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INTYG 

Med detta intyg försäkras att examensarbetet följer de akademiska riktlinjer från Högskolan i Skövde 

samt att det är korrekt utfört i enlighet med gällande bestämmelser från Volvo Cars Skövde. Härmed 

intygas att allt material och innehåll är skribenternas egna ord och att källor refereras på korrekt sätt 

enligt Harvadsystemet. Alla figurer är skribenternas egen design om inte annat har angivits. 
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FÖRORD 

Denna akademiska rapport utgörs av ett examensarbete som är genomfört vid Volvo Cars i Skövde och 

är det sista momentet som görs för att erhålla titeln som automatiseringsingenjör. Genom detta ark 

vill vi passa på att tacka alla personer som på ett eller annat sätt har stöttat oss under utbildningens 

gång, speciellt under hösten 2015.  

För det stora engagemanget och intresset för vägledning, vill vi tillägna ett stort tack till vår examinator 

Dr. Tehseen Aslam och vår handledare Dr. Marcus Frantzén vid Högskolan i Skövde, som under 

arbetets gång hjälpt oss med att strukturera rapporten samt bidragit med idéer och förståelse för 

arbetet mm. Genom alla rogivande möten samt att ni alltid ställt upp då vi sökt hjälp, har det gett oss 

drivkraft för att lyckas. 

Att genomföra examensarbete vid Volvo Cars i Skövde är en ovärderlig erfarenhet som kommer ha 

stor betydelse för vår framtid och därför vill vi tillägna ett tack till alla er på Volvo Cars Coperation 

(VCC) som har skapat denna möjlighet för oss. Vi skulle vilja tacka våra handledare vid VCC, 

simuleringsingenjörerna Simon Lidberg och Tommy Sellgren, för all hjälp vid programmeringen.  Vi vill 

speciellt tacka er för att ni har delat med er av den breda kompetensen inom området samt att ni alltid 

har funnit tiden för att hjälpa oss. Vi skulle även vilja tillägna ett tack för de resterande personer vid 

VCC som under lunchrasterna har bidragit med en trevlig stämning.  

För en bredare förståelse av produktionen och ett stort visat intresse av vårt arbete vill vi tillägna ett 

tack till produktionsingenjörerna Jesper Erlingfors och Christer Helander vid O-fabriken. Ni har hjälpt 

oss att förstå produktionen genom en rundvandring i fabriken men även låtit oss genomföra 

frekvensstudie vid produktionen mm. Ni har genom möten gett oss en bredare inblick i hur viktigt och 

efterlängtat detta arbete är vilket också har varit en av drivkrafterna vid genomförandet. Vi vill tillägna 

ett tack till lagledaren Johan Nordqvist vid O-fabriken flexlinje 1 för visat intresse samt att du fann tiden 

för att medverka på intervjun angående inlärning.   

Övriga tack vill vi tillägna våra familjer och vänner som alltid har uppmuntrat oss under utbildningens 

gång samt visat förståelse under stressiga perioder. För den treåriga ingenjörsutbildningen med 

blandade utmaningar, intressanta kurser och oförglömliga dagar vill vi tillägna ett tack till Högskolan i 

Skövde samt de klasskamrater som har varit med under utbildningens gång. 

 

Skövde den 5 juni, 2015 

Damir Hodo och Glenn Nackfors  
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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet inom automatiseringsteknik på 30hp är genomfört vid Volvo Cars Coperation (VCC) i 

Skövde i samarbete med Högskolan i Skövde.   

Med dagens bemanningsmetod upplever VCC svårigheter med att uppnå en optimal beläggning på 

operatörerna, då det har varit problematiskt att få fram hur mycket arbete en operatör klarar av. 

Operatörer är en ofta förbisedd del av simulering eftersom de är komplexa att modellera. Det 

genomförda examensarbetet består av att utveckla ett standardiserat operatörsobjekt i 

simuleringsmjukvaran Plant Simulation från Siemens. Med hjälp av detta objekt ska det bli enklare att 

bemanna effektivt med avseende på antal arbetsområden, operatörernas kompetens samt hur många 

operatörer det krävs per arbetsområde.  

I VCCs egenutvecklade bibliotek i Plant Simulation fanns det redan ett objekt för operatörer. Detta 

objekt användes som grund för utveckling av det nya operatörsobjektet. Vid utveckling av det nya 

objektet utfördes datainsamling i form av både kvalitativ och kvantitativ art för att ta reda på vilken 

funktionalitet som det nya objektet skulle inneha. Det existerande objektet utvärderades mot dessa 

funktionalitetskrav för att bestämma vad som skulle läggas till, tas bort eller ändras. Fem stycken 

huvudområden ansågs vara viktiga att utveckla: (1) operatörer som kan arbeta över två eller flera 

arbetsområden, (2) gångtid för operatörer från och till operationer, (3) kompetens för operatörerna, 

(4) inlärningskurva för operatörerna och (5) operatörer som jobbar på olika skift. Av dessa 

implementerades alla utan inlärningskurvan fullt ut, inlärningskurvan är en del av det fortsatta arbetet. 

För att kunna testa och analysera objektet genomfördes tre stycken experiment i form av fallstudier 

varav en av dessa fallstudier var av en verklig produktionslinje. Experimentplanen togs fram 

gemensamt med VCC referensgrupp och Högskolan i Skövde. Huvudmålen med experimenten var att 

minska antalet operatörer och att öka takt per timma. Resultatet av optimeringen för den verkliga 

produktionslinjen visade att en signifikant mindre bemanning skulle kunna uppnås utan en större 

effekt på takt per timma.  

Resultatet av projektet var ett standardiserat operatörsobjekt som togs fram enligt de specifikationer 

och mål som definierats för projektet. Detta objekt ger möjligheten att snabbare och enklare 

implementera operatörer i en simuleringsmodell. För att verifiera användbarheten av 

operatörsobjektet, importerades det och användes för simulering-baserad optimering i tre olika 

simuleringsmodeller. Operatörsobjektet innehåller också funktionaliteter som ger mer realistiska 

operatörer så som gångtid till operationer, operatörer som kan arbeta över flera arbetsområden, 

kompetens för operatörer samt inlärning. 

Resultatet från detta projekt innebär en enklare implementering av operatörer i en 

simuleringsmjukvara och bidrar således till mer realistiska simuleringsmodeller.  

 

 

______________________________ 

Nyckelord: 
Bemanning, operatörer, gångtid, operatörs kompetens, simuleringsbaserad optimering, 

flermålsoptimering, simuleringsmodell, Plant Simulation, inlärning, pareto optimering.     
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ABSTRACT 

This thesis work in automation technology at 30 credits is conducted at Volvo Cars Cooperation (VCC) 

in collaboration with the University of Skövde. 

With the current staffing method VCC are experiencing difficulties achieving an optimal utilization of 

operators as there has been difficult to ascertain how much work an operator can handle. Operators 

are an often overlooked part of simulation studies because they are complex to model. The completed 

thesis consists of developing a standardized operator object in the simulation software Plant 

Simulation, developed by Siemens. Using this object, it will be easier to staff optimally with respect to 

the number of work areas, operator skills and how many operators that are required for the given 

work areas. 

The existing VCC Plant Simulation library already has an object for operators. This operator object was 

used as the basis for the development of the new operator object. When developing the new object, 

data collection was made in form of both qualitative and quantitative data to find out what 

functionality the new object needed. The existing object was evaluated against the functionality 

requirements to determine what were needed to be added, removed or modified. Five main areas 

were considered important to develop: (1) operators that can work across two or more work areas, (2) 

walking time for operators, (3) learning effect, (4) the learning curve for operators and (5) operators 

who work on different shifts. The learning curve was only partly developed, but the other four areas 

were fully implemented. 

In order to test and analyze the object, three experiments were carried out using different case studies, 

where one of these cases studies was a real production line. The experimental design was jointly 

created with the VCC reference group and the University of Skövde. The main objectives of the 

experiments were to reduce the number of operators and increase throughput per hour. The result of 

the optimisation of the real production line showed that a significantly smaller staffing could be 

achieved without a major effect on the throughput. 

The results of the project were that a standardized operator object was developed according to the 

specifications and objectives set for the project. This object provides the ability to quickly and easily 

implement operators in a simulation model. To verify the applicability of the operator object, it was 

successfully imported and used for simulation-based optimisation in three different simulation 

models. The operator object also contains functionalities that provide more realistic operators, such 

as the walk time to the operations, operators that can work across several work areas and competence 

for operators as well as learning. 

The results of this project involve a simpler implementation of more realistic operators and thus lead 

to more realistic simulation models.  

 

______________________________ 

Keywords: 
Staffing, operators, walk time, operator competence, simulation-based optimization, multi-criteria 

optimization, simulation models, Plant Simulation, learning, Pareto optimization.  
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BEGREPPSLISTA  

För att underlätta och öka förståelsen vid läsning av arbetet är en kort ord och begreppslista 

framtagen. Begreppslistan ger ingen djupare beskrivning av de olika begreppen, utan är framtagen för 

att tydliggöra de begrepp som används i arbetet.  

PIA Produkter I Arbete. Är de produkter som är halvfärdiga och befinner sig i produktionen 

bland annat i lager eller bearbetning, dessa produkter kan inte ses som råmaterial.   

Ledtid Är den tid det tar från att produkten startats att produceras till att den uppfyller sin 

funktionalitet.  

PS Plant Simulation. Är en diskret händelsestyrd simuleringsmjukvara som används för att 

tillverka digitala modeller av verkligheten, som sedan kan användas för att genomföra 

olika experiment men även analysera olika ”vad om” scenarion.  

DHS Diskret Händelsestyrd Simulering. Denna sort av simulering är baserad på händelser vid 

en specifik tidpunkt. Exempelvis antalet kunder som besöker en butik vid en specifik 

tidpunkt.   

MMA Man-Maskin-Analys. Denna sort av analys används främst för att studera, analysera och 

förbättra specifika arbetsstationer genom att visa relationen mellan arbetscykeln för en 

operatör och en maskins operationstid. 

Takttid Throughput. Är genomströmningen av det arbete en process kör under en given  

(TH) tidsperiod, även kallat Takttid.     

VCC Volvo Car Corporation. Ett företag inom bilindustri med flertalet anläggningar i Sverige 

varav en ligger i Skövde, där också detta examensarbete har utförts.  

Ekv. Ekvation. Är inom matematiken ett sätt att uttrycka sig för att beskriva att två stycken 
uttryck är lika med varandra.  

Ingång  Placeras oftast i början av en simuleringsmodell, kan ses som den del som producerar 
(Source)  de rörliga delarna (produkterna) som sedan går vidare i produktionsflödet.  

   
Utgång Placeras oftast i slutet av produktionsflödet och avlägsnar färdigställda produkter från  
(Drain) flödet.     

Ram Utgör det område var på modelleringen sker. Ram i ram konceptet används oftast för  
(Frame) att gruppera objekten eller för att bygga upp en hierarkisk ordning på de olika objekten.  

Tabellfil Är en lista med x-antal rader och kolumner varpå intressant information kan  
Tablefile lagras för olika ändamål. Denna information kan sedan hämtas för specifika syften.  

Arbetarlag  Skapar antal operatörer i enlighet med antalet som har definierats för varje 
(WorkerPool) arbetsområde.  

Initierings-metod Kod som skall köras i början av simuleringen skrivs i en init-metod. 
(Init) 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver arbetets syfte och mål tillsammans med en kort företagspresentation, därefter 

följer en beskrivning av de avgränsningar som är gjorda. I detta kapitel går det också att läsa om hur 

arbetet förhåller sig mot hållbar utveckling och metodens uppbyggnad tydliggörs. Avslutningsvis 

kommer en redovisning av rapportens disposition. 

 

1.1 FÖRETAGSPRESENTATION 
Volvo grundades 1926 som ett dotterbolag till Svensk kullagerfabrik (SKF) av Assar Gabrielsson och 

Gustaf Larson. SKF var ägare av Volvo fram till mitten av 1930-talet då även Volvo börsintroducerades 

(Jönsson & Wickelgren, 2011). Den första serietillverkade bilen ÖV4, även kallad ”Jakob”, lämnade 

Lundbyfabriken i Göteborg den 14:e april 1927. Volvos första serietillverkade lastbil vid namnet serie 

1 blev en stor succé, år 1928 i februari lämnade även detta fordon fabriken i Göteborg för allra första 

gången (Volvo AB, 2015). Volvo PV (Personvagnar) tillhörde AB Volvo fram till 1999 då det såldes till 

Ford Motor Company. Efter att AB Volvo sålde Volvo PV till Ford Motor Company nämner Jönsson & 

Wickelgren (2011) att bredare satsningar gjordes i de kvarvarande dotterbolagen. I dagsläget ägs Volvo 

PV av Zhejiang Geely Holding Group som köpte Volvo PV från Ford Motor Company 2010 (Jönsson & 

Wickelgren, 2011).  

Idag består Volvo personvagnar av ett flertal anläggningar som är placerade runt om i världen såsom 

Sverige, Belgien, USA, Danmark och Kina som för övrigt utgör en av de större marknaderna sedan 2013. 

Volvo personvagnar i Sverige består av anläggningen i Göteborg, Floby, Olofström samt Skövde. 

Produktionen i Skövde bedriver motortillverkning som är indelad i cylinderhuvud, cylinderblock, 

vevaxel, kamaxel samt montering av dessa komponenter till motorer. En av de nyare avdelningarna 

vid fabriken i Skövde är simuleringsgruppen, som består av två heltidsanställda samt en tredje person 

som arbetar deltid. Simuleringsgruppen bildades 2011 i samarbete med Högskolan i Skövde och 2012 

började simuleringsgruppen utveckla sina egna standarder som än idag är under utveckling.  

1.2 BAKGRUNDSBESKRIVNING 
Tillverkningsindustrins produktion består av att förädla råmaterial till färdiga produkter genom att två 
eller flera delar monteras till en ny lönsam produkt. Groover (2001) påpekar att den moderna 
tillverkningsindustrin innehåller tre nyckelfaktorer vilka är materiella tillgångar, personal samt 
processer och system.  Den sistnämnda nyckelfaktorn är den som utgör bemanning och är den som 
har störst vikt i detta arbete. För att kunna öka vinsten, produktiviteten och utnyttjandegraden är det 
viktigt att kunna bemanna maskinerna optimalt.  

I en studie genomförd av Chang, et al., (2007) påpekar författarna att produktion med för få operatörer 
leder till låg tillgänglighet på maskinerna då maskiner får vänta på en operatör. Författarna påpekar 
även att överbemanning leder till en ökad personalkostnad samt att utnyttjandegraden av arbetskraft 
blir lägre. Att kunna hitta balansen för en optimal bemanning är komplicerat och ett problem som 
många företag har visat ett intresse för (Azadeh, et al., 2013). Från de genomförda studierna tydliggörs 
de svårigheter angående bemanning samt att det är ett välkänt problem. Detta problem existerar även 
hos VCC i Skövde.  

Vid planering av personalbehov hos VCC används statiska beräkningar där de dynamiska behoven 
förebyggs genom att inte belägga operatörerna fullt ut. VCCs egna analyser har visat att det finns 
problem med tillgängligheten på maskiner på grund av väntan på operatörer. För att undersöka det 
optimala antalet operatörer och den mängd arbete dessa operatörer ska utföra, skall dessa simuleras 
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och diverse data såsom takt och antalet operatörer per arbetsområden utvärderas och analyseras för 
optimering.  

1.3 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett standardiserat operatörsobjekt i 

simuleringsmjukvaran Plant Simulation, vars uppgift är att möjliggöra experiment för att kunna uppnå 

effektiv bemanning av ett produktionsavsnitt med automatiska maskiner. Objektet skall kunna 

användas för att erhålla en effektiv bemanning av operationer med avseende på antal operatörer, 

storlek på arbetsområden, operatörernas kompetens och operatörernas beläggningsgrad. Utifrån 

detta är mål framtagna. 

Mål: 

 Utveckla ett standardiserat operatörsobjekt som skall kunna användas för att utvärdera 

bemanning i en simuleringsmodell med avseende på antal arbetsområden, operatörskompetens, 

antal operatörer samt presentera relevant utdata.  

 Bygga en akademisk simuleringsmodell för benchmarking av problemet. 

 Utvärdera objektet genom experiment och simuleringsbaserad optimering på existerande 

simuleringsmodeller för att effektivisera och analysera utnyttjandegraden av operatörer samt 

systemprestanda. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet kommer inte att behandla vissa parametrar och aspekter då dessa anses ligga utanför 

projektets ramar. Bland annat kommer inte de ekonomiska aspekterna att belysas i arbetet. Då arbetet 

grundar sig på operatörer, som består av mänskliga resurser, kommer inte sociala faktorer att beaktas 

såsom arbetstillfredsställelse och mänskliga interaktioner. De biologiska faktorerna såsom dygnsrytm, 

skador, ålder och sjukdomar kommer inte heller att beaktas.  

Detta arbete fokuserar främst på hur bemanning av automatiserade maskiner, exempelvis 

bearbetningslinjer, kan optimeras genom simulering, vilket innebär att bemanning av montering inte 

kommer behandlas i detta projekt. 

 

1.5 HÅLLBAR UTVECKLING  
Människan har sedan forntiden haft en inverkan på miljön, redan under tiden som jägare 

överutnyttjade människan miljön. Enligt Gröndahl & Svanström (2011) fick jägarna förflytta sin boskap 

till andra jaktområden då bytesdjuren tog slut, de områden som lämnades återhämtade sig ganska 

snabbt och människans påverkan var inte värre än andra arters påverkan. Under 1900-talet då 

industrialismen växte fram skedde det betydande förändringar för mänskligheten. I samband med 

industrialiseringen ökade miljöproblemen och vid 1970-talet började människan inse att dessa 

problem är globala och i framtiden kan innebära ett hot. Författarna påpekar att effekten av 

produktens livscykel börjar bli allt viktigare för miljön. Under 1980-talet uppkom begreppet hållbar 

utveckling för första gången, detta för att kunna ge en överblick angående hur miljöproblemen ska 

lösas. Enligt Brundtlandkommissionen år 1987 som FN medverkade i togs en definition för hållbar 

utveckling fram som lyder ”Utveckling som möter nutidens behov utan att riskera möjligheten för 

kommande generationer att möta sina behov” (Webbredaktör, 2012).  
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Hållbar utveckling kan delas in i tre pelare: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det finns inte 

direkt några klara definitioner för vad dessa tre pelare innehåller men Källström (2014)  ger en 

förklaring av varje pelare. Den sociala pelaren involverar de mänskliga aspekterna såsom säkerhet, 

hälsa och trivsel, men den sociala pelaren och den ekonomiska pelaren påverkar vanligtvis varandra. 

Den ekologiska pelaren är baserad på hur miljön mår och då människan och naturen existerar i symbios 

så kommer det ena att påverka det andra. Den ekonomiska pelaren involverar utveckling, överlevnad 

och försörjning men författaren nämner att det viktigaste för ekonomin är handel. Länder som är 

kapabla att producera en viss sorts produkt, kan sälja denna för att sedan kunna köpa in andra 

produkter som de är i behov av men inte kan producera i landet. (Källström, 2014) 

Examensarbetet har i olika grad påverkan på de tre pelarna i hållbar utveckling. Arbetet består av att 

utveckla ett standardiserat operatörsobjekt i simuleringsmjukvaran Plant Simulation. Detta projekt 

förhåller sig till hållbar utveckling främst mot ekonomin, som utgör den tredje pelaren i hållbar 

utveckling. Genom att använda sig av operatörsobjekt går det att minimera maskinens väntan på 

operatörer samt optimera bemanningen. En optimering av bemanningen ger teoretiskt högre 

tillgänglighet för maskinerna vilket ger en mer stabil produktion och reducering av onödiga kostnader. 

Den sociala pelaren påverkas genom att med hjälp av operatörsobjektet kunna bemanna mer effektivt, 

men även frigöra vissa operatörers tid för utveckling och på så sätt kunna göra produkteten billigare. 

Genom att frigöra operatörer från en arbetsuppgift, behöver inte detta ha en negativ påverkan på den 

sociala pelaren. Det omvända scenariot med för få operatörer leder istället till nyanställning och positiv 

inverkan på samhället då fler personer får jobb och ekonomisk köpkraft. Vid en bättre tillgänglighet på 

maskiner leder detta till en bättre leveransprecision och minskar risken för övertidsarbete. Då 

intressenter använder operatörsobjektet för att få bättre och effektivare bemanning kommer detta att 

påverka den ekologiska pelaren. Påverkan på ekologin kommer vara baserad på att energi sparas i och 

med att en bättre tillgänglighet kan erhållas på maskinerna.  

1.6 METOD 
Metoden i detta projekt ger inga svar utan ses som en vägvisare mot målet och kommer att användas 

som ett verktyg för att kunna uppnå de satta målen, samt för att kunna erhålla ny kunskap. Allt som 

understödjer eller på något sätt medverkar i att uppnå de satta målen är en metod, dock är alla 

metoder inte lika bra (Holme & Solvang, 1995). 

Intervjuer som metod kan användas för flera ändamål och kan ses som ett medel för att samla 

information. Enligt Alvesson (2011) finns det olika intervjustrukturer beroende på hur undersökaren 

vill hantera informationen från intervjun. Strukturerna delas in i strukturerad, halvstrukturerad och 

ostrukturerad. Den först nämnda innefattar en tydlig plan samt att denna följs. Den andra är en 

halvstrukturerad metod som efterliknar en vanlig diskussion. Den tredje är en ostrukturerad metod 

som handlar om att respondenten kan resonera med sig själv och fritt beskriva fallet. 

Det går även att dela in intervjun i kvalitativa och kvantitativa interjuver Holme & Solvang (1995). Den 

kvantitativa intervjun består av att alla respondenter får samma information, men Holme & Solvang 

(1995) påpekar att detta inte behöver betyda samma för alla utan att den givna informationen kan 

tolkas olika. Den kvalitativa intervjun har hög flexibilitet vilket kan ses som positivt och negativt. En 

kvalitativ intervju efterliknar ett vanligt samtal där intervjuaren låter respondenten påverka samtalets 

utveckling. Författarna nämner att det viktiga vid en intervju är att intervjuaren måste säkerställa att 

den har fått svar på det som önskats.     

Detta projekt började med en problembeskrivning och delades sedermera in i två huvudstaplar: 

akademisk och Volvo Cars Corporation (VCC). Den akademiska stapeln behandlar det angreppsätt som 
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har använts för att lösa problemet utifrån det akademiska synsättet. Denna stapel innefattar bland 

annat en utvärdering av nuvarande objekt, analys av studier om tidigare genomförda arbeten och en 

fördjupning i teori kring det berörda ämnet. Enligt Briony Oates (2006) borde alla forskare inom 

akademin genomföra en teoretisk undersökning inom forskningsområdet med hjälp av exempelvis 

böcker och tidskriftsartiklar. Detta är nödvändigt för att forskaren ska få en bredare uppfattning om 

vad som tidigare har gjorts inom ämnet och vad resultatet och slutsatsen av detta blev. Dessa punkter 

tillsammans utgör datainsamling för den akademiska stapeln i form av kvalitativ och kvantitativ metod. 

Även olika avstämningsmöten och presentationer under arbetes gång hölls för att identifiera 

framgången.  

VCC stapeln behandlar det angreppsätt som har använts för att lösa det givna problemet. 

Datainsamling för VCC stapeln innefattar både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Den kvalitativa 

datainsamlingen är genomförd i from av semistrukturerade intervjuer för att få en bredare uppfattning 

om hur VCC ser på inlärningskurvan. En kvalitativ datainsamling har genomförts för att få en bredare 

förståelse för vilka egenskaper det befintliga operatörsobjektet har och vilka som saknas för att uppnå 

målen. Detta även för att veta vad som kan behållas av det nuvarande objektet. Den kvantitativa 

datainsamlingen är genomförd på VCC standard och ”Tecnomatix PS help” för att få större förståelse 

vid programmering. I VCC stapeln har även olika avstämningsmöten hållits för att identifiera 

framgången med operatörsobjektet.   

Figur 1 visualiserar interaktionen mellan de båda staplarna som är en viktig del av vägen till det 

fördefinierade målet. I figur 1 visualiseras även att problembeskrivning har legat till grund för båda 

staplarna. 

 

 
Figur 1 Visualiserar metoden 
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1.7 RAPPORTENS DISPOSITION 
Detta avsnitt visualiserar samt redogör för rapportens uppgynnad och struktur. Enligt figur 2 

visualiseras uppbyggnaden av den akademiska rapporten för att få en snabb överblick. Den tillhörande 

texten är till för att ge en snabb förklaring för varje kapitels innehåll. I tabell 1 presenteras de kapitel 

som kan vara intressanta för olika läsare. 

