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Sammanfattning 
 
IFÖ Sanitär påbörjade hösten 2004 tillverkningen av SOLID, som är deras 
nya produktfamilj av duschväggar och kabiner. Produkten monteras till 
stor del automatiskt i en robotcell. Övriga processer i tillverkningssystemet 
är tagna från befintliga processer och är inte optimerade för de nya 
förutsättningarna som gäller för SOLID. 
 
Syftet med examensarbetet som utförts under hösten 2005 vid IFÖ 
Sanitärs anläggning i Mörrum är en genomgång av processflödet för 
SOLID och identifiera onödiga och ineffektiva processteg samt föreslå 
förbättringsåtgärder för dessa.  
 
Arbetet har utförts i två faser, av vilka den första innehöll analys av 
befintligt system för att identifiera ineffektiva processteg och den andra 
innehöll vidare arbete med processtegen för att få fram konkreta 
förbättringsåtgärder. Som huvudsakligt hjälpverktyg har diskret 
händelsestyrd simulering använts. Dessutom har en litteraturstudie 
genomförts för att inhämta den teori som krävts.  
 
Materialhanteringen runt robotcellen har identifierats som en 
oorganiserad och ineffektiv process och är även den huvudsakliga 
anledningen till att ställtiderna är alldeles för höga. Också vissa moment i 
packningen av produkterna har identifierats som ineffektiva.  
 
Åtgärdsförslag för att bättre organisera materialflödet har tagits fram, 
samt att ett layoutförslag på ett automatiskt pallbandningssystem till 
packningen gjorts, för vilket även ett offertförslag tagits in och 
investeringskalkyl utförts. 
 
De olika åtgärdsförslagen har provats i en simuleringsmodell av fabriken 
för att se följderna av dem. Sammantaget medför föreslagna åtgärder 
produktivitetsförbättringar.    
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Abstract 
 
Ifö Sanitär started the autumn of 2004 the production of their new 
product family of showers called SOLID. The mayor part of the assembly is 
automated in a robot cell. Remaining processes are taken from the existing 
system and are note optimised for the conditions of the automated 
assembly. 
 
The purpose of the project, which proceeded during the autumn of 2005 at 
the factory in Mörrum, is to investigate the flow of materials of SOLID, 
find inefficient processes and develop measures to improve them. 
 
The project has proceeded in two parts. The first involved an analysis of 
the existing system and the second involved improvement work with the 
inefficient parts of the process. Discrete Event Simulation has been used as 
the main tool. 
 
The handling of materials around the robot cell has been identified as an 
inefficient and badly organised process. It is also the main reason why the 
set-up times of the robot cell are way to high. Some parts of the packing 
process are inefficient as well. 
A model of more efficient material handling has been developed as well as 
a design of an automatic pallet strapping system. 
 
The suggested improvements have been tested in a simulation model of 
the factory to measure the effects. The results have shown a high value of 
increased productivity. 
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Förord 
 
Detta examensarbete är det avslutande momentet på 
civilingenjörsutbildningen i maskinteknik med inriktning mot 
produktionsutveckling vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet är 
utfört under hösten 2005 på IFÖ Sanitärs anläggning i Mörrum. Projektet 
har involverat en stor del av fabrikens personal och alla är värda ett stort 
tack för att alltid på ett engagerat och tillmötesgående sätt ha ställt upp 
med den information jag har efterfrågat. Jag vill särskilt tacka personalen 
på teknikavdelningen för ett vänligt bemötande och omhändertagande 
samt till min handledare Peter Hägerström för ett bra stöd och 
diskussioner som givit nya infallsvinklar. Tack även till Torbjörn Ilar på 
avdelningen för produktionsutveckling vid Luleå Tekniska Universitet.  
 
_________________________________ 
Björn Janson 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ges en presentation av företaget, varför examensarbetet 
tillsatts samt dess upplägg. 
 

