfattas med fyra påståenden genom att besöka 

arbetsplatsen, lära sig om utvald process, analysera vad som händer samt utföra datainsamling. 

Gemba är ett viktigt uttryck inom industriell verksamhet, då detta uttryck och betydelse skiljer sig från 

det berömda “det är inte mitt problem” eller “jag bara jobbar här” fraser. Dessa uttryck är vanligt 

förekommande hos individer i företagshierarkin och felet ligger hos högre ledning. Det är här Gemba 

blir användbart där individer med högre befattning upptäcker fel på verkstadsgolvet, skall inte 

förbättringar utföras på kontoret utan istället befinna sig och utföra förbättringar på fabriksgolvet 

(Bicheno et al. 2013). 

2.1.5 Standardiserat arbete 

Standardiserat arbete är en av de fundamentala grundpelarna inom Toyota production system. 

Grunden för standardiserat arbete är att skapa tillvägagångssätt och processer som är 

upprepningsbara, säkra samt kompetenta. Det brukar uttryckas att den bästa standarden skall vara 

särdeles självklar att utföra processen och på något annat sätt skulle verka dumt. Detta argument skall 

det strävas emot när det utformas ett standardiserat arbetssätt (Bicheno et al. 2013). 
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Standardiserat arbete är nödvändigt för att operatörer skall lära sig hur deras arbetsmoment fungerar. 

Genom att dokumentera klara instruktioner kommer det att resultera i att operatören får en bredare 

kunskap om varför vissa arbetsmoment utförs. Därefter kan förbättringar utföras som är exempelvis 

smidigare och bättre för operatören på specifika arbetsmoment. Standardiserat arbetssätt är inte 

statiskt utan förändras samt förbättras med tiden. Byggande av en standard utförs inte på kontoret 

utan utförs på den stationen där standard skall implementeras. Detta utförs med hjälp av exempelvis 

PDCA eller 5S, dessa verktygs tillvägagångssätt revideras samt testas flertal gånger innan fullskalig 

implementation sker (Bicheno et al. 2013). 

2.1.6 PIA 

Produkter i arbete eller PIA är där produkter genomgår en eller flera bearbetningsprocesser men dessa 

är ännu inte genomförda (Liker, 2009). Produkter klassificeras till PIA när dessa är i tillverkningsprocess. 

Det är av vikt att hålla PIA nivån låg för att inom ekonomiska termer tillhör PIA bundet kapital. Med 

det menas att produkter i arbete kostar pengar för företaget, med tanke på faktorer som exempelvis 

kostnad för råmaterial samt kostnad för bearbetning. Det kan sammanfattas från ett ekonomiskt 

perspektiv som att PIA är när produkter är i en bearbetningsprocess och att kunden inte betalat för 

dessa ännu. 

2.2 Tidsstudie 

När en tidsstandard skall implementeras inom ett produktionssystem är det viktigt med datainsamling. 

Tidsstandarder utformas med hjälp av insamling av data i form av tid. Verktyg som klockstudier där 

stoppur, tidsstudie och tidsformel ingår är hjälpmedel för att skapa ett valid produktionssystem med 

hänsyn till exempelvis utmattning av personal. Innan en tidsstandard kan appliceras är det viktigt att 

operatör och berörda individer sätter sig in i processen som skall standardiseras. Om inte detta utförs 

kan det leda till bland annat missförtroende samt klagomål hos berörda medarbetare (Freivalds & 

Niebel, 2014). 

2.2.1 Klockstudie 

För att utföra en klockstudie finns det olika typer av utrustning. De mest vanligaste är stoppur, 

tidstavla, tidsformer, miniräknare och videofilmning. När en klockstudie skall utföras finns det två 

metoder att följa. Den första är “Kontinuerlig metod”. Denna metod innefattar att operatören tar tid 

med hjälp av ett stoppur, där tid läses av vid utsatta brytpunkter och låter stoppuret fortsätta räkna. 

Andra metoden är “Snapback metoden”. Detta tillvägagångssätt fungerar genom att användaren läser 

av stoppuret vid utsatt brytpunkt och stoppuret nollas vid brytpunkt. Dessa två metoder förklaras mer 

detaljerat i kapitel 2.2.2 samt 2.2.3. I dagens läge används vanligtvis två typer av stoppur, det klassiska 

analoga uret som har en precision på 0,01 minuter. Det andra är det elektroniska stoppuret som har 

en precision på 0,001 sekunder. Det sistnämnda är att föredra, för att det elektroniska besitter bland 

annat kontinuerlig samt snapback-tidtagning (Freivalds & Niebel, 2014). 

 

Videofilmning är ett bra verktyg för tidmätning. Genom att filma operatör under utförande av en 

process, för att sedan granska varje bildruta erhålls varje detalj av processen samt normala tidsvärden. 

Mätning av prestanda kan utföras, genom att granska hur operatören utför vissa moment i en process 

därmed kan betyg ges på hur bra dessa utförs. Program som exempelvis MVTA utför tidsstudier 

automatiskt med hjälp av filmning. Det går även att med hjälp av digitala videokameror samt övriga PC 
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mjukvaror utföra tidsstudier online. Videofilmning är ett bra verktyg för individer som inte har mycket 

erfarenhet inom tidsstudier. Videofilmning besitter funktioner som exempelvis spola tillbaka eller 

pausa finns till användarens förfogande (Freivalds & Niebel, 2014). 

Figur 1 visar cykeltider samt respektive rekommenderade antal cykler som skall utföras. 

 

 
Figur 1, Rekommenderade cykeltider I förhållande till antal cykeltider, Freivalds och Niebel (2014) 

 

2.2.2 Kontinuerliga metoden 

Enligt Freivalds och Niebel (2014) är kontinuerliga metoden överlägsen att mäta utsätta tidsvärden. 

Resultatet av metoden visar den sammanlagda tiden av en hel observation samt tider för viktiga 

brytpunkter. Detta resulterar till en bättre uppfattning om hur lång tid en process tar. Genom att 

tillgodose exempelvis operatör den sammanlagda tiden samt brytpunkter får operatören en bättre 

överblick om vart det finns förseningar. 

Metoden har sina fördelar där mätning av korta tider ska utföras. Enligt Freivalds och Niebel (2014) 

kan en erfaren tidtagare fånga tre exakta tider under ett intervall på 0,04 minuter, under 

förutsättningen att nästa brytpunkt är på 0,15 minuter eller längre. 

2.2.3 Snapback-metoden 

Enligt Freivalds och Niebel (2014) använder vissa tidsanalyser både snapback-metoden och 

kontinuerliga metoden i samma process. Tidsexperter anser att när tidmätning av långa perioder skall 

utföras är snapback-metoden att föredra och korta tidscykler passar bättre med kontinuerliga 

metoden. Fördelen med snapback-metoden är att förflutna tidsvärden avläses direkt och därmed 

behövs inte skillnaden räknas ut mellan tidsvärden. Även om operatören utför en process i oordning 

erhålls även strukturerad data med hjälp av snapback-metoden. Metoden lyfter upp specifika moment 

samt tider på dessa, därmed uppmuntras det till eliminering av små processer. Detta kan ses som en 

nackdel, genom att specifika processtider är beroende av föregående samt efterföljande process. 

Därmed kan inte specifika moment analyseras självständigt samt elimineras (Freivalds & Niebel, 2014). 

2.3 Simulering 

2.3.1 Innebörden av simulering 

Enligt Banks et al. (2009) handlar simulering om att imitera ett verkligt system eller förlopp över en tid. 

En modell byggs upp med hjälp av objekt och enheter i ett simuleringsprogram som sedan verifieras 
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genom att den jämförs med det verkliga systemet som det är avbildat ifrån. När modellen är tillräckligt 

lik det befintliga existerande systemet kan simuleringsmodellen användas för att testa olika scenarion. 

En simuleringsmodell kan användas för att analysera förändringar i ett befintligt system eller för att 

analysera hur ett nytt system kommer att fungera under nya förhållanden. Detta genomförs genom 

att parametrar ändras eller att fler objekt läggs till.  

 

För enklare system med få parametrar som kräver en lösning räcker det med en matematisk modell. 

Om det är ett mer komplext system behöver datorer med simuleringsmjukvara användas då det är 

näst intill omöjliga att lösa matematiskt.  

 

I dessa fall skriver Banks et al. (2009) att systemet modelleras och simuleras för att analysera hur det 

beter sig under ett visst tidsspann. Därefter kan data extraheras från systemet för att mäta och 

uppskatta hur det verkliga systemet ligger till prestandamässigt. 

2.3.2 Användningsområden för simulering 

Simulering förekommer ofta i industrin som analyseringsverktyg av flöden, det kan även användas i 

syfte att träna och utbilda personer. Därmed kan risker att fördärva dyr utrustning minimeras och en 

bättre förståelse över ett system kan erhållas genom visualisering. Med hjälp av simulering kan olika 

alternativ undersökas som exempelvis hur en produktionslina kan byggas upp för att fungera optimalt. 

Industriella system som produktionslinor kan snabbt bli väldigt komplicerade och enligt Banks et al. 

(2009) är det endast hanterbart genom simulering.  

2.3.3 Begränsningar med simulering 

Även om simulering kan vara ett väldigt användbart verktyg finns det tillfällen då det ej är lönsamt att 

använda. Simpla uppgifter som enkelt kan räknas ut behöver inte simuleras. Banks et al. (2009) skriver 

att ifall tester kan utföras i verkligheten kan det vara att föredra om det är snabbare och enklare. Det 

är inte heller värt att simulera ifall kostnaderna för simuleringen överstiger ett reellt test. Simulering 

kräver mycket data som inmatning och om denna data saknas och inga uppskattningar kan göras är 

simulering inte det bästa sättet att hantera situationen på. 

2.3.4 Diskret händelsestyrd simulering (Discrete event simulation) 

Ett system beskrivs antingen som ett diskret eller kontinuerligt system enligt Banks et al. (2009). Ett 

kontinuerligt system förändras beroende av tiden. Ett exempel kan vara ett frö som under en viss tid 

förändras tills det blir en färdig växt eller blomma. Ett diskret system förändras istället vid vissa 

tidpunkter. Exempel på detta kan vara när en kund anländer till kassakön i en affär. Antalet kunder 

ökar då vid den specifika tidpunkten som kunden anländer till kön och minskar igen när kunden har 

betalat för varorna. Vid simulering av industriella system används diskreta händelsesystem där 

variablerna i systemet förändras vid specifika tidpunkter där en händelse sker. Diskreta 

händelsesystem löses genom att de körs och sedan analyseras till skillnad från optimeringssystem som 

kan lösas matematiskt. 

2.3.5 Modellering 

Vid uppbyggnad av en modell kan det vara bra att ha en struktur på tillvägagångssättet. Dessa steg 

består av följande: 
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2.3.5.1 Problemformulering 

Enligt Banks et al. (2009) är ett problem behöver formuleras för att beslutsfattare och den som 

simulerar är överens om vad problemet är. Det är viktigt att utvecklaren av simuleringen har förståelse 

över vad problemet är för att kunna utföra en korrekt analysering och komma fram till en trovärdig 

slutsats. Om problemformuleringen är utvecklad av den som simulerar är det viktigt att beslutsfattaren 

är fullt medveten om problemet för att kunna ta korrekta beslut. Enligt Banks et al. (2009) är det vanligt 

att både den som simulerar och fattar beslut är medvetna om att det finns ett problem långt innan de 

vet vad problemet är. 