 

1. Introduktion 

Beskriver arbetets syfte och mål 

tillsammans med en kort 

företagspresentation. 
2. Referensram 

Behandlar relevant vetenskaplig teori 

kring ämnet. 
3. Litteraturstudie 

Behandlar olika litteraturstudier från 

andra forskare angående bemanning 

och inlärningskurvor. Samt en analys 

av dessa litteraturstudier. 
4. Nulägesbeskrivning 

Beskriver vad som redan existerar vid 

det befintliga operatörsobjektet samt 

vilka begränsningar det innehar. 
5. Operatörsobjektet 

Tydliggör vad som är genomfört vid 

utveckling av det nya objektet. 

 
6. Beskrivning av simuleringsmodeller 

Detta kapitel tydliggör de 

simuleringsmodeller som använts 

under projektet. 
7. Experiment 

Tydliggör de genomförda 

experimenten samt validering och 

verifiering  
8. Resultat och Analys 

Tydliggör de genomförda 

optimeringarna samt resultatet och 

analys om operatörsobjektet. 
9. Diskussion 

Innehåller skribenternas tolkning av 

genomförandet och resultatet  
10. Slutsats 

Slutsatsen av målen tydliggörs i detta 

kapitel 

 
 
 
 
 

Tabell 1 Sammanfattning för typ av läsare 

 

 

 

 

 

  

Rekommenderad typ av läsare Kapitel Sid nummer 

Samtliga läsare 1 till 10 1 - 81 

Läsare som är insatta i ämnet 1,4,5,6,7,8,9,10 1–6,26–81 

Läsare intresserade av utvecklingen 5 30 - 50 

Läsare intresserade av experiment och optimering 7 till 8 54 - 76 
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I figur 2 visualiseras rapportens uppbyggnad och hur de olika kapitlerna relaterar till varandra. Kapitel 

1, som tar upp mål och syfte för projektet, ligger som grund för kapitel 2-7. I kapitel 2-4 sker 

efterforskningar kring vilka teorier som används i detta projekt, en litteraturstudie för att undersöka 

vad andra forskare har gjort inom detta område samt en nulägesbeskrivning med en utvärdering av 

VCCs egna objekt. Utifrån den kunskap som erhålls, samt de mål och syfte som etablerats för projektet, 

tas det nya operatörsobjektet fram. Även de experiment som skall utföras och benchmarkmodeller 

som togs fram baseras på den kunskap som erhållits. Resultaten utvärderas och analyseras i kapitel 8. 

I kapitel 9 genmförs en diskussion kring projektet som helhet och de delar som anses varit viktigast för 

projektet. I kapitel 10 dras slutsatser kring projektet där bland annat målen för projektet diskuteras 

och hur de är uppfyllda.  

 

 
 

Figur 2 Rapportens uppbyggnad                 
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2 REFERENSRAM 

Detta kapitel behandlar relevant vetenskapligteori kring de ämnen som har omnämnts på ett eller 

annat sätt vid utveckling av operatörsobjektet. Detta kapitel kommer även användas som stöd för att 

öka trovärdigheten av utvecklingen för operatörsobjektet genom referenshanteringar.   

2.1 MAN MASKIN ANALYS 
En Man Maskin Analys (MMA) graf representerar förhållandet mellan det manuella arbetet som utförs 

av en eller flera operatörer, och en eller flera maskiner som är involverade i en tillverkningsprocess. 

MMA används för att bestämma den högsta produktionsnivån som kan uppnås med avseende på de 

resurser som är tillgängliga. (Timer Pro Professional, 2015) 

MMA graf används främst för att studera, analysera och förbättra specifika arbetsstationer genom att 

visa relationen mellan arbetscykeln för en operatör och en maskins operationstid. Användning av MMA 

grafen leder ofta till en bättre utnyttjandegrad för både maskin och operatören men även till en, i 

högre grad, balanserad produktionslina. MMA har sin fördel i att den ger en mer visuell överblick på 

hur maskin och operatör jobbar integrerat men tar ofta lång tid att förverkliga. Ofta är det fördelaktigt 

att använda matematiska MMA modeller först och komplettera dessa med MMA graf om detta krävs.  

De matematiska modellerna delas in av författarna i tre grupper, synkron service, slumpmässig service 

och en kombination av de båda. I ideala fall kan operatören och maskinen arbeta under hela 

arbetscykeln utan någon inaktiv tid. Detta fall med en ideal relation kallas synkron service och dess 

matematiska modell beskrivs genom ekvation 1 (Ekv.1). (Frievald & Nibel, 2014) 

                                                      𝑛 =
𝑙+𝑚

𝑙
                                                             Ekv.(1) 

Där, 𝑛: är antalet maskiner  

𝑙: den total service tiden som operatören lägger på maskinen  

𝑚: den tid som maskinen arbetar utan någon inverkan från operatör. 

 

Detta idealfall förkommer dock väldigt sällan i verkligheten då operatören ofta måste gå mellan 

maskiner, samt utföra justeringar eller underhåll med jämna mellanrum. Ekv.2 visualiserar den 

justerade matematiska ekvationen som Frievald & Nibel (2014) istället föreslår som tar detta i 

beaktande. 

                                                                               𝑛 ≤
𝑙+𝑚

𝑙+𝑤
                                                            Ekv.(2) 

Där,  𝑛: är det minsta möjliga heltalet  

𝑤: all den tid som inte har en direkt inverkan på maskinen t.ex. tiden det tar för 

operatören att gå mellan maskiner  

 

Synkroniserad service tar bara i beaktande planerade maskinavbrott och förutsätter att längden på 

avbrottet är i stort sett samma varje gång.  

Slumpmässig service sker om det är okänt när en maskin behöver service och hur lång tid denna service 

kommer att ta. I dessa situationer måste bl.a. medelvärden finnas eller tas fram för att matematiskt 

beskriva hur många maskiner en operatör realistiskt kan underhålla. Den matematiska modellen enligt 

Ekv.3 använder sig av binomial expansion för att beräkna sannolikheten för att 0,1,2…m maskiner 

behöver service vid en given tidpunkt. (Frievald & Nibel, 2014) 
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                                                          𝑃(𝑚 𝑎𝑣 𝑛) =
𝑛!

𝑚!(𝑛−𝑚)!
𝑝𝑚𝑞𝑛−𝑚                                  Ekv.(3) 

 

Där,  𝑚: är det totala antalet maskiner 

𝑛: är antalet maskiner som behöver service 

𝑝: är sannolikheten att en maskin behöver service  

𝑞: = 1 − 𝑝 eller sannolikheten att en maskin inte behöver service 

 

Det är också möjligt att ta fram hur många maskintimmar som förloras beroende på sannolikheten att 

en maskin behöver service och hur många operatörer som finns tillgängliga enligt Ekv.4. 

                                                    𝑃(𝑚 𝑎𝑣 𝑛) ∗ (𝑛 − 𝑜) ∗ ℎ = 𝑏                                                            Ekv.(4) 

Där, 𝑜: är antalet operatörer 

 ℎ: är antalet skift timmar 

 𝑏: är den tid i timmar som maskinen står still utan någon service 

 om 𝑜 ≥ 𝑛 → (𝑛 − 𝑜) = 0  

 

En kombination av synkronservice och slumpmässigservice är bland den mest vanliga 

maskinservicetyperna och kallas exempelvis för ”komplexa relationer”. Karaktäristiskt för komplexa 

relationer är att servicetiden för maskiner är i stort sett samma varje gång men maskinernas behov av 

service är slumpmässig och antas komma i någon form av distribution. För beräkning av 

maskinstörningar kan Wrights formel användas som visualiseras i Ekv.5. (Frievald & Nibel, 2014) 

                                 𝐼 = 50(√((1 + 𝑋 − 𝑁)2 + 2𝑁) − (1 + 𝑋 − 𝑁))                               Ekv.(5) 

Där, 𝐼: Störning, i procent 

 𝑋: Kvoten mellan maskinens aktiva tid och servicetid 

 𝑁: Antalet maskiner 

 

Balansering av en produktionslina är en av grundpelarna för en effektiv produktion med en låg nivå av 

slöseri. För att ta reda på hur många operatörer som är mest effektivt kan samma metod användas 

som för antalet operatörer men på en större skala.  Den kanske vanligaste formen av produktion är 

där en grupp människor jobbar som ett team, och varje medlem utför enskilda småoperationer. För 

beräkning av den loka linans effektivitet använder sig Frievald & Nibel (2014) av Ekv.6. 

                                                                                𝐸 =
∑ 𝑆𝑀𝑂

1

∑ 𝐴𝑀𝑂
1

                                                              Ekv.(6) 

Där: 𝐸: Linans effektivitet 

 𝑆𝑀: Standardiserad cykeltid 

 𝐴𝑀: Tillåten cykeltid 

 

Med hjälp av följande Ekv.7 kan det mest optimala antalet operatörer beräknas. (Frievald & Nibel, 

2014) 

                                                                           𝑁 = 𝑅 ∗
∑ 𝑆𝑀𝑂

1

𝐸
                                                           Ekv.(7) 

Där 𝑁: Antalet operatörer som behövs 

 𝑅: Takttiden 
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2.2 KOMPETENSSPRIDNING 
Vid kompetensspridning är det betydelsefullt att det finns en systematik för vad som skall läras, vem 

som skall lära ut samt hur det skall gå till. För att det ska gå att systematisera kompetensspridningen 

är det viktigt att kartlägga företagens kompetens. En kartläggning kan genomföras med en 

kompetensmatris som tydliggör vad en individ klarar av. Kompetensmatrisen kan utföras på olika sätt 

beroende på vad som är intressant för företaget. Enligt figur 3 presenteras en av de vanligare och 

enklare komptensmatriserna som kartlägger vilka arbetsuppgifter varje operatör har kompetensen till 

att utföra. (Christer, et al., 1997) 

 
Figur 3 Exempel på en enklare kompetensmatris, fritt tolkat från Christer, et al. (1997) 

En mer avancerad kompetensmatris kan t.ex. implementera olika kompetensnivåer för varje 

arbetsuppgift, indelad i fyra lägen som beskriver vilken kompetens operatören besitter. Exempel på en 

sådan matris presenteras i figur 4. I det första läget har operatören teoretisk och praktisk kunskap av 

arbetsuppgiften, i andra läget anses operatören klara av att genomföra arbetsuppgiften praktiskt, i 

tredje läget anses operatören ha goda erfarenheter och kunskaper om arbetsuppgiften och i fjärde 

läget anses operatörer besitta tillräcklig kunskap för att lära ut arbetsuppgiften. (Christer, et al., 1997) 

 
Figur 4 Exempel på en komplex kompetensmatris, fritt tolkat från Christer, et al. (1997) 

En av de viktigaste tillgångarna ett företag har är dess arbetskraft och den kompetens denna innehar. 

En låg kompetens hos operatörer leder ofta till diverse sidoeffekter bl.a. låg kvalité, en lägre 

produktionstakt samt att den totala produktionseffektiviteten blir lägre. Det är av yttersta vikt vid 

implementation av en ny metod att standarden fastställs. Det finns många olika tillvägagångssätt för 

att utbilda operatörer, enligt Frievald & Nibel (2014) är det viktigt att vara medveten om följande 

utbildningsalternativ: 

Inlärning genom arbete. Att placera en operatör på ett arbete utan inlärning kan likställas med 

talesättet ”det får bära eller brista”. Många företag tror att det är ekonomiskt fördelaktigt att tilldela 

en operatör en ny arbetsuppgift utan inlärningen, vilket enligt Frievald & Nibel (2014) är helt fel. Det 

är inte ovanligt att operatörer lär sig ett icke standardiserat sätt att utföra arbetsuppgiften på. Vissa 

operatörer ifrågasätter sina kollegor tills de själva har lärt sig arbetet, under denna period har de 

dämpat produktionen och i värsta fall har de blivit fel utbildade.   

 



Damir Hodo och Glenn Nackfors  - 10 - Vårterminen 2015 

Skriftliga instruktioner. Används som ett stöd för genomförande av arbetet dock är det till för lättare 

arbetsmoment, eller då operatören är erfaren och endast behöver stöd vid variationer av 

arbetsmoment. Skriftliga instruktioner kräver dock att operatören kan språket och förstår 

instruktioner.  

Bildinstruktioner. Användning av stillbilder har visat sig vara en effektiv och ekonomisk metod för 

utbildning av operatörer. Fördelen med denna metod är att språket inte är ett hinder, utan är tillgänglig 

för operatörer som inte kan språket bra.  

Videofilmer. Användning av filmer tydliggör den dynamiska delen av processen såsom samspelet 

mellan rörelser, delar och verktyg. Det är ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av filmer då de är 

lätta att tillverka och förvara. Filmer tillåter en operatör att se om den eller kunna kolla på ett specifikt 

moment flera gånger om.  

Fysisk träning. Träning som involverar fysiska modeller, simulatorer och verkliga verktyg är den bästa 

träningen för avancerade uppgifter. Denna sorts träning möjliggör att operatören genomför arbetet i 

verkliga förhållanden under säkra omständigheter och får återkoppling på genomfört arbete. Fördelen 

med denna sorts inlärning är att, under träningen kontrolleras även att operatören lär sig de korrekta 

rörelserna vilket i sin tur minimerar risken för skador.    

2.2.1 Inlärningskurva 

Inlärning är beroende av tid, även det lättaste momentet kan kräva ett par timmar av inlärning innan 

momentet kan bemästras. Moment som är mer komplicerade att genomföra kan komma att kräva 

dagar, även veckor av inlärning innan operatörer klarar samordningen av arbetet. Samordningen 

innebär fysiska egenskaper som möjliggör att gå vidare från ett moment till ett annat utan förseningar 

Frievald & Nibel (2014). Inlärningskurvor är en matematisk förklaring av operatörens prestation i ett 

repetitivt arbete. När en operatör blir mer familjär med arbetet kommer det att krävas mindre tid att 

genomföra samma arbete vid nästa tillfälle Michel & Flavio (2011). Exempel på en inlärningskurva med 

avseende på processtid och antalet cykler presenteras i figur 5. 

 
Figur 5 Exempel på inlärningskurva då operatören blir familjär med uppgiften, fritt tolkat från Frievald & Nibel (2014) 

Figur 6 visar att i början av inlärningskurvan ligger cykeltiden på 100 sekunder. När en operatör 

genomför ett moment flertal gånger, kommer den tid som krävs för genomförande att minimeras. 

Minimeringen fortgår tills operatören når den nivå då denne känner att samordningen av arbetet är 

optimalt, och att den verkliga cykeltiden är uppfylld.  
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Figur 6: Visualiserar skillnaden mellan anpassad rotation och för snabb rotation, fritt tolkat från Christer, et al. (1997) 

Om en operatör ska kunna bygga upp sina färdigheter får ingen rotation mellan olika arbetsuppgifter 

inträffa alltför ofta. Vid för snabba rotationer kan det leda till att operatörerna inte får den tid som 

krävs för inlärning. Figur 6 presenterar ett sådant fall, den blå linjen från grafen illustrerar när 

rotationen är anpassad till operatören och den gula föreställer då rotation sker för ofta. (Christer, et 

al., 1997)    

2.2.2 Cykeltid 

Resultat av tekniska förutsättningar kallas ofta för cykeltid. Cykeltiden är den maximala hastigheten en 

process kan genomföras och brukar även tolkas som hur ofta en process levererar en produkt. 

Cykeltiden är inte detsamma som takttiden, takttiden är den tid som baseras efter kundbehovet och 

kan även ses som den tillåtna tiden det får ta att producera en produkt (Pettersson, et al., 2009). Om 

cykeltiden är längre än takttiden kommer detta innebära sena leveranser och extra kostnader. Är 

takttiden högre än cykeltiden tyder det på att företaget har en överkapacitet på något av 

operationsmomenten (Olofsson, 2015). Figur 7 visualiserar hur det ser ut när cykeltiden jämförs med 

takttiden i en graf.    

 
Figur 7 Visualiserar hur det kan se ut i produktion, fritt tolkat från Olofsson (2015) 

2.2.3 Frekvensstudie 

En frekvensstudie genomförs för att få information om vart människor och maskiner förbrukar sin tid. 

Studien består av observationer som genomförs på operatören eller maskinen under en bestämd 

tidsperiod, tidsperioden kan variera beroende på hur arbetsdagarna ser ut enligt Bicheno & Holweg 

(2011). Frekvensstudien ger en tydlig nulägesanalys och bör vara det första steget i förbättringsprojekt 

enligt Nordisk Produktivitet (2015), ett exempel på hur en frekvensstudie kan se ut tydliggörs enligt 

figur 8. Aktiviteterna som genomförs delas in tre kategorier, värdeskapande, icke värde skapande och 

nödvändiga indirekt värdeskapande. Den första kategorin innehåller de aktiviteter som skapar värde 

för kunden, de aktiviteter som måste genomföras för att den första kategorin skall kunna utföras 
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hamnar i indirekt värdeskapande. Icke värdeskapande är aktiviteter som inte tillför något såsom 

väntan, omarbeta och förflyttningar. (Möller & Carlsson, 2014)   

 

 
Figur 8 Visualiserar hur en frekvensstudie på operatörer kan se ut, fritt tolkat från Bicheno & Holweg (2011)  

2.3 DISKRET HÄNDELSESTYRD SIMULERING (DHS) 
Enligt Wang (2005) är matematisk och analytisk modellering av ett komplex tillverkningssystem inte 

tillräcklig ifall en detaljerad analys av systemet skall utföras, Wang (2005) listar tre anledningar för 

detta. 

 Moderna tillverkningsindustrier består av många diskreta operationer som inträffar 
slumpartat och i ett icke linjärt mönster, detta innebär att systemet inte kan beskrivas till en 
tillfredsställande grad matematiskt. 

 

 Modellering av komplexa system och dynamiska system kräver teoretiskt en stor grad 
förenkling av systemet vilket innebär att valideringen av modellen inte kan säkerställas. 

 

 Matematiska modeller kräver förenklingar och antagande vilket gör dessa analytiska modeller 
otillräckliga för optimering av system eftersom validering och verifiering av den matematiska 
modellen blir svåra att säkerhetsställa.  
 

Genom användning av diskret händelsestyrd simulering kan dessa komplexa tillverkningssystem 

beskrivas med hjälp av modeller trots ett dynamiskt beteende. Istället för att kontinuerligt uppdatera 

modellen i små inkrementella steg, som tar mycket datakapacitet, hoppar i stället diskret 

händelsestyrd simulering mellan händelser och uppdaterar modellen med varje hopp. Dessa hopp kan 

vara t.ex. en maskin som går sönder, en process som startar eller transport av material. (Law, 2015) 

Matloff (2008) listar tre stycken fördelar med händelsestyrd simulering: 

 Lätt att implementera. 

 Tar mindre tid att simulera i jämförelse med kontinuerlig simulering. 

 Diskret händelsestyrd simulering är mer flexibel då en händelse kan initiera t.ex. två andra 
händelser. 

2.4 STEG I EN SIMULERINGSSTUDIE 
För att simuleringen ska vara trovärdig och inneha validerade och verifierade resultat, bör simuleringen 

göras i enlighet med de tolv stegen som Banks, et al. (2010) nämner. Dessa tolv steg förklaras nedan 

och sammankopplingen för dessa steg tydliggörs enligt figur 9. 
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Problemformulering. Beskrivning och formulering av problemet är något varje simuleringsprojekt bör 

starta med. Innan mål och projektplan påbörjas måste problemformuleringen vara välförstådd för att 

undvika ambivalens, vilket kan leda till att problemformuleringen måste göras om. I denna fas är det 

bra att fundera över om det är nödvändigt att skapa en simuleringsmodell, eller om det går att besvara 

frågorna analytiskt.    

Mål och projektplan. När det är beslutat att genomföra en simulering är det viktigt att ha god 

förståelse av problemformuleringen för att kunna skapa mål och projektplan. Projektplanen har viktiga 

parametrar som det bör tas hänsyn till, såsom antalet involverade personer, kostnader, projektets 

längd mm. Är dessa parametrar tvetydiga kan det leda till komplikationer längre fram i projektet. 

Förståelse av modellen. Det är inte viktigt att modellen är en exakt efterbildning av det verkliga 

systemet, det viktiga är att förstå vad som utgör huvuddelen i det verkliga systemet för att få med det 

i simuleringsmodellen. Vid modellkonstruktionen är det en fördel att inte göra modellen alltför 

komplex samt försöka involvera användaren vid modellkonstruktion vilket medför förståelse och utgör 

en bra grund för modellen.  

Datainsamling. Datainsamling utgör en viktig del i ett simuleringsprojekt och bör göras i samband med 

förståelse av modellen. Det är viktigt att veta vad för data som behövs och hur den kan komma att 

användas. Det finns ett ständigt samspel mellan datainsamling och modellbyggandet, beroende på om 

komplexiteten ändras kan ny data komma att behövas. Det är en stor fördel att börja tidigt med 

datainsamling då det är tidskrävande och kan vara svårt att få fram. 

Modellbeskrivning. Den data som är insamlad och egna uppfattningar utifrån det verkliga systemet 

tolkas samt förenklas till den grad att skapande av en simuleringsmodell kan ske. Valet av rätt 

simuleringsprogram är viktigt för att få fram bästa möjliga resultat, det avgör även mängden av 

programmering som behöver utföras. 

Verifiering. Det är viktigt att inte ha bråttom vid genomförandet av detta steg då det kan leda till 

felaktiga resultat i valideringen. I detta steg kontrolleras om modellen fungerar som det är tänkt, eller 

kan det komma att behöva göras justeringar för att uppnå målen. Det är bra att ha i åtanke att om 

modellen har hög komplexitet kan det vara svårt att tolka den ordagrant, ofta är sunt förnuft en bra 

metod att använda i detta steg. 

Validering. Detta är ett viktigt steg i ett simuleringsprojekt och används för att kontrollera om 

modellen är tillräckligt anpassad till realiteten, samt om modellen genererar realistiska värden. 

Kalibrering av modellen sker i iterationer till dess att skillnaderna mellan modellen och det vekliga 

systemet anses försumbara. 

Experiment. De alternativ som skall simuleras bestäms i detta steg, en viktig del av detta steg är att 

bestämma längden på simuleringen och antalet replikeringar som behöver göras. 

Simulering och analys. De bestämda antalen replikeringarna simuleras och analyseras. Analyserna kan 

bland annat vara flaskhalsarna i systemet, optimeringsmöjligheter, genomsnittlig ledtid, genomsnittlig 

takt per timme samt Produkter I Arbete (PIA). 

Mer simulering. Baserat på de replikeringar som redan har analyserat kan det vara nödvändigt att 

genomföra fler replikeringar.  
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Dokumentation av resultat. Dokumentation brukar delas in i två delar, dokumentation av 

simuleringsprogrammet och dokumentation av resultatet. Dokumentation av simuleringsprogrammet 

är nödvändigt att genomföra för att externa personer lätt kan få förståelse av simuleringsmodellen. 

Dokumentation av resultat och analyser är viktigt, så att beslutstagare kan ta till sig information för att 

kunna jämföra nuläget mot det ideala läget från simuleringen.  

Implementering. De elva tidigare nämnda stegen är avgörande för en lyckad implementering av 

framtagna förbättringsförslag. Om det tidigare stegen inte har genomförts utförligt kommer 

implementeringens trovärdighet att sjunka. 

 
Figur 9 De tolv stegen i ett simuleringsprojekt, fritt tolkat från Banks, et al. (2010) 

2.5 VERIFIERING OCH VALIDERING 
Verifiering och validering har stor betydelse vid simuleringsarbete för att bestämma om modellen 

utgör en tillräcklig bra representation av det verkliga systemet. Modellen blir även mer trovärdig och 

ger en bättre grund vid beslutsfattande. Eftersom dessa steg har en stor betydelse för en 

simuleringsmodell förklaras de mer utförligt nedanför. (Banks, et al., 2010) 

Vid verifiering kontrolleras att den konceptuella modellen överensstämmer med det verkliga systemet 

och därtill även att simuleringsmodellen fungerar som designat. Ett exempel på validering kan vara att 

skriva ut simuleringsmodellens in-parametrar vid slutet av en simulering för att säkerställa att inga 

värden har ändrats av misstag.  En viktig aspekt inom verifieringen är att den verkliga modellen och 

simuleringsmodellen efterliknar varandra på ett godtyckligt sätt. (Banks, et al., 2010)  
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Validering används för att bekräfta att simuleringsmodellen är en korret representation av det verkliga 

systemet. Validering utgör ett viktigt steg då beslut kan komma att grundas på simuleringsmodellens 

resultat. Det är även viktigt att undersöka om resultaten är korrekta.  Valideringen kan utföras med 

hjälp av följande steg som Banks, et al. (2010) nämner. 

 Bygg en modell som har en hög uppenbar validitet 

Målet med simuleringsmodellen är att konstruera modellen så att personer med kunskap av det 

verkliga systemet direkt känner igen simuleringsmodellen som en tolkning av det verkliga 

systemet. För att kunna säkerställa att modellen är realistisk bör den slutgiltiga användaren av 

modellen vara med från konstruktionsfasen till färdigställande av modellen. 