1.1 Företaget 
 
Ifö är Nordens största tillverkare av VVS-produkter i porslin, plast och  
metall för badrum och kök. 
Ifö Sanitär Mörrum är en fabrik inom Sanitec Bath & Showers 
produktionsnätverk. Sanitec är en koncern som tillverkar och säljer VVS-
produkter och har verksamheter på flera platser i Europa. Koncernen ägs 
av riskkapitalbolaget EQT . 
I Mörrumsfabriken tillverkas emaljerade stålbadkar, rostfria diskbänkar 
och duschar. Produkterna tillverkas i huvudsak åt Ifö Sanitär, dessa har sin 
marknad i Skandinavien, Baltikum och Ryssland. På fabriken finns det 225 
anställda och omsättningen motsvarar 360 MSEK där dusch står för drygt 
50 %. 
 

1.2 Examensarbetets bakgrund och syfte 
 
Under hösten 2004 påbörjades produktionen av Ifö Sanitärs nya dusch 
Solid, denna utvecklades under våren och sommaren 2004. Vid 
produktutvecklingen fokuserades det på att förena design, funktion och 
effektiv tillverkning. Genom att anpassa produkten har det gjorts möjligt 
att tillverka en stor del av sortimentet i en robotcell.  
Övriga delar i processen, från inköp till färdigvarulager, har med få 
undantag tagits från befintliga processer. Det innebär att dessa troligen 
inte är optimerade efter de nya förutsättningar som finns i samband med 
den nya produkten.  
Syftet med examensarbetet består av en genomgång av hela processflödet 
för att kartlägga icke värdeskapande delprocesser. Med hjälp av 
simuleringsmodeller och kalkyler analysera resultatet och föreslå konkreta 
åtgärder.  
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1.3 Upplägg av examensarbetet 
 
Examensarbetet har utförts i två faser. Fas 1 som ägde rum under de första 
sju veckorna har till syfte att skapa en bild av det nuvarande systemet, 
bygga en simuleringsmodell av det och genom experiment och analyser 
komma fram till de områden av tillverkningskedjan med störst 
förbättringspotential att gå vidare med. 
Under examensarbetets utförande hösten 2005 drogs även andra delen av 
SOLID-projektet med kompletterande tillverkning av duschkabiner igång 
som i rapporten kallas SOLID2.  
Fas 2, som ägde rum under resterande tid, innehåller vidare arbete med de 
områden som identifierades i fas 1 samt en komplettering av 
simuleringsmodellen med SOLID 2. De förbättringar som tagits fram inom 
de områden som identifierade i fas 1, har också kompletterat 
simuleringsmodellen och experiment med densamma har gjorts för att 
hitta ett effektivt sätt att tillverka SOLID.  
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2 Produktfamiljen 
I detta kapitel ges en beskrivning av produktfamiljen SOLID samt dess 
tillverkning 
 

2.1 SOLID 
 
SOLID är Ifö:s nya produktfamilj av duschväggar och kabiner. 
Produktfamiljen innehåller sex stycken modeller av väggar och tre stycken 
modeller av kabiner: 
 
Väggar: 
SV – ”vanlig duschvägg” 
SVH – vägg hörn 
SVS3 – vägg skjutdörr 3-delad 
SVS2 – vägg skjutdörr 2-delad 
SVP – vägg pentagonal   
SVR – vägg kvartsrund  
 
I fas 1 av examensarbetet ingår endast väggarna. I fas 2 kompletteras med 
montering av kabiner som benämns SOLID2 i rapporten. 
 
Kabiner: 
SKH – kabin hörn 
SKP – kabin pentagonal 
SKR – kabin kvartsrund 
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Varje modell finns i ett antal olika bredder, i färgvarianterna vit eller natur 
och fem stycken olika glassorter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vägg SVP               Vägg SVH    Vägg SVS3           Vägg SVR 
  
Figur 2:1. Exempel på duschväggar 
 
Ingående delar:  
 
Varje duschvägg består av ett antal aluminiumprofiler, glas och lite övriga 
smådetaljer såsom hjul, lister etc. Kabinerna likadant men där tillkommer 
också ett kabinkar och en frontplåt.  
 