2.3.5.2 Planering och uppsättning av mål 

När problemet har formulerats kan det enklare avgöras ifall simulering är rätt tillvägagångssätt för att 

kunna hantera problemet eller ifall en annan metod är mer lämplig. För att lösa problemen som har 

formulerats behövs planering utföras innan de angrips. Olika delmål bör sättas upp för att uppnå en 

lösning på problemen men även hur lång tid projektet kommer att ta, kostnad för undersökningen av 

systemet samt hur många deltagare som ingår i projektet. Det behövs även definieras vad resultaten 

behöver innehålla för att kunna uppnå förväntat utfall (Banks et al. 2009). 

2.3.5.3 Koncept av modell 

När modellen utvecklas är det enligt Banks et al. (2009) ett bra tillvägagångssätt att börja med en 

enklare modell, som därefter successivt byggs upp och blir mer komplicerad under projektets gång. En 

simuleringsmodell behöver inte byggas upp som en exakt virtuell replikation av det verkliga systemet 

utan skall endast vara tillräckligt pålitlig för att kunna lösa de sökta problemen. En allt för komplicerad 

modell leder istället bara till att mer onödig tid spenderas på modellbygge och kräver sedan mer kraft 

av datorn och blir därmed långsammare att köras och testas (Banks et al. 2009). 

2.3.5.4 Datainsamling 

Det är viktigt att datainsamlingen påbörjas under ett tidigt skede vid uppbyggnaden av 

simuleringsmodellen. Det är även nödvändigt att veta vilken typ av data som behöver samlas in. Vid 

en produktionslina kan exempelvis cykeltiderna på en maskin vara bra att veta och även den reella 

genomloppstiden. När modellen byggs upp kan det upptäckas att mer data behöver samlas in. 

Datainsamling sker ofta under hela projektets gång i samspel med uppbyggnaden av 

simuleringsmodellen efter att allt mera förståelse över systemet kommer fram (Banks et al. 2009). 

2.3.5.5 Utveckling av modell 

För att skapa en modell används olika typer av simuleringsmjukvaror. När ett verkligt system ska 

simuleras behöver då informationen och dess data föras över och översättas till ett format som en 

dator kan tolka (Banks et al. 2009). 

 

Verifiering 

Under verifieringen testas simuleringsmodellen och dess logik för att den ska fungera som det är tänkt. 

Vid större projekt och mer komplexa modeller finns det stor risk att felsökning behöver utföras innan 

modeller beter sig som det verkliga systemet (Banks et al. 2009). 
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Validering 

När modellens struktur fungerar som den ska behöver den sedan jämföras med det verkliga systemet. 

Justeringar och tester kan behöva utföras på modellen innan den är tillräckligt lik det verkliga systemet 

och resultatet är samma från båda. Enligt Banks et al. (2009) är detta en repetitiv process och en 

bedömning måste utföras för att bestämma när simuleringsmodellen är tillräckligt lik det verkliga 

systemet. 

 

Experimentell design 

Antalet replikationer som simuleringsmodellen behöver köra måste bestämmas samt längden av 

körningstiden och hur lång tid den behöver varmköras (Banks et al. 2009). 

 

Produktionskörning och analys  

Systemet körs igenom och analyseras för att konstatera att det fungerar som det är tänkt (Banks et al. 

2009). 

 

Ytterligare körningar  

När antalet körningar av simuleringen har utförts måste användaren analysera och besluta om flera 

körningar behöver utföras eller om resultatet är tillräckligt pålitligt (Banks et al. 2009). 

2.3.5.6 Dokumentation och rapportering 

Enligt Banks et al. (2009) finns det två typer av dokumentation som behöver utföras. Det ena är 

dokumentation av simuleringsmodellen/programmet eftersom det kan behöva användas igen vid ett 

senare tillfälle. Det viktigt att den som ska använda modellen vet hur den fungerar och kan snabbare 

sätta sig in i modellen för att utföra nya experiment. Det är även bra att dokumentera utvecklingen av 

projektet för att påvisa varför modellen är gjord på ett visst sätt eller varför vissa beslut har tagits. 

Detta är även bra för de som inte har deltagit under projektet eftersom det underlättar förståelsen 

över konceptet och uppkomna problem. 

2.3.6 Implementering 

Beroende på hur bra de föregående stegen har gått och om användaren förstår systemet med dess in- 

och utgångar, desto säkrare blir implementeringen av de förbättringar eller tester som ska utföras. En 

modell som inte är validerad och jämförd mot det verkliga systemet kan få stora konsekvenser i form 

av kostnad eller säkerhet ifall de implementeras i det verkliga systemet (Banks et al. 2009). 

2.3.7 Simuleringstid 

För att bestämma hur länge en simulering ska köras bör det enligt Law (2014) först uppfattas om 

simuleringen är ett avslutande eller icke avslutande system. Vid ett avslutande system finns det en 

bestämd tidsperiod om hur länge en simulering ska köras. Exempelvis kan det vara en fabrik som kör 

dagtid, där endast arbetstiderna behöver simuleras och inte resterande tiden av dygnet. Banks et al. 

(2009) skriver att tiden i ett avslutande system även kan bestämmas av en eller flera händelser. Det 

vill säga att när en specifik händelse har skett som exempelvis att ett visst antal produkter har 

tillverkats, avslutas då tiden för simuleringsperioden. Vid ett icke avslutande system finns det dock 

ingen sådan gräns utan systemet är tänkt att fungera över en ospecificerad tid. Law (2014) menar att 

detta sker när ett nytt system eller förändringar av ett system behöver simuleras och ska fungera 
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långsiktigt. Med andra ord är systemet ett icke avslutande system ifall det är tänkt att det ska fungera 

under en längre tid, därmed behöver det undersökas hur lång tid det tar innan systemet är i ett stabilt 

tillstånd. 

 

För att veta om ett system är ett avslutande eller icke avslutande system behöver det först framgå vad 

som är den tänkta utgångspunkten med simuleringen. Banks et al. (2009) ger ett exempel där en bank 

öppnar på morgonen och stänger på eftermiddagen. Där exemplet först beskrivs som ett avslutande 

system där endast arbetsdagen behöver simuleras. Men om simuleringen istället skulle omfatta flödet 

av pengarna skulle det vara mer lämpligt att se systemet som ett icke avslutande system. Därmed kan 

simuleringen ske över en längre tid för att erhålla ett mer validativt resultat. 

2.3.8 Replikationsanalys 

Resultatet som erhålls efter att en simulering har körts kan vara varierande även om datan som har 

matats in är den samma varje körning. I ett sådant fall kan det vara bra att köra simuleringen flera 

gånger och ta medelvärdet på resultatet. Burghout (2004) skriver att vanligtvis räcker omkring 5 till 10 

replikationer av simuleringen. Hoad et al. (2007) menar att tumregeln för att ett visst antal 

simuleringar som behövs är användbart för att indikera användaren att flera än en enda simulering 

behövs för ett pålitligt resultat. Hoad et al. (2007) menar även att om ett visst antal körning fungerar 

för ett trovärdigt resultat på en viss simulering kan det skilja mot en annan. 

2.4 Flaskhalsanalys 

En flaskhals är ett hinder för ett företag som innefattar att öka vinsten eller ett hinder för en icke 

vinstdrivande organisation att få möjlighet att expandera. Det talas om att det finns fyra existerande 

flaskhalsar, den fysiska, den logistiska, den ledningsmässiga samt den beteendemässiga. Den fysiska 

flaskhalsen är den som talas om inom industriell verksamhet, där exempelvis ett företag är begränsad 

till att öka vinsten. Logistiska flaskhalsen innefattar exempelvis en reaktionstid. Ett företags policy eller 

regler omfattar den ledningsmässiga flaskhalsen. Den sista flaskhalsen är generellt uppträdandet hos 

de anställda (Bicheno et al. 2013). 

 

Enligt Bicheno et al. (2013) skall en planering utföras samt en del principer skall vara i åtanke när 

eliminering av flaskhalsar utförs: 

 

• Balansera flödet, inte kapacitet. 

Fokus bör ligga på att sträva efter ett oavbrutet flöde. Detta kan utföras genom exempelvis eliminering 

av onödig väntan före icke flaskhalsar och uppdelning av en mängd produkter. 

 

• En förlorad timme vid flaskhalsen är en förlorad timme för hela systemet. 

Flaskhalsar är det som kontrollerar en fabriks genomflöde. Flaskhalsen påverkar variabler som 

exempelvis säkerhetslagar, underhåll, planering samt kostnader. 

 

• En sparad timme vid en icke flaskhals är blott en illusion. 

Det är meningslöst att försöka vinna tid vid en icke flaskhals, när det är flaskhalsen som styr 

genomloppsflödet i en fabrik. 
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Inom lean filosofin kan fem steg följas som kallas för flaskhalsteorins förbättringscykel (TOC). Med hjälp 

av detta verktyg kan förbättringar utföras samt begränsningar elimineras. Verktyget besitter 

påminnelser om PDCA men är mer målinriktad (Bicheno et al. 2013). 

1. Identifiera flaskhalsar eller begränsningar (Bicheno et al. 2013). 

 

2. Håll flaskhalsen vid liv eftersom flaskhalsen styr flödet. Detta kan utföras med hjälp av 

exempelvis en tidsbuffert eller finna alternativa vägar (Bicheno et al. 2013). 

 

3. Prioritera flaskhalsen framför allt annat. Detta kan utföras genom att exempelvis minska 

ställtider vid icke begränsningar eller förbättra flödet till flaskhalsen (Bicheno et al. 2013). 

 

4. Föra flaskhalsen till ytan för att sedan eliminera den. Det är oftast svårt att eliminera 

flaskhalsar om inte exempelvis ny maskin inköpes. Oftast brukar begränsningar flyttas till en 

annan del inom tillverkningsprocessen när eliminering utförs. Det är värdefullt att veta om en 

flaskhals existerar i produktionskedjan, därav kan planering samt styrning av processer utföras 

mer effektivt (Bicheno et al. 2013). 

 

5. Om flaskhalsen har utgallrats, gå tillbaka till första steget. Om den inte har eliminerats, skall 

fortsatt arbete utföras (Bicheno et al. 2013). 

2.5 Hållbar utveckling 

Den allra första FN konferensen som tog upp frågor kring miljö hölls i Stockholm år 1972. Detta initiativ 

togs av Sverige på grund av mer uppmärksammad nedskräpning av bland annat luft, jord, vatten och 

även ökad skogsskövling på 1960-talet. FN:s ledning tog sedan beslutet år 1969 att hålla konferensen 

the UN Conference on the Human Environment i Sverige 1972. Detta tidsskede anses vara det första 

arbetet med hållbar utveckling. Sedan dess har FN strävat och kämpat för naturen och miljömålen 

(Andrews & Granath, 2016). 