 Modellantagande vid validering   

Modellantagande består av två generella kategorier, antagande om data samt strukturella 

antagande. De strukturella antagandena behandlar frågor som hur systemet fungerar samt 

förenklingar och abstraktioner av den verkliga modellen. Data antaganden bör vara baserade på 

trovärdiga uppgifter samt korrekta analyser av data. 

 Jämför modellens input-output omvandling med den verkliga modellens input-output omvandling 

Genom att jämföra modellens data med den verkliga modellens data utgör det ultimata testet av 

en simuleringsmodell och kan genomföras exempelvis med historisk indata. Genom att använda 

historisk indata skall modellen kunna beskriva historiska händelser från den verkliga modellen.  

2.5.1 Valideringssätt 

Att öka valideringen och förbättra trovärdigheten har stor betydelse för en simuleringsmodell. Detta 

kan göras genom sex stycken metoder som Law (2015) nämner, dessa steg tydliggörs nedanför.   

 Samla kvalitativ data om processen 

Detta steg består av att utvecklaren bör arbeta i samarbete med berörd personal från 

produktionen. Bland annat kan det utföras genom att samla information om processen från 

en ”expert” men även samla information från maskinoperatörer, produktionsingenjörer samt 

annan kunnig personal.  

 Samspela med chefen på en likformig grund 

En av de viktigare sex metoderna är att arbeta i en nära relation med chefen under 

utvecklingen av simuleringsmodellen. Detta för att öka sannolikheten att den färdiga modellen 

kommer att användas i beslutsprocessen. Denna metod har sina fördelar bland annat när en 

simuleringsstudie initieras och en otydlig bild av problemet uppstår. Genom ett nära 

samarbete med chefen, kan målen omformuleras och på så sätt erhålls en klarare bild. En 

ytterligare fördel är att chefens kunskap om systemet bidrar till den faktiska giltigheten av 

modellen. 

 Bibehålla ett skriftlig antaganden och utföra en strukturerad genomgång 

Ett av huvudproblemen till att simuleringsmodellen innehåller ogiltiga antagande samt 

alvarliga brister är på grund av kommunikationsbrister. För att lösa detta problem bör en 

skriftlig dokumentation utföras av alla begrepp, antaganden och algoritmer. Detta leder till att 

chansen för problem minimeras samt att det också kommer leda till en ökad trovärdighet för 

modellen. 
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 Validera Komponenter i modellen genom att använda kvantitativa metoder 

Simuleringskonstruktören bör använda sig av kvantitativa metoder när det är möjligt att testa 

giltigheten av olika komponenter i den generella modellen.   

 Validera utdata från den generella simuleringsmodellen  

Den mest avgörande metoden för validering av en simuleringsmodell, är att fastställa 

liknelserna mellan simuleringsmodellens utdata med det föreslagna systemets utdata. 

Detta går att göra genom jämförelse av en befintlig modell. Genereras likvärdiga resultat från 

de båda modellerna anses modellen validerad.  Ett annat sätt för att öka validiteten av en 

modell är att låta en jämförelse utförs av en ”expert”.  Huruvida det föreligger att det befintliga 

systemet är rimligt bör antagligen en stor eller liten granskning genomföras.  Upplever 

”experten” att systemet är förenlig med förväntat betande anses den vara valid. Genom att 

jämföra med en annan modell som har utvecklats för samma system med ett ”liknande” syfte 

och antas vara valid kan numerisk statistik eller grafiska presentationer tas fram. Från dessa 

numeriska statistik och grafiska presentationer från den exciterande modellen jämföras med 

den utvecklade för att uppnå validitet.  

 Animering 

Animation kan vara ett effektivt sätt att hitta ogiltiga modellantaganden och att öka 

trovärdigheten för en simuleringsmodell.  

2.6 SIMULERINGSBASERAD OPTIMERING       
Simuleringsbaserad optimering definieras enligt Carson & Marie (1997) som en process för att finna 

de optimala indata värdena ifrån alla möjligheterna, utan att behöva grundligt utvärdera alla 

möjligheter. Dock finns det ingen garanti att de optimala lösningarna hittas utan det kan handla om 

”nära optimala” lösningar. Målet med simuleringsoptimering är att minimera förbrukningen av 

resurser och samtidigt maximera informationen som erhålls från simuleringen (Carson & Marie, 1997).  

Indataparametrar brukar även kallas för faktorer och variera beroende på vad som skall simuleras. 

Genom att ändra indataparametrar kan effekten på modellen läsas av på utdata.  Exempel på faktorer 

i en simuleringsmodell är buffertar, vilket i sig kan innehålla flera olika faktorer såsom hög eller låg 

buffertkapacitet. Detta gör att antalet simulerings iterationer ökar exponentiellt vid addering av 

faktorer och inställningar. Gustavsson & Hermansson (2012) visar hur antalet replikationer kan erhållas 

genom faktorer och inställningar, t.ex. två faktorer och två inställningar som ger fyra replikationer 22 =

4, är det istället sex faktorer och två inställningar blir det 26 = 64 replikationer. En typisk 

simuleringsmodell har dock ofta många fler faktorer och inställningar exempelvis  49 = 262144 

(Gustavsson & Hermansson, 2012).   

Den stora mängd indata som har en direkt påverkan på utdata är dock ofta ett problem. Tas olika 

kombinationer av indata också med i beräkningen, blir det i realitet problem att få en optimal modell 

utan någon metod för att optimera modellen. Figur 10 presenterar en förenkling av hur simulerings 

utförs. 
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Figur 10: Presenterar in- och utdata av en simuleringsmodell, fritt tolkad från Carson & Marie (1997) 

Bergström & Sellgren (2013) nämner tre vanliga metoder som används vid simuleringsbaserad 

optimering, dessa är genetiska algoritmer (GA), evolutionära strategier (ES) och Tabu search (TS). Utav 

dessa är genetiska algoritmer den mest använda algoritmen. Genetiska algoritmer bygger på Darwins 

teorier där flera lösningar kombineras och utvärderas mot varandra där den sämsta lösningen kasseras 

och på så sätt blir lösningen mer optimal. I figur 11 presenteras ett exempel på hur optimering utförs. 

Utdata erhålls från en simuleringsmodell som sedermera används i kombination med en optimering 

strategi. Ifrån optimeringsstrategin erhålls nya indataparametrar och mönstret upprepas tills en 

tillfredställande optimering har utfåtts (Carson & Marie, 1997). 

 
Figur 11 Visuell representation av strategi vid optimering av simuleringsmodell, fritt tolkad Carson & Marie (1997) 

Engberg (2005) beskriver algoritmer i sammanhanget som en noggrann plan eller metod som grundligt 

beskriver hur en operation eller uppgift utförs. Med andra ord kan en algoritm ses som en 

lösningsmetod på ett specifikt problem. Genetisk algoritm kombinerar dessa två begrepp på ett sådant 

sätt att en algoritm naturligt förbättras över tiden i och med att flera olika lösningar kombineras och 

förbättras.  

2.6.1 Flermålsoptimering  

Enligt Aslam (2013) har flermålsoptimering som koncept existerat sedan 1970-talet och innefattar 

flertalet användningsområden. Exempel på dessa områden är resursfördelning, transporter och 

automatiserade tillämpningar.  

Flermålsoptimering innebär att optimering sker mot flera mål samtidigt. Fördelarna med 

flermålsoptimering är att beslutsfattaren erbjuds ett bättre underlag vid beslutsfattning. Detta genom 

att flera lösningar genereras samtidigt och lösning kan väljas beroende på vad som värdesätts. Ett 

bredare och bättre underlag vid beslutsfattning bidrar till att riskerna för felaktiga beslut minimeras. 

Olika beslutsparametrar kan ställas mot varandra utan att i förväg bestämma deras betydelse. (Project 

partners, 2015) 

Författaren Erhgott (2006) tar upp ett exempel om flermålsoptimering, vid köp av en bil identifieras 

fyra stycken intressanta alternativ. Alt.1, Alt.2, Alt. 3, och Alt.4. Målen är att köpa en billig, bensinsnål 

och kraftfullbil.  

Utifrån tabell 2 framgår det att den mest kraftfulla bilen också är den med högst bensinförbrukning. 

Det som framgår från detta fall med flermålsoptimering är att det inte går att köpa en bil som är billig, 

kraftfull och med en låg bränsleförbrukning. Erhgott (2006) konstaterar att vid köp av en bil med endast 

ett av målen blir köpet betydligt enklare. 
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Tabell 2 Visualiserar exempel data för beslutfattande 

 

 

 

 

 

Ett påbyggande koncept inom flermålsoptimering är den så kallade Paretooptimeringen, uppkallad 

efter den italienska ekonomen Vilfredo Pareto (Rawls, 1989). Om t.ex. en simuleringsmodell är 

optimerad till den grad att inga ytterligare förbättringar kan göras utan att det har en negativ effekt på 

en annan optimerings parameter i simuleringsmodellen, kallas modellen för Paretooptimal. Exempel 

på detta kan vara att takten för ett produktionsavsnitt skall höjas, detta skulle dock leda till att PIAn 

också skulle behöva höjas. 

2.7 UTVECKLING AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
Med användargränssnitt menas utseendet och samspelet mellan användaren och datorn. Gideon 

(1999) nämner att utformningen av användargränssnittet avgör hur väl helheten kommer att fungera 

vid användning. Gideon (1999) påpekar att det är många faktorer som inverkar på designen av 

användargränssnittet, dessa faktorer tydliggörs i figur 12. 

 

 
Figur 12 Visualiserar de faktorer som påverkar designen av ett gränssnitt, fritt tolkat från Gideon (1999) 

Utöver de faktorer som påverkar designen nämner även Gideon (1999) att designen för 

användargränssnittet bör genomföras av personer med kompetens och erfarenhet. Figur 13 

visualiserar vart i interaktionen mellan dator och användare gränssnittet har en inverkan. Oftast 

genomförs detta av vanliga systemutvecklare, dock nämner Gideon (1999)  att då gränssnittet är en 

viktig del i projektet bör projektgruppen kompletteras med kunniga personal inom området. 

Mål Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 

Pris (Kr) 162000 149000 140000 152000 

Förbrukning 
(1/100km) 

7,2 7 7,5 8,2 

Effekt (kw) 66 62 55 71 
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Figur 13 Visualiserar sambandet mellan användare gränssnitt och maskin 

Vid utveckling av ett gränssnitt finns det en hel del principer som är viktiga att tänka på. Dessa principer 

är sammanfattade i fem punkter av Cooper, et al., (2007) vilka är:  

 Använda visuella egenskaper för att gruppera element och skapa en tydlig hierarki 

 Tillhandhålla visuell struktur samt ett tydligt flöde för varje nivå av hierarkin  

 Använda sammanhängande, konsekvent och kontextuellt lämpligt bildspråk  

 Integrera stil och funktion genomgripande och med målmedvetenhet  

 Undvika visuellt buller och allmänröra      

3 LITTERATURSTUDIE 

Detta kapitel behandlar olika litteraturstudier angående bemanning och inlärningskurvan. 

Litteraturstudierna är grundade på andra forskares studier följt av en analys på dessa studier. Kapitlet 

är till för att få en större inblick i vad andra forskare tidigare har genomfört inom liknande 

forskningsområden.  

3.1 LITTERATURSTUDIE BEMANNING 
I en traditionell massproduktion har varje operatör ansvar för en maskin eller en grupp maskiner men 

med tiden har mer ansvar förlagts direkt på operatörerna. Detta kräver en bättre utbildad 

personalstyrka och är enligt Holm (2014) en av den viktigaste aspekten för ett företag som vill vara 

konkurrenskraftigt. (Holm, 2014) 

Att använda en tillverkningslina optimalt är ingen lätt uppgift på grund av ständigt skiftande variabler 

t.ex. maskiner som går sönder, operatörer med olika färdigheter, kvalitetskontroller och diverse larm. 

Beroende på vilken arbetsuppgift som operatören skall prioritera kan detta ge signifikanta följder på 

produktions utfallet. (Holm, 2014) 

För att testa ett nytt system där operatörerna har bättre support för att ta rätt beslut beroende på 

vilken arbetsuppgift som skall prioriteras skapade Holm (2014)  en simuleringsmodell. Det unika med 

den framtagna simuleringsmodellen är implementeringen av den nyutvecklade algoritmen 

”competence matrix”. ”Competence matrix” rangordnar operatörerna efter kompetens och tilldelar 

arbetsuppgiften till den bäst lämpade lediga operatören. Operatören har möjligheten att avböja larmet 

vilket i sådana fall går till nästa operatör i rangordningen. Resultatet av det nuvarande systemet gav 

en takt på 13,045/h och det nya förslaget med ”competence matrix” algoritm gav en takt på 13,761/h. 

Även Azadeh, et al., (2013) tar upp att bemanning av en produktionslina, med hänsyn till operatörens 

kompetens samt inlärningskurva, är ett område som allt fler företag visar intresse för. En av 

anledningarna är att operatörskostnader har ökat, dock har inte produktiviteten följt samma mönster. 

Det har också visat sig att operatörer som bemästrat flera arbetsuppgifter kan omlokaliseras för att 
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justera produktiviteten, ett koncept kallat ”intra-cell mobility” vilket ökar flexibiliteten av produktion. 

Enligt författarna går det inte att använda en bestämd processtid eftersom operatörens kompetens 

varierar vilket leder till varierande processtider. (Azadeh, et al., 2013) 

För att utvärdera sina teorier konstruerade Azadeh, et al., (2013)  en enkel simuleringsmodell för att 

testa olika indata och se dess effekt på utdata, utifrån detta kunde en teoretiskt bättre bemanning 

uppnås. Som indata användes: medel ledtid för efterfråga, väntetid för efterfråga och antalet 

operatörer. För utdata användes operatörutnyttjande, maskinutnyttjande och det årliga antalet 

producerade komponenter. Genom att använda ”fuzzy data envelopment analysis” metoden rankades 

olika scenarion med skiftande antal operatörer som utför service för en maskin och ett skiftande antal 

operatörer som genomför service för flera maskiner, på detta sätt kunde det optimala antalet 

operatörer för systemet tas fram. (Azadeh, et al., 2013) 

I tidigare studier har många monteringslinjer undersökts, Zeng, et al., (2011) har genomfört en studie 

på den mest arbetsintensiva och komplicerade monteringslinjen vid ett företaget som genomför sy 

operationer. Den undersökta monteringslinjen bestod av ett antal operatörer, maskiner och olika 

arbetsuppgifter, författarna hävdar att denna sort av monteringslinje inte fått stor uppmärksamhet 

tidigare. Enligt författarna var det mest utmanade problemet att fördela arbetsuppgifterna och 

bemanna monteringslinjen optimalt.  

För att kunna lösa problemet har författarna använt en algoritm kallad ”Pareto Utility Discrete 

Differential Evolutionary” (PUDDE). Baserat på den framtagna algoritmen PUDDE togs en modell för 

optimering fram, varpå den framtagna modellen är en kombination av PUDDE algoritmen och ett 

förbättrat DHS tillvägagångsätt. PUDDE algoritmen används för att hitta den optimala lösningen, 

medan DHS användes för att analysera dynamiska beteende av monteringslinjen. Resultaten som 

Zeng, et al., (2011) erhöll från studien var att den föreslagna PUDDE algoritmen effektivt kunde lösa 

bemanningsproblem på monteringslinjen. Optimeringen togs fram med hänsyn till arbetsfördelningen 

samt på fördelningen av maskiner per operatörer. Denna studie visade även att operatörens operativa 

effektivitet har stort inflytande för att hitta den optimala lösningen för problemet genom PUDDE 

algoritm. 

Enligt Song, et al., (2006) har många andra forskare försökt lösa problemet med bemanning av en 

produktionslinje. Däremot har tidigare studierna ofta gjort förenklingar för operatörseffektivitet vilket 

författarna menar har haft en alltför stor inverkan på resultatet. Utöver detta sker bemanningen ofta 

på ett mindre effektivt sätt.  

Istället föreslår författarna en sjustegsmodell för bemanning av produktionslinjer. Steg 1: Beräkna fram 

det teoretiskt optimala antalet operatörer. Steg 2: Ta fram en kompetensmatris för operatörer, som 

specificerar om operatören har kunskap för en operation eller flera. Steg 3: Placera ut alla operatörer 

som har kunskap för en operation. Steg 4: Ta fram antalet operatörer med kompetens för två eller flera 

operationer. Steg 5: I detta steg används den nya algoritmen som författarna har tagit fram för att 

beräkna alla möjliga placeringar för operatörer med kunskap för flera operationer. Steg 6: Ta fram en 

slutgiltiga placering av operatörer. Steg 7: Ta fram den optimala placeringen av operatörer. 

Genom denna fallstudie påstod Song, et al., (2006) att de har tagit fram en ny och bättre metod för att 

bemanna produktionslinjer. 

I en studie som är genomförd av Baines, et al., (2003) uppmärksammar de att operatörer ofta är 

förbisedda vid simulering av verkliga modeller. Detta påstår författarna beror på att operatörer är 

komplexa och svåra att modellera och därmed ofta förenklas bort vid simuleringar. Enligt författarna 

är detta ett av upphoven till disproportion som ofta förekommer mellan simuleringsmodeller och 
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verkliga system. För att testa sina teorier skapade författaren en simuleringsmodell där ålder på 

operatörerna och tid på dygnet hade en inverkan på cykeltiden. Med denna implementation erhölls 

en ökning av cykeltiden på 35 %. En viktig detalj som noterades var att taktiden inte minskade i samma 

proportion, Baines, et al., (2003)  föreslår att fortsatta studier görs för att ta reda på orsaken. 

I en studie genomförd av Ertay & Ruan, (2004), använde sig författarna av databaserade analyser. Detta 

för att definiera det mest effektiva antalet operatörer och den mest effektiva mätningen av 

arbetsinsatser i ett cellulärt tillverkningssystem. Målet för projektet var att bestämma den arbetsinsats 

som krävs i en cellulär arbetsmiljö. Ett av antagandet som gjordes i denna studie som även Baines, et 

al., (2003) nämnde var att operatörerna förbises till en viss grad. Antagandet som gjordes var att alla 

operatörer besitter samma kunskap.  Genom ett flertal studier kom Ertay & Ruan, (2004)  fram till att 

Data Envelopment Analysis (DEA) kan användas som ett verktyg vid beslutfattande mot flera mål, som 

även ger en komplett rangordning av arbetskraft. 

Problem med operatörsbemanning har även Yang, et al., (2006) gjort en studie på.  Det författarna har 

undersökt är två metoder som består av multipla attribut vid beslutsfattning för att lösa dynamiska 

operatörsproblem. De båda metoderna använder sig av en analytisk hierarkiprocess för att bestämma 

attributets betydelse och prioritet. Den första metoden använder sig av en teknik som jämförs 

gentemot den ideala lösningen. Den andra metoden sammanställer en fuzzy baserad logik som 

använder en variabel med språklig representation av fuzzy operationer och fuzzy defuzzification. Det 

Yang, et al., (2006)  påpekar är att tidigare arbeten som är gjorda har använt sig av en matematisk 

modell för att lösa bemanningen. Slutresultat av författarnas studie är att båda de använda metoderna 

verkar vara lovande för att lösa bemanningsproblem av operatörer.     

Vid en produktionslinje som producerar olika varianter av produkter är en studie angående 

bemanningsproblem och produktsekvens genomförd av Vembu & Srinivasan (1996). Även dessa 

författare har gjort antagande som Baines, et al., (2003) nämner i sin studie att operatörer ofta är en 

förbisedd del. Antagandet som författarna gjorde var att operatörerna är mångkunniga inom området. 

För att lösa dessa problem föreslog författarna en heuristisk och genetisk algoritm för 

bemanningsproblem och för produktsekvensproblemet föreslog de två heuristiska algoritmer. En 

uppräkningsmetod användes för att tillhandhålla beslut som kan jämföras med de båda algoritmer. 

Författarna kom även fram till att båda algoritmerna och uppräkningsmetoden ger en förbättrad 

operatörsbemanning men den genetiska algoritmen och uppräkningsmetod ger ett bättre resultat än 

den heuristiska. Detta beror på att båda dessa är mer utförliga i sin utvärdering av 

operatörsbemanning. Fördelen med den heuristiska är att den får fram en lösning som ligger nära den 

optimala lösningen på en avsevärd kortare tid. 

Författarna Kuo & Yang (2007) genomförde en studie angående optimal bemanning av operatörer med 

blandad kompetens. I sin studie påpekar de att kunna genomföra korrekt beslut vid bemanning är 

bland det viktigaste som kan leda till en ökad vinst i produktionen. Utifrån litteraturen som författarna 

använde sig av påpekar de att begränsningar görs angående operatörernas kompetens, författarna 

påpekar också att det är ganska vanligt att sådana begränsningar görs. Även ifall författarna påstår att 

metoden som används i studien minimerar antalet operatörer påpekar de ändå att vidare studier bör 

göras innan implementering i verkligheten sker. 
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3.2 LITTERATURSTUDIE INLÄRNING  
Författarna Mak, et al., (2014) undersöker effekterna av partistorlek och dess samspel med 

operatörernas kompetens på tillverkningsprestanda genom användning av simulering. Vid 

undersökningen stötte författarna på två stycken brister som förhindrade deras undersökning. 

Bristerna berörde simulera av realistiska inlärningskurvor för operatörer samt att tillvägagångsättet 

vid experimentell simuleringsanalys var bristfällig. För att kunna förbättra dessa brister föreslog 

författarna att en ny simuleringsmodell skulle tas fram. Den nya modellen var indelad i tre faser, i den 

första fasen har verklig produktionsdata samlats in för att kunna efterlikna det verkliga systemet, fas 

två tar med faktorer såsom operatörens kompetensnivå och partistorleken av material. För att få en 

realistisk inlärningskurva för operatörer använde författarna en matematisk funktion som kallas 

hyperbolic function. I fas tre var ett nytt förhållningsätt mellan maskin och operatör framtaget, för att 

på så sett kunna göra en mer omfattande simuleringsevaluering. 

Efter att bristerna förfinades användes simuleringsmodellen för att genomföra olika experiment. De 

resultat författarna fick fram från experimenten var att operatörens kompetens och partistorleken är 

signifikant för utnyttjandegraden av operatörer, maskiner, PIA och ledtiden. Mak, et al., (2014) kom 

även fram till att, då partistorleken uppnår en viss nivå sjunker produktiviteten hos operatörerna 

abrupt. Enligt författarna varierade denna nivå beroende på operatörernas kompetens men 

förekommer alltid.  

Enligt en studie som Diawati (2012) har genomfört, kan även ett kort avbrott av ett arbetsmoment 

leda till en förlängd processtid när momentet återkommer. Exempelvis om arbetsuppgift A och B är 

närbesläktade men arbetsuppgift C skiljer sig signifikant, leder detta till en förlängd arbetscykel för 

arbetsuppgift C när övergång mellan arbetsuppgifter sker. Däremot stödjer arbetsuppgift A och B 

varandra tack vare dess närbesläktade natur vilket leder till en kortare inlärningstid och processtid vid 

byte mellan dessa arbetsuppgifter. Takttiden har också en stor påverkan på inlärningskurvan enligt 

författarna. Om takten är för hög generar denna högre stress som ofta påverkar noggrannheten och 

leder till ett icke standardiserat arbetssätt. För låg takttid genererar istället en låg utnyttjandegrad och 

att operatörer glömmer bort de inlärda arbetsuppgifterna vilket i sin tur leder till att arbetsuppgiften 

får en kort period för ominlärning.  

Bortgömningsfenomenet tas även upp av Adel & Zaid (2006) som påpekar att originalkoncept för 

inlärningskurvan, utvecklat av Wrights, endast gäller till ett visst antal repetitioner. Inlärningskurvan 

kommer att nå en stadig nivå då fortsatta repetitioner kommer ge liten eller ingen förändring i 

processtid.  Även Adel & Zaid (2006) tar upp att avbrott i produktion kommer leda till en längre 

processtid vid återupptagning av produktion. 
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3.3 ANALYS AV LITTERATURSTUDIE 
En analys av litteraturstudien är genomförd på både bemanning och inlärningskurvan för att få en 

bredare kunskap samt för att få fram de likheter som finns mellan de olika tidigare genomförda 

studierna i ämnet. Enligt tabell 3 illustreras innehållet i varje litteratur rörande bemanning och 

inlärningskurvan. Tabellen är uppdelad i sju avsnitt, artikel som visar författarens namn, år som visar 

då avhandlingen är publicerad, bemanning och inlärningsteknik där det tydliggörs vilken teknik som är 

använd för att lösa vardera problem, forskningens omfattning presenterar artikelns huvudområde, 

optimeringsteknik presenterar vilken teknik som är använd vid optimering och avslutningsvis 

presenteras de mål författarna uppgav.     

3.3.1 Bemanning 

Den genomförda litteraturstudien av bemanning, behandlar några av de tidigare studier kring hur 

bemanning i en tillverkande industri kan utföras. Vad som tidigt blev uppenbart är att det inte finns 

brist på metoder och forskning kring hur bemanning i en tillverkande industri skall genomföras. I alla 

analyserade publikationer användes någon form av algoritm för att ta fram optimal bemanning. 