2.1.1 Tillverkning 
 
Det översiktliga flödet över de steg som innehåller förädling i fabriken 
visas av pilarna i fabrikslayouten i bilaga 6.  
Profilerna köps in i långlängder och kapas till rätt längd i kapen. Vissa 
profiler bearbetas manuellt, vissa bearbetas i en robotcell och några 
bearbetas inte alls utan går direkt till monteringen. Exempel på 
bearbetning är stansa ut en bit i änden på profilen eller borra och gänga ett 
hål, oftast för att senare kunna eftermontera någon detalj. Glaset till 
väggarna köps in på pallar och går direkt till monteringen. Glas och 
profiler monteras i en automatisk monteringscell i vilken lim appliceras i 
profilerna och dessa trycks på glaset för att sedan placeras på pall. Dörren 
till den runda duschväggen monteras dock manuellt då det är svårt att 
hantera de välvda glasen i den automatiska monteringen. En hopmonterad 
del av glas och profiler kallas för en delkomplett och varje 
duschvägg/kabin består av ett antal sådana. Vissa av delkompletterna 
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måste kompletteras med exempelvis hjul eller en magnetlist och detta sker 
manuellt och betecknas eftermontering.  
Till sist packas väggarna i  en kartong i vilken alla ingående delar läggs, 
dvs. delkompletter, övriga profiler och tillbehör som sedan placeras på 
pallar för vidare transport till lager. Kabinkaren tillverkas i en annan del av 
fabriken och packas även där. 
     
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Figur 2:2. Exempel på en delkomplett 
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3 Teori 
 
Kapitlet innehåller de teoriavsnitt som tillämpats under de olika stegen 
av examensarbetets genomförande. Huvuddelen av kapitlet behandlar 
områden inom produktionssimulering, resterande delar värdeflöden och 
slöseri.  
 

3.1 Produktionssimulering 
 
Ständiga förbättringar och effektivisering är nödvändigt för tillverkande 
företag med dagens konkurrenssituation. Produktionssimulering eller 
Diskret Händelsestyrd Simulering, som det i det här fallet åsyftas, är rätt 
använt ett effektivt verktyg för att analysera och förbättra flöden inom 
produktionen. Metoden är vanligen att i för ändamålet speciella 
simuleringsprogram bygga en datamodell av produktionssystemet, en 
”digital fabrik”, som används för att prova olika förändringar i flöden, 
layouter etc. med syftet att hitta förbättringar. 
 

3.2 Simuleringsmjukvaran 
 
Det finns två huvuddelar som simuleringsmjukvaran måste klara av att 
göra. Modellera tidens framåtskridande och modellera variabilitet 
(slumpen). Särskilt intressant är att modellera oförutsägbar variabilitet 
eftersom det är så verkligheten ser ut. Det är t ex sällan en maskin går 
sönder exakt vid samma tidpunkt varje vecka och det tar exakt samma tid 
att reparera den.  
 