 

Riktiga definitionen av hållbar utveckling tillkom inte förrän år 1981 av en amerikanska miljövetare vid 

namn Lester Brown. År 1987 fick detta internationell spridning av Världskommissionen för miljö och 

utveckling även kallad Brundtlandkommissionen som lanserade en rapport “Vår gemensamma 

framtid”. I denna rapport påstods att det är omöjligt att uppnå social utveckling samt ekonomisk 

tillväxt om överexploatering av naturresurser förekommer. Världskommissionen utförde en känd 

definition av hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar 

utveckling klassificeras i tre olika områden som integrerar samt stärker varandra, se figur 2: 

• Ekologiskt hållbarhet 

• Social hållbarhet 

• Ekonomisk hållbarhet 

(Andrews & Granath, 2016) 
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Figur 2, Integration av de olika hållbarhets aspekterna 

 

Till detta examensarbete kan olika aspekter och infallsvinklar ges ur en hållbar utvecklingssynpunkt. 

Det skall byggas simuleringsmodeller av en utvald tillverkningsprocess och därefter skall även 

förbättringsförslag implementeras. Med hjälp av utvald virtuell simuleringsmjukvara kommer 

maskiner och övrig produktionsutrustning testköras samt effektivt kunna finna icke värdeskapande 

moment. Simuleringsmjukvaran kommer att hjälpa till att reducera kostnader för ett projekt på denna 

magnitud genom att effektivt kunna identifiera slöserier som exempelvis onödiga transportsträckor, 

väntetid eller energislöseri. 

2.5.1 Social hållbarhet 

Social hållbarhet definieras i ett samhällsperspektiv som att uppnå ett långsiktigt stabilt samhälle. 

Denna aspekt brukar oftast ses ur ett mänskligt perspektiv som exempelvis mänskliga rättigheter, 

trygghet och reduktion av fattigdom. Generellt sett handlar social hållbarhet om frihet, hälsa, 

utbildning, arbetsmiljö etcetera Med detta kan det sammanfattas att den sociala hållbarheten står för 

de mänskliga rättigheterna (Dahlin, 2014). 

2.5.2 Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten definieras genom att den använda kvantiteten av resurser inte 

äventyras på lång sikt. Detta menas i enkla drag att en resurskapacitet inte ska överexploateras i 

förhållandevis till den slutgiltiga produktens värde. Mätningen av värde utförs oftast i en valuta eller i 

form av exempelvis råvaror, energi samt arbetstid. För att uppnå ekonomisk hållbarhet krävs det ett 

långsiktigt tänk, genom att de ekonomiska vinsterna blir långsiktigt större (Dahlin, 2014). 

2.5.3 Ekologisk hållbarhet 

Den ekologiska hållbarhetens grundläggande princip är att naturen skall kunna återskapa de resurser 

som har blivit exploaterade. Med detta menas att överexploatera resurser inte är ekologisk hållbart, 

då naturen inte hinner återskapa dessa överexploaterade råvaror. Parallell kan dras till industriella 

utsläpp där kretslopp samt ekosystem besitter en kapacitet som kan absorbera och lagra dessa utsläpp. 

Detta är grunden för ekologisk hållbarhet genom att försöka begränsa utsläpp och se till att naturen 

tar hand om det (Dahlin, 2014). 
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3 Metod 

Val av metoder baserades på den teoretiska referensramen samt på litteraturstudien. Målen och 

delmålen lades till grund för metoderna för att därmed presentera ett validativt resultat i det empiriska 

avsnittet. Metoder som exempelvis simulering samt datainsamling har tillämpats. 

 

Utförandet av examensarbetet bestod av att fullfölja olika tillvägagångssätt inom litteraturstudier. 

Dessa studier innehöll bland annat fakta om simulering, flaskhalsar och lean. Fokus låg omkring Banks 

12 steg för att utföra simuleringsmodellen. Fullföljandet av dessa steg krävde även tillämpning av 

andra verktyg. Exempelvis vid utförandet av en konceptuell modell krävdes det att verktyget genchi 

genbutsu tillämpades. Ett annat konkret exempel var insamling av data till simuleringsmodellen, detta 

krävde en grundläggande förståelse av tidsstudier och allt det innefattar. För att sedan ta fram 

förbättringsförslag användes PDCA som tillvägagångssätt, därmed erhölls en överblick över vad som 

skulle förbättras. Ett flödesschema utformades för att erhålla en överblick för hur projektet skulle 

genomföras, se figur 3. 

 

 
Figur 3, Flödesschema för projektet 

 

3.1 Litteraturstudie 

Vid tillvägagångssättet för litteraturstudien behandlas relevanta ämnen till examensarbetet. I detta fall 

är exempelvis ämnen som simulering, lean samt klockstudier undersökta. Genom relevant och pålitliga 



  

15 
 

vetenskapliga källor erhölls ett stabilt underlag som bidrog till exempelvis val av metod. 

Litteraturstudien behandlade fall av artiklar där verktyg har tillämpats i verkligheten, detta gav 

underlag för valet av metoderna. 

3.2 Observationer och Intervjuer 

Metoden Genchi Genbutsu tillämpades för att få en förståelse av hur hela tillverkningsprocessen 

fungerade. Liker (2008) menar är detta en bra metod för att personligen erhålla en grundläggande 

förståelse av en process. Metoden tillämpades genom att produkter följdes genom hela 

tillverkningsprocessen, från råmaterial till färdig produkt.  

 

För att uppnå djupare och mer grundläggande förståelse över hur processen fungerar intervjuades 

personal. Tillvägagångssättet var att validera uppfattningen av tillverkningsprocessen med operatörer. 

Frågor om exempelvis delar av processen som var osäkra ställdes samt missuppfattningar av processen 

korrigerades med hjälp av operatörer. 

3.3 Simulering 

Den simuleringsmjukvara som valdes var programmet FACTS Analyzer 3.0.5. Mjukvaran är ett diskret 

händelsestyrt simuleringsprogram som till en början skapades som ett forskningsprojekt. Programmet 

är främst framtaget med hänsyn till att simulera industriella system vilket är passande för projektet. 

Simuleringsprogrammet valdes bland annat att för att det inte behövs någon erfarenhet inom 

programmering. En licens för FACTS är även ett billigare alternativ jämfört med exempelvis program 

som Siemens Plant simulation. Detta gör det även lättare för S:t Eriks att sedan ta del av 

simuleringsmodellen efter att examensarbetet är slutfört. Tillvägagångssättet med simuleringen 

baseras på den teoretiska referensramen samt litteraturstudien. 

 

För att uppnå högre förståelse av tillverkningsprocessen skapades först en konceptuell modell. Med 

hjälp av den grova layouten lades grunden till uppbyggnad i simuleringsprogrammet. Justeringar på 

modellen kunde sedan ske successivt efter att mer data och information tillkommit. För att verifiera 

modellens struktur kontrollerades denna av operatörer som hade insikt i tillverkningsflödet. 

 

För att få trovärdiga tider i simuleringsmodellen utfördes datainsamling. Med hjälp av exempelvis 

intervjuer av operatörer samt utförda tidsstudier lades en stabil grund till inmatning av data in i 

simuleringsmodellen. För att validera simuleringsmodellen jämfördes resultatet med tidigare reella 

resultat som tillhandahållits av företaget, exempelvis antal producerade produkter per månad. 

3.4 Tidsstudier 

För att processtiderna skulle vara trovärdiga utfördes tidsstudier där det inte fanns tillgänglig data. 

Detta utfördes med hjälp av videofilmning. Anledningen till att videofilmning valdes var för att 

vederbörande saknade erfarenhet av tidsstudier. Filmningen utfördes genom att delprocesserna 

filmades i hela tillverkningskedjan. Med hjälp av dessa filmklipp kunde sedan analysering av datan 

utföras. Detta utfördes för att erhålla standardtider på de utvalda processerna samt uppnå bättre 

förståelse på de utvalda tillverkningsprocesserna. 
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Tidsstudien kompletterades även med den kontinuerliga metoden. Enligt Freivalds och Niebel (2014) 

är denna metod den bästa jämfört med snapback-metoden. En blandning av videofilmning och 

kontinuerlig metod utfördes. Detta utfördes för att kunna erhålla en fullständig tid på de olika 

processerna, exempelvis förflyttning av råmaterial till materialhiss. Med hjälp av den kontinuerliga 

metoden erhölls även tiden av exempelvis förflyttning av råmaterial på enbart rullbandet.   

3.5 Förbättringsförslagsgenerering 

För att generera olika typer av förbättringsförslag användes olika typer av verktyg. Dessa bestod av 

PDCA, Genchi genbutsu, flaskhalsanalys, standardiserat arbete samt 5S. Verktygen bidrog till att 

förbättringsförslag senare kunde utformas. 
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4 Litteraturstudie 

Sökta relevanta studier har analyserats samt studeras för att ge belägg till de egna slutsatserna och 

resultatet. Detta har utförts genom att använda tillförlitliga sökmotorer som exempelvis google scholar 

och ieee xplore digital library. Sökord har använts som exempelvis “Discrete event simulation”, 

“Discrete event simulation bottlenecks” och “Simulation production planning”. 

4.1 Simulering 

Analys har utförts av artikeln Simulation Study on Lens Manufacturing Process flow där författarna har 

studerat tillverkningsprocessen av optiska linser. Artikeln försöker besvara frågan hur produktiviteten 

kan förbättras utan att medföra stora kostnader. 

 

Det talas om mätning av dynamiska tillverkningssystem, där klassiska mål har satts upp av företaget 

som exempelvis innefattar ökad kundservice, reducering av PIA och maximering av resursutnyttjande. 

Linan som har analyserats är känslig, då minsta repa på linserna leder till kassation. För att förstå 

processen bättre samt identifiera problem har en studie utförts genom att följa upp produkterna i dess 

olika tillverkningsfaser (Olugu & Wong, 2008). 

 

Artikeln trycker på att det är viktigt att när skapandet av en simuleringsmodell utförs skall mål sättas 

upp samt behandling av frågor där potentiella problem lyfts upp och besvaras. Även tidsschema, 

involvering av personal, tillverkningsprocesser samt kostnader skall vara analyserade. Viktiga aspekter 

i ett simuleringsprojekt som exempelvis tidsram, djupet samt omfattning av projektet skall vara satta 

i ett tidigt skede. Om exempelvis bristande datainsamling eller modellbyggnad inte utförs tidigt, finns 

det risk att projektet stöter på många problem (Olugu & Wong, 2008). 

 

Vid utförandet av en simuleringsmodell är datainsamling en vital punkt för att uppnå en valid modell. 

Uppsamling och analys av data är ett svårt moment när en simuleringsmodell skall byggas. Det är viktigt 

att utföra detta moment med rätt tillvägagångssätt och med disciplin.  Resultatet av en 

simuleringsmodell är helt beroende av den insamlade datan (Olugu & Wong, 2008). 

Att bygga en konceptuell modell är en teoretisk konstruktion av det verkliga systemet. Genom att 

utföra en sådan modell uppnås det en komplett beskrivning av ett analyserat system. Detta genomförs 

för att definiera variabler, komponenter samt att förstå logik. 

 

En konceptuell modell utförs genom att rita upp modellen med hjälp av blockdiagram eller 

flödesschema (Olugu & Wong, 2008). 

För att få ett validativt resultat av modellen, körs den stegvis för att därmed säkerhetsställa att 

modellen överensstämmer den verkliga produktionen. Detta moment utförs också för att erhålla en 

överblick av modellen där kontroll av inmatad data utförs samt eliminering av syntaxfel (Olugu & 

Wong, 2008). 