Problemet med att använda en algoritm är dess ringa förmåga att beakta dynamiska händelser och att 

de ofta blir mycket komplicerade.   

Ett gemensamt drag för de litteraturstudier inom bemanning som har undersökts är att alla hävdar att 

de har förbättrat hur bemanning bör göras. Ett lika gemensamt drag är att ingen påstår att deras metod 

eller algoritm är optimal vilket har tolkats som att vidare studier bör genomföras inom området.  Dessa 

vidare studier kommer inte nödvändigtvis att behandlas i detta projekt, projektet kommer dock 

använda den genomförda litteraturen som en utgångspunkt.  

Åtskilliga litteraturer tar upp att bemanning kan ha en stor inverkan på bland annat flexibiliteten och 

takten. Bland annat visar Holm (2014) att med en bättre tilldelning av arbetsuppgifter kommer också 

produktiviteten av produktionslinan att öka. I sin egen studie utför Holm (2014) experiment på två 

olika simuleringsmodeller, en med den egenutvecklade ”competence matrix” och en utan. Skillnaden 

i takt var en ökning från 13,045 till 13,761 vilket ger en ökning på 5,5 % i timmen, detta visar även att 

en relativt enkel förändring kan ha en signifikant skillnad över längre tid. 

Även Azadeh, et al., (2013) tar upp att operatörer med hög kompetens utgör en viktig roll i 

tillverkningsindustrin och medför flertalet fördelar. En av fördelarna är en ökad flexibilitet och en ökad 

förmåga att hantera oförutsägbara problem. Då operatörer har en hög kompetens påpekar Azadeh, et 

al., (2013)  att omlokalisering av operatörer för att följa efterfrågan blir betydligt lättare. Med denna 

studie blir det tydligt att vad för kompetens en operatör besitter har en signifikant effekt på 

simuleringsmodellen. Implementering av kompetens kommer ge en mer validerad modell som 

stämmer bättre överens med verkligheten.  

Ofta ligger en förbättring av bemanningen i fokus och modellering av operatörer tas inte upp förutom 

i vissa fall, där operatörskomplexiteten nämns bara för att inte tas upp igen. Undantag till detta är 

Baines, et al., (2003) som istället för att försöka förbättra bemanningen lägger fokus på att förbättra 

hur operatörer modelleras i en simuleringsmodell. Det är värt att notera att Baines, et al., (2003) också 

får en utdata som stämmer bättre överens med det verkliga systemet.  

Från Yang, et al., (2006) framgår det att tidigare forskare som har genomfört studier inom 

bemanningsproblem har använt sig av matematiska modeller för att lösa problemet. Den framtagna 

litteraturstudien för detta arbete, tyder på att det är en blandning av metoder som används för att 

lösa bemanningsproblem. Detta styrker det Yang, et al., (2006) nämner att båda metoderna verkar 

vara lovande.  
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3.3.2 Inlärningskurva 

Det finns relativt mycket information att hitta om inlärningskurvan. Av de tre genomförda 

litteraturstudierna framgick det att bara en av dessa har implementerat och testat inlärningskurvan i 

en simuleringsmodell. Denna litteratur skriven av Mak, et al., (2014) visar i sin simulering att bl.a. att 

kompetensen hos operatörerna har stor inverkan på utnyttjandegraden av både operatörer, maskiner, 

PIA och ledtid. Utöver detta tar både Alamri & Balkhi (2006) och Diawati (2012) upp att ett uppehåll i 

arbete kommer ge märkbara negativa effekter vid återupptagning av arbete. 

En av fallgroparna Mak, et al., (2014) pekar ut är att arbetsbelastningen inte får överskrida en viss nivå 

då detta leder till slarv och ett icke-standardiserat arbetssätt. Vid inlärning blir konsekvenserna att 

inlärningskurvan blir längre och ett icke-standardiserat arbetssätt uppstår. Vid för låg arbetsbelastning 

blir det istället långa uppehåll mellan arbetsuppgifter som också detta leder till en längre 

inlärningskurva.  Med andra ord måste operatörernas beläggningsgrad vara balanserad för att erhålla 

en optimal inlärningskurva. 
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Tabell 3 Tydliggör litteratur sammanfattningen. 

Artikel År Bemannings 
teknik 

Inlärningsteknik Forskningens 
omfattning 

Optimerings 
teknik 

Mål 

Holm, et 
al. 

2014 Adaptive 
decision 
support for 
shop-floor 

Na Operatörers 
kompetens inom 
simulering 

Algoritm Optimera tilldelningen 
av arbetsuppgifter till 
operatörer 

Azdeh, et 
al. 

2013 Fuzzy data 
envelopment 

Na Bemanning med 
hänsyn till 
operatörens 
kompetens 

Fuzzy Simulation 
modell 

Öka 
utnyttjandegraden av 
maskiner och 
operatörer 

Zeng, et al. 
2011 

2011 PUDDE & DHS Na Bemannings problem Algoritm Identifiera exakta 
antalet operatörer för 
varje operation 

Song, et al.  2006 Matematik Na Balansering av en 
produktionslina med 
hänsyn på människan 
och dynamiska 
effekter 

Sju stegs modell 
(egen utvecklad) 

Optimering 
balansering av 
monteringslinjen 

Bains, et 
al. 

2003 DHS Na Problem som uppstår 
p.g.a dålig 
representation av 
människor i 
simuleringsmodeller 

DHS modell Förbättra validering 
och verifiering av 
simuleringsmodeller 

Ertay och 
ruan  

2004 DHS Na CMS Cellulär 
arbetsmiljö 

DEA/Decision 
making unit 

Bestämma 
arbetsinsatsen som 
krävs i en cellulär 
arbetsmiljö 

Yang, et al. 2006 Fuzzy data 
envelopment 

analysis 

Na Dynamiska 
bemanningsproblem 

Attribut Lösa dynamiska 
problem vid 
bemanning av 
operatörer 

Vembu & 
srinivasan  

1996 Heuristisk och 
genetisk 
algoritm 

Na Bemanning av 
operatörer och 
sekvens av arbete 

Algoritm Minimera ledtiden 

Kuo & 
Yang  

2007 Mixed integer 
programming 

Na Optimering av blandad 
kompetens vid en 
multi linje som har 
bemanningsproblem 

Kommersiell 
programvara 

Lösa problemet med 
bemanning av 
blandad kompetens 

Mak, et al. 2014 Na Simulering Analys av samspelet 
mellan partistorlek 
och operatörens 
kompetens 

Simuleringsmodell Undersöka effekterna 
av partistorlek och 
dess samspel med 
operatörens 
kompetens 

Diwati  2012 Na Icke linjär modell Inverkan av inläsning 
på monteringslinje 

Inlärningskurva Identifiera effekten av 
inlärningskurvan på 
en monteringslinje 

Adel & 
Zaid 

2006 Na Learn-forget-learn Inlärning och 
förglömmning 

Matematisk formell Förbättra verifiering 
av wrights 
inlärningsformel 
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4 NULÄGESBESKRIVNING  

I detta kapitel kommer först en beskrivning på varför operatörer ofta simplifieras bort vid simulering. 

De två olika koncept som finns PS för att hantera operatörer tas också upp. Mot slutet beskrivs de 

begränsningar som finns i VCC operatörsobjekt samt en funktionsbeskrivning av VCCs operatörsobjekt. 

4.1 OPERATÖRER I SIMULERING 
Som Baines, et al., (2003) påpekar är operatörer komplexa att modellera i en simuleringsmodell. De 

sociala faktorerna är ofta svåra att simulera då det är svårt att erhålla konkret data på hur mycket 

dessa påverkar produktion. Exempel på sociala faktorer som påverkar produktionen är: tid på dygnet, 

jobbtillfredställande, stress, socialt umgänge mm. Andra faktorer som ofta inte har ett inbyggt stöd i 

simuleringsprogram är: möjligheten att definiera arbetsområden, kompetens för operatörer, 

operatörer som ökar i kompetens när de utför arbetsuppgifter, gångtid för operatörer till och från 

operationer, operatörer som skall arbeta på två eller flera arbetsområden mm.  

I mer avancerade simuleringsprogram, så som PS, finns ofta möjligheten att simulera de flesta av dessa 

funktioner. Dessa funktioner tar lång tid att implementera och kräver erfarna modellkonstruktörer. 

Det tar även lång tid att felsöka och korrigera funktionerna. De sociala faktorerna har ytterligare 

problem då dessa måste uppskattas vilket leder till ytterligare osäkerhet kring simuleringsmodellens 

verifikation.  

4.1.1 Operatörs-koncept i PS 

Två olika koncept finns för att simulera operatörer i PS. Det första konceptet är 

Arbetsfördelaren/Importör/Exportör vidare kallat exportör-konceptet. Det andra konceptet kallas 

Arbetare/Arbetslag/Arbetsplats/Gångväg-konceptet, vidare kallat individ-konceptet. Båda dessa 

förklaras mer utförligt i kapitel 4.1.2 och kapitel 4.1.3 tillsammans med en förklaring över 

arbetsfördelaren och exportör/importör. 

Arbete fördelare (Broker) 

Arbetsfördelaren agerar som ett mellanled för de tjänster som erbjuds av exportörerna/arbetarna och 

de tjänster som krävs av operationen(importören). När arbetsfördelaren får en begäran från en 

importör använder arbetsfördelaren sig av exporten för att uppfylla den service som begärts. Om 

exportören kan uppfylla begären tilldelaren den en exportör-resurs till arbetsfördelaren som i sin tur 

vidarebefordrar resursen till den aktuella importören. 

Om en arbetesfördelare inte har en exportör som kan uppfylla begäran skickas denna begäran vidare 

till anslutna arbetesfördelare. Om flera arbetesfördelare är ihop kopplade och ingen av dessa kan 

uppfylla begäran kommer begäran att sparas till dess att den första arbetsfördelaren kan uppfylla 

begäran. 

Exportör/Importör  

Exportören tillhandhåller och exporterar arbeten via arbetsfördelaren. Arbetsfördelaren skickar vidare 

begäran från importören till exportören, om exportören kan uppfylla begäran tilldelar den en resurs 

som arbetsfördelaren vidarebefordrar till den importör som har begärt servicen. När resursen har 

uppfyllt servicen frigör importören resursen som då kan tilldelas på nytt. Importören agerar som en 

informationsfördelare som samarbetar med arbetsfördelaren och exportören. I de fall som en 

operatör används är det operatören som är exportörsresursen.  
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4.1.2 Exportör-konceptet 

För att kunna simulera operatörer i objektet använder VCCs objekt av konceptet, exportör-konceptet. 

Detta koncept går ut på att en operation efterfrågar en service i form av en resurs från 

arbetsfördelaren. Arbetsfördelaren använder informationen från operationen när den skickar vidare 

efterfrågan till exportören. Arbetsfördelaren kontrollerar om exportören har en ledig resurs som 

uppfyller de krav operationen ställer. Om exportören kan tillfredsställa kraven som efterfrågas tilldelar 

den en resurs till arbetsfördelaren som levererar resursen till den aktuella operationen. Om 

arbetsfördelaren inte har tillgång till en resurs sparas resursförfrågan tills dess att den kan 

tillfredsställas av en exportör. Fördelarna med att använda sig av detta koncept är att det tar lite 

datakapacitet eftersom arbetarna endast existerar i form av resurser. Nackdelarna med konceptet är 

att exportörer ser operatörer som en grupp och inte som individer. Detta gör exportör-konceptet 

olämplig när specifika operatörer skall tilldelas kompetens, inlärning, skift, arbetsområden etc. 

Exportör-konceptet visualiseras i figur 14. 

 
Figur 14 Visualiserar informationsflödet 

4.1.3 Individ- konceptet 

Eftersom en exportör endast klarar av att se arbetarna som en grupp kan exportör-konceptet inte 
användas för det nya objektet. Istället kommer individ-konceptet användas. Individ-konceptet 
tydliggörs enligt figur 15. Anledningen till konceptbytet är att individ-konceptet ger möjligheten att 
definiera operatörer som individer och är en nödvändighet för att kunna uppfylla tidigare nämda mål. 
Eftersom arbetarna är individer kan en individuell kompetens tilldelas varje operatör, detta tillåter 
också arbetarna en individuell inlärning. På samma sätt blir det möjligt att tilldela arbetarna olika skift 
att arbeta på, det blir även möjligt att tilldela arbetarna fler än ett arbetsområde.  

 
Figur 15 Visualiserar det nya konceptet. 
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4.2 FUNKTIONSBESKRIVNING AV DET NUVARANDE OPERATÖRSOBJEKTET 
VCC har utvecklat ett omfattande bibliotek för standardiserade objekt i Plant Simulation. Syftet med 

dessa objekt är att de ska stödja specifika simuleringar som genomförs vid VCC och överensstämma 

med VCC produktionsmiljöer. Biblioteket innehåller ett objekt för operatörshantering, detta objekt är 

dock begränsat i sitt användningsområde. 

4.2.1 Funktionsbeskrivning dialog   

Figur 16 presenterar VCCs egenutvecklade operatörsobjekt som bland annat kan definiera de maskiner 

som ingår i arbetsområdet (Work area). Maskinerna som ingår i ett arbetsområde tilldelas en färg som 

också visualiseras i modellen i form av en box runt operationerna i tillhörande färg. Genom att använda 

borttagningsknappen (remove) kan redan existerande arbetsområden tas bort. För att definiera hur 

många operatörer som ska finnas i varje arbetsområde skrivs det önskade antalet operatörer in i rutan 

vid nummer av antal operatörer (Nr of Operators). Genom det befintliga objektet går det att definiera 

vilken eller vilka arbetsuppgifter som skall utföras av en operatör på vardera operation i 

arbetsområdet. Detta görs genom att respektive ruta kryssas i. Efter att ha valt vilket arbete som 

operatören skall utföra finns möjligheten att definiera om det ska genomföras på individuella maskiner 

eller alla maskiner i området. Om operatören ska genomföra arbetet på alla maskiner, definieras detta 

genom att kryssa i de arbetsuppgifter som ska göras och sedan tillämpa på varje maskin (Apply to Every 

Machine). För att definiera individuellt vilken maskin som behöver en operatör för specifika 

arbetsuppgifter görs detta genom konfigurera individuellt (Configure indvidual). För att definiera den 

tid det krävs för operatörerna att gå mellan olika maskiner kan ”Edit walk time” användas. Tiden som 

skall användas måste definieras manuellt av användaren. 

 
Figur 16 Visualiserar VCCs operatörsobjekt. 

4.2.2 Objektets begränsningar  

Det nuvarande operatörsobjektet har flertalet begränsningar som hämmar möjligheterna att optimera 

bemanningen vid ett produktionsavsnitt. Objektet definierar operatörer som en grupp, vilket medför 

att det saknar förmågan att definiera operatörer som individer. Då objektet inte klarar av att hantera 

operatörerna som individer blir det omöjligt att sätta individuell kompetens på operatörerna, något 

som är ett krav i detta projekt. Saknaden av individuell kompetens gör det också omöjligt att använda 

inlärning för de individuella operatörerna. 

Objektet saknar även förmåga att definiera ”flygande operatörer”, delvis på grund av oförmågan att 

se operatörer som individer. Flygande operatörer är operatörer som ska kunna arbeta och förflytta sig 

mellan två eller flera arbetsområden.  
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Det finns inte någon form av stöd för skiftarbete vilket innebär att de operatörer som skapas i objektet 

kommer arbeta under hela simuleringstiden. Detta ger en klar differens mellan ett verkligt system och 

en simuleringsmodell med objektet implementerat, detta gäller främst tillgänglighet på maskiner och 

operatörer.  

En form av gångtid existerar i VCC-objektet men måste skrivas in manuellt av användaren, vilket kan 

vara både positivt och negativt beroende på användaren och simuleringsmodellen. Objektet klarar 

bara av att definiera gångtiden mellan de olika operationerna i arbetsområdet. Detta innebär att 

objektet förutsätter att operatörer kommer stanna vid den operation där de senast utförde en 

arbetsuppgift istället för att återvända till en rast-yta vid färdigställande av arbetsuppgiften. Detta 

utgör en begränsning då operatörer i realiteten sällan stannar kvar vid en operation när arbetet är 

utfört, utan beger sig till någon form av rast-yta.  
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5 OPERATÖRSOBJEKTET  

I detta kapitel beskrivs den datainsamling som har utförts och hur datainsamlingen har gått till. 

Därefter kommer en funktionsbeskrivning över det utvecklade operatörsobjektet med övergripande 

förklaring av huvudfunktionaliteterna. En teknisk beskrivning av de olika funktionaliteterna och hur 

operatörsobjektet hanterar dessa tas sedan upp. Den testmodell som har använts vid implementering 

av de olika funktionaliteterna beskrivs och förklaras. Avslutningsvis kommer en jämförelse mellan de 

båda koncepten, VCCs operatörsobjekt samt det utvecklade operatörsobjektet.  

5.1 DATAINSAMLING 
Datainsamlingen har genomförts i form av bland annat, interjuver, möten och egna efterforskningar 

där flera olika metoder har använts. För att få en bredare grund att stå på angående produktionen som 

arbetet är riktat mot, har data hämtats genom utförande av en två-dagars frekvensstudie vid berörd 

produktionslinje samt en dags rundvandring i produktionen. Värden från frekvensstudien har ingen 

direkt inverkan på detta arbete men närvaron samt erfarenheten är fördelaktigt för detta arbete.     

Data för VCCs objekt har hämtats utifrån olika möten, diskussioner och handledningar. Det nuvarande 

objekt har analyserats för att skapa en tydligare uppfattning om vad som ska behållas och vad som inte 

ska behållas. För det utvecklade objektet har funktionalitet samt diverse lösningsförslag diskuterats 

fram genom kvalificerade uppskattningar med handledare från VCC och handledare från Högskolan i 

Skövde.  Funktionaliteten som det utvecklade operatörsobjektet ska innehålla presenteras i figur 17.    

 

Figur 17 Identifierade funktioner för operatörsobjektet. 

För att få en bättre förståelse av operatörshanteringen i dagsläget på VCC genomfördes intervjuer. 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2014) kan det vara ett känsligt område att genomföra en förändring ute 

bland operatörerna. För att minimera motståndskraften från operatörerna valdes en halvstrukturerad 

metod. Denna struktur innebär att intervjun efterliknar en diskussion och att respondenten kan 

komma med egna betraktelser.  

Intervjun har genomförts med skiftledare vid O-fabriken på flexlinje ett som har en nära kontakt med 

operatörerna och erfarenhet av att implementera förändringar. Detta för att få bredare kunskap om 

hur inlärningskurvan ser ut idag men även hur VCC ser på den. Intervjun genomfördes också för att få 

en bättre inblick på när VCC anser att en operatör är inlärd. 

5.1.1 Inlärning  

Det som framgick vid intervjun är att O-fabriken i dagsläget inte använder någon form av 

inlärningskurva. Dock nämner respondenten att i början av en ny arbetsuppgift uppstår inlärning men 
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efter ett tag intar den en maximal nivå. Respondenten beskriver inlärningskurvan enligt figur 18. 

Metoden som VCC använder sig av baseras på att en kunnig person lär upp ny personal utifrån sin 

empiriska kunskap om ämnet. Personen som ska lära upp använder även vissa dokument, utöver sin 

empiriska kunskap, som denne ska följa vid upplärning. Respondenten nämner att det finns vissa 

aspekter som spelar roll vid inlärning. Om personen har stort teknik intresse har respondenten märkt 

att inlärningen tar kortare tid. Detta gäller även om operatören har arbetat med liknande maskiner 

sedan tidigare. För att kunna identifiera ifall operatören har lärt sig att arbeta vid produktionslinjen, 

används ett dokument för operatörskrav. Detta dokument fungerar som en kontroll och består av vissa 

punkter en operatör ska klara av att genomföra för att självständigt få arbeta vid produktionslinjen. 

För att operatören ska anses besitta den krävda kompetensen, utvärderas operatören av en 

”supervisor” som följer operatörskraven. 

 

 
Figur 18 Hur inlärningskurvan ser ut på VCC. 

Dokumentet för operatörskrav används regelbundet i samband med Quality Process System (QPS) som 

är coaching för att verifiera att operatörerna kan sitt arbete samt om de klarar av kraven som är satta 

på dem. Dokumentet används för slumpvis utvalda operatörer, men lagledaren påpekar att ibland 

händer det att vissa operatörer är med om detta två till tre gånger i rad och i sådana fall väljs operatör 

medvetet. Skulle det tyda på att någon inte kommer ihåg hur arbete ska utföras genomförs interna 

utbildningar och detta identifieras i enlighet med QPS-coaching. 

QPS är en process där lagledaren genomför coaching av standardiserat arbetssätt i kombination med 

visuellt ledarskap. Detta görs för att utveckla medarbetarna och de olika processerna för att skapa 

bättre resultat. Utförandet innefattar ett standardiserat blad som innehåller olika punkter operatören 

ska vara medveten om, bland annat cykeltiden, om instruktioner finns på plats, om operatören följer 

säkerhetsföreskrifterna och om operatören har rätt utrustning samt följer klädpolicyn som finns för 

platsen.  

5.1.2 Kompetens  

Kompetensen funktionaliteten baseras på hur snabbt en operatör kan genomföra en arbetsuppgift 

med avseende på standardtiden. Standardtiden är den tid som är fördefinierad för arbetsuppgiften.  

Som tidigare nämnt i kapitel 2.2 är kompetens en av de viktigaste tillgångarna ett företag har, då en 

låg kompetens hos operatörer ofta leder till diverse sidoeffekter så som en lägre produktionstakt samt 

att produktionseffektiviteten blir lägre. Även möten med handledare och berörda produktionstekniker 

på VCC genomfördes där det framkom att kompetens är en funktionalitet som ska finnas med i det nya 

operatörsobjektet. Från möten framkom det även att just kompetens även i verkligheten har stort 
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betydelse för produktionseffektiviteten. Från denna information framkom det att kompetens är en 

funktionalitet som ska ingå i operatörsobjektet.   

5.1.3 Flygande operatörer 

Från möten med referensgruppen och berörda produktionstekniker framkom det att vissa operatörer 

jobbar över flera arbetsområden. Eftersom detta är ett vanligt förekommande fenomen ansågs det 

viktigt att operatörsobjektet har en funktion för flygande operatörer. De flygande operatörer skall 

kunna arbeta på två eller flera arbetsområden för att efterlikna hur operatörer fungerar i 

produktionen. 

5.1.4 Skift  

Skift var en av de funktionerna som referensgruppen och berörda produktionsteknikerna ansåg var 

viktig att inkludera i operatörsobjektet. Antalet skift samt vartdera av skiftens arbetstid definierades i 

samband med möten och baserar sig på VCC skift upplägg.  Detta innebär att fem fördefinierade skift 

ska finnas med i operatörsobjektet. Användaren ska sedan ha möjligheten att definiera upp tider för 

de olika skiften.   

5.1.5 Tidigare funktionalitet  

Gångtid, operatörsuppgifter samt antal operatörer är given funktionalitet från VCCs egna 

operatörsobjekt, för funktionalitets beskrivning se 4.2.1. Efter analys och utvärdering av VCCs egna 

operatörsobjekt framkom det att antal operatörer och arbetsuppgifter för operatörer fungerar enligt 

önskemål. Det framkom även att antalet operatörer på varje arbetsområde bör beläggas ca 80 % av 

tiden. Däremot framgick det från möten att den befintliga gångtiden från VCC operatörsobjekt inte 

fungerar enligt önskemål. Gångtiden som används i VCC operatörsobjekt är mellan två operationer, 

referensgruppen påpekar att operatörer ofta går tillbaka till en rast yta vid färdigställande av 

arbetsuppgift. Från referensgruppen framkom det även att en förenkling av Manhattan geometrin ska 

användas vid beräkning av gångtiden, se kapitel 5.2.8.  

5.2 FRAMTAGNING AV NY DIALOG 

5.2.1 Operatörsobjektets design och funktioner 

Syftet med det utvecklade operatörsobjektet är att det ska kunna bemanna operationer optimalt med 

avseende på antal operatörer, storlek på arbetsområden, operatörernas kompetens och 

operatörernas beläggningsgrad. För att lösa detta har VCCs operatörsobjekt använts som grund vid 

utveckling av det nya operatörsobjektet.  

5.2.2 Utveckling av HMI 

Vid utvecklingen av användargränssnittet har vissa principer som nämnts i kapitel 2.10 tagits i beaktan. 