3.2.1 Tiden 
Diskret händelsestyrd innebär att bara de tidpunkter i systemet där något 
intressant händer är med i simuleringen, ej övriga tidpunkter. Man kan 
säga att systemet är modellerat som en serie händelser, t ex en maskin 
repareras, en kund anländer i banken eller en produkt börjar bearbetas. 
Som jämförelse kan nämnas kontinuerlig simulering där små tidssteg ∆t 
används. Den tekniken används för att simulera plåtformning, 
vätskerörelser etc. 
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3.2.2 Variabilitet 
När slumpen ska modelleras i simuleringsmjukvaror tillämpas statistiska 
fördelningar och slumpnummer. 
För att modellera variabilitet genererar simuleringsmjukvaran 
slumpnummer med hjälp av en algoritm. Egentligen är det ju fullt möjligt 
att i algoritmen förutse nästa nummer men de genererade numren har 
ändå de egenskaper som krävs för att anses vara slumpmässiga. I 
simuleringsmjukvaran finns också ett antal statistiska och empiriska 
fördelningar som används för att modellera slumpen i indata. 
Egenskaperna hos fördelningen matas in i mjukvaran och beror på de 
indata som finns till modellen, detta tas upp i senare kapitel. De av 
simuleringsmjukvaran genererade slumpnumren används för att få 
slumpvärden inom ramen för den valda statistiska eller empiriska 
fördelningen. 
Eftersom slumpnumren genereras av en algoritm blir det ju så att om 
algoritmen startas med en viss siffra kommer det alltid att genereras 
samma serie av slumpnummer. Detta är en bra egenskap vid experiment 
med simuleringsmodeller eftersom man då kan ändra värden på någon 
experimentell faktor, köra simuleringen och få en korrekt jämförelse av 
resultaten då de genererade slumpnumren skapar samma scenario. Ska ett 
annorlunda scenario skapas får man ändra startsiffran och på så sätt få en 
annan serie slumptal.   
 

3.3 Fördelar och nackdelar med simulering 
 
Fördelar värda att nämna är: 

• Kostnad – Att göra experiment och prova idéer med det verkliga 
systemet kräver ofta att den dagliga driften avbryts vilket är 
kostsamt. Om dessutom förändringen försämrar produktiviteten 
blir det mycket kostsamt. I en simuleringsmodell kan olika idéer 
prövas utan att avbryta produktionen. 

• Tid – Att göra experiment med det verkliga systemet tar dels tid att 
utföra dels kan det dröja månader innan effekterna av förändringen 
kan mätas. I en simulering fås resultatet efter kort tid och 
dessutom kan många olika idéer prövas under kort tid. 

• Om det verkliga systemet inte existerar – Man bygger en modell av 
det tänkta systemet, kan göra experiment med den och kan 
använda resultaten som underlag för investeringar. 

• Kontroll på experimentvillkor – Vid experiment med en 
simuleringsmodell är det betydligt enklare att hålla koll på 
omständigheterna än vid experiment med det verkliga systemet. I 
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det verkliga systemet är det risk att experimenten leder till 
Hawthorn-effekten, dvs. att personalen presterar bättre än normalt 
för att de får mer uppmärksamhet. Alla villkor och omständigheter 
kan läggas in och köras om hur många gånger som helst.   

• Tydlighet – En simuleringsmodell är oftast lättare att förstå än 
matematiska ekvationer eller kalkylblad för någon som inte är 
insatt i produktionssystemet.  

 
Det finns också några risker och nackdelar som bör nämnas: 

• Kostnad – Simulering kan också bli kostsamt med tanke på inköp 
av mjukvara och utveckling av modellen, särskilt om konsulter 
anlitas. 

• Data – Det krävs att det går att få tag i rätt indata och tillräcklig 
mängd. Fel indata ger fel utdata och beslut kan tas på felaktiga 
grunder.  

• Övertro – Risk finns att en snygg 3D-modell av fabriken gör 
resultaten mer övertygande än vad de egentligen är.  
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3.4 Simuleringsprojekt 
 

 
 

      
      
      
          Implementering                Byggande av konceptuell 
modell      
      
      
      
      
      
      
                Experiment                   Byggande av datamodell 
   
 
 
 
  Figur 3:1. Metodik vid simuleringsprojekt 
 
Vanligtvis delas ett simuleringsprojekt upp i fyra stycken faser som visas i 
figur 3:1. Nedan följer en beskrivning av varje fas, dess olika steg och 
syftet med dessa. 