 

I studien, Research on Plant Layout and Production Line Running Simulation in Digital Factory 

Environment, skriver Yang et al. (2008) att det kan uppstå kommunikationsbrist mellan planeringsfasen 

och produktionsfasen och att vissa problem som uppstår då löses på direkt plats vid sitt respektive 

område. Yang et al. (2008) skriver sedan att digital industriell teknologi som exempelvis simulering kan 

ses som en lösning för att minska sådana problem. De kommer sedan till slutsatsen att en validerad 
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simuleringsmodell av en fabrik kan användas för att öka stabilitet över både processer och vid 

planering. Enligt Yang et al. (2008) kan företagets verksamhet ökas mycket genom tillämpning av 

simulering och industriella teknologier för analysering. 

4.2 Datainsamling 

I tidigare nämnda artikeln Simulation Study on Lens Manufacturing Process flow skriver Olugu & Wong 

(2008) nämns även att insamling av trovärdig data kan vara ett svårt uppdrag och att det behöver 

utföras på ett korrekt sätt. De menar även att resultatet från simuleringen beror på den insamlade 

datans trovärdighet. 

 

Författarna i artikeln, User Interface to Automate the Collection and Processing of Data for Discrete 

Event Simulation Projects, skriver att ungefär 31 % av tiden i ett simuleringsprojekt går åt till att samla 

in data till simuleringsmodellen. Författarna beskriver även att det finns tre generella koncept för 

insamling av rådata. Det första konceptet är exempelvis intervaller, där data för sluttid är början för 

nästa händelse. Det andra är motsatsen till det första konceptet, detta kan exempelvis vara 

produktionstider, bearbetningstider eller transporttider. Konceptet är att det måste finnas en starttid 

och en sluttid för varje händelse. Det sista konceptet är olika sannolikheter för olika resultat, där 

summan av varje resultat motsvarar 100 %. Inom ett diskret händelsestyrt systemprojekt kommer 

alltid en eller flera av dessa tre koncept uppenbaras. Om projektet blir mer komplext ökar 

sannolikheten att flera av dessa koncept involveras (Rodriguez, 2015). 

4.3 Flaskhalsanalys 

I studien Reducing Bottlenecks In A Manufacturing System With Automatic Data Collection And 

Discrete-Event Simulation kom Ingemansson, Ylipää och Bolmsjö (2004) fram till att flaskhalsar kan 

reduceras genom användning av diskret händelsestyrd simulering. Författarna menar även att datan 

som matas in i simuleringen är väldigt viktig för att skapa en trovärdig och användbar modell. I studien 

användes automatisk datainsamling och det konstaterades att precisionen på den insamlade datan 

ökar till nivåer som inte skulle vara möjliga genom manuella mätningar. Genom pålitlig data kan då 

flaskhalsar identifieras och sedan reduceras med hjälp av simulering. Ingemansson, Ylipää och Bolmsjö 

(2004) påstår även att ifall en flaskhals kan reduceras med hjälp av simuleringen har arbetet för 

simuleringen betalats igen flera gånger i jämförelse med kostnaden för uppbyggnaden. I studien kunde 

tillgängligheten i en operation effektiviseras från 58,5 % till 60,2 % med hjälp av att en flaskhals 

reducerades. Hela systemet effektiviserades då med 3 % när förbättringarna implementerades i 21 

operationer. Ett år senare kunde det uppmätas till att systemet hade ökat sin produktion med 6 % 

jämfört med när projektet hade påbörjats. 

4.4 Lean 

I artikeln Minimizing Waste Using Lean Manufacturing: A Case in Cement Production skriver Amrina 

och Lubis (2017) om hur resursslöserier kan minimeras i ett cementföretag med hjälp av lean filosofi. 

Med hjälp av verktyget Process Activity Mapping identifierade författarna många icke värdeökande 

aktiviteter inom cementprocesserna. Applicering av verktyget “Waste Relationship Matrix” utfördes 

för att identifiera slöserier. Validering av resultatet utfördes med hjälp av “Assessment Questionnaire”. 
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Förbättringsförslag kunde sedan tas fram genom rotorsaksanalys med hjälp av verktyget cause and 

effect diagram där cykeltiderna reducerades samt behöll kvaliteten för materialet föreslogs (Amrina & 

Lubis, 2017). 

 

Artikeln An Analytical assessment of Lean Manufacturing Strategies and Methodologies Applied to 

Kuwait oil Company talar om att bekämpa oljeutsläppen inom oljeindustrin. Författarna beskriver att 

utsläppen är ett problem för denna typ av industri samt att målet med artikeln är att eliminera slöserier 

för att förebygga dessa problem. Tillvägagångssättet enligt artikeln är att tillämpa lean konceptet. 

Genom att analysera företaget samt landet försöker författarna implementera lean i Kuwait. Basfakta 

togs fram med hjälp av litteraturstudier. Med hjälp av dessa studier drogs slutsatsen att två typer av 

dataundersökningar kommer att genomföras, kvantitativa samt kvalitativa undersökningar. Dialoger 

med forskare som var insatta i Kuwait och oljeföretaget genomfördes, där bland annat olika 

ledningspersonal hade intervjuats. Med hjälp av intervjuerna kunde olika typer av slöserier 

identifieras. Författarna uttrycker även att implementera lösningar inom denna bransch är svårt. 

Exempel på detta är producering samt hantering av farligt material. Personal har ingen 

specialistutbildning av hantering av miljöfarligt material (Alotaibi & Alotaibi, 2016). 

 

Enligt artikeln Elimination of waste through value Add/Non value add process analysis to improve cost 

productivity in manufacturing — A case study beskrivs hur ett företag kan öka, optimera samt 

effektivisera personal i en produktionslina. Författarna tar upp mål där företaget vill expandera de 

närmaste åren med tio procent. För att uppnå detta mål måste ökad produktion utföras. Detta utförs 

genom att identifiera och eliminera slöserier med hjälp av en VSM (Value Stream Mapping). Verktyg 

som exempelvis paretodiagram och värdeflödesanalys applicerades och därmed kunde rotorsaker 

identifieras som användes till förbättringar. När identifikation av förbättringar hade utförts kunde 

lösningar implementeras samt testas i verkligheten. Även när lösningar hade implementerats utfördes 

en långsiktigt verifiering av dessa, därmed säkerhetsställdes att lösningarna fungerade långsiktigt (Ng 

et al., 2013). 

4.5 Analys av litteraturstudie 

För att verifiera de utvalda källorna har en analys utförts för att bekräfta verifikationen av dessa. De 

källor som har valts att analyseras är baserade på att erhålla ökat underlag för implementation av 

förbättringar på S:t Eriks. Artiklar som har hämtats innefattar diskret händelsestyrd simulering, lean, 

datainsamling samt flaskhalsanalys. Även övriga produktionstekniska verktyg ingår i samtliga artiklar. 

De metoder som studierna erbjuder är verktyg som kan implementeras i S:t Eriks. Det är enbart 

forskningsartiklar som har valts ut och analyserats, examensarbeten har inte valts som underlag. 

 

Litteraturstudien som berör simulering konstaterar att datainsamling är en väsentlig del för att en 

simuleringsmodell ska bli pålitlig. Vid bristande indata till simuleringsmodellen kan fler problem uppstå 

och modellen blir mindre trovärdig. Det kan också konstateras att datainsamling är en del som även 

tar tid och behöver utföras på korrekt sätt för att få ut ett pålitligt resultat. Planering och delmål är 

även en viktig del för att kunna minska tiden för utveckling av ett simuleringsprojekt då det är ett 

tidskrävande arbete. Det framgår att simulering kan användas för att både skapa en ökad förståelse 

mellan verklig produktion och planering samt även för att kunna hitta potentiella förbättringar som 

kan utvidga ett företag. 
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I litteraturstudien om datainsamling har studier analyserat som är i direkt anknytning till diskret 

händelsestyrd simulering. Det som dessa studier har gemensamt är att det är vitalt att erhålla validerad 

rådata i början av ett simuleringsprojekt. Även om rådata har erhållits skall återkoppling utföras för att 

validera data mot den verkliga processen. Olika tidsverktyg kan appliceras för att erhålla insamlad data. 

Från litteraturstudien angående flaskhalsanalyser framgår det att simulering kan användas som ett bra 

verktyg för att både hitta och minimera flaskhalsar. Även här påpekas det att den data som matas in i 

simuleringen bör vara trovärdig och korrekt för att kunna analysera och få ett korrekt resultat. Det 

framgår även att ju mer data som samlas in kan öka precisionen för pålitlig simulering och att detta 

främst är möjligt genom automatiska system för datainsamling. Med korrekt data kan sedan flaskhalsar 

både analyseras och sedan minimeras genom simulering och därmed spara mycket tid och pengar för 

ett företag i längden genom ett mer effektivt processflöde. 

 

Inom litteraturstudien om lean har tillverkningsbranscher studerats som exempelvis sten- och 

oljeverksamheter. Det framgår av de olika studerade artiklarna att lean bygger på att eliminera olika 

typer av slöserier. Olika verktyg som tillämpas i de olika studierna var exempelvis VSM och 

rotorsaksanalys. Med hjälp av bland annat en rotorsaksanalys kunde exempelvis cykeltider reduceras 

samt bibehållande av cykeltider. Detta kan vara ett tillvägagångssätt för att lösa specifika problem hos 

S:t Eriks. 
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5 Genomförande 

Avsnittet genomförande beskriver om vad som har utförts samt vilket område som har analyserats 

med hjälp av olika tillvägagångssätt. Det som har utförts är analys av det utvalda området, 

simuleringsmodellen, tidsstudie, datainsamling samt observationer och intervjuer. Det förklaras 

allmänt hur simuleringsmodellen är uppbyggd samt vilka funktioner som har använts, även det 

nuvarande läget presenteras. Verifiering och validering presenteras med olika grunder samt 

antaganden i tidsstudien. Redovisning av resultat samt förbättring beskrivs i detta avsnitt. 

5.1 Område 

Kategorin område omfattar endast den valda produktionslinan som tillverkar de utvalda produkterna. 

Kapitlet beskriver också vad som har utförts, förbättrats samt vilka typer av maskiner som ingår. 

Tillvägagångssätt som exempelvis Genchi Genbutsu samt intervju av personal tillämpas för att kunna 

ta fram en skiss av processen. Figur 4 visar en uppritad layout av hela processkedjan som simulering 

och förbättringsarbetet utförs på. Hela kedjan går ut på att operatör tillkallar material för att kunna 

starta processen. Maskiner som involveras i processen är olika typer av förflyttningsmekanismer, 

buffrar, produktionsmaskiner samt truckar. 

 

Processen börjar med att sju silor fylls med olika sorters grovsten samt finsten. Silorna tömmer sedan 

rätt mängd material på rullbandet, med hänsyn till vad det är för produkt som ska tillverkas samt vilken 

typ av blandning som efterfrågas. Rullbandets uppgift är att tömma material i materialhissen. När 

hissen är fylld förflyttas den uppåt där den töms i en fördelningsvagn. Denna vagn förflyttas och 

tömmer sedan stenblandningen i en blandare. Det finns tre blandare, en för varje maskin. Blandarens 

uppgift är att blanda materialet samt tillsätta ett bindemedel. När detta är utfört töms blandningen i 

en vagn i taket. Därefter förflyttas takvagnen till den maskin som efterfrågar materielleveransen och 

tömmer materialet i den tillkallande maskinens behållare. Maskinen producerar sedan den slutgiltiga 

produkten. 