För att öka tydligheten och göra det lättare för användaren att handskas med operatörsobjektet, har 

visuella egenskaper för att gruppera och skapa en tydlig hierarki använts. Bland annat har olika flikar 

utvecklats för att skapa en tydligare indelning av efterfrågad funktionalitet. För att klara av att 

tydliggöra en visuell struktur samt att ett tydligt flöde erhålls för varje nivå av hierarkin, har de 

utvecklade funktionerna fördelats i olika områden. Detta har utförts för att kunna öka den visuella 

tydligheten men även för att tydliggöra vilken knapp som tillhör den specifika egenskapen. De 

utvecklade knapparna består av samma färg och storleken samt indelningen har avsikt att det ska vara 

sammanhängande, konsekvent och generera ett lämpligt bildspråk. Det utvecklade 

användargränssnittet för operatörsobjektet visualiseras i figur 19. 



Damir Hodo och Glenn Nackfors  - 33 - Vårterminen 2015 

 
Figur 19 Visualiserar det utvecklade användargränssnittet. 

5.2.3 Funktionsbeskrivning ny dialog 

Den nyutvecklade dialogen består av tre stycken flikar som i sig innehåller olika knappar, där vardera 

knapp innehar en specifik egenskap. Figur 20 tydliggör den första flikens olika knappar och kryssrutor. 

Den första fliken utgörs av main ”Huvud fliken”, i denna flik kan skiften som operatörerna ska arbeta 

på definieras. Om användaren vill använda en slumpmässig kompetens används knappen ”Randomize 

Competence”. Denna knapp slumpar kompetens för operatörerna med hjälp av en 

triangulärfördelning och operatörerna får en kompetens som ligger mellan 50 och 150. Om 

användaren vill att operatörerna ska ha en inlärningskurva görs detta genom att bocka i kryssrutan 

”Use Learning”. Rutan intill används för att bestämma den maximala kompetensen operatörerna kan 

uppnå. Om optimering skall utföras skall kryssrutan ”Use Optimization” bockas i, vilket kommer att 

ändra flertalet funktioner för operatörsobjektet så att det kan användas för optimering. 

 

 
Figur 20 Visualiserar första flik. 

 

För att kunna definiera de olika skiften operatörerna ska arbeta på väljs en av skift-knapparna som 

tydliggörs i figur 21. Användaren måste definiera upp start och slut på skiften, tider som operatörer 

har rast samt vilka dagar skiftet anses gälla. Ett exempel på hur det ser ut med ett färdig definierat skift 

tydliggörs enligt figur 21. 
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Figur 21 Visualiserar skiftdefiniering.  

Efter att ha definierat skiften och operatörernas kompetens kan användaren definiera de flygande 

operatörerna om det är aktuellt för modellen. Detta görs i flik två, ”Flying operators” vars innehåll 

tydliggörs enligt figur 22. Vid val av antal flygande operatörer görs detta i ”Nr of Flying Operators” och 

sedan väljs knappen ”Apply Operators”. Detta definierar hur många flygandeoperatörer som skall 

skapas i början av simuleringen och möjliggör individuell konfigurering av operatörerna. Under och 

efter simuleringen kan knappen ”worker chart” användas för att se vart de flygandeoperatörerna 

förlägger sin arbetstid. Om en individuell kompetens skall användas för de flygandeoperatörerna görs 

detta genom knappen ”Flying Competence Matrix”. Vid definiering av den tid det tar för en flygande 

operatör att förflytta sig från ett arbetsområde till ett annat, görs detta genom knappen ”Edit 

Walktime”. Den tid användaren vill att det ska ta till respektive arbetsområde skrivs in manuellt i en 

tabell-fil. Om användaren väljer att inte skriva in någon tid kommer ingen tid att tilldelas för gångtiden 

till arbetsområdena. Den tid som används här är den tid det tar för de flygandeoperatörerna att ta sig 

till arbetsområdet, det kommer ta ytterligare tid för de flygande operatörerna att gå till operationerna 

i arbetsområdet. För att definiera vilka skift som de flygande operatören skall arbeta under görs detta 

med knappen ”Set shift”. 

 
Figur 22 Visualiserar andra fliken. 

Som redan nämnt är en flygande operatör en operatör som klarar av att arbeta i fler än ett 

arbetsområde. För att tilldela vilket arbetsområde respektive flygande operatör ska arbete i görs det 

genom Knappen ”Set Workarea For Flying Operators”. Denna knapp är sammankopplad med en tabell-

fil som tydliggörs enligt figur 23. I tabell-filen får användaren välja inom vilka arbetsområden den 

flygande operatören skall arbeta, genom att sätta true (sant) eller false (falskt) vid respektive flygande 

operatör samt vid det område det gäller.  
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Figur 23 Visualiserar tabell-filen för arbetsområdena. 

Den tredje fliken ”Workareas”, som visualiseras i figur 24, är till för bland annat att definiera nya 

arbetsområden genom att markera de maskiner som ska utgöra ett arbetsområde och sedan dra in 

dem i operatörsobjektet. Efter att det är gjort tilldelar objektet operationerna en färg i form an en ruta 

runt operationerna som visualiserar vilket arbetsområde de tillhör. För att ta bort ett arbetsområde 

väljs först arbetsområdet i drop down listan ”Work Area”. Därefter används knappen ”Remove” vilket 

kommer att ta bort färgen runt operationerna.  

Metoden för att definiera vilka arbetsuppgifter som skall utföras av operatörerna på respektive 

operation i ett arbetsområde är oförändrat från det objekt som utvecklats av VCC. Detta görs genom 

att respektive ruta, processing, setup och repair bockas i och knappen ” Set work to every operation” 

används. För att definiera arbetsuppgifter individuellt görs det genom knappen ”Configure indvidual 

operation”.  

Att definiera arbetarlaget som operatörerna ska utgå ifrån görs genom knappen ”Place WorkerPool” 

och för att radera arbetarlaget görs det genom knappen ”Remove WorkerPool”. Till skillnad från de 

flygande operatörerna kommer gångtiden att uppdateras automatisk vid förflyttning av arbetslaget.  

Användaren kan dock använda en egen definierad gångtid om det är nödvändigt genom användning 

av kappen ”Edit walk time”. Tilldelning av skift fungerar på samma sätt som för de flygande 

operatörerna, det vill säga genom att trycka på knappen ”Set Shift” och sätta sant (true) eller falskt 

(false).  Genom fältet ”Nr of Operators” går det att välja antal fasta operatörer per arbetsområde, för 

att applicera operatörerna används knappen ”Apply Operators”. För att tilldela operatörerna en 

individuell kompetens görs det genom knappen ”Competence Matrix” som är sammankopplad med 

en tabell-fil, där användaren kan skriva in respektive kompetens för varje operatör. För att se 

beläggningsgraden för operatörerna i arbetsområdet kan knappen WorkerChart användas, detta 

kommer öppna en graf över olika arbetsuppgifter som operatören utför. 

Kompetensen kan även importeras direkt från en Excel fil. För att importera operatörernas kompetens 

väljs knappen ”Import Competence”. För att detta ska fungera måste användaren skriva in sökvägen 

för Excel-filen i ”Excel Searchway” alternativt använda knappen ”Select file” och specificera vilken fil 

som det skall läsas ifrån. ”Select file” kan även användas i kombination med ”Export Competence” för 

att skriva innehållet i kompetensmatrisen till vald Excel-fil. 
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Figur 24 Visualiserar den tredje fliken. 

5.2.4 Operatörer 

En operatör har i uppgift att övervaka och styra de processer de är ansvariga över. Det utvecklade 

operatörsobjektet ska simulera en person som genomför det arbete som efterfrågas av diverse 

operationer. Operatören utgör en av de viktigare punkterna vid utveckling av operatörsobjektet då 

grunden för utvecklandet ligger i att kunna nå högre utnyttjandegrad av de mänskliga resurserna. 

Operatörerna har definierats som individer med egen kompetens, inlärning, skift och arbetsområde. 

Kräver en operation betjäning reserveras en operatör ifrån arbetsplatsen för att avhjälpa operationen, 

och operatören är därmed ej tillgänglig för övriga operationer till dess att jobbet har utförts.  

5.2.5 Flygande operatör 

Som tidigare nämnt i kapitel 4, klarar VCCs objekt inte av att hantera operatörer som rör sig mellan 

olika arbetsområden. För att lösa detta har flygande operatörer implementerats. En flygande operatör 

ska klara av att bli tilldelad två eller flera arbetsområde den ska agera i, samt vilka arbetsuppgifter den 

ska genomföra i de tilldelade arbetsområdena. 

Dessa flygande operatörer definieras av användaren på samma sätt som fasta operatörer. Skillnaden 

på de flygande operatörer jämfört med de fasta operatörerna är att de flygande operatörerna skall 

jobba på två eller flera arbetsområden som måste definieras av användaren. Även gångtiden skiljer sig 

eftersom de flygande operatörerna måste ta sig till arbetsområdet innan de kan nå operationen. 

För att en flygande operatör skall vara aktiv i simuleringen krävs att användaren definierar vilka 

arbetsområden operatören skall arbeta på. Detta görs genom att använda knappen sätt arbetsområde 

för flygande operatörer (Set Workarea For Flying Operators), en tabellfil kommer då presenteras för 

användaren. I tabellfilen kan användaren välja vilka arbetsområden som varje flygande operatör skall 

jobba i. Detta tydliggörs i figur 25 och görs genom att sätta sant (true) eller falskt (false) i den cell där 

operatör och arbetsområde sammanfaller, tom ruta tolkas som falskt av operatörsobjektet.  
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Figur 25 Visualiserar den tabellfilen som presenteras för användaren. 

5.2.6 Kompetens 

Kompetens är en av funktionaliteterna som operatörsobjektet ska innehålla. För att klara av detta, 

frambringades en Excel-fil och en tabell-fil i PS. Den framtagna kompetensmatrisen presenteras i figur 

26. Om en operatör har en kompetens på 100 % innebär detta att en arbetsuppgift kommer att ta den 

fördefinierade tiden för arbetsuppgiften. Vid kompetens på 120 % kommer det istället krävas 80 % av 

den fördefinierade tiden att genomföra arbetsuppgiften. Anledningen till att kompetensen kan vara 

över 100 % är att vissa operatörer utför arbetsuppgifterna snabbare än standardtiden. Att operatörer 

klarar av att utföra arbetsuppgifter snabbare än standardtiden är ett välkänt fenomen inom den 

tillverkande industrin.  

Det finns fyra olika sätt att definiera kompetens för operatörerna. Vid applicering av operatörer 

tilldelas de en kompetens på 100 %. En fördefinierad Excel-fil där den specifika kompetens som varje 

operatörer besitter kan också skapas och importeras in i modellen. Vid behov kan också en 

slumpmässig kompetens användas. I detta fall kommer operatörer få en triangulärt fördelad 

kompetens mellan 50 och 150 med 100 som mittvärde. Den sista möjligheten är att användaren 

manuellt skriver in den kompetens som varje operatör skall besitta för de olika arbetsuppgifterna. 

 
Figur 26 Visualiserar kompetensmatrisen. 

5.2.7 Operatörsuppgifter 

Operatörerna ska kunna genomföra tre stycken fördefinierade operationer: (1) Service, (2) Repair och 

(3) Processing. Dessa arbetsuppgifter är tre av de fyra fördefinierade arbetsuppgifter i PS, där den 

fjärde är ”carry part” (transportera komponent). Eftersom det nya objektet baseras på VCCs objekt, 

där endast dessa tre arbetsuppgifter finns, är det också dessa tre arbetsuppgifter som implementerats 

i det nya objektet.  Genom att markera kryssrutorna som presenteras i figur 24 kan varje arbetsuppgift 

som en operatör behöver utföra på vardera operation fastställas. För att applicera arbetsuppgifterna 

för operationerna måste knappen ”Set Work to Every Operations” (applicera till varje maskin) 

användas. Detta kommer att sätta sant (true) eller falskt (false) på arbetsuppgifterna i ” tablefile 

machines” (tabellfil för maskiner), som presenteras i figur 27. Ifall det definierade arbetet inte ska gälla 

på alla operationer kan istället ”configure individual” (konfigurera individ) användas, detta kommer 

öppna tabellfilen ”machine” (maskiner) och användaren kan göra individuella ändringar. Det är dock 
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först när initieringsmetoderna exekveras som arbetet tilldelas till operationerna, och 

initieringsmetoden exekveras först vid start av en simulering. Initieringsmetoden söker igenom 

maskin-filen och tilldelar arbetsuppgifter utefter denna. 

 
Figur 27 Visualiserar maskin tabellfilen med olika arbetsuppgifter. 

5.2.8 Gångtid 

Manhattan geometri, även kallat geometri taxi, är ett begrepp myntat av Hermann Minkowski som 

baserar sig på det absoluta värdet av avståndet mellan två punkter i planet. Tanken bakom denna form 

av geometri baserar sig på staden Manhattan som består i grova drag av två stora gator som korsar 

varandra kontinuerligt, och således bildar ett rutnät. För att ta sig från en punkt till en annan i denna 

stad utan att gå rakt igenom husen, krävs det att ett visst antal steg i x-led respektive y-led. Detta anses 

vara en mer realistisk gångtid för operatörerna till operationerna än t.ex. att använda fågelvägen som 

gångtid då det inte alltid är möjligt att gå kortaste vägen till operationerna. Den matematiska 

definitionen för formeln är absolutbeloppet av vardera punkters koordinater adderade, exempelvis 

punkt ett har koordinaterna (x1, y1) och punkt två (x2, Y2) går det att uttrycka avståndet enligt ekvation 

8. (Thompson, K. & Dray, T., 2010) 

|x1 −  x2|  +  |y1 −  y2|                                                   Ekv. (8)  

Gångtiden genereras automatisk och baseras på var användaren placerar arbetsplatsen i förhållande 

till operationerna som operatörerna ska utföra arbete vid. Gångtiden som genereras skrivs till en 

tabellfil som presenteras i figur 28. Den tid som genereras baseras på en förenklad 

Manhattangeometri, förenklingen består av att endast start och slutpositionerna används. Denna 

beräkning utförs när arbetsplatsen skapas och varje gång arbetsplatsen flyttas.  

 
Figur 28 Visualiserar gångtiden mellan arbetsplatsen och operationerna i arbetsområdet. 

De flygande operatörerna använder samma gångtid som de fasta operatörerna när de är inne i 

arbetarområdet. Den tid det tar för de flygande operatörer att nå fram till ett arbetsområde måste 

dock definieras manuellt i en tabellfil som presenteras i figur 29. Detta beror på att de flygande 

operatörerna ofta måste förflyttas mellan olika ramar och inget stöd finns i PS för att beräkna den tid 

det tar att förflytta operatörer mellan ramar. Vid manuell definiering av gångtid mellan arbetsområden 

kan gångtid för arbetsområden som ligger i olika ramar hanteras i PS. Om användaren inte definierar 

någon gångtid, eller inte vill använda någon, kommer endast tiden det tar för operatörerna att nå en 

operation i arbetsområdet att användas. 
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Figur 29 Visualiserar gångtiden till och ifrån arbetsområden. 

5.2.9 Skift 

Inom industrin är det snarare regel än undantag med någon form av skiftarbete. Med skiftarbete 

menas att arbete sker vid olika tider på dygnet t.ex. dagskift och kvällsskift. Detta innebär att alla 

tillgängliga operatörer kommer delas in i olika arbetslag och skift som de tillhör. I detta projekt baseras 

skiften på VCC skiftupplägg, där skiften definieras som dag, kväll, natt, helg och helgnatt som tydliggörs 

i figur 30. Detta innebär att varje skift har sin egen skiftkalender där användaren kan specificera 

respektive skift enligt önskemål.  

 
Figur 30 Visualiserar skiftkalendrarna 

 

5.3 TEKNISK BESKRIVNING AV OPERATÖRSOBJEKTET 

5.3.1 Konstruktion av operatörsobjekt 

För att klara av att konstruera ett operatörsobjekt som tar hänsyn till de tidigare nämnda målen, bör 

dessa vara tydliga då de utgör en grund för arbetet. Grundens kärna är bland annat att varje operatör 

ska vara individuell med sin egen kompetens. Enligt figur 17 tydliggörs de andra delarna som 

operatörsobjektet innehåller.  

5.3.2 Tekniskbeskrivning operatör 

En operatör skapas i Initierings-metoden i början av simuleringen. För att detta ska kunna ske måste 

användaren definiera ”platsen” för operatören, vilket görs genom ”applicera operatörer” (apply 

operator) knappen. Genom att specificera hur många operatörer som ska finnas i varje arbetsområde 

reserveras platser för dessa och vidare konfiguration av operatörer kan utföras. Konfiguration av 

operatörer innebär att bland annat kompetens, skift och arbetsområden definieras av användaren. Vid 

initieringsfasen exekveras logiken som presenteras i figur 33 där operatörer skapas enligt användarens 

definitioner. 
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Figur 31 Logik för skapandet och definiering av operatörer. 

5.3.3 Teknisk beskrivning för flygande operatörer 

Som för operatörer i bestämda arbetsområden kommer inte de flygandeoperatörerna skapas innan 

simulering initieras. Vid simuleringsinitiering kommer all data som användaren definierat att 

utvärderas av initieringsmetoden, visualiserad i figur 34. Operatörer kommer att skapas i enlighet med 

vad användaren har definierat. 



Damir Hodo och Glenn Nackfors  - 41 - Vårterminen 2015 

 
Figur 32 Logikför skapandet och definiering av flygande operatörer. 

5.3.4 Teknisk beskrivning för tilldelning av kompetens  

När operatörer läggs till tilldelas de en kompetens för alla arbetsuppgifter på 100 %, vilket presenteras 

i figur 35. 

 
Figur 33 Logik som sätter kompetensen för operatörer till 100 %. 

När flygande operatörer läggs till tilldelas de en kompetens för alla arbetsuppgifter på 100 %, vilket 

presenteras i figur 36. 

 
Figur 34 Logik som sätter kompetensen för flygande operatörer till 100 %. 
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Om användaren vill importera kompetens från en Excel-fil kommer en logik för import att exekveras, 

vilket presenteras i figur 37. Logiken läser av värdena som skall specificeras och exporterar dessa till 

metoden ”ReadCompExcel”. 

 
Figur 35 Logik för exportering av värden 

Värdena som exporterats används av metoden ”ReadCompExcel” för att läsa från Excel-filen. De 

värden som avläses från Excel-filen exporteras tillbaka till tabellfilen ”competence”, logiken för detta 

visualiseras i figur 38. 

 
Figur 36 Logik för läsning från Excel-fil. 

Som tidigare nämnt har användaren möjligheten att välja slumpmässig kompetens för operatörerna. 

Vid val av detta kommer logiken enligt figur 39 att exekveras.  

 
Figur 37 Logik för slumpmässig kompetens. 

Vid fördelning av slumpmässiga kompetensen används en triangulär fördelning med det övre värde 

150, undre värde 50 och mellan värde 100. 
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5.3.5 Teknisk beskrivning inlärningskurvan  

Inlärningskurvan har implementerats i objektet men vissa förenklingar har behövts göras. Inlärning 

sker över tid och ökar varje gång en operatör utför en arbetsuppgift. Detta innebär att en linjär 

inlärningskurva erhålls som planar när operatören når den maximala kompetensen som specificerats 

av användaren. En annan förenkling som är gjord vid inlärningskurvan är att bortlämning av 

arbetsuppgifter inte sker, vilket innebär att operatörer endast ökar i kompetens men aldrig minskar. I 

det utvecklade objektet har användaren också möjligheten att bestämma den maximal kompetens en 

operatör kan erhålla. Detta innebär att operatörer hela tiden blir mer effektiva, förutsatt att de inte 

nått den maximala inlärningsnivå som användaren har specificerat. Detta skiljer sig ifrån verkligheten 

där kompetensen avtar när arbetsuppgiften inte utförs. Om en operatör arbetar med en arbetsuppgift 

A, och arbetsuppgiften byts till arbetsuppgift B kommer kompetensen för arbetsuppgift A att avta 

under den tid arbete sker med arbetsuppgift B Trots dessa förenklingar ger denna inlärningskurva 

användaren möjligheten att utvärdera hur inlärning påverkar simuleringen. 

Operatörernas kompetensökning för en arbetsuppgift sker genom en triangulär distribution enligt figur 

40, där ett värde mellan 0,001 och 0,01 tilldelas variabel r. Detta innebär att om r tilldelas ett värde på 

0,002 kommer operatörer bli 0,002 % mer effektiv nästa gång denna arbetsuppgift utförs. Variabel r 

kommer sedan adderas till den redan existerande kompetensen för operatören vilket presenteras i 

figur 41 med ett exempel över reperationseffektiviteten. Vidare information om kompetensnivå 

presenteras i kapitel 5.2.5. 

 
Figur 38 Logik som slumpar fram kompetens höjningen. 

 
Figur 39 Logik som lägger till kompetenshöjningen för operatörens effektivitet. 

5.3.6 Teknisk beskrivning operatörsuppgifter 

Om arbetsuppgiften skall gälla alla operationer i arbetsområdet exekveras logiken enligt figur 42, som 

definierar uppgifterna till antingen sant (true) eller falskt (false). Denna logik tilldelar inte 

arbetsuppgifter till operationerna då det sker i initieringsfasen. Istället skriver denna logik till ” tablefile 

machines” (tabellfil för maskiner) som läses av i initieringsfasen för att tilldela arbetsuppgifter. 
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Figur 40 Logik som definierar vilka arbetsuppgifter en operation behöver en operatör till 

5.3.7 Teknisk beskrivning gångtid  

Vid skapande och förflyttning av arbetsplatsen exekveras logiken enligt figur 43, som beräknar 
gångtiden mellan arbetsplatsen och operationer i arbetsområdet.  

 
Figur 41 Logik som exekveras vid skapande och förflyttning av arbetsplats. 

För att simulera att operatörer går till varje operation används en ”paus-funktion”.  För gångtid till 

operationer och arbetsområdet används logik enligt figur 44.  
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Figur 42 Gångtid till operationer och inlärning. 

Efter utfört arbete exekveras logiken enligt figur 45, som simulera att operatören går tillbaka till 

arbetsområdet.  

 
Figur 43 Logik för gångtid ifrån en operation. 

5.3.8 Tekniskbeskrivning skift 

För användning av skift måste användaren själv definiera vilket skift respektive operatör skall arbeta 

under. Detta görs genom att sätta sant (true) eller falskt (false) i skifttabellen som presenteras i figur 

46, en tom cell tolkas som falsk. Under simulering aktiveras en förutvecklad skift-metod som 

utvärderar skifttabellen och de aktuella operatörerna för att definiera ifall operatörer skall arbeta eller 

inte. 
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Figur 44 Exempel på skifttabell med operatörer som jobbar under olika skift. 

I initieringsfasen sätts skiften för alla arbetare till ”notworking” för att säkerhetsställa att inga 

operatörer jobbar på fel skift. Logiken för detta presenteras i figur 47. 

 
Figur 45 Sätter skiftet för den nyligen skapade operatören till ”notworking”. 

När produktionen har skiftbyte granskas det nya skiftet i enlighet med logiken i figur 48. Om det nya 
skiftet inte är ”Paus” kommer ett skiftbyte för operatörsobjektet att aktiveras. Detta sker genom att 
namnet på det nya skiftet exporteras skickas till metoden ”StartNewShift”. 

 

 
Figur 46 Logik som exekveras vid skift byte. 

När skiftbyte sker utförs en utvärdering av tabellfilen ”shift”. I de fall en operatör skall jobba under det 

aktuella skiftet sätts den individuella operatörens skift till det aktuella skiftet, som presenteras i figur 

49. I annat fall tilldelas ett skift ”NotWorking” för att säkerställa att operatörerna inte arbetar på fel 

skift. I de fall skiftbyte förekommer när en operatör är upptagen med en arbetsuppgift kommer 

operatören att slutföra arbetsuppgiften innan operatören blir inaktiv. Överlämning av skift är ingen 

funktion i objektet men kan simuleras genom att en tid lämnas öppen mellan skiften.    

 
Figur 47 Logik som används för tilldelning av skift. 

5.4 BESKRIVNING AV TESTMODELL 
För att utveckla och testa operatörsobjektet har en testmodell, framtagen av VCC, använts. Utöver de 

standard objekt som VCC har utvecklat innehåller testmodellen en ingång (source), två stycken ramar 
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och en utgång (drain). Testmodellen föreställer en enklare produktionslinje som tydliggörs enligt figur 

50. Framtagning av testmodellen baserar sig på empiriska erfarenheter av kunnig personal på VCC.     

 
Figur 48 Visualiserar VCCs test modell. 

Varje ram utgör en produktionsavdelning som innehåller fyra stycken operationer, OP10 till och med 

OP40. De angivna operationerna har olika tillgänglighet, tid för reparation och processtid enligt figur 

51. Ramen innehåller även fem stycken buffertar som är placerade enligt figur 52, buffertarnas 

kapacitet följer VCC standard som är bestämd till fyra. Figur 50 tydliggör hur dessa ramar är 

sammankopplade och utgör ett flöde med ingången (Source) och utgången (Drain). Utifrån figuren 52 

nedan går det att identifiera innehållet i varje ram och sammankopplingen mellan operationer och 

buffertarna.  

 
Figur 49 Tabell fil med information om operationerna i testmodellen. 