3.4.1 Konceptuell modell 
 
En konceptuell modell är en på papper beskriven simuleringsmodell, ej 
datamodell, och beskriver målformulering, input, output, modellinnehåll, 
antagande och förenklingar i modellen som senare ska byggas och 
vanligen även en skiss på papper av modellen. 
Syftet med den konceptuella modellen är att modelleraren ska få en 
förståelse för problemet och utifrån det föreslå en modell som löser det. 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de områden som den 
konceptuella modellen bör innehålla: 
 

• Målformulering – Är en viktig del av modelleringsprocessen 
eftersom den bestämmer modellens framtida utförande, är en 
referenspunkt för modellens validering och en guide för de 
experiment som ska utföras. När man sätter upp målen kan det 
vara lämpligt att i bakhuvudet ha frågan: När det här projektet är 
klart vad hoppas jag uppnå? Vidare bör hänsyn tas till tre 
ytterligare frågeställningar. 

Verkligheten 
(problemet) 

Konceptuell  
modell 

Lösning 

Data- 
modell 
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Vad är det uppdragsgivaren önskar uppnå? Detta kan t ex vara öka 
output, reducera kostnader eller uppnå en bättre förståelse för 
systemet. 
Vilken prestationsnivå krävs? Att t ex bara sätta upp målet att öka 
output är inte tillräckligt, det bör också specificeras hur mycket. 
Slutligen bör det specificeras inom vilka ramar man ska jobba, både 
tidsramar och inom vilka gränser det är möjligt att ta ut svängarna. 
• Input & output – Dessa bör identifieras i tidigt skede eftersom de 

påverkar modellinnehållet. Vanligtvis sägs att input är de faktorer 
som ska experimenteras med och output är de svar modellen ska 
ge. Output har egentligen två syften: Dels att visa om målen har 
uppfyllts och dels om målen inte uppfyllts kunna uppvisa orsaken. 
Exempel om det inte är möjligt att få ut det antal produkter i en 
fabrik som var tanken, ska i modellen kunna hittas orsakerna 
såsom fel på utrustning, brist på material etc. 

• Modellinnehåll – Har input och output identifierats kan modellens 
innehåll bestämmas. Det scope & level som krävs av modellen för 
att uppfylla de uppsatta målen måste specificeras. Scope är 
”bredden” av modellen alltså hur många delar av verkligheten som 
behövs ta med, medan level är ”djupet” det vill säga den 
detaljrikedom som krävs av de i modellen ingående delarna. Dessa 
bestäms av modellens målformulering. Vidare måste också avgöras 
hur de ingående delarna ska samverka med varandra.  

• Antaganden och förenklingar – Det finns en huvudregel som säger 
att modellen ska göras så enkel som det bara är möjligt för att 
uppfylla målformuleringen. Vanligen brukar 80/20 regeln nämnas, 
vilken säger att 80 % noggrannhet kan fås ur 20 % komplexitet, se 
figur 3:2. De antaganden och förenklingar som görs ska 
dokumenteras noga. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 3:2. 80/20 - regeln 
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3.4.2 Datainsamling och analys 
 
Data är en mycket central och viktig del i simulering och ofta behövs stora 
kvantiteter. Finns inga indata fås heller inte några utdata. När man pratar 
om data inom simulering är det generellt kvantitativa (numeriska) sådana 
som syftas på. Detta innebär inte att kvalitativa data inte existerar utan de 
uttrycks i ord eller bilder. De data som behövs till en simuleringsmodell 
brukar delas upp i tre typer: 

• Preliminära, data för sammanhanget – är data som behövs 
för att få en bild och förståelse för problemsituationen, t ex 
en fabrikslayout eller enklare data om processer. Dessa data 
används främst för att utveckla den konceptuella modellen. 

• Data för att bygga datamodellen – det är här den stora 
mängden data behövs exempelvis cykeltider, order, MTBF 
och omställningstider. Vilka data som behövs identifieras i 
den konceptuella modellen då den innehåller alla i modellen 
ingående komponenter med detaljer. 

• Data för validering – är de data som behövs för att 
säkerställa modellens funktion gentemot det verkliga 
systemet. 