 

De två maskinerna transporterar ut produkterna på olika sätt. I T1 maskinen hämtas färdiga produkter 

av en truck och i T2 maskinen transporteras produkterna direkt på ett automatiskt rullband. Samtliga 

produkter transporteras till respektive härdningskammare där produkterna härdas i 24 timmar innan 

slutgiltig leverans sker till kund. 
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Figur 4, Processflöde 

 

5.2 Observationer och intervjuer 

Med hjälp av Genchi Genbutsu där observation samt undersökning av olika processer genomfördes, 

bildades en uppfattning om hur dessa fungerar. Intervjuer av operatörer genomfördes där bland annat 

cykeltider samt olika processer verifierades, därmed kunde ett validerat mätresultat erhållas av den 

utsatta tillverkningskedjan. Dessa mätresultat lades stor grund till uppbyggnaden av 

simuleringsmodellen. 

 

En viktig faktor som observerades var när operatör manuellt tillkallade påfyllning av material till 

exempelvis maskin T1. När detta moment utfördes var det vanligt att kollision uppstod mellan 

materialleveranserna när operatör i maskin T2 tillkallade material, vilket resulterade i lång väntetid 

innan materialet kom fram. En annan observation som uppmärksammades var när operatör tillkallar 

material. Detta fanns det ingen standard för, operatör tillkallar material när maskinens buffert går mot 

ett minimum läge. Många av operatörerna har mer 10 års erfarenhet och går mer på känsla samt egen 

tillförlitlig erfarenhet när det är dags att tillkalla material. 

5.2.1 Maskin T1&T2 

De maskiner som producerar de färdiga produkterna är maskin T1 samt T2. Dessa maskiner fungerar 

som en revolver. Det första steget består av rengöring av matrisformar, sedan roteras denna matris till 

steg två där finmaterial distribueras ut till matrisformen. Därefter sker rotation till nästa steg där 

distribuering av grovmaterial utförs. När rotation utförs till det fjärde steget stampas blandningen av 

finmaterial och grovmaterial, därmed säkerhetsställs en fast form av materialet. Sista rotationen till 

steg fem är enbart leverans av formade produkter till ett rullband där stickprovskontroll utförs av 
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operatör för att säkerhetsställa kvalitet av produkter. Maskinerna är fullt automatiska under 

förutsättningar att dessa har tillgång till råmaterial. 

5.3 Tidsstudie 

För att erhålla kvalitativa mätresultat utfördes en tidsstudie som bestod av att videofilma de olika 

processerna. När denna tidsstudie utfördes informerades det om att cykeltider i maskin T1 respektive 

T2 kunde variera. Detta berodde på att exempelvis fuktigheten i råmaterialet kunde ändras och 

därmed krävdes justeringar i respektive maskin. Detta var ett problem då det är att föredra konstanta 

tider i en simuleringsmodell eftersom det ger ett mer påvisande utfall samt att resultatet blir 

behändigare att analysera. Därmed var tider som erhölls enbart konstanta och skiftar inte under 

simuleringen av samma variant. Tidsvariablerna för produkt A samt produkt B skiljer sig endast i 

cykeltiden för maskin T1 & T2, annars var det samma tidsdata. Omställningstid mättes inte då enbart 

mätning av två produktvarianter utfördes samt att maskinerna var inställda för produktion av 

produktvarianter A & B. Tillgänglighet och Mean Time To Repair (MTTR) uppmättes inte eftersom 

företaget inte hade data på dessa variabler. Dessa variabler gav inte ett exakt värde samt att detta går 

utanför projektets ramar. Om denna typ av data skulle mätas upp skulle det resultera i ett mer 

tidskrävande arbete. 

 

Stort fokus med studien lades på tidsvariabler som var konstanta, exempelvis processen från silo till 

tömning av råmaterial i maskinerna. När det arbetas med tidsstudier är det fördelaktigt att mäta samt 

erhålla fasta och konstanta tidsdatavariabler, därmed försöka eliminera osäkerhetsfaktorer. Med hjälp 

av konstanta tidsvariabler erhålls ett tydligare utfall från simuleringen. Dock om spridning eller 

variation sätts in i simuleringsmodellen kommer utfallet att bli mer trovärdigt från modellen, därmed 

erhålla en mer återspegling till den verkliga processen. 

 

Den klockstudie som lades till grund för cykeltiderna i simuleringsmodellen kan ses i figur 5. Momenten 

från “silotömning” till och med “takvagn bak” är helt automatiserade processer, därmed anses det att 

dessa moment erhåller en prestationsgrad på 100 %. Cykeltider för maskin T1 och T2 mättes upp med 

hjälp av videofilmning, därefter verifierades den insamlade tidsdatan med ett tillhandahållet 

Exceldokument från företaget. Dokumentet beskriver antal produkter som produceras per dag, där 

maximal produktion identifierades för respektive maskin. Därmed kunde kalkylering utföras för vad 

den satta cykeltiden var för maskin T1 och T2. Figur 5 visar uppmätta tider för de olika momenten i 

tillverkningsprocessen. 
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Figur 5, Uppmätta tider för produktvariant A & B 

 

Med hjälp av figur 5 samt observationer av processerna kan värdeadderande (VA), icke 

värdeadderande (IVA) samt nödvändigt icke värdeadderande (NIVA) kategoriseras i de olika 

tidsmomenten. Dessa kategorier är baserade utifrån kundens värde på tillverkningsprocessen, se figur 

6. Majoriteten av hela processen består av transport av råmaterial till maskin T1 eller maskin T2, då 

transport av material inte tillför något värde till kunden är många moment klassificerade som icke 

värdeadderande element.  Även ett cirkeldiagram utformades för att erhålla en procentuell enhet för 

de värdekategoriserade processerna, se figur 7. Som figuren visar är det större andel icke 

värdeadderande moment än värdeadderande moment. Det är då extra viktigt att det inte uppstår 

kollision eller onödiga flaskhalsar i materialbeställningar, med tanke på att större delen av 

materialbeställningskedjan inte är värdeadderande moment för kunden. 

 

 
Figur 6, Värdekategoriserade moment 



  

25 
 

 
Figur 7, Cirkeldiagram av tiden i de värdekategoriserade momenten 

 

5.3.1 Analys av tidsstudie 

Antaganden som har utförts i tidsstudien har sin grund till datainmatning i modellen. Det vill säga, 

konkret och relevant data matades in i modellen. Antaganden som exempelvis cykeltider på truck och 

rullband mättes inte upp, för att det ansågs att dessa variabler inte hade någon relevans i simuleringen 

samt att problemet inte var i transport av färdiga produkter utan i materialbeställningen. 

 

Som tidigare nämnt var det viktigt att erhålla fast data från företaget, detta var dock ett problem då 

cykeltiderna varierar i maskin T1 och T2. Operatörerna utför små justeringar på maskinerna när det 

produceras samma variant, därmed finns det ingen standard för att köra på en konstant cykeltid på 

samma variant. Det erhållna Exceldokumentet från 2018 års produktion jämfördes, där identifiering 

utfördes av vad respektive maskin maximalt producerade på en dag. Med hjälp av det kalkylerades 

cykeltiderna för maskin T1 respektive T2. 

 

Tillgänglighet och MTTR mättes som sagt inte upp med tanke på att företaget inte hade data på dessa 

variabler samt att mäta upp detta skulle resultera till ett betydligt mer tidskrävande arbete. 

5.4 Simulering 

En simuleringsmodell utformades för att analysera flödet och för att senare kunna ta fram 

förbättringsförslag. 

5.4.1 Komponenter i FACTS 

I mjukvaran FACTS används olika typer av komponenter för att kunna bygga en simuleringsmodell. I 

detta kapitel presenteras olika typer av varianter och komponenter som har använts för att återspegla 

den utvalda tillverkningskedjan på S:t Eriks. 
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5.4.1.1 Varianter och flöden 

I simuleringsmodellen används varianter för att representera produkter i processen. Varianter kan 

även användas för att möjliggöra viss typ av logik, där dessa även kan ta olika vägar inom processen 

även kallat “flöden”. Flera varianter kan använda samma flöde. Ifall en variant behöver ta en annan 

väg skapas ett nytt flöde. I FACTS skapas en lista för varianterna och flödena, ett exempel på detta kan 

ses i figur 8. 

 
Figur 8, Varianter och flöden 

 

5.4.1.2 Objekt i FACTS 

 

 Source: Används för att föra in varianter in i modellens flöde. 

 Sink: Används för att föra ut varianter från modellen, och för att även få ut data som 

exempelvis ledtid. 

 Operation: Används för att simulera processer. I operationen ställs en cykeltid in hur länge 

operationen bearbetar varianten. Data som exempelvis ställtider och maskinhaveri kan även ställas in. 

 Buffer: Lagrar varianter tillfälligt som sedan transporteras vidare ifall det finns plats över i 

nästa operation. 

 Assembly: Används för att föra ihop varianter. Exempelvis montering av två produkter. 
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 Disassembly: Används för att dela på varianter som tidigare har monterats ihop. 

 Note: Används för att skriva kommentarer i simuleringsmodellen. 

 Template: Används för att gruppera och sammanfoga flera processer till en enskild enhet. 

5.4.2 Uppbyggnad av simuleringsmodell 

När simuleringsmodellen byggdes användes olika typer av logik för att erhålla en simulering som var 

tillräcklig och återspeglade den verkliga processen. Olika typer av logik beskrivs i detta kapitel samt 

uppbyggnad av den konceptuella modellen och den slutgiltiga modellen. 

5.4.2.1 Konceptuell modell 

När flödet hade analyserats påbörjades uppbyggnaden av en konceptuell simuleringsmodell. Detta 

utfördes för att kunna analysera hur systemets logik kunde implementeras i mjukvaruprogrammet 

FACTS samt att få en överblick på vad som behövde implementeras i simuleringsmodellen. 

 

Det upptäcktes snabbt att delar inom flödet som exempelvis materialhissen bestod av två delmoment, 

ett där material fanns i hissen och den åkte upp för att tömma och det andra momentet där den åkte 

ner utan något material i behållaren. För att kunna implementera detta på ett realistiskt sätt i 

simuleringsmodellen gjordes två processer, en för när materialet transporterades upp och en för när 

materialhissen transporterades ned utan material. 

 

Då en operation behöver ha en variant för att börja räkna tid behövde ett system utformas för att 

simulera hur materialhissen skulle kunna åka ned och samtidigt vara tom. Detta system gick ut på att 

varje variant som åkte upp i materialhissen behövde ha en biljett för att kunna transporteras. När 

varianten var framme lämnades biljetten som sedan åkte ned i materialhissen igen. Nästkommande 

produkt som väntade på materialhissen kunde då använda sig av samma biljett för att också kunna 

transporteras upp, se figur 9. Detta kan jämföras med en färja där det endast finns en biljett tillgänglig 

och därför kan endast en kund åka med i taget. 