 
Figur 50 Visualiserar innehållet i ramen. 

För att definiera ett arbetsområde markeras de operationerna som ska ingå i det önskade 

arbetsområdet, dessa operationer dras och släpps på operatörobjektet. Operatörsobjektet tilldelar 

operationerna en färg som målas ut runt operationerna. Denna färg används främst för att visualisera 

vilka operationer som ingår i vilket arbetsområde för användaren. Exempel på ett arbetsområde 

presenteras i figur 53.  
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Figur 51 Visualiserar ett indelat arbetsområde. 

5.5 UTVÄRDERING AV OPERATÖRSOBJEKTET 
Tabell 4 frambringades för kartläggning av de olika koncepten samt operatörsobjektens funktionalitet 

och fördelar gentemot varandra. Dessa punkter är framtagna baserat på VCCs referensgrupp och 

skribenternas egna åsikter.  

 Enkel implementering: 
o PS koncept 1, 2: Eftersom mycket programmering och definiering måste utföras av 

användaren anses dessa koncept komplicerade att implementera. 
o VCC Objekt: Objektet har funktioner så som drag och släpp men innehåller för 

mycket egen definiering och buggar för att kunna anses enkelt att implementera. 
o Utvecklat Objekt: Det utvecklade objektets design är utvecklat för enkel 

implementation.  
 

 Flygande operatörer: 
o PS koncept 1, 2: Flygandeoperatörer, så som de definieras i detta projekt, kan inte 

implementeras utan en stor mängd programmering och anses därför inte vara en 
funktion i dessa koncept.  

o VCC Objekt: Objektet har ingen möjlighet att implementera flygande operatörer. 
o Utvecklat Objekt: I det utvecklade objektet finns det möjlighet för användaren att 

implementera flygande operatörer som kan arbeta över flera arbetsområden. 
 

 Inlärning: 
o PS koncept 1, 2 och VCC Objekt: Ingen funktion existerar för att operatörer ska bli 

mer effektiva allteftersom de utför arbetsuppgifter.  
o Utvecklat Objekt: Det utvecklade operatörsobjektet innehåller en funktion för 

inlärning om användaren väljer att använda denna funktionalitet. 
 

 Definiera kompetens: 
o PS koncept 1: Användaren har förmåga att definiera kompetensen för operatörer 

med hjälp av logik. Detta kräver dock programmering av användaren. 
o PS koncept 2: Användaren har förmåga att definiera kompetensen för operatörer 

med hjälp av logik. Detta kräver dock programmering eller komplicerade definitioner 
av användaren. 

o VCC Objekt: Ingen funktion existerar för tilldelning av kompetens till operatörer.  
o Utvecklat Objekt: Det utvecklade operatörsobjektet innehåller en funktion för 

definiering av kompetens för operatörerna.  
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 Definiera arbetsuppgifter: 
o PS koncept 1,2: För att en operatör skall utföra en specifik arbetsuppgift måste 

denna uppgift definieras på både operationen och operatören, d.v.s. ett tidkrävande 
och komplicerat moment. 

o VCC Objekt, Utvecklat Objekt: Genom att bocka i de fördefinierade arbetsuppgifterna 
kan dessa appliceras till alla operationerna i arbetsområdet genom en 
knapptryckning.  

 

 Definiera arbetsområden: 
o PS koncept 1, 2: För att definiera olika arbetsområden måste komplicerad logik 

användas, detta innebär att definiering av arbetsområden inte anses ingå i dessa 
koncept.  

o VCC Objekt, Utvecklat Objekt: Genom att markera de operationer som skall ingå i 
arbetsområdet och sedan släppa dem på operatörsobjektet kommer dessa 
operationer definieras som ett arbetsområde. 

 

 Automatisk gångtid: 
o PS koncept 1: I detta koncept kommer operatörer att förflyttas direkt till den 

operation som efterfrågar service. Ingen gångtid används av detta koncept.  
o PS koncept 2: I detta koncept kommer en gångtid erhållas beroende på hur långt en 

operatör måste gå för att nå fram till operationen och hur snabb operatören är. Dock 
krävs att gångvägar byggs manuellt av användaren något som, beroende på 
simuleringsmodellen, kan ta lång tid. 

o VCC Objekt: I detta objekt kommer operatörer att förflyttas direkt till den operation 
som efterfrågar service. Ingen automatiskgångtid används av detta objekt. 

o Utvecklat Objekt: Vid placering av arbetsplatsen kommer en gångtid automatiskt att 
genereras baserat på Manhattan geometri. Användaren kan också definiera vilken 
gångtid som skall användas för att nå en specifik operation. 

 

 Skift: 
o PS koncept 1, 2: Skift kan, genom programmering, tilldelas operatörer och eller 

operationer. Detta kräver dock en högre kompetens av användaren inom 
programmering. 

o VCC Objekt: Objektet har ingen funktion för att tilldela skift till varken operatörer 
eller operationer. 

o Utvecklat Objekt: Skift kan definieras av användaren direkt i objektet och sedermera 
tilldelas operatörerna. Ingen programmering krävs av användaren. 

 

 Förberedd för optimering: 
o PS koncept 1, 2 och VCC objekt: Ingen inbyggd funktion finns för att utföra 

optimering i detta koncept. 
o Utvecklat Objekt: Om användaren vill utföra optimering behövs bara kryssrutan ”Use 

Optimization” bockas in. Detta ändrar inställningarna i operatörsobjektet så att 
optimering kan utföras mot antalet operatörer i simuleringsmodellen samt antalet 
operatörer i varje arbetsområde. 
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 Beläggningsgrad av operatörer: 
o PS koncept 1, 2 och VCC objekt: Ingen inbyggd funktion finns för att visualisera 

beläggningsgraden för operatörer. 
o Utvecklat Objekt: Det utvecklade operatörsobjektet innehåller en funktion för att 

visualisera beläggningsgraden för varje operatör. 
 

 Kostnadsberäkning: 

o PS koncept 1, 2, VCC Objekt och Utvecklat Objekt: Ingen inbyggd funktion 
finns för kostnadsberäkning i dessa koncept/objekt. 

 

Tabell 4 Sammanfattning av funktionalitet mellan de olika alternativen 
 

 

Huruvida konceptet/objektet uppfyller punkterna som är definierade av användaren görs genom att 

använda ”nej” ifall konceptet/objektet inte anses kunna hantera funktionen, ”delvis” om 

konceptet/objektet anses vara kapabel att utföra funktionen men är svårt eller tar lång tid att 

implementera och ”ja” om konceptet/objektet anses kunna implementera funktionen snabbt och 

enkelt.  

Utifrån tabellen dras slutsatsen att det utvecklade objektet har klart bättre möjligheter att 

implementera realistiska operatörer. Detta eftersom det blir både enklare och snabbare att definiera 

arbetsområden, antal operatörer, operatörers kompetens, skift och flygande operatörer med det 

utvecklade objektet utefter användarens önskemål. Vid definiering av operatörer med PS egna koncept 

krävs komplicerad logik samt att det är svårt att felsöka. 

Eftersom båda operatörsobjekten är utvecklade i PS kan både PS koncept ett och PS koncept två uppnå 

samma funktionalitet som de utvecklade objekten. Det skulle dock krävas en omfattande utveckling i 

varje simuleringsprojekt där detta önskas användas. Den enda punkt som inte inkluderas är huruvida 

koncepteten/objekteten är enkla att implementera i en simuleringsmodell där det utvecklade objektet 

har en fördel över båda koncepten och VCCs objekt. 

  

Funktionalitet PS. Koncept 1 PS. Koncept 2 VCC Objekt Utvecklat objekt 

Enkel implementation Nej Nej Delvis Ja 

Flygande operatörer Nej Nej Nej Ja 

Inlärningsförmåga Delvis Delvis Nej Ja 

Definiera kompetens Delvis Delvis Nej Ja 

Definiera arbetsuppgifter Delvis Delvis Ja Ja 

Definiera arbetsområden Nej Nej Ja Ja 

Automatisk gångtid Nej Ja Nej Ja 

Skift Delvis Delvis Nej Ja 

Optimerings möjlighet Nej Nej Nej Ja 

Beläggningsgrad av operatörer Nej Nej Nej Ja 

Kostnadsberäkning  Nej Nej Nej Nej 
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6 BESKRIVNING AV SIMULERINGSMODELLER 

I detta kapitel presenteras de två simuleringsmodeller som är framtagna för benchmarking av 

problemet. Även den simuleringsmodell som är baserad på ett verkligt system beskrivs.  

6.1 TEORETISKA MODELLER   
Syftet med en benchmarkmodell är att andra forskare ska kunna jämföra sina resultat mot modellen 

samt utföra egna experiment och slutsatser. Detta är möjligt genom att en sådan modell är fullt 

dokumenterad och därmed replikerbar till skillnad mot de flesta modeller av verkliga system. 

Benchmarkmodellerna kommer hädanefter att kallas för teoretiska modeller. De framtagna teoretiska 

modellerna presenteras i figur 54 och 55 och beskrivs utförligt i bilagorna A till E.  

6.1.1 Teoretisk modell ett 

Den första teoretiska modellen är av enklare karaktär, framtagen för att kunna testa det utvecklade 

operatörsobjektet mot en modell som innehåller enkel logik för att vara lätt att felsöka. Syftet med 

denna modell är inte att få fram intressant analysdata utan att testa operatörsobjektet mot en 

optimeringsklient. Den framtagna teoretiska modellen ett, innehåller ingång (source), sju buffertar, 

åtta operationer och en utgång (drain) placerade enligt figur 54. Data som används för första 

experimentet redovisas i form av operation och buffert kapacitet, gångtid, produktvarianter och 

arbetsuppgifter för operatörerna i bilaga A.  

 
Figur 52 Teoretisk simuleringsmodell ett.  

6.1.2 Teoretiskmodell två 

Den andra teoretiska modellen är framtagen som respons på att erhålla en mer intressant analysdata. 

Denna modell innehåller ett avancerat flöde med bland annat parallella operationer, olika 

sekvensstorlekar och en större variation på operationernas tekniska data som tydliggörs i bilaga B. 

Enligt figur 55 tydliggör hur de olika komponenterna i den andra teoretiska modellen är placerade.  
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Figur 53 Teoretisk simuleringsmodell två.  

6.2 VERKLIG-MODELL 

Denna simuleringsmodell är utvecklad av två ingenjörsstudenter Telander & Fahlgren (2015) och utgör 

en del av deras examensarbete. Simuleringsmodellen är baserad på ett av Volvos produktionsflöden i 

Zhangjiakou, Kina. Syftet med att använda denna modell är att testa operatörsobjektet mot en verklig 

modell och inte bara mot teoretiska modeller. På detta sätt kan de resultat som erhålls jämföras mot 

verklig data och slutsatser dras om både operatörsobjektet och simuleringsmodellen. En av 

funktionaliteterna som simuleringsmodellen utgörs av, är att det ska vara lätt att ändra mellan vilka 

operationer som är aktiva i simuleringsmodellen samt vilka tillgängligheter de aktiva operationerna 

har. Inställningarna för vilka operationer som är aktiva kallas steg 1 och steg 2 och de olika 

tillgängligheterna är 98 %, 95 % och 90 %. Simuleringsmodellen består av sju stycken arbetsområden 

och presenteras i figur 56.  

 
Figur 54 Visualisering av simuleringsmodellen över den verkliga modellen. 
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En sammanfattning av simuleringsmodellens flöde där varderas innehåll tydliggörs presenteras i figur 

57. Quality control (QC), är en kvalitets kontroll station. 

 
Figur 55 Visualiserar flödet av den verkliga simuleringsmodellen med relevant data. 

  



Damir Hodo och Glenn Nackfors  - 54 - Vårterminen 2015 

7 EXPERIMENT 

Detta kapitel tydliggör hur det utvecklade operatörsobjektet har verifierats och validerats. Kapitlet 

presenterar även de experiment som har efterfrågats av VCCs referensgrupp samt vilka experiment 

som har genomförts baserat på operatörsobjektet. Avslutningsvis beskrivs optimeringsmålen samt den 

använda optimeringsalgoritmen.  

7.1 VERIFIERING OCH VALIDERING 
Verifiering och validering har stor betydelse vid simuleringsarbeten för att bestämma om modellen 

utgör en tillräcklig bra representation av det verkliga systemet Banks, et al., (2010). För att kunna 

kontrollera ifall det utvecklade operatörsobjektet har klar tillförlitlighet gentemot målen samt att det 

genererar det förväntade resultatet, har validering och verifiering genomförts.  

7.1.1 Verifiering 

Syftet med den genomförda verifieringen är att kontrollera huruvida det utvecklade 

operatörsobjektets funktionalitet överensstämmer med operatörstobjektets design. Verifiering av 

operatörsobjektet har pågått kontinuerligt under utvecklingsfasen, bland annat har logik för de olika 

”metoderna” alltid granskats genom att kontrollera händelserna för de olika stegen som genomförts. 

Syftet med modellverifiering är att det verkliga systemet och simuleringsmodellen efterliknar varandra 

på ett godtyckligt sätt Banks, et al., (2010). Efter att ha genomfört en optimering med det utvecklade 

operatörsobjektet mot den verkliga modellen erhölls data för analys. Resultatet jämfördes med Volvos 

samt ingenjörsstudenternas resultat. Genom detta sätt har det kontrollerats att den viktiga aspekten 

vid verifiering är uppfylld.  

För att identifiera ifall det utvecklade operatörsobjektet genererar det förväntade resultaten kan en 

expert med simuleringskunskap granska modellen Banks, et al., (2010). Detta sätt för verifiering är 

genomfört i samarbete med simuleringsingenjörerna från VCC för att identifiera ifall det utvecklade 

operatörsobjektet genererar det förväntade resultatet. 

7.1.2 Validering 

Den genomförda valideringen är baserad på metoden ”Validera utdata från den generella 

simuleringsmodellen” som tydliggörs i kapitel 2.7. Valideringsmetodens syfte är att fastställa liknelser 

mellan simuleringsmodellens utdata med den förslagna modellens utdata. För att genomföra 

validering på det utvecklade operatörsobjektet har det testats mot den verkliga modellen, där 

studenterna har analyserat Volvos egna bemanningsplan för produktionslinjen. För vidare information 

om analys samt beräkningarna angående bemanningen från VCC och Telander & Fahlgren (2015)  går 

att finna i rapporten ”Building a new production line”. Det utvecklade operatörsobjektet har testats 

mot den verkliga modellen. Detta för att sedan jämföra bemanningsresultat med och utan det 

utvecklade operatörsobjektet implementerat. Med samma inställningar och antal operatörer ger VCCS 

objekt en takt på 43,02. Det utvecklade objektet ger en takt på 42,88. Skillnaden i takt är således 0,14 

och anses vara försumbar . På detta sätt erhålls validering av operatörsobjektet. 

I samma valideringsmetod från kapitel 2.7 nämner Law (2015) även att, validering av en modell går att 

göra genom att låta en ”expert” granska modellen för att öka validiteten. Detta valideringssätt 

genomfördes i samarbete med simuleringsingenjörer från VCC. Utifrån granskningen framkom det att 

operatörsobjektet saknade vissa punkter som åtgärdades för att öka validiteten. Dessa punkter var:  
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 Möjlighet att välja Excelfil för inläsning av kompetens istället för skriva in sökvägen manuellt. 

 Simplifiera användargränssnittet för en mer logisk följd av händelser. 

 Eliminera överflödig information.  

 Kombinera funktionaliteten för diverse knappar.  

 Tydliggöra funktionaliteten för diverse komponenter. 

 Lägga till funktionalitet för eliminering av attribut i arbetsområden.  

 Möjliggöra att metoder blir mer lättåtkomliga.  

7.2 FALLSTUDIERNAS EXPERIMENTRAMAR   
Under projektdefinieringsfasen frambringades gemensamma mål, både från VCC och Högskolan i 

Skövde. Dessa mål tydliggörs i kapitel 1 och är definierade för att ha en tydlig bild över vilka mål detta 

arbete ska uppfylla. Utifrån de definierade målen har VCC referensgrupp frambringat önskade 

experiment som ska genomföras. Experimenten utförs mot tre olika simuleringsmodeller som 

genererar tre stycken olika fallstudier.  

7.2.1 Fallstudie ett  

Ett av målen för detta projekt var att utveckla en akademisk simuleringsmodell för benchmarking av 

problemet, vilket fallstudie ett är baserad på. Experimentets mål för benchmarkmodellen med enklare 

karaktär består av att identifiera det optimala antalet operatörer per arbetsområde med avseende på 

takttiden. Begränsningar vid fallstudie ett är fördefinierade arbetsområden som inte ändras, 

kompetensen för varje operatör anses vara den samma, d.v.s. 100%, under simuleringen, operatörerna 

har ingen inlärning samt att inga skift används. Maskinernas inställning samt buffertarnas kapacitet 

tydliggörs enligt bilaga A. De olika arbetsområdena samt antalet operationer i varje arbetsområde 

presenteras i figur 58.  

 

 
Figur 56 Modellen med arbetsområdena som används vid experiment ett. 

7.2.2 Fallstudie två 

Fallstudie två är gjord mot en teoretiskmodell med en mer komplex karaktär. Anledningen till att en 

mer komplex modell användes var för att erhålla en större mängd data och på så vis kunna göra en 

mer utförlig analys. Målet för denna modell är detsamma som för fallstudie ett, vilket också gäller de 

begränsningar som är gjorda. Simuleringsmodellens uppdelning av arbetsområden samt fördelning av 

operationer tydliggörs enligt figur 59. 
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Figur 57 Modellen med arbetsområde som använts vid experiment två. 

7.2.3 Fallstudie tre  

Fallstudie tre är genomförd mot simuleringsmodellen av ett produktionsflöde i Zhangjiakou, Kina. Ett 

av målen för det utvecklade operatörobjektet är att kunna använda objektet vid optimering av antal 

operatörer. Detta mål har varit en grund för de genomförda experimenten, vars mål var att erhålla så 

hög takt som möjligt med minsta möjliga antalet operatörer. Begränsningar vid detta experiment är 

att operatörerna arbetade kontinuerligt, kompetensen var den samma under hela simuleringen, 

arbetsområdena var fördefinierade och inga flygande operatörer implementerades. Med dessa 

begränsningar genomfördes experiment med inställningarna steg 1, steg 2 och med alla de 

fördefinierade tillgängligheterna för respektive steg.  

7.3 OPTIMERING 
Optimeringsmålen för flermålsoptimeringen av de tre fallstudierna definierades med hjälp av 

handledare vid högskolan i Skövde samt VCCs referensgrupp. Dessa optimeringsmål är:  

 Minsta möjliga antalet operatörer. 

 Högsta möjliga takt (antal producerade artiklar per timma). 
 

För att utföra simuleringsbaserad optimering användes Högskolan i Skövdes egenutvecklade 

optimeringsklient. Vid genomförandet definierades diverse indata, utdata och 

observationssparametrar. Indataparametrarna för fallstudierna var antalet operatörer i varje 

arbetsområde, vilket innebär att varje arbetsområde utgör en parameter för att matcha antalet 

arbetsområden. Parametrarna för optimering av varje fallstudie presenteras i tabellerna 5 till 7. Som 

observationssparametrar användes både Ledtid och PIA som stöd vid analys, detta tydliggörs enligt 

figur 60.  
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Figur 58 Visualiserar sammanfattning av in & utdata. 

För VCC är oftast det främsta målet att uppnå en hög takt och därmed blir minskningen av antalet 

operatörer sekundärt. Det kan vara så att produktionslinjerna inte alltid har tillgång till det totala 

antalet operatörer som krävs för en hög takt, och därmed kan även resultat med en lägre takt vara 

intressanta då dessa visar hur en optimal eller nära optimal bemanning ska ske just för dessa 

situationer. Därför användes optimeringsalgoritmen ”Non-dominanted Sorting Genetic Algortihm II” 

(NSGA-II) vars syfte är att ständigt söka efter lösningar som ligger på paretofronten. Paretofronten 

innehåller alla lösningar som anses vara paretooptimala, se kapitel 2.6.1.  För att hitta paretooptimala 

lösningarna utvärderar NSGA-II antalet operatörer gentemot den takt detta antal operatörer skulle 

generera. Utifrån detta sorteras lösningen fram som ger högst takt för varje givet antal operatörer, 

denna lösning anses vara en paretooptimal lösning.(Brownlee,  2014).  

7.3.1 Optimeringsparametrar 

Som optimeringsindata till fallstudie ett användes antalet operatörer på varje arbetsområde. De övre 

och undre gränserna är satta efter antalet operationer i varje arbetsområde. Både det röda och blå 

arbetsområdet innehåller tre operationer, vilket innebär att tre också är det maximala antalet 

operatörer som skall finnas för att undvika överbemanning. Dessutom behöver varje arbetsområde 

någon form av operatörsstöd vilket innebär att alla arbetsområdena behöver minst en operatör. Som 

utdata användes totalt antal operatörer och takt per timme för att kunna utvärderas mot målen som 

var satta för optimeringen. Denna data presenteras i tabell 5. 

Tabell 5 Optimeringsparametrar fallstudie ett 

Indata till optimeringen Optimeringsmål och utdata 

Arbetsområde Undre och övre gräns Optimeringsmål  Utdata 

Rött 1-3 Minska antal operatörer Antal operatörer 

Grönt 1-3 Öka takt/timma Takt/timma 

Blått 1-3 - Ledtid  
 

Som för fallstudie ett användes antalet operatörer på varje arbetsområde som indataparametrar för 

optimeringen. Eftersom denna simuleringsmodell har en mer komplex karaktär valdes en övre gräns 

med god marginal gentemot det maximala antalet operatörer per arbetsområdena. Resten av 

parametrarna valdes på samma sätt som för fallstudie ett. Denna data presenteras i tabell 6. 
Tabell 6 Optimeringsparametrar fallstudie två 

Indata till optimeringen Optimeringsmål och utdata 

Arbetsområde Undre och övre gräns Optimeringsmål  Utdata 

Rött 1-6 Minska antal operatörer Antal operatörer 

Grönt 1-6 Öka takt/timma Takt/timma 

Blått 1-6 - Ledtid  

Gult 1-6 - - 

Lila 1-6 - - 

Brunt 1-6 - - 
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För fallstudie tre användes samma in och utdata som för de föregående optimeringarna. De undre och 

övre gränserna sattes till två fler än antalet operationer på varje arbetsområde. Detta eftersom 

preliminära experiment visat att detta skulle räcka för att hitta det bästa antalet operatörer. Denna 

data presenteras i tabell 7. 

Tabell 7 Optimeringsparametrar fallstudie tre. 

  

Indata till optimeringen Optimeringsmål och utdata 

Arbetsområde Undre och övre gräns Optimeringsmål  Utdata 

Rött 1-9 Minska antal operatörer Antal operatörer 

Grönt 1-6 Öka takt/timma Takt/timma 

Blått 1-5 - Ledtid  

Gult 1-5 - - 

Lila 1-5 - - 

Brunt 1-6 - - 

Grått 1-6 - - 
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8 RESULTAT OCH ANALYS 

Detta kapitel beskriver de optimeringar som har genomförts för att kunna uppfylla målet med att 

utveckla ett operatörsobjekt som kan användas för optimering. I detta kapitel tydliggörs de olika 

inställningar som använts vid genomförande av optimering mot de tre fallstudierna. Kapitlet 

presenterar även resultat av optimeringarna samt de analyser som har gjorts utifrån dessa resultat. 

8.1 ITERATIONER 
Vid identifiering av antalet iterationer som skulle utföras för att en tillräckligt stor sök rymd skulle 

erhållas, utfördes en optimering på 1000 iterationer för alla utförda experiment. I 

simuleringsbaseradoptimering finns det inte någon garanti att de optimala lösningarna hittas, utan 

optimeringen ger optimala eller ”nära optimala” lösningar. Exempel över denna analys redovisas för 

fallstudie ett. I figur 61, som visualiserar antal iterationer med avseende på antal operatörer, går det 

att utläsa att ca 500 iterationer är tillräckligt för att erhålla en tillräckligt stor sök rymd. Dessa 

utvärderingar utfördes som tidigare nämnt för alla experiment och slutsatsen drogs att 1000 

iterationer var ett tillräckligt många iterationer. Även om skillnader finns mellan de olika 

experimenten.  

 
Figur 59 Iterationer över antalet operatörer. 

8.2 FALLSTUDIE ETT 
Huvudmålet med optimeringen av fallstudie ett var att utföra optimering mot en simuleringsmodell av 

en enklare karaktär. Fördelen med en enklare modell är att optimeringen går snabbt att genomföra 

och resultaten är förhållandevis enkla att verifiera och validera. Nackdelar är, som tidigare nämnts, att 

endast en liten datamängd erhålls och möjligheten för intressanta analyser är begränsad. Optimering 

kan till och med anses vara onödigt i detta fall eftersom en enkel visuell analys av modellen med största 

sannolikhet skulle ge det bästa antalet operatörer. I optimeringsklienten definierades indata, utdata 

samt observationsparametrar enligt figur 62. 
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Figur 60 Parametrar för fallstudie ett. 