 
3.4.2.1 Insamling 
 
Efter att behovet av data identifierats måste de på något sätt samlas in. 
Vissa data finns tillgängliga från start, andra måste samlas in. Man brukar 
råka ut för tre stycken olika kategorier av data beroende på deras 
tillgänglighet: 
Kategori A – finns tillgängliga antingen för att de är kända eller av någon 
anledning tidigare blivit insamlade. Många företag har exempelvis 
elektroniska produktionsuppföljningssystem från vilka data kan 
inhämtas. 
Kategori B – finns inte tillgängliga men kan samlas in. MTBF, 
reparationstider, order är exempel på det. Antingen får modelleraren själv 
vara med i verksamheten och samla in data under en tidsperiod eller 
också anlita någon som gör det. Intervjuer med personal, leverantörer och 
kunder är också ofta nödvändigt.    
Kategori C – finns inte tillgänglig och kan av någon anledning inte heller 
samlas in. Förekommer ofta i fall där det verkliga systemet ännu inte 
existerar eller om det inte finns tillräckligt med tid att samla in den mängd 
data som krävs. Det är inte ovanligt att den här typen av data dyker upp 
och på något sätt måste den handskas med.  
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För att göra det finns det egentligen två sätt, antingen en uppskattning 
eller behandla dem som en experimentell faktor.  
Vid en uppskattning är en idé att försöka hitta liknande processer som kan 
användas som referens. Genom diskussioner med operatörer eller 
leverantörer ofta möjligt att komma fram till bra uppskattningar. 
Naturligtvis innebär uppskattade data att simuleringsmodellen blir mer 
osäker och svårare att validera. Det är därför mycket viktigt att 
uppskattade data redovisas i listan för antaganden. 
Det andra sättet är att behandla dem som en experimentell faktor. Detta 
innebär att istället för att fråga sig vad indatan är, frågar sig vad den 
behöver vara för att målet med simuleringen ska uppfyllas. Om det 
exempelvis inte är känt hur ofta en maskin går sönder, är en möjlighet att 
se hur ofta den får gå sönder för att klara målen och senare försöka uppnå 
det i det verkliga systemet, naturligtvis inom rimliga gränser. 
 
 
3.4.2.2 Noggrannhet och format av indata 
 
Indata måste inte bara vara möjlig att samla in, den ska vara korrekt 
också. Källan måste undersökas och frågan varför data samlades in ställas. 
Om den/de som utförde insamlingen har något att vinna på att överdriva 
åt något håll? Om det finns vissa händelser som sticker ut väldigt från de 
resterande bör anledningen tas reda på och frågan om de är normala och 
kan antas representera systemet ställas, annars bör det inte tas med.  
Vidare kan det vara ett problem att data inte är av rätt format för att 
användas i en simuleringsmodell. Här gäller det att modelleraren vet hur 
simuleringsmjukvaran ”tolkar” indata. Ett vanligt exempel värt att 
nämnas är MTBF. Vissa mjukvaror tolkar det som tiden från början av 
stilleståndet till början av nästa stillestånd, vissa som tiden från slutet av 
ett stillestånd till början på nästa. Finns ingen riktig kontroll på detta blir 
skillnaden stor beroende på reparationstiden.  
 

3.4.3 Variabilitet/slump 
 
Som nämnts tidigare är variabilitet även det en central del i simulering 
och modelleraren måste bestämma hur variabiliteten ska simuleras i varje 
del. Det är indata som är den varierande faktorn och som skapar olika 
scenarier. Hur variabiliteten genereras i mjukvaran beskrivs i tidigare 
avsnitt. För att representera variabiliteten i indata har i exjobbet två 
metoder använts: Empiriska fördelningar och statistiska fördelningar. 
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3.4.3.1 Empiriska fördelningar 
 
En empirisk fördelning visar frekvensen med vilken något händer och 
åskådliggörs vanligen med histogram eller ett frekvensdiagram och bygger 
oftast på historiska data. Se figur 3:3 för exempel 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figur 3:3. Exempel på empirisk fördelning 
 
De flesta mjukvaror har möjligheten att för användaren göra egna 
empiriska fördelningar både diskreta och kontinuerliga.  
 