 

 
Figur 9, System för materialhissen 
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Det upptäcktes sedan att produkten behövde byta identitet genom flödets gång. Till en början 

blandades grus vilket sedan blev cement från blandaren och till sist blev det produkter av cementen i 

maskinerna. Eftersom maskinerna kunde producera flera produkter från en materialbeställning 

behövde det även fungera på ett liknande sätt i simuleringsmodellen. 

 

Detta kunde lösas med hjälp av “Assembly” objekt. Det började med att olika typer av grusvarianter 

slogs ihop till en variant som kallades grushög. Grushögen transporterades sedan vidare till blandaren 

där den fick en ny identitet och kallades cement. Illustration av detta kan ses i figur 10. 

 

 
Figur 10, Identitetsbyte av material 

 

För att göra det möjligt att konvertera cement till flera produkter behövde systemet justeras en aning. 

Eftersom en ”Assembly” i FACTS bara kunde sammanföra flera varianter till en, behövdes först ett antal 

produkter föras in i cementen. Sedan användes en ”Disassembly” för att få bort cementen från 

produkterna. Detta koncept kan ses i figur 11 nedan. 

 

 
Figur 11, Cement konverteras till produkter 

 

Efter att logiken för materialhissen, materialfördelaren, takvagnen samt identitetsbyten för varianter 

hade tagits fram kunde den konceptuella modellen tas fram som kan ses i figur 12. För att kunna få ut 

ledtider på hur länge varianten hade identiteten som exempelvis cement, behövdes den tidigare 

identiteten flyttas till en sink. Därav justerades alla identitetsbyten till att fungera liknande som 

sistnämnda konverteringssystemet. 
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Figur 12, Den konceptuella modellen 

 

5.4.2.2 Slutgiltig modell 

Efter att den konceptuella modellen hade utvecklats och justerats kunde en slutgiltig modell tas fram. 

De olika momenten delades in genom användning av “template” och därmed kunde modellen få en 

mer strukturerad form som var lättare att förstå. Moment som enbart var till för logik, exempelvis 

identitetsbyten, lades in i egna operationer innanför respektive delmoment. Kommentarer lades även 

in för att förtydliga vad de olika stegen hade för funktion. Ett system för att beställa material hade 

utformats med användning av “source” som beställde material under olika tidsintervall för att kunna 

få ett slumpmässigt värde som representerade manuella beställningar på ett mer korrekt sätt. En 

buffert lades även till mellan varje operation för att kunna följa produkterna vid animeringen av flödet 

i FACTS. Efter maskinerna lades det även till operationer för att simulera transportering av truck och 

rullband. Bild på modellen kan ses nedan i figur 13 samt en inblick över delmomentens struktur i figur 

14. 
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Figur 13, Den slutliga modellen 

 

 
Figur 14, Modellens delmoment 
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Den slutliga simuleringsmodellen innehåller ett antal varianter som användes för representation av de 

olika produktidentiteterna, samt även för tidmätning och logik i simuleringen. En beskrivning av 

varianterna och dess funktion kan ses i bilaga 1. 

5.4.3 Utfall från simuleringsmodellen 

Eftersom det finns många andra parametrar som påverkar antalet producerade produkter i 

verkligheten ger simuleringsmodellen inget exakt resultat utan kan istället användas för att jämföra, 

påvisa och indikera förbättringar. I simuleringsmodellens nuvarande läge antas det finnas risk för att 

operatör inte upptäcker att materialet är slut förrän det är tomt i maskinen. Det antas även att ingen 

hänsyn tas till hur ofta den andra maskinen behöver material, utan att material beställs när det är 

rimligt för respektive maskin. I figur 15 nedan visas utfallet från modellen och i figur 16 visas det hur 

mycket av ett sju timmars intervall som maskinerna har utnyttjats. Figurerna visar utnyttjandet i de 

delmoment som maskinerna utför. Även fast utnyttjandet kan uppfattas som lågt är antalet 

producerade produkter högre än medelnivån från de datablad som tagits del av från företaget. Det är 

känt att det finns andra faktorer som kan påverka antalet producerade produkter. Därmed bedöms 

det med utförda antaganden samt insamlad data att simuleringsmodellen tillräckligt återspeglar den 

verkliga tillverkningen. Simuleringsmodellen kan senare användas för att ge en indikation på 

förbättringspotential. 

 

 
Figur 15, Simuleringsmodellens datautfall från nuvarande skede 
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Figur 16, Utnyttjandet från nuvarande skede 

 

5.4.4 Data 

Modellens data är tagen ifrån moment och processer som har erhållits genom tidsstudien samt genom 

intervjuer av operatörer. Simuleringsmodellen simuleras enbart på en arbetsdag där maskinerna körs 

under ett sju timmars intervall. Detta värde ställdes in i simuleringsmodellen. Därmed kunde en 

validering utföras med det tillhandahållna Exceldokumentet av antalet producerade produkter. Med 

tanke på att materialbeställningen är det som skall optimeras faller det naturligt att enbart simulera 

på en dag för att maskinerna enbart körs sju timmar. Intresset ligger i att öka utnyttjandet i maskinerna 

samt att uppnå ett jämnt materialflöde mellan de två olika maskinerna. 

5.4.5 Verifiering och validering av simuleringsmodell 

Verifiering utfördes av simuleringsmodellen genom att kontrollera att modellens logik fungerade som 

det verkliga systemet. För att validera modellen mot verkligheten utfördes ett antal kontroller. Det 

första steget var att jämföra tiderna som uppmättes med hjälp av videofilmning och få dessa tider att 

överensstämma med modellen. Analys utfördes på hur lång tid det tar för beställningssystemet att 

tillhandahålla råmaterial till maskin T1 respektive T2. Denna tid validerades också med operatör och 

därmed erhölls en trovärdig total tid. Jämförelse utfördes också med utfallet från maskin T1 och T2 i 

totala produkter. Dessa variabler jämfördes med ett tillhandahållet Exceldokument från S:t Eriks, där 

totala antal produkter redovisas per dag i respektive maskin. Hela processen validerades till sist med 

hjälp av handledaren på företaget. 
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5.4.6 Analys av modell 

Enligt de modeller som har beskrivits ovan har konstant data matats in för att erhålla konstanta utfall 

av modellen. Det finns vissa avvikelser mellan simuleringsmodellens utfall och det verkliga utfallet i S:t 

Eriks produktion, då exempelvis mänskliga faktorer inte är inräknat i simuleringsmodellen. Även övriga 

antaganden är utförda, se ovanstående kapitel. Med tanke på att eliminering har utförts av 

osäkerhetsfaktorer samt bristande data av företaget faller det naturligt att simuleringens utfall skiljer 

sig ifrån det tillhandahållna Exceldokumentet. Detta dokument har höga variationer från dag till dag 

för att mänskliga faktorer, skrot, maskinhaveri eller övriga faktorer är inkluderade. Efter analys av 

Exceldokumentet av enbart produktvarianter A och B kan det konstateras att när maskin T1 ligger på 

maximal produktion ligger T2 på minimal produktion och vice versa. Dessa maskiner kör inte optimalt 

samtidigt med tanke på att kollision sker av materialtillförseln samt att övriga osäkerhetsfaktorer 

uppstår i respektive maskin. Exempelvis kan maskinhaveri uppstå i maskin T2, därmed kommer maskin 

T1 erhålla monopol på materialtillförseln vilket resulterar till ökat genomflöde av produkter i maskin 

T1. 

 

Det kan konstateras att i detta fall är inte modellens utfall det viktiga utan att enbart erhålla en jämn 

materialtillförsel till respektive maskin, samtidigt skall utfallet producerade produkter tas i beaktande. 

Modellen påvisar att förbättringar kan implementeras samt att det går att undvika kollision av 

materialtillförsel till respektive maskin. Med tanke på att data om osäkerhetsfaktorer saknas i 

modellen som exempelvis MTTR, maskinhaveri och mänskliga faktorer kan det konstateras att 

modellen inte är en direkt återspegling av det verkliga systemet. Modellen kan dock användas för att 

påvisa förbättringspotential i produktionsflödet. 
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6 Resultat 

Som nämnt i tidigare kapitel är det materialbeställningar som skall förbättras för att kollision av 

materialbeställning uppstår mellan maskin T1 och T2. Det leder då till högre väntan av material till 

respektive maskin. 

 

Datavärdena som framställdes med hjälp av genomgångna metoder användes i simuleringsmodellen, 

därigenom erhölls en virtuell process som är tillräckligt lik verklighetens produktion. 

Förbättringsförslag genererades med hjälp av en PDCA. Rotorsaken till de olika förslagen hade sin 

grund i materialbeställningar. De olika förbättringsförslagen bestod av: 

 

• Automatiserade materialbeställningar. 

• Intervallsystem för materialbeställning. 

• Timer för beställningar av material. 

 

Dessa tre förbättringsförslag kan hjälpa till att eliminera icke värdeadderande element där exempelvis 

operatör inte behöver tänka på när sista beställning av material utfördes, utan kan istället fokusera på 

att kvalitetstesta färdigproducerade produkter. 

 

Genom analys av den framtagna simuleringsmodellen kunde tester utföras för att se om beställning av 

material kunde påverka utnyttjandet av maskinerna. Olika tester utfördes för att se under vilket 

tidsintervall material behövde beställas från maskin. Spridningen på intervallen för 

materialbeställningar justerades och modellen analyserades i animationsläget. Om modellen 

fungerade bra i det animerade läget kunde sedan ett experiment utföras för att visa resultatet. Efter 

ett par justeringar blev det tydligt att utnyttjandet av maskinerna kunde öka och därmed kunde även 

fler produkter produceras. Utfallet från den förbättrade simuleringsmodellen kan ses nedan i figur 17 

och utnyttjandet i figur 18. 

 

 
Figur 17, Simuleringsmodellens datautfall efter implementerad förbättring 
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Figur 18, Utnyttjandet efter implementerad förbättring 

 

Det kan konstateras att det är fullt möjligt att båda maskinerna kan ha ett högt utnyttjande även när 

de kör samtidigt och att intervallet på beställning av material påverkade utnyttjandet av maskinerna. 

Inget intervallsystem mellan maskinerna var i verkligheten framtaget och kommunikationen mellan 

maskinerna var bristande, därmed uppkom beställning av material ojämnt samt krock eller förseningar 

kunde uppstå. Med ett bestämt beställningsintervall och kommunikation mellan maskinerna, visade 

simuleringsmodellen att utnyttjandet av maskinerna kan öka och för att implementera detta i det 

verkliga systemet togs tre förslag fram. En jämförelse av utnyttjandet mellan maskinerna illustreras 

nedan i figur 19. Ett förtydligande av det resulterande förbättringsarbetet kan ses i figur 20 samt de 

använda intervalltiderna för respektive maskin. 
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Figur 19, Jämförelse mellan icke förbättrad och förbättrad modell 

 

 

Figur 20, Förbättringsarbete och intervalltider 
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6.1 Förbättringsförslag: Automatiserad materialbeställning 

För att företaget skall erhålla ett jämnt flöde av material till maskin T1 samt T2 och samtidigt erhålla 

ett tillräckligt flöde av färdigställda produkter är automatiserade materialbeställningar ett alternativ. 