8.2.1 Resultat 

Resultatet från optimeringen med 1000 iterationer genererades i form av en parallell koordinat som 

presenteras i figur 63. Denna figur presenterar alla möjliga lösningar av fallstudie ett, vid utsortering 

av alla optimala lösningar i förhållande till alla lösningar, presenteras de bästa lösningarna med grön 

färg och resterande lösningar i grått.   

 

 
Figur 61 De optimala lösningarna i relation mot alla lösningar. 

 

Ifrån figur 63 kan slutsatsen dras att inga av de optimala lösningarna kräver mer än en operatör på det 

gröna arbetsområdet. Inte heller krävs det mer än totalt sju operatörer för någon av de bästa 

lösningarna.  

För vidare analys genomfördes sortering där de grå lösningarna sorterades bort och de kvarvarande 

lösningarna färglades. Utifrån figur 64, där alla optimala lösningar presenteras, blir det tydligt att den 

gröna och röda lösningen är de bästa. Detta eftersom båda lösningarna visar en takt klart högre än 

resterande lösningar. Skillnaden mellan dessa lösningar är antalet operatörer där den gröna lösningen 

har en operatör mindre på det blå arbetsområdet. Det går också att dra slutsatsen att det röda 

arbetsområdet har störst inverkan på takten. Detta blir tydligt om den gula och blåa lösningen 

analyseras. Båda dessa lösningar har två operatörer på det röda arbetsområdet, till skillnad från den 

röda och gröna lösningen som har tre operatörer, med en takt signifikant lägre. 
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Figur 62 Filtrering av optimerings resultat. 

Optimeringsmålen var att erhålla den högsta möjliga takt med minsta möjliga antal operatörer. Då takt 

är viktigare än att minimera antalet operatörer anses endast den gröna och röda lösningen vara 

aktuella. Då den gröna lösningen har en operatör mindre än den röda anses denna lösning vara den 

bästa då skillnaden i takt endast var 0,09 produkter per timme. Den lösning som valdes visualiseras 

enligt figur 65 men även med grönt i tabell 8. Resterande lösningar presenteras i tabell 8 för att 

tydliggöra skillnaderna mellan de olika lösningarna. Den gröna lösningen består av tre operatörer i det 

röda arbetsområdet, en operatör i gröna arbetsområdet och två operatörer i det blå arbetsområdet. 

Med denna fördelning av bemanningen erhålls en takt på 22,84 detaljer per timme. Skillnaden mellan 

den valda lösningen och lösningen med flest operatörer är en sänkning på 16 %, motsvarande en 

operatör. Samma skillnad fast för minst antal operatörer ger en ökning på 200 %, motsvarande tre 

operatörer.  Med avseende på takten erhålls istället en sänkning på 3 % respektive en ökning av takten 

på 240 %.  

Tabell 8 Sammanfattning av optimala lösningar, Fallstudie ett 
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7 22,93 3116 3 1 3 

6 22,84 3151 3 1 2 

5 18,4 2617 2 1 2 

4 17,5 3042 2 1 1 

3 9,5 3971 1 1 1 
 

 

 

 
Figur 63 Den lösning som ansågs vara bäst. 
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För att genomföra analys av beläggningsgraden på operatörerna i vartdera arbetsområde 

genomfördes en simulering på fallstudie ett. Antalet operatörer per arbetsområde valdes enligt den 

bästa lösningen som presenterats ovan.  

Ifrån den bästa lösningen som togs fram från optimeringen skall det röda arbetsområdet innehålla tre 

operatörer. Även beläggningsgraden, som presenteras i figur 66, visar att tre operatörer är det bästa 

antalet operatörer för det röda arbetsområdet. Anledningen till detta är att operatör ett och två har 

en beläggningsgrad högre än 80 % vilket innebär att de har en arbetsuppgift att utföra större del av 

tiden. Operatör tre har en lägre beläggningsgrad men är nödvändig för att bibehålla takten över hela 

produktionen. Anledning till att operatör tre är nödvändig är för att det röda arbetsområdet har 

identifierats som det mest kritiska och har störst inverkan på takten. Om antalet operatörer ska 

minskas bör antingen flygande operatörer implementeras eller en balansering av arbetsområdena 

utföras.  

 
Figur 64 Beläggningsgrad rött område, operatörer 1,2 och 3 

Den bästa lösningen utifrån optimeringen ger att det gröna arbetsområdet endast skall innehålla en 

operatör, beläggningsgraden för operatören visas i figur 67. Intressant att belysa är att denna operatör 

endast har två mindre krävande arbetsuppgifter att genomföra, vilket innebär en låg beläggningsgrad 

på denna operatör. Denna operatör skulle kunna bytas ut mot en flygande operatör som arbetar över 

alla tre arbetsområdena. Detta hade inneburit en minskning med två operatörer och att en högre 

beläggningsgrad erhålls på de kvarvarande operatörerna. Alternativt att detta arbetsområde tas bort 

och vartdera operation fördelas på kvarvarande arbetsområden genom en balansering.  
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Figur 65 Beläggningsgrad grönt arbetsområde, operatör 1. 

I det blå arbetsområdet finns det tre operationer och den bästa lösningen från optimeringen ger att 

två operatörer skall finnas i detta arbetsområde. Dock uppstår samma problem i det blå arbetsområdet 

som i det röda, nämligen att en operatör har en klart lägre beläggningsgrad än resterande operatörer. 

Detta syns tydligt i figur 68 som visar beläggningsgraden för operatörerna i det blå arbetsområdet. 

Som tidigare nämnt skulle en flygande operatör kunna användas istället för de tre operatörer som har 

en låg beläggningsgrad. 

 
Figur 66 Beläggningsgrad blått område, operatör 1 och 2. 

8.2.2 Analys av fallstudie ett  

Genom att balansera arbetsområdena för fallstudie ett skulle en mer optimal lösning kunna erhållas. 

Då balansering inte var med i målen lades ingen större vikt på balansering av produktionsflödet.  Av 

beläggningsgraden från alla operatörer kan slutsatsen dras att det röda arbetsområdet inte använder 

operatörerna optimalt. De operatörer som arbetar på det gröna arbetsområdet är inte tillräckligt 

belagda, istället bör en eller båda arbetarna på det blå arbetsområdet också få ansvar för dessa 

operationer. Detta skulle dock innebära att flygande operatörer skulle behöva implementeras. 

Alternativet är att en balansering genomförs där de operationer som ingår i det gröna arbetsområdet 

istället tilldelas det blå arbetsområdet. Detta skulle innebära en minimering av antalet operatörer 

samtidigt som en högre beläggningsgrad för operatörerna erhålls. Samma argument skulle kunna 
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tillämpas mellan det röda och det gröna arbetsområdet. Dock är inte det röda arbetsområdet lika idealt 

att ändra på som det blå då operatörerna har en högre beläggningsgrad. 

Flygande operatörer har identifierats som en möjlig lösning för att minimera antalet operatörer och 

samtidigt erhålla högre beläggningar. Eftersom det är relativt enkelt att utföra manuella experiment 

för att utvärdera hur flygande operatörer påverkar simulering ansågs detta nödvändigt. Vid de 

manuella experimenten användes två fasta operatörer på det röda arbetsområdet. En flygande 

operatör som arbetar över alla arbetsområdena samt en flygande operatör som arbetat på det gröna 

och blåa arbetsområdena. Denna bemanning ger en takt på 22,83 vilket är en minimal skillnad mot 

den lösning som valdes vid optimering, trots att en minimering med två operatörer har erhållits. 

Beläggningsgraden för de flygande operatörerna är dock inte optimal då båda ligger under 80 % men 

ger en klart bättre beläggningsgrad än tidigare experiment.  Beläggningsgraderna och resultaten från 

optimeringarna presentas i bilaga D. 

8.3 FALLSTUDIE TVÅ 
Huvudmålet med optimeringen av fallstudie två var att utföra optimering mot en simuleringsmodell 

med en mer komplex karaktär som genererar en större datamängd för analys. Målet med denna 

fallstudie var främst för att få en större mängd data att analysera och dra mer intressanta slutsatser. 

Nackdelen med den mer komplexa modellen är att optimeringen tar en signifikant mycket längre tid 

att genomföra. I optimeringsklienten definierades indata, utdata samt observationsparametrar enligt 

figur 69. 

 
Figur 67 Parametrar för fallstudie två. 

8.3.1 Resultat 

Efter 1000 iterationer genererades resultat som presenteras i figur 70. Denna figur presenterar alla 

möjliga lösningar av fallstudie två. Vid utsortering av alla optimala lösningar i förhållande till alla 

lösningar, presenteras de optimala lösningarna med grön färg och resterande lösningar i grått. 

Resultatet visar att inga av de gröna lösningarna kräver mer än 14 operatörer, inte heller krävs det mer 

än tre operatörer i något av arbetsområdena. 
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Figur 68 De optimala lösningarna i relation mot alla lösningar. 

För vidare analys genomfördes ytterligare sortering där även de gråa lösningarna sorterades bort, se 

figur 71. De olika optimala lösningarna färglades med specifika färger för att urskilja de olika 

lösningarna för analys. Vid analys av resultatet framgår det att den svarta, blåa och gula lösningen inte 

har en nämnvärd skillnad i takt. Skillnaden på dessa lösningar är att varje lösning har en operatör 

mindre i det gröna arbetsområdet. Detta skulle innebära att den blåa lösningen, som har det minsta 

antalet operatörer på det gröna arbetsområdet, är den bästa lösningen. Men även den gröna lösningen 

är intressant då denna lösning har ytterligare en mindre operatör. Övriga lösningar har en för låg takt 

för att vara intressanta. 

 
Figur 69 Filtrering av optimerings resultat. 

Samma optimeringsmål gäller för fallstudie två som för fallstudie ett, nämligen att erhålla den högsta 

möjliga takt med det minsta antalet operatörer. Då takt anses viktigare än att minimera antalet 

operatörer är den svarta, gula, blåa och gröna lösningarna de som är intressanta. Resterande lösningar 

har för låg takt för att anses intressanta. Om dessa fyra lösningar analyseras blir det klart att den svarta, 

blåa och gula lösningen inte har en märkarbar skillnad i takt. Skillnaden ligger istället på antalet 

operatörer där den svarta lösningen har totalt 14 operatörer, den gula 13 och den blåa 12. Från 

redovisat resultat ansågs den blåa lösningen vara den bästa gentemot målen. Den lösning som valdes 

visualiseras med grön färg i tabell 9. Denna lösning består av två operatörer i alla arbetsområden 

förutom i det gröna arbetsområdet där det finns en operatör och det gula arbetsområdet där det finns 

tre operatörer. Med denna fördelning av bemanningen innebär det en takt på 32,76 detaljer per 

timme. Skillnaden i antalet operatörer för den valda lösningen och det högsta antalet operatörer var 

en sänkning med 16 %. För lösningen med minsta antal operatörer erhölls en höjning med 50 %. För 

takten var dessa skillnader en sänkning med 0,04 % respektive en höjning på 30,8 %. Den bästa 

lösningen presenteras även i figur 72. 
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Tabell 9 Sammanfattning av optimala lösningar, Fallstudie två. 

 

 

 

 
Figur 70 Den lösning som ansågs bäst. 

För att genomföra analys av beläggningsgraden på operatörerna i vartdera arbetsområde 

genomfördes en simulering på fallstudie två. Antalet operatörer per arbetsområde valdes enligt den 

bästa lösningen som presenterats ovan.  

Resultatet från optimeringen ger att det röda arbetsområdet ska innehålla två operatörer, vilket inte 

behöver innebära en optimal beläggningsgrad. Enligt figur 73 tydliggörs det också att ingen av 

operatörerna har en 80 % beläggningsgrad vilket är den minimala beläggningsgrad en operatör bör ha 

enligt referensgruppen från VCC. Att lägga till en operatör skulle ge ingen, eller väldigt liten, förbättring 

av takten och att minimera med en operatör skulle istället överbelägga den kvarvarande operatören.  
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8 25,04 13850 98,35 1 1 2 2 1 1 
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Figur 71 Beläggningsgrad rött område, operatör 1 och 2. 

Enligt optimeringen skall det gröna arbetsområdet ha en operatör, vilket också räcker enligt 

beläggningsgraden av operatören. Från figur 74 går det se att beläggningen för operatören är väldigt 

låg, ca 50 %. Som tidigare nämnt bör beläggningen vara 80 % vilket innebär att operatören har en för 

låg beläggningsgrad för att det ska vara försvarbart. Istället bör denna operatör ersättas med en 

flygande operatör. 

 
Figur 72 Beläggningsgrad grönt område, operatör 1. 

 

För det blåa arbetsområdet ser beläggningen bättre ut men är inte optimal, då den ligger under 80 % 

vilket presenteras i figur 75. Att lägga till eller ta bort en operatör, skulle som i det röda arbetsområdet, 

inte generera en bättre beläggningsgrad för någon av operatörerna. En bättre beläggningsgrad skulle 

istället kunna erhållas enligt tidigare lösningsförslag.  
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Figur 73 Beläggningsgrad blått område, operatör 1 och 2. 

För operatörerna i det gula arbetsområdet ligger operatör två och tre precis vid gränsen för den 

minimala beläggningsgraden. Operatör ett har dock en lägre beläggningar som skulle behöva åtgärdas. 

Optimering har dock visat att två operatörer i det gula arbetsområdet skulle leda till en överbeläggning 

av operatörerna. Beläggningsgraden för operatörerna i det gula arbetsområdet presenteras i figur 76. 

 
Figur 74 Beläggningsgrad gult område, operatör 1 och 2. 

Beläggningsgraden för det lila arbetsområdet presenteras enligt figur 77, vilket tydliggör att 

beläggningsgraden för operatöreren är för låg. Att minska med en operatör skulle det istället leda till 

att kvarvarande operatör överbeläggs. Även i detta fall skulle en lösning för att öka beläggningsgraden 

vara att implementera flygande operatör eller en balansering.  
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Figur 75 Beläggningsgrad lila område, operatör 1 och 2. 

Från optimeringen genererades att två operatörer är optimalt för det grå arbetsområdet. Detta 

innebär inte att beläggningsgraden för de två operatörerna i det grå arbetsområdet är på en 

tillfredställande nivå vilket också tydliggörs i figur 78. Att lägga till en operatör skulle ha en liten 

inverkan på takten och ta bort en operatör skulle istället innebära, som för det grå arbetsområdet, en 

överbeläggning på den kvarvarande operatören. 

 
Figur 76 Beläggningsgrad brunt område, operatör 1 och 2. 

8.3.2 Analys av fallstudie två  

Som för fallstudie ett behöver även fallstudie två balanseras för att en bättre beläggningsgrad på 

operatörerna skall erhållas. Balansering av arbetsområdena låg dock utanför ramen för detta projekt, 

men balansering skulle innebära en högre beläggningsgrad på operatörerna. Alternativet är att 

implementera flygande operatörer som kan arbeta över flera arbetsområden. På detta sätt kan antalet 

operatörer minskas och en bättre beläggningsgrad för operatörerna erhållas, utan att det har en 

negativ inverkan på takten. Vissa arbetsområden, så som det gula, har redan en bra beläggningsgrad 

och inga förändringar behöver göras. 

För att minimera det totala antalet operatörer utan att påverka takten signifikant genomfördes 

manuella experiment med flygande operatörer. För att testa hur flygande operatörer påverkar 

simuleringen togs först en operatör bort från alla arbetsområden och ersattes med en flygande 

operatör. Som väntat gav denna fördelning av operatörer en klart sämre takt än den som erhölls från 

optimeringen. Flera olika scenarion genomfördes med varierande antal flygande operatörer på olika 

arbetsområden. Ingen av de olika scenarierna som testades gav en takt som rättfärdigare att flygande 
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operatörer skulle implementeras. Med största säkerhet går det att minska antalet operatörer och ändå 

bibehålla en hög takt. En optimering hade dock behövts utföras för att hitta denna lösning. De 

manuella experiment som utfördes presenteras i bilaga E. 

8.4 FALLSTUDIE TRE 
Vid optimering av fallstudie tre genomfördes sex stycken optimeringar som efterliknar de experiment 

Telander & Fahlgren (2015) har utfört. På detta sätt kan de olika resultaten jämföras och slutsatser kan 

dras om operatörsbemanning för både det utvecklade operatörsobjektet samt för den utvecklade 

simuleringsmodellen av Volvos produktionslina i Zhangjiakou, Kina. Av dessa sex experiment redogörs 

en fullt ut och en i bilaga C. I optimeringsklienten definierades dessa parametrar enligt figur 79. 

 

 
Figur 77 Parametrar för optimering mot verkliga modellen. 

8.5 RESULTAT 
På samma sätt som för fallstudie ett och två utfördes 1000 iterationer och resultat kunde framställas 

enligt figur 80. Utifrån dessa lösningar togs de bästa lösningarna fram och visualiseras i grön färg. 

Resterande lösningar presenteras i grått. Analys av dessa lösningar visar ett en lösning kräver 24 

operatörer, resterande lösningar kräver mellan 8 till 17 operatörer. Inget av arbetsområdena kräver 

heller mer än fyra operatörer för någon av de bästa lösningar. Analys av takten visar också att två 

distinkta kluster bildas, vilket innebär att något av arbetsområdena har en signifikant påverkan på 

takten. 
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Figur 78 De optimala lösningarna i relation mot alla lösningar. 

För att förenkla analysen av de optimala lösningarna sorterades de icke-optimala lösningarna bort. Vid 

denna sortering erhölls figur 81 som visualiserar det bästa antalet operatörer med avseende på takt. 

Även ledtid och PIA presenteras för att kunna användas för analys, dessa är dock inga mål för 

optimeringen och har således en signifikant mindre påverkan på analysen.  

Som tidigare nämnts har ett av arbetsområdena en signifikant påverkan på takten för modellen. Vid 

analys av figur 81 blir det tydligt att det röda arbetsområdet har störst påverkan på takten. Ifall det är 

mindre än två operatörer på det röda arbetsområdet erhålls den svarta lösningen, som också är den 

lösning med den lägsta takten. Även det grå arbetsområdet har en inverkan på takten dock inte på 

samma nivå som det röda arbetsområdet. Övriga arbetsområden kräver inte mer än en operatör för 

att erhålla en takt över 40/timmen. 

 

 
Figur 79 Filtrering av optimerings resultat.  

Av de lösningarna som ansågs bäst utfördes ytterligare analyser och lösningen som presenteras i tabell 

10. Denna lösning valdes främst eftersom skillnaden för takten i jämförelse med antalet operatörer 

ansågs vara den bästa av de lösningar som presenterades. 

Som för de föregående optimeringarna var målen att erhålla den högsta möjliga takten med det minsta 

antalet operatörer. Som tidigare nämnts har ledtiden och PIA endast använts som stöd vid val av 

optimal lösning. Den optimala lösningen som valdes visualiseras i figur 82. Denna lösning består av två 

operatörer i det röda arbetsområdet, och en i resterande arbetsområden. Med denna fördelning av 

bemanningen innebära det en takt på 49,20 detaljer per timme. Sju operatörer, som är det minsta 

möjliga antalet operatörer, ger en takt signifikant lägre än resterande lösningar. Skillnaden mellan 

lösningen med sju operatörer och åtta operatörer är antalet operatörer i det röda arbetsområdet. Att 

en operatör ger en så stor skillnad i takt påvisar att det röda arbetsområdet har stor betydelse för 

takten. 
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Tabell 10 Sammanfattning av optimala lösningar, Fallstudie tre 

 

 

 

 
 

Figur 80 Den lösning som ansågs optimalbäst. 

Även för fallstudie tre utfördes en analys av beläggningsgraden på operatörerna i vartdera 

arbetsområde. Antalet operatörer per arbetsområde valdes enligt den bästa lösningen som 

presenterats ovan.  

Operatörerna i det röda arbetsområdet har en beläggningsgrad enligt figur 83. Båda operatörerna i 

det röda arbetsområdet har en hög beläggningsgrad, dock är det endast operatör ett som har en 

beläggningsgrad över 80 %.  Operatör två har en beläggningsgrad nära 80 % viket gör att de tidigare 

nämnda lösningsalternativen för att öka beläggningsgraden inte säkert kan vara applicerbara.   
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24 50,0 19021 205,80 4 3 5 2 3 3 4 

17 49,97 18989 205,0 4 3 1 2 2 1 4 

14 49,79 18713 201,20 3 1 2 1 2 1 4 

13 49,66 19137 205,40 3 1 2 1 1 2 3 

8 49,20 19213 203,80 2 1 1 1 1 1 1 

7 34,42 38070 282,80 1 1 1 1 1 1 1 
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Figur 81 Beläggningsgrad rött område, operatör 1 och 2. 

I det gröna arbetsområdet är beläggningen på operatörerna också tillfredsställande men fortfarande 

under de 80 % som anses minimalt. Detta visas i figur 84 där det framgår att operatörens 

beläggningsgrad är ca 65 %.  

 
Figur 82 Beläggningsgrad grönt område, operatör 1. 

För arbetsområde blått (figur 85), lila (figur 86) och brunt (figur 87) finns inget behov av en operatör 

på vartdera arbetsområde. Denna slutsats dras eftersom ingen av operatörerna på dessa 

arbetsområden har mer än 15 % beläggningsgrad. En av anledningarna är att alla operationer har en 

tillgänglighet på 98 %. Vid optimering med en lägre tillgänglighet på operationerna skulle en högre 

beläggningsgrad av operatören erhållas. I bilaga C presenteras beläggningsgraden för operatörerna 

med en tillgänglighet med 90 % för operationerna. Eftersom reparation är den enda arbetsuppgiften 

som operatörerna skall utföra vid dessa operationer är resultaten inte förvånande. 



Damir Hodo och Glenn Nackfors  - 74 - Vårterminen 2015 

 
Figur 83 Beläggningsgrad blått område, operatör 1. 

 

 
Figur 84 Beläggningsgrad lila område, operatör 1. 
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Figur 85 Beläggningsgrad brunt område, operatör 1. 

Operatören i det grå arbetsområdet har en beläggningsgrad enligt figur 88. Enligt figuren går det se att 

även denna operatör har en hög beläggningsgrad. Beläggningsgraden är dock under de 80 % som anses 

minimalt viket gör att de tidigare nämnda lösningsalternativen för att öka beläggningsgraden inte 

säkert kan vara applicerbara.    

 
Figur 86 Beläggningsgrad grått område, operatör 1. 

8.5.1 Analys av fallstudie tre  

När en operatör genomför både manuellt arbete samt reparation erhålls en beläggningsgrad nära 80 

%. Men då endast reparationer ska utföras erhålls istället en beläggningsgrad på ca 5 %. Detta beror 

delvis på att operationerna har en tillgänglighet på 98 % vilket sällan är situationen i verkligheten. Som 

tidigare nämnts skulle flygande operatörer implementerats för att höja beläggningsgraden för 

operatörerna. Realiteten är något mer komplicerad eftersom detta skulle innebära att operatörer 

skulle behöva gå över stora ytor. Förutom att det skulle ta lång tid för operatörerna att ta sig mellan 

operationer skulle det bli signifikant större risk att operatören inte upptäcker när operationer är i 

behov av en operatör. Samma problem hade inträtt vid balansering av arbetsområdena vilket inte 
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heller är en optimal lösning på problemet.  Slutsatsen kan således dras att i en simuleringsmodell skulle 

en balansering eller implementation av flygande operatörer innebära en högre beläggning av 

operatörer. Men i realitet skulle en sådan lösning med största sannolikhet istället innebära en sämre 

takt. Detta då det blir svårare för operatörer att upptäcka då en operation behöver operatörsstöd samt 

att operatörer behöver röra sig över stora ytor. 

Resultatet från experimentet som Telander & Fahlgren (2015)  genomförde mot produktionslinjen med 

inställningarna steg 1, tillgänglighet 98 % och 14st operatörer var en takt på 42,515 produkter i 

timmen. Eftersom skift var en begränsning mot den här modellen genomfördes experiment utan skift 

vilket gav en takt på 50,02 produkter i timmen. Med samma inställningar med det utvecklade 

operatörsobjektet implementerat, nåddes en takt på 49,6 produkter i timmen med 8st operatörer. Ett 

av målen från optimeringen var att minimera antalet operatörer vilket är upphovet till den stora 

skillnaden i antalet operatörer. Trots denna stora skillnad i antal operatörer finns endast en liten 

skillnad i takten. Slutsatsen kan således dras att en klart bättre bemanning har erhållits i modellen med 

det implementerade operatörsobjektet. Referensgruppen på VCC påpekade att ett liknande 

produktions avsnitt på fabriken i Skövde består av mindre än 14st operatörer, vilket stärker resultaten 

som erhållits från optimeringen.  