3.4.3.2 Statistiska fördelningar 
 
Statistiska fördelningar definieras som en matematisk funktion eller en 
täthetsfunktion och det finns i simuleringsmjukvaran vanligen ett antal 
standardfördelningar. 
Val av fördelningar görs antingen genom att det från kända egenskaper 
hos processen direkt kan hittas en lämplig fördelning, eller genom att 
anpassa en fördelning till empiriska data. 
Finns det tillgång till empiriska data är det i de flesta fall möjligt att 
anpassa en statistisk fördelning efter dessa. Processen som krävs för att 
bestämma fördelning och dess parametrar för hand är en tidsödande 
process som också kräver en del kunskaper. Lyckligtvis finns det 
mjukvaror som är till för just detta. Empiriska data mats enkelt in och 
mjukvaran tar fram en fördelning med ingående parametrar. I 
examensarbetet har en share ware version av programmet Statfit använts.  
 
I lite enklare fall, och med lite kunskaper om statistiska fördelningar, är 
det ibland möjligt att välja en fördelning enligt processens egenskaper. 
Fördelen med metoden är att man bara behöver bestämma parametrarna 
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och inte behöver samla in detaljerade data. Är det t ex känt att en 
transport tar någonstans mellan 2 och 3 minuter att utföra, kan en 
fördelning som antar vilka värden som helst däremellan användas.        
 

3.4.4 Typer av output och simuleringsmodeller 
 
Typen av simuleringsmodell och dess output påverkar metoden som ska 
användas för att erhålla rätt resultat. Det brukar nämnas två typer av 
simuleringsmodeller: 
 
3.4.4.1 Terminating och non-terminating  
 
En simuleringsmodell av typen terminating har en naturlig slutpunkt, 
exempelvis när en bank stänger för dagen eller slutet på ett 
produktionsschema. En modell av typen non-terminating har således 
ingen naturlig slutpunkt, exempelvis en tillverkande enhet, förutom vid 
den punkt då modelleraren väljer att avsluta simuleringen.   
Output från en terminating simuleringsmodell är i de flesta fall transient 
vilket betyder att den statistiska spridningen av output hela tiden ändras. 
Exempelvis vid en incheckningsdisk på en flygplats, eller kassa i en bank 
ändras spridningen av servade kunder varje timme under dagen och varje 
timme har således en egen fördelning.  
Output från en non-terminating simulering når oftast ett stationärt 
(steadystate) läge, dvs. stabiliserar sig. Det innebär inte att output inte är 
varierad utan att den varierar enligt en stationär fördelning (steady state 
distribution). Detta är exempel på vad som händer i en tillverkande enhet. 
Output varierar från dag till dag på grund av omställningar, haverier etc. I 
längden är dock medelvärdet av output konstant. Exempel för att 
illustrera det kan ses i figur 3:4 där x-axeln visar antalet dagar och y-axeln 
output. De första fyra dagarna har dock output inte stabiliserat sig vilket 
beror på warm-up period som beskrivs närmare i senare avsnitt. 
 

 
Figur 3:4. Exempel på warm-up period och steady-state 
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3.4.5 Warm up eller initialvärden 
 
Vid starttillfället av en simulering av exempelvis en fabrik är systemet helt 
tomt på produkter som tillverkas dvs att alla mellanlager, maskiner etc. är 
tomma. Påbörjas då insamlingen av resultat från starttillfället blir de inte 
rättvisande. För att råda bot på detta finns två metoder. 