Förslaget bygger på att eliminera operatörens manuella moment för att tillkalla material. Genom att 

eliminera detta icke värdeadderande moment kan operatören lägga mer tid på andra moment, 

exempelvis kvalitetskontroll av produkter. Förbättringen innebär att en dator styr och kontrollerar när 

maskinerna behöver material och därmed sköts detta automatiskt. För att implementation skall ske 

med detta system kommer företaget att behöva ändra om i hela materialsystemet. Detta kommer att 

vara både tid och kapitalkrävande samt att oförutsedda fel och underhåll kan uppstå när systemet är 

installerat. I längden kommer detta system dock att vara de bästa av de tre förbättringsförslagen då 

det gav förutsättningar för ett helt optimerat materialbeställningssystem. 

6.2 Förbättringsförslag: Intervallsystem för beställningar 

Detta förslag är billigare och mindre tidskrävande än förslaget ovan. Förbättringen fungerar genom att 

implementera räknare som har koll på antal cykler i respektive maskin. Därmed när x antal cykler har 

utförts läggs en beställning på material vilket resulterar enligt modellen, hög tillgänglighet i 

maskinerna. Förbättringen innebär att operatören kommer att fortsätta att beställa manuellt. Det 

kommer att bli förändring om ny anställd skall köra respektive maskin, då är det enklare att sätta sig 

in i arbetet. Erfarenhetsbaserat moment ersätts med ett mer standardiserat arbete. En liknande 

version av detta system testades i simuleringsmodellen, dock togs det sedan bort för att kunna erhålla 

mer slumpmässiga värden som representerade verkligheten bättre. 

6.3 Förbättringsförslag: Timer för beställning av material 

Det sista förslaget är en timer för beställningar av material. Denna förbättring fungerar genom att 

företaget införskaffar två tidtagarur för vardera maskin T1 och T2. Dessa timers är inställda på olika 

intervall. Den ena timern räknar ner från när det är dags att beställa med hjälp av alarm. Den andra 

timern räknar när beställningar inte är tillåtna längre. Beroende på timers kan detta system ge olika 

feedbacks till operatör. En nackdel med detta förbättringsförslag är att det kan det tillkommer extra 

arbete för operatören där manuell nollställning krävs. Det finns dock alternativ där exempelvis två 

enkla timers implementeras som beskrivits ovan eller att företaget beställer en specialanpassad timer. 

En sådan timer skulle kunna vara optimal, där en signal betyder att beställning är tillåten och en annan 

signal betyder att beställning är otillåten. Detta förslag är det billigaste, mindre tidskrävande samt att 

det är en bra lösning till om företaget vill prova på denna typ av lösning till materialbeställningen som 

presenteras i detta arbete. 

6.4 Prioritering av förbättringsförslag 

Förbättringsförslagen från ovanstående kapitel har tilldelats olika platser i ett insats-effekt-diagram, 

se figur 20. Dessa olika förbättringar har kategoriserats med grund till vilka av dessa som tros ge störst 

inverkan för minst insats för implementering. Förslag två och tre inom kategorin “Genomförbar” anses 

vara mer genomförbara samt enklare att införa. Enligt figur 20 anses det att förslag tre utför en mindre 

insats än vad förslag två gör, samtidigt som förslag två utför en större effekt på produktionen dock 

med större insats. Förbättringsförslag är kategoriserad i “Utmana” fältet. Tanken bakom detta är att 

förslaget är dyrt att implementera och insatsen är stor. Dock erhåller förslaget störst effekt på 

produktionen av alla tre förbättringar. 
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1. Automatiserad materialbeställning 

2. Intervallsystem för beställningar 

3. Timer för beställning av material  

 

 
Figur 21, Prioritering av förbättringsförslag 

 

Prioritering enligt projektgruppen är att först implementera timer för beställning av material, 

förbättringsförslag tre. Om denna förbättring implementeras och företaget finner att förbättringen gör 

en positiv inverkan på produktion är nästa steg att implementera förslag två. Om även detta förslag 

tillfredsställer företaget kan förbättring ett implementeras, därmed erhålla ett fullskaligt 

beställningssystem för hela materialbeställningskedjan. 
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7 Diskussion 

Detta kapitel introducerar en diskussion om den utförda studien. Det diskuteras även hinder som 

påverkat projektet, dess planering samt dess projektgång. Förbättringsförslagen diskuteras med fokus 

kring de olika hållbarhetsaspekterna. 

7.1 Projektgång 

Under arbetet med projektet har det dykt upp en del hinder. Ett konkret exempel var vad som skulle 

förbättras på företaget. Detta ansågs först som en frihet för vederbörande av projektet, dock blev det 

problem när projektspecifikation skulle skrivas. Detta är ett viktigt moment för hela projektet där mål 

och dylikt sätts upp. Detta var dock mer tidskrävande än förväntat med tanke på att företaget inte 

hade en specifikation om vad som skulle åtgärdas eller förbättras. Därmed var det extra noggrant för 

vad som skulle utföras på företaget, delmål, huvudmål samt att kunna uppfylla dessa inom projektets 

ramar. 

 

Med tanke på vederbörande av projektet inte visste vad som skulle förbättras till en början samlades 

mycket onödig data på företaget. Ett konkret exempel var analys av ställtider, truckar samt 

transportband i slutet av maskin T1 och T2. Denna data var inte nödvändig för förbättringsförslag och 

användes inte. 

7.2 Tidsstudie 

När tidsstudien sammanfattades och vad som skulle utföras i denna, gick det till en början enligt 

planering. Dock stöttes det sedan även på hinder i detta moment. Många antaganden fick utföras 

gällande tidsstudien. Anledningen till detta var antagligen för att av tidigare erfarenheter från bland 

annat kurser har det alltid funnits specifik data för att kunna avsluta ett projekt. Ett antagande utfördes 

omedvetet där det antogs att företaget erhöll all tidsdata som var nödvändig för att lösa problem. Då 

fallet inte var detta, se kapitel 6.2 tidsstudie, var det mycket antagande som utfördes för att få fram 

validativt data från modellen. 

7.3 Simulering 

Under simuleringsmodellens uppbyggnad upptäcktes det en del problem och hinder. Mjukvaran som 

användes valdes bland annat för att det både skulle vara billigare och enklare eftersom företaget 

senare skulle ta del av simuleringsmodellen. Det upptäcktes ganska fort att logik behövde 

implementeras för att modellen skulle fungera som det verkliga systemet. Ju mer logik som behövde 

implementeras i modellen desto mer ostrukturerat utseende fick den. Det lades därför ned tid på att 

försöka få modellen mer strukturerad för att den skulle vara lätt att förstå och även för den senare 

skulle kunna utvecklas vidare. 

 

Exempelvis när den konceptuella modellen hade byggts upp bildades det en uppfattning om hur en 

finare modell kunde struktureras och byggas upp. Eftersom det fortfarande fanns detaljer som 

behövde implementeras som exempelvis maskinernas delmoment kom det till insikt att modellens 

struktur skulle ha betydelse för att inte verka för kaotisk. Med hjälp av “template” kunde flödets olika 

delar grupperas ihop och ge ett mer städat utseende och därmed också bli mer lättläst. 
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Flera varianter behövdes läggas till eftersom det behövdes olika material till T1 och T2. Vardera av 

maskinerna behövde även grov samt fin material. För att få hela ledtiden på materialbeställningen från 

silo till maskin, lades varianter till för detta eftersom den tiden inte gick att få ut annars på grund av 

alla identitetsbyten. 

 

För att simulera när operatörer beställde material behövdes även en logik tas fram för detta. 

Operatörerna beställde som tidigare nämnt materialet manuellt var därför behövde detta även 

representeras i simuleringsmodellen. Ett konceptuellt system togs fram där en beställning av grovt 

material lades efter varannan cementhög hade konverterats om till produkter i maskinen. Detta 

system var tänkt att det sedan kunde justeras för att bli tillräckligt likt den verkliga processen. 

Finmaterialet beställdes få fort det hade konverterats om till produkter. Detta var eftersom det höll 

mycket längre än det grova materialet och därmed hann det inte ta slut innan det hade kommit fram 

till maskinen. Beställningarna utfördes med hjälp av “biljetter” liknande de som tidigare använts för 

att få objekt som materialhissen att fungera som det ska. Systemet illustreras i bilaga 2. 

 

Även operationer för härdning lades till för synlighet i modellen. Istället för att ha en lång processtid 

på härdningsoperationerna sattes den till noll för att kunna skickas vidare till en sink och därmed få ut 

tider i FACTS. En bild av denna modell kan ses i bilaga 3. Även fast denna modell var bättre strukturerad 

än den tidigare konceptuella modellen och innehöll flera varianter för att symbolisera exempelvis grov 

och finmaterial, kunde det ändå vara svårt att förstå och läsa modellen innanför de olika delmomenten, 

se bilaga 4. 

 

Detta eftersom mycket logik behövde införas på ett sätt som fungerade i FACTS. Eftersom företaget 

senare skulle ta del av modellen och de saknade erfarenhet av händelsestyrd simulering och mjukvaran 

FACTS, ansågs det viktigt att modellen skulle vara lätt att förstå. Även om simuleringsmjukvaran inte 

innehöll någon programmeringskod, vilket kan vara en fördel för nybörjare, hade det underlättat för 

att implementera logik och struktur för systemet. Även parametrar för snabba tester och jämförelser 

hade implementerat om det hade funnits möjlighet. 

 

Det fanns möjlighet för inläsning av data från Exceldokument vilket också var något som tänkt 

implementeras. Problemet med Exceldokumentet var dock att operationerna behövde ligga i det 

översta lagret i modellen, det vill säga att operationerna inte kunde ligga i en template. För att kunna 

använda sig av Exceldokumentet hade då modellen behövts byggas om på nytt och då även på en 

kostnad av dess struktur, vilket då inte ansågs vara värt mödan. Ju mer logik som implementerades 

desto mer information visade sig även i experimentkörningen, vilket även gjorde den delen mer otydlig 

och ostrukturerad. Det kan konstateras att det både fanns för och nackdelar med den valda mjukvaran, 

men för en mer korrekt simulering av materialflödet hade programmeringskod behövts. Två versioner 

för hur materialet skulle beställas från maskinerna testades och inget av dessa var egentligen som det 

verkliga systemet fungerade. 

7.4 Implementering av förbättringsförslag 

Resultatet från simuleringsmodellen motsvarar till stor del projektgruppens förväntningar. Dock var 

det svårt att visualisera vad det faktiska slutresultatet blev. Detta föll naturligt då när en simulering 

utförs är det vanligt att användarna inte vet vad resultatet av utfallet blir. Dock är simuleringsmodellen 

tillräcklig återspeglad verkligheten för att erhålla kvalitativa mätresultat, utefter de värden som har 
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erhållits via olika metoder. S:t Eriks skulle gynna starkt av att implementera några av de tre föreslagna 

förbättringsförslagen. Det är problem i produktion med materialbeställningssystemet, då det 

kontinuerligt uppstår kollision när T1 och T2 producerar samtidigt. Det skulle vara optimalt att 

implementera förbättringsförslag tre, då detta är det minst ekonomiska samt tidskrävande 

alternativet. 

 

Det kan dock diskuteras om dessa förbättringsförslag är 100 % optimala för företaget, då maskin T3 

samt blandare 3 inte ingår i simuleringsmodellen. Detta är ett exempel på att vidare arbete kan utföras 

på företaget. 