På grund av den låga tillgängligheten av operatörerna i arbetområdena blått, lila och grått valdes att 

utföra ytterligare simuleringar med lägre tillgänglighet på operationerna. Experiment valdes att göras 

i steg ett, 90 % tillgänglighet och med samma antal operatörer som tidigare specifierats i de olika 

arbetsområderna. Resultatet av beläggningraden för operatörerna illustreras i bilag B. Utefter dessa 

resultat har slutsatsen dragits att även vid en 90 % tillgänglighet är opreatörerna i det blåa, lila och 

gråa arbetsområdet underbelagda, dock inte i samma grad som vid 98 % tillgänglighet. Detta resultat 

pekar på att produktionlinan är överbemmanad vilket är motsatsen till de resultat som Telander & 

Fahlgren (2015)  kommit fram till. Anledningarna till detta är delvis att, som tidigare nämnts, inga skift 

har implementerats och att målen för optimeringen har varit att få det minsta antalet operatörer med 

den högsta möjliga takt som möjligt. Faktorer som PIA och ledtid har inte analyserats vid val av bästa 

antalet operatörer.  

8.6 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN  
Ett gemensamt drag för alla utförda optimeringar är att ett mindre antal operatörer än förväntat har 

presenterats som optimalt. Detta beror på att målen för optimeringarna var att erhålla det minsta 

antalet operatörer med den högsta möjliga takten, utan hänsyn till andra faktorer såsom PIA och 

ledtid. Vidare hade det varit intressant att implementera flygandeoperatörer i optimeringen då 

analysen har visat att detta skulle innebära en reducering av antalet operatörer. Av samma anledning 

hade det varit intressant att balansera om arbetsområdet. Detta för att erhålla en högre 

beläggningsgrad på operatörerna.     

Implementation av flygande operatörer genomfördes mot fallstudie ett och fallstudie två med 

varierande resultat. Vid implementation mot fallstudie ett erhölls lägre antal operatörer med en 

sänkning av takten på 0,01. Sänkningen i takt anses vara rättfärdigad då det även går att minimera 

med två stycken operatörer. Vid implementering av flygande operatörer mot fallstudie två erhöll ingen 

av de manuella experiment samma takt som optimeringen. Beläggningsgraden för operatörerna i 

fallstudie två visar dock att ett mindre antal operatörer är möjligt. För att identifiera dessa lösningar 

bör optimering utföras då det är för många möjliga variabler för manuella experiment. 
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9 DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras diskussioner kring de områden som skribenterna anser varit viktigast i detta 

projekt. Kapitlet avslutas med en diskussion kring projektet som helhet. 

9.1 METOD 
Kapitel 1.6 presenterar den metod som användes under projektet och i figur 1 presenteras en 

sammanfattning av den använda metoden. Från denna figur framgår det att metoden är indelad i två 

staplar, akademisk och VCC.  Detta har gjort att större fokus har kunnat riktas mot varje stapels innehåll 

och de problem som uppstått där. En konstant interaktion har pågått mellan de båda staplarna som 

säkerhetsställt att de båda staplarna legat i fas med varandra. Denna interaktion har haft en stor 

betydelse för projektet när de båda staplarna skulle sammanfogas i slutet av projektet. 

9.2 UTVECKLAT OBJEKT  
Från nulägesanalysen framgick det att VCC egenutvecklade operatörsobjekt skulle fungera som en 

grund vid utveckling av det nya operatörsobjektet. Möjligheten att ha en grund för operatörsobjektet 

har varit till stor fördel då ingen av skribenterna tidigare arbetat med dialoger i PS. Från analys av VCCs 

operatörsobjekt har förståelse om konstruktionen, programmering och sammankopplingen skapats 

som sedan använts vid utveckling av det nya operatörsobjektet. Det nya operatörsobjektets 

funktionaliteter fungerar enligt bestämmelserna från VCC, men med facit i hand finns det dock vissa 

förbättringar som kan utföras. Förbättringarna som identifierats presenteras i kapitel 9.6.  

Av de fem huvudområden som skulle implementeras fungerar inte inlärningskurvan till en helt 

tillfredställande nivå. Detta beror på att inlärning sker linjärt med en ökning mellan 0,01 och 0,001 

varje gång en operatör utför en arbetsuppgiften. En annan funktionalitet som inte implementerats är 

att kompetens går förlorad om arbetsuppgiften inte utförs med jämna mellanrum. De resterande 

förbättringarna utgörs av att ytterligare öka den visuella tydligheten samt användarvänligheten. 

9.3 SIMULERINGSMODELLER 
Fyra simuleringsmodeller har använts under projektets gång. Den första var en testmodell som 

användes under utvecklingsfasen av operatörsobjektet för verifiering och validering. Två teoretiska 

modeller utvecklades för benchmarking av problemet. Den sista modellen är en verklig modell som 

erhållits från Telander & Fahlgren (2015).  

Den första teoretiska modellen utvecklades av flera anledningar. Den främsta var att erhålla en modell 

som skulle gå snabbt att optimera och analysera. Vid framtagning av modellen konsulterades 

handledare på högskolan i Skövde för att säkerhetsställa att modellen konstruerades enligt 

handledares specifikationer. I realitet användes denna modell mestadels för att erhålla kännedom av 

optimeringsklienten, vilket också blev fallet.  

Den mer komplexa teoretiska modellen togs fram i respons på att den enklare teoretiska modellen 

inte genererade tillräckligt stor mängd data för att mer intressant analys skulle kunna genomföras. Av 

denna anledning valdes att bygga en simuleringsmodell som medvetet innehöll brister i balansering 

och indelningen av arbetsområden. Av denna anledning måste användaren manuellt testa olika 

scenarion för att erhålla den optimala fördelningen av operatörer, alternativt utföra optimering i en 

optimeringsklient.  Det sistnämnda tillvägagångssättet användes i detta projekt med stor framgång. 
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För att utvärdera objektet mer utförligt utfördes också optimering mot en simuleringsmodell baserad 

på ett verkligt system utvecklat av Telander & Fahlgren (2015), som en del av deras examensarbete. 

Modellen var fördefinierad i form av, arbetsområden, antalet operatörer i varje arbetsområde och 

vilka arbetsuppgifter som skall utföras i vid varje operation. Modellens vekliga värde var möjligheten 

att knyta objektet till verkligheten.  

9.4 EXPERIMENT OCH OPTIMERING 
Experiment utfördes som tidigare nämnts mot tre stycken modeller. Dessa tre modeller var en enklare 

teoretiskt modell, en mer komplex teoretisk modell och en modell baserade på ett verkligt system.  

I mån av tid hade även optimeringar utförts mot ytterligare parametrar såsom PIA och ledtid. Tiden 

räckte dock inte till för mer utförliga optimeringar och dessa parametrar användes endast som 

observationsparametrar. De genererade värdena användes vid simulering för att på så sätt erhålla 

beläggningsgraden för operatörerna vid det valda scenariot. 

Experiment och optimering som utfördes mot den enklare modellen användes, som tidigare nämnts, 

främst för att bli bekanta med optimeringsklienten. Resultaten visar också att ingen optimering hade 

behövts utföras för ta fram det optimala antalet operatörer för varje arbetsområde eller modellen som 

helhet. Bemanning hade kunnat utföras med en visuell inspektion, alternativt att ett fåtal manuella 

experiment utförts för att säkerhetsställa att det bästa antalet operatörer erhölls.  

Den teoretiska modellen, med högre komplexitet, främsta syfte var att erhålla en större mängd data 

varefter en mer intressant analys kunde utföras. Utifrån denna aspekt anses experimentet varit 

framgångsrikt då en stor mängd optimala eller nära optimala lösningar erhölls beroende på vilken 

aspekt som ansågs viktigast. Förvånande var att en klart bättre balansering av denna modell erhölls. 

Detta tydliggörs främst i beläggningsgraden av operatörerna där ingen understiger 50 % beläggning. 

Dock finns det utrymme för att erhålla en högre beläggningsgrad.  

Utifrån resultaten som erhölls från optimeringen mot den verkliga modellen erhölls intressanta 

resultat. Enligt resultaten som Telander & Fahlgren (2015) presenterar skall det totala antalet 

operatörer vara 14 stycken. Från de resultat som erhölls från optimeringen skulle endast 8 operatörer 

fortfarande ge en tillfredsställande takt. En möjlig orsak till denna differens är att den optimala 

lösningen har valts med målet att använda så få operatörer som möjligt.   

9.5 STUDIENS BIDRAG  
Den genomförda studien samt det utvecklade operatörsobjektet bidrar till olika aspekter för 

framtiden. Studiens bidrag lägger störst vikt i utbildningssyfte för skribenternas egen fördel samt i 

dokumentation för framtida forskare inom ämnet. Studien har sammanfattat viktig information om 

tidigare forskning samt skribenternas egna resultat. Operatörer ofta är en förbisedd del inom 

simuleringsstudier då dessa är av hög komplexitet. Det redovisade resultatet kan komma att användas 

av framtida forskare för att utveckla egna operatörsobjekt samt förbättring av det utvecklade 

operatörsobjektet.   

Det utvecklade operatörsobjektets största bidrag ligger i att bemanningen för en produktionslinje 

kommer kunna genomföras mer effektivt, vilket i sig har en påverkan i hållbar utveckling. Detta för att 

operationernas väntan på operatörer kan minimeras samt att det leder till reducering av onödiga 

kostnader. Resultaten från experimenten och optimeringarna har påvisat att detta är fullt möjligt. Vid 

användning av operatörsobjektet mot en simuleringsmodell har det tydliggjorts att det utvecklade 

operatörsobjektet bidrar till enklare implementering av operatörer. Det utvecklade operatörsobjektet 
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har även ökat analysmöjligheterna för operatörsbeläggning då beläggningsgrader för operatörer har 

implementerats.  

9.6 PROJEKTGENOMFÖRANDE 
Vid ett projekts slut är det alltsomoftast vanligt att finna alternativa eller bättre lösningar för det 

genomförda arbetet. Med facit i hand går det att säga att arbetet har genomlöpt bra från uppstart till 

avslut, både när det gäller konstruktion av operatörsobjektet samt dokumentationsfasen. 

Arbetsuppgifterna har fördelats i bästa mån baserat på kunskap. De främsta anledningarna till att 

projektet har lyckats är att specifika mål har satts för varje dag och bestämda arbetstider har 

specificerat och följts. Genom en god kommunikation med Högskolan i Skövde och VCC har projektet 

kunnat styras i rätt riktning samt underlättat arbetsprioriteringen. Under arbetets gång har 

rapportskrivningen utförts kontinuerligt vilket har haft stor betydelse vid avslutningsfasen av 

projektet. Från start till slut av projektet har ett stort intresse visats från både Högskolan i Skövde samt 

VCC referensgrupp att med en hög ambitionsnivå, vägleda detta projekt till goda resultat.  

Nämnvärda bekymmer under projektets är att Plant simulations kom med en ny uppdatering på 

mjukvaran. Uppdateringen påverkade inte utvecklingen av operatörsobjektet däremot påverkade det 

optimeringen av den verkliga modellen. Detta gjorde att en ny optimering var tvungen att genomföras 

vilket har påverkat tidsplanen.  

Av de litteraturstudier som har analyserats i detta projekt var ett gemensamt drag att operatörer ofta 

simplifieras bort vid simulering. Detta för att operatörer är komplexa att modellera och inte anses 

tillföra tillräckligt för att rättfärdiga den tid det tar att implementera. Med detta projekt anses 

implementering av mer realistiska operatörer i simulering förvekligat. 

  



Damir Hodo och Glenn Nackfors  - 80 - Vårterminen 2015 

10 SLUTSATSER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel summerar skribenterna sina resultat från arbetet med hänsyn till de experiment samt 

optimeringar som utförts. Kapitlet presenterar även en jämförelse mellan det befintliga samt det 

nyutvecklade operatörsobjektet i Plant Simulation. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare 

forskning och förbättringar gällande det utvecklade operatörsobjektet. 

10.1 SLUTSATSER 
Syftet med detta examensarbete var att utveckla ett standardiserat operatörsobjekt i 

simuleringsmjukvaran Plant Simulation, vars uppgift var att möjliggöra experiment för att kunna uppnå 

effektiv bemanning av ett produktionsavsnitt med automatiska maskiner. Objektet skulle även kunna 

användas för att erhålla en effektiv bemanning av operationer med avseende på antal operatörer, 

storlek på arbetsområden, operatörernas kompetens och operatörernas beläggningsgrad.  

Genomförd validering och verifiering med referensgruppen påvisar att syftet och målen med projektet 

har uppfyllts.  

Mål 

 Utveckla ett standardiserat operatörsobjekt som skall kunna användas för att utvärdera 

bemanning i en simuleringsmodell med avseende på antal arbetsområden, operatörskompetens, 

antal operatörer samt presentera relevant utdata.  

Då det utvecklade operatörsobjektet ska kunna användas för utvärdering av bemanning i en 

simuleringsmodell, utfördes en jämförelse mot de båda koncepteten från PS och VCC egenutvecklade 

objekt. Från jämförelsen som tydliggörs i kapitel 5.3 framgår det att operatörsobjektet kan användas 

för att utvärdera antal arbetsområden, operatörskompetens, antal operatörer och presentera relevant 

utdata. Dessutom hanterar det även flygande operatörer, inlärning, gångtid och skift.  

 

 Bygga en akademisk simuleringsmodell för benchmarking av problemet. 

Två stycken akademiska simuleringsmodeller har skapats för benchmarking av dessa typer av problem. 

Anledningen till att skapa två modeller var att kunna erhålla olika mängd data för analys och dels för 

att utvärdera hur objektet beter sig vid implementation i olika modeller. Dessa modeller presenteras i 

figurerna 58 till 59 i kapitel 7 och tekniskt data specificeras i bilagorna A till B för att möjliggöra 

ytterligare studier för andra forskare. 

 

 Utvärdera objektet genom experiment och simuleringsbaserad optimering på existerande 

simuleringsmodeller för att effektivisera och analysera utnyttjandegraden av operatörer samt 

systemprestanda. 

Operatörsobjektet är förberett för experiment och optimering. I kapitel 7.3 specificeras de tre olika 

optimeringarna för tre olika simuleringsmodeller som har utförts med det utvecklade 

operatörsobjektet. Från de genomförda experimenten och optimeringarna i kapitel 8 framgår det att 

målet uppnås i att effektivisera och analysera utnyttjandegraden av operatörer samt systemprestanda. 

Antal operatörer per operatörsområde utvärderas i optimeringarna och manuella experiment används 

för att analysera beläggningsgraden för operatörer och effekten av flygande operatörer. 
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10.2 FRAMTIDA ARBETE 
Förslag till vidare forskning är att lägga till prioriteringsregler för operatör, dvs. för att kunna undersöka 

vilken operatör och vilket  jobb som ska prioriteras beroende på den aktuella situationen. Dessutom 

skulle ett framtida arbete kunna vara att ta fram hur lång tid det tar att lära upp en ny operatör till en 

expert.   

För att simulera operatörer mer realistiskt har en gångtid för operatörer mellan arbetarplatsen och 

operationen implementerats. Denna gångtid går dock inte att avbryta vilket innebär att operatörer 

endast kan tilldelas arbetsuppgifter i arbetarplatsen. Till exempel skulle en funktion som avbryter 

operatörerna och kalkylerar ut den gångtid som behövs från operatörens nuvarande position till den 

aktuella operationen kunna implementeras. Detta skulle innebära en mer realistisk modellering av 

operatörer.  

Genom en implementering av operatörskostnad skulle det bli tydligare vid analyser vad fördelen blir 

av att minimera antalet operatörer gentemot takttiden. Som tidigare nämnt i kapitel 9.2 angående 

inlärningskurvan finns det möjligheter till förbättringar.  

Optimeringarna som utfördes, gjordes endast mot ett fåtal mål. Vidare tänkta optimeringsmål, antalet 

flygande operatörer, ombalansering av arbetsområden, skift samt kompetens. Anledning till att dessa 

inte utfördes var tidsbrist och att en logikförändring krävdes.   

För att kunna utföra mer utförliga optimeringar behöver en del justeringar utföras i objektet. Dessa 

förändringar består av att fler parametrar skall göras manipuleringsbara av optimeringsklienten, vilket 

just nu inte är fallet. Även ifall mycket tid har lagts på felsökning och bugfixande bör detta fortgå då 

något kan ha missats. Stöd för transport av komponenter har implementerats men ingen verklig 

funktion finns att tillgå, vilket skulle vara en snabb och någorlunda enkel implementering som ökar 

operatörobjektets värde. 
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BILAGA A 

I denna bilaga A redovisas tabeller som specificerar den tekniska data som har använts för experiment 

mot den första teoretiska modellen.  

 

Teknisk data operationer 

Operationer Processtid (s) Omställningstid (s) Tillgänglighet (%)  MTTR (s) 

OP_1 60 300 95 600 

OP_2 120 300 98 540 

OP_3 120 300 98 540 

OP_4 60 300 92 1200 

OP_5 60 300 100 1200 

OP_6 60 300 75 60 

OP_7 50 300 70 1200 

OP_8 50 300 65 1200 
Bilaga A1 Teknisk data operationer, fallstudie ett. 

Teknisk data buffertar 

Buffert Processtid Kapacitet 

Buffert1 0 4 

Buffert2 0 4 

Buffert3 0 4 

Buffert4 0 4 

Buffert5 0 4 

Buffert6 0 4 

Buffert7 0 4 
Bilaga A2 Teknisk data buffertar, fallstudie ett. 

Gångtid (s) 

Operation Rött arbetsområde Grönt arbetsområde  Blått arbetsområde 

OP_1 3,2 - - 

OP_2 10,9 - - 

OP_3 19,05 - - 

OP_4 - 3,6 - 

OP_5 - 7,25 - 

OP_6 - - 9,45 

OP_7 - - 7,55 

OP_8 - - 9,05 
Bilaga A3 Gångtid, fallstudie ett. 
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Arbetsuppgifter för operatörer 

Operationer Bearbetning Omställning Reparation 

OP_1 Sant Falskt Sant 

OP_2 Sant Sant Sant 

OP_3 Sant Sant Sant 

OP_4 Falskt Sant Sant 

OP_5 Falskt Falskt Sant 

OP_6 Falskt Sant Sant 

OP_7 Falskt Sant Sant 

OP_8 Sant Falskt Sant 
Bilaga A 4 Arbetsuppgifter för operatörer, fallstudie ett. 

 

Produktvarianter 

Produktvarianter Antal Typ 

V1 20 Cyklisk 

V2 20 Cyklisk 
Bilaga A5 Produktvarianter, fallstudie ett. 
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BILAGA B 

I denna bilaga B redovisas tabeller som specificerar den tekniska data som har använts för experiment 

mot den andra teoretiska modellen.  

 

Teknisk data operationer 

Operationer Processtid (s) 
Omställningstid 

mellan produkter(s) Tillgänglighet (%)  MTTR (s) 

OP_1 60 0 98 600 

OP_2_1 120 300 95 540 

OP_2_2 480 300 80 540 

OP_2_3 120 300 95 1200 

OP_3 60 300 98 1200 

OP_4 60 0 75 30 

OP_5_1 120 300 88 1200 

OP_5_2 240 300 95 1200 

OP_5_3 360 300 98 540 

OP_6_1 120 300 90 540 

OP_6_2 120 300 90 1200 

OP_7 70 0 98 1200 

OP_8_1 120 300 90 30 

OP_8_2 120 300 90 1200 

OP_9 60 0 98 600 
Bilaga B1 Teknisk data operationer, fallstudie två. 

 

Teknisk data buffertar 

Buffert Processtid (s) Kapacitet 

Buffert1 5 20 

Buffert2 5 20 

Buffert3 5 20 

Buffert4 5 20 

Buffert5 5 20 

Buffert6 5 20 

Buffert7 5 20 
Bilaga B2 Teknisk data buffertar, fallstudie två. 
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Gångtid (s) 

Operati

on 

Rött 

arbetsområde 

Grönt 

arbetsområ

de  

Blått 

arbetsområ

de 

Gult 

arbetsområde 

Lila 

arbetsområde 

Brunt 

arbetsområde 

OP_1 5,25 - - - - - 

OP_2_1 10,90 2,60 - - - - 

OP_2_2 19,05 5,65 - - - - 

OP_2_3 - 8,45 - - - - 

OP_3 - - 13,30 - - - 

OP_4 - - 2,65 - - - 

OP_5_1 - - - - 8,05 - 

OP_5_2 - - - 9,00 - - 

OP_5_3 - - - 6,25 - - 

OP_6_1 - - - - 4,40 - 

OP_6_2 - - - 3,25 - - 

OP_7 - - - - 4,50 - 

OP_8_1 - - - - - 3,45 

OP_8_2 - - - - - 6,70 

OP_9 8,35 - - - - - 
Bilaga B3 Gångtid, fallstudie två. 

  



Damir Hodo och Glenn Nackfors  - 89 - Vårterminen 2015 

Arbetsuppgifter för operatörer 

Operationer Bearbetning Omställning Reparation 

OP_1 Sant Falskt Sant 

OP_2_1 Falskt Falskt Sant 

OP_2_2 Sant Sant Sant 

OP_2_3 Falskt Falskt Sant 

OP_3 Sant Sant Sant 

OP_4 Sant Falskt Sant 

OP_5_1 Sant Sant Sant 

OP_5_2 Sant Sant Sant 

OP_5_3 Sant Sant Sant 

OP_6_1 Sant Sant Sant 

OP_6_2 Sant Sant Sant 

OP_7 Sant Sant Sant 

OP_8_1 Sant Sant Sant 

OP_8_2 Sant Sant Sant 

OP_9 Sant Falskt Sant 
Bilaga B4 Arbetsuppgifter för operatörer, fallstudie två. 

 

Produktvarianter 

Produktvarianter Antal Typ 

V1 20 Cyklisk 

V2 20 Cyklisk 
Bilaga B5 Produktvarianter, fallstudie två. 
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BILAGA C 

I denna bilaga C redovisas beläggningsgraden för operatörerna i den verkliga modellen med 

inställningarna step 1 och 90 % tillgänglighet.  

 

 
Bilaga C1 Beläggningsgrad rött område, operatörer 1,2 och 3 

 

 

 
Bilaga C2 Beläggningsgrad grönt arbetsområde, operatör 1 
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Bilaga C3 Beläggningsgrad blått arbetsområde, operatörer 1. 

 

 
Bilaga C4 Beläggningsgrad gult arbetsområde, operatörer 1. 
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Bilaga C5 Beläggningsgrad lila arbetsområde, operatörer 1. 

 

 
Bilaga C6 Beläggningsgrad brunt arbetsområde, operatörer 1. 
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Bilaga C7 Beläggningsgrad grått arbetsområde, operatörer 1 och 2. 
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BILAGA D 

 

Bilaga D1 Sammanfattning manuella experiment fallstudie 1. 

Takttid Arbetsområde Operatör 1 Operatör 2 Flygande 
Operatör 1 

Flygande 
Operatör 2 

 
22,83 

 

Rött Ja Ja Ja Nej 

Grönt Nej Nej Ja Ja 

Blått Nej Nej Ja Ja 
 

 

 
 Bilaga D2 Beläggningsgrad rött arbetsområde. 

 

 
 Bilaga D3 Beläggningsgrad Flygande operatörer. 
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BILAGA E 

Bilaga E1 Sammanfattning fallstudie 2 experiment 1. 

Experiment 1 
Takttid Totalt 

antal OP. 
Arbetsområde OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 FOP1 

 
 

24,11 
 

 
 

7 st 

Rött Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Grönt Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Blått Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

Gult Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja 

Lila Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Brun Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

 

Bilaga E2 Sammanfattning fallstudie 2 experiment 2. 

Experiment 2 
Takttid Totalt 

antal OP. 
Arbetsområde OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 FOP1 FOP2 

 
 

26,74 
 

 
 

8 st 

Rött Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Grönt Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

Blått Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Gult Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja 

Lila Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Brun Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

 

Bilaga E3 Sammanfattning fallstudie 2 experiment 3. 

Experiment 3 
Takttid Totalt 

antal 
OP. 

Arbetsområde OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 FOP1 FOP2 FOP3 

 
 

29,03 
 

 
 

9 st 

Rött Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Grönt Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Blått Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Gult Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Lila Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

Brun Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

 

Bilaga E4 Sammanfattning fallstudie 2 experiment 4. 

Experiment 4 
Takttid Totalt 

antal 
OP. 

Arbetsområde FOP1 FOP2 FOP3 FOP4 FOP5 FOP6 FOP7 FOP8 FOP9 

 
 

30,46 
 

 
 

9 st 

Rött Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Grönt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Blått Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Gult Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Lila Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Brun Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Bilaga E5 Sammanfattning fallstudie 2 experiment 5. 

Experiment 5 
Takttid Totalt 

antal 
OP. 

Arb.område 

FO
P

1
 

FO
P

2
 

FO
P

3
 

FO
P

4
 

FO
P

5
 

FO
P

6
 

FO
P

7
 

FO
P

8
 

FO
P

9
 

FO
P

1
0

 

 
 

31,50 
 

 
 

10 st 

Rött Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Grönt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Blått Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Gult Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Lila Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Brun Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 