 

Företaget kommer att finna dessa olika förbättringsförslag intressanta samt att förhoppningar finns 

att implementera något av dessa. Det finns möjligheter att utföra fortsatt förbättringsarbete på S:t 

Eriks, då företaget har stor potential till att förbättra mycket i produktionen. 

7.5 Ekologisk hållbarhet 

Den ekologiska hållbarheten handlar kort om att naturresurser inte skall överexploateras. Med tanke 

på de tre genererade förbättringsförslagen som är framtagna med hjälp av en simuleringsmjukvara 

kan det konstateras att det genomförda förbättringsarbetet inte är en belastning för den ekologiska 

aspekten. Olika tester har utförts för att finna en förbättring i modellen. Om dessa tester skulle utförts 

i den faktiska fabriken skulle den ekologiska hållbarheten drabbas hårt med tanke på att material och 

hypotetiska lösningar skulle implementeras i produktion. Detta skulle exempelvis leda till ett ökat 

koldioxidutsläpp med tanke på transport av material samt ökad exploatering av naturresurser på grund 

av tester av hypotetiska lösningar som kräver materia i form av exempelvis polymerer. 

 

De tre olika genererade förbättringsförslagen kräver en produktion som består av olika naturresurser, 

exempelvis en typ av polymer, koppar eller järn. Det kan konstateras att förbättringsförslag ett är det 

förslag som skulle drabba den ekologiska hållbarheten störst. Resonemanget är att förslaget består 

mest av olika typer av naturresurser. Det kommer bland annat att krävas olika typer av kretskort för 

att implementera ett automatiskt materialbeställningssystem. Produktion av kretskort kräver dock 

material i form av koppar samt kemisk behandling. Detta kommer att resultera till en ökad utvinning 

av naturresurser. Systemet skall också kommunicera med S:t Eriks övriga system, detta kommer då att 

kräva eventuellt materialinköp i form av exempelvis kopplingar som oftast är gjorda av järn eller 

koppar. 

 

Förslag tre är ett timersystem för materialbeställningar. Detta system är det som skulle kunna påverka 

den ekologiska hållbarheten minst då det består av en enkel timer som räknar tid samt larmar när 

operatör skall beställa material. Systemet skulle enkelt och billigt kunna köpas in och placeras vid 

operatörens bänk. Med tanke på att sådana produkter är billiga att köpa in samt är gjorda i olika former 

av polymerer kan det resoneras att produktion av dessa påverkar den ekologiska hållbarheten. 

 

Förslag två är ett system som räknar respektive maskins intervaller och larmar operatör när det är dags 

att beställa material. Detta system kräver dock en sensor som räknar antal cykler en maskin har utfört. 

Då en sensor är en form av materia som består av exempelvis polymerer och metall, anses det att 

förslaget har en viss påverkan på den ekologiska hållbarheten. 
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Om jämförelser skall utföras med dessa tre olika förbättringsförslag från ett ekologiskt 

hållbarhetsperspektiv är förslag tre ett överlägset alternativ att välja och förslag ett är det sämsta som 

kan väljas. 

7.6 Ekonomisk hållbarhet 

Eftersom det tredje förslaget ansågs vara det som är enklast och billigast att kunna implementera kan 

det förslaget användas till att testa potentialen för förbättringsförslagen i det verkliga 

produktionsflödet innan helt automatiserade lösningar implementeras. Då kan eventuellt justeringar 

utföras innan större belopp införs för ett helt automatiskt beställningssystem och därmed kan slöserier 

av de ekonomiska resurserna minskas och behöver inte äventyras. 

7.7 Social hållbarhet 

Summan av denna aspekt ur ett företagsperspektiv är att det exempelvis inte skall finnas några 

trakasserier, otrygghet samt fördomar om etnicitet eller sexualitet. Om analys utförs från ett socialt 

hållbart perspektiv med förbättringsförslagen i fokus kan det resoneras att de olika förslagen bygger 

på att uppnå ett standardiserat arbetssätt. 

 

Förslag ett grundar sig på att erhålla ett fullskaligt automatiserat beställningssystem där operatören 

inte behöver manuellt beställa material. Detta kan anses som en otrygghet då operatören förlorar ett 

moment att utföra och att personen ser att jobbet blir mer automatiserat. Dock kan det också 

resoneras att operatören kan lägga mer tid samt fokus på att kvalitetskontrollera produkterna. Om 

företaget anställer en ny operatör kommer det att gå snabbare att lära ut personen med tanke på att 

det finns ett system som redan sköter materialbeställningarna. Därmed slipper den anställde beställa 

material och kan istället fokusera mer på andra moment. 

 

I förbättringsförslag två och tre är skillnaden mot förslag ett att operatören måste beställa material 

manuellt. Då intervalltiderna är satta i detta system kan operatören beställa material när systemet 

larmar utan att vara tveksam till när detta ska utföras. I dessa två olika förbättringsförslag elimineras 

inga moment, dock erhålls ett standardiserat arbetssätt samt en ökad trygghet för operatörer och om 

företaget skulle anställa en ny person. 
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8 Slutsats 

Detta kapitel diskuterar olika slutsatser som har redovisats tidigare. Här kommer också huvudmålet 

och delmålen att tas upp samt påvisa att dessa har uppfyllts. 

8.1 Projektets huvudmål och delmål 

Projektmål 

I projektmålskapitlet beskrivs de olika målen som uppfyllts enligt den satta kravspecifikationen.  

 

Huvudmålet består av att med hjälp av flödessimulering komma fram till ett eller flera genomförbara 

förbättringsförslag av tillverkningsprocessen. 

✓ Ett eller flera förbättringsförslag har presenterats i rapporten samt är genomförbara. 

 

Delmål 

✓ Utföra insamling av data som bidrar till uppbyggnad av simuleringsmodellen. 

En tidsstudie är utförd med hjälp av videofilmning. 

✓ Skapa en simuleringsmodell av existerande process. 

Simuleringsmodell är skapad av S:t Eriks existerande tillverkningsprocess. 

✓ Identifiera och synliggöra flaskhalsar inom tillverkningsprocessen. Synliggöra värdeskapande och icke 

värdeskapande tid inom tillverkningsprocessen. 

Identifikation av flaskhalsar har synliggjorts med hjälp av simuleringsmodellen, där materialtillförseln kan bli en 

flaskhals beroende på hur materialet beställs till maskinerna. Värdeskapande och icke värdeskapande tid i 

tillverkningsprocessen har identifierats och synliggjorts i tillverkningsprocessen. 

✓ Förslag på förbättringar ska framtas med hjälp av simuleringsmodellen samt produktionstekniska metoder 

från relevant litteratur. 

Förbättringar har framtagits med hjälp av simuleringsmodellen samt med hjälp av PDCA-processen. 

✓ Implementera, testa och verifiera förbättringsförslag i simuleringsmodellen. 

Implementering samt testkörning av förbättringsarbetet har utförts i simuleringsmodellen, där detta har testats 

och verifierats. För att möjliggöra implementering av förbättringsarbetet i den verkliga processen har tre olika 

förbättringsförslag sedan tagits fram. 

8.2 Förbättringsförslag 

För att kortfattat sammanfatta förbättringsarbetet har detta utförts i simuleringsmodellen, där 

potentiell förbättring av utnyttjandet för maskin T1 respektive T2 är möjlig. Modellen påvisade en 

ökning med 15 % efter utfört förbättringsarbete. Förbättringsarbetet grundade sig på framtagna 

intervalltider från modellen, det vill säga när respektive maskin kan beställa material för att minimera 

kollision med varandra och samtidigt erhålla hög utnyttjandegrad. 

 

Med förbättringsarbetet kunde det konstateras att genom utjämning av materialbeställningarna kunde 

utnyttjandegraden i maskinerna öka. Som nämnt i tidigare kapitel utformades sedan 
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förbättringsförslagen med grund till detta förbättringsarbete. Förbättringsförslagen genererades med 

hjälp av en PDCA, vilket resulterade till tre olika förbättringsförslag. Dessa förbättringar bestod av: 

 

• Automatiserad materialbeställning 

• Intervallsystem för beställningar 

• Timer för beställning av material 

 

För att prioritera dessa förslag utformades en prioriteringslista som grundar sig på tre variabler: 

ekonomi, effekt och insats. Därmed kunde en prioriteringslista utformas med dessa variabler till grund. 

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet har också tagits i beräkning vid prioritering av 

lösningsförslag. Utifrån både ett ekologiskt och ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv är förslag tre det 

bästa alternativet. Vad avser social hållbarhet skiljer sig förslag två och tre mot förslag ett på grund av 

graden av manuellt arbete. Emellertid erhålls ett standardiserat arbetssätt vid implementering av 

dessa förslag, vilket skapar ökad trygghet för operatörer. 

Den rekommenderade ordningen för företaget att implementera dessa är enligt följande: 

1. Timer för beställning av material 

2. Intervallsystem för beställningar 

3. Automatiserad materialbeställning 

8.3 Framtida arbeten 

Den utförda tidsstudien har erhållit fasta tider för materialutlämning, vilket resulterat i ett skapande 

av ett tidsunderlag för företaget. Med hjälp av dessa erhållna tidskonstanter av processerna kan detta 

ge ett underlag för standardiserat arbetssätt till företaget. 

 

Det finns potential till att skapa mer standardiserat arbetssätt på företaget. Ett annat exempel är som 

tidigare nämnt, att operatör går mer på känsla och erfarenhet när det är dags för materialbeställning. 

Detta kan elimineras med hjälp av de olika förbättringsförslagen. Dock kommer företaget få 

implementera detta själv, då implementering ligger utanför examensarbetets ramar. Med tanke på att 

materialbeställningsprocessen är ett icke värdeadderande moment för företaget är det av stor vikt att 

detta system erhåller ett bra och konstant flöde av material utan att kollidera med T1- och T2-ordrar. 

Framtida arbeten är också att utföra ett arbetssätt av fukthalten i det blandade materialet istället för 

att enbart förlita på operatörers erfarenhet och kunskap. 

 

Simuleringsmodellen kan behöva utvecklas vidare för att kunna implementera ett mer trovärdigt 

system om hur materialbeställningarna sker. För att erhålla ett trovärdigare slutresultat på 

materialbeställningarna i sin helhet behövs även den tredje maskinen samt den tredje blandaren 

implementeras. Med tanke på att simuleringen avser de dagar där endast två maskiner samt två 

blandare är i operativt läge. Företaget kommer därför att behöva lära sig både mjukvaran FACTS samt 

hur modellen är uppbyggd för att kunna implementera den tredje maskinen. Eftersom projektet 

endast har tagit hänsyn till två olika produktvarianter kommer även flera varianter att behöva 

implementeras och de processtider som kan påverkas. Datainsamling av maskinstopp och fel behöver 

också dokumenteras under en längre tid för att sedan erhålla en trovärdigare simulering av flödet i sin 

helhet. Simuleringsmodellen kan sedan användas för att analysera, eliminera olika icke värdeskapande 
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moment samt för tester av tänkbara förbättringar. Modellen kan även ge information för hur 

uppbyggnaden av nya flöden bör ske, om framtida expandering är tänkbar. 
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Bilaga 2 – Beställningssystem för materialet 
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