• Warm-up period – Innebär att systemet får gå en tid för att 
stabilisera sig och sedan påbörjas resultatinsamlingen. De flesta 
simuleringsmjukvaror har funktionen att det är möjligt att mata in 
en tid efter vilken resultatinsamlingen nollställs och börjar om på 
nytt. Denna tid väljs så att systemet har hunnit stabilisera sig. I 
figur 3:4 kan ses att det är först efter fyra dagar som output börjar 
stabilisera sig. De fyra första dagarna skulle således behövas som 
warm-up period i fallet i figur 3:4.  

• Initialvärden – Innebär att lämpligt antal produkter läggs in i 
systemet innan simuleringen påbörjas och resultatinsamlingen 
inleds när simuleringen startas. 

En kombination av dessa kan också användas. 
 

3.4.6 Simuleringstid och antal upprepningar 
 
Det finns två varianter att köra simuleringar. Den ena är en simulering av 
en lång tidsperiod och den andra att köra flera upprepade körningar av en 
kortare tidsperiod (sk. trials) med olika slumpnummer för var och en av 
dessa och på så vis skapa olika scenarier. Vidare räknas medelvärdet ut av 
resultatet och eftersom olika slumpnummer används för att simulera olika 
scenarier fås en bättre bild av hur systemet uppför sig.  
Vilken variant som ska användas beror på typen av system. I t ex en 
bank/affär, ett sk terminating system, finns bara alternativet med 
upprepade körningar, medan det t ex i en tillverkande fabrik är möjligt att 
använda sig av båda alternativen. Metoden att simulera en längre 
tidsperiod kommer inte gås in på eftersom den inte används i 
examensarbetet. 
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3.4.6.1 Antalet upprepade körningar  
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Figur 3:5. Konfidensintervallmetoden för duschvägg SVR   

 
Det finns tre sätt att bestämma antalet trials som måste göras. Den första 
är den sk ”tumregeln” vilken säger att åtminstone 3-5 stycken bör utföras 
och vad den i praktiken betyder är att tillit inte ska sättas till resultatet av 
en enstaka körning.  
En mer exakt metod som också tillämpats i examensarbetet är 
konfidensintervallmetoden. Metoden visar hur exakt medelvärdet av 
resultatet är. Ju smalare intervall ju exaktare anses beräkningen vara. 
Figur 3:5 visar metoden grafiskt där den heldragna linjen är det 
ackumulerade medelvärdet och de streckade linjerna konfidensintervallet. 
Tillämpas den här metoden körs det antalet trials som behövs tills 
intervallet är tillräckligt smalt för att uppfylla målen. 
För att räkna ut konfidensintervallet används formeln: 

KI = 
n

StX n 2/,1α−±  

där 
X = medelvärdet av output från simuleringsmodellen 
S = standardavvikelse 
N = antalet simuleringar (trials) 

2/,1α−nt  = t-fördelning med n-1 frihetsgrader och signifikansnivå α/2. 

(oftast väljs ett α på 5 %) 
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där 

iX = output från simulering i 

 

3.4.7 Bygga och dokumentera datamodell 
 
Som nämnts tidigare är den konceptuella modellen en på papper 
beskriven modell och det är nu som den ska implementeras i mjukvaran. 
Oftast representeras ju den konceptuella modellen på papper genom t ex 
ett aktivitetscykeldiagram och redan här kan det sparas lite arbete genom 
att rita den på liknande sätt som den senare ska implementeras i 
mjukvaran.  
Byggandet av modellen bör göras enligt principen koda, testa och 
dokumentera. Vidare bör inte hela modellen kodas och sedan testa och 
dokumentera den, utan istället göra det i små steg. Modellen blir på så 
sätt bättre testad och eventuella fel är lättare att upptäcka vid kodning i 
små steg än att felsöka hela modellen när den är färdig.  
Att dokumentera modellen är av flera anledningar mycket viktigt. Främst 
för att modelleraren ska komma ihåg vad som har gjorts. Vidare 
utveckling av modellen kan behövas kanske t o m vad annan person än 
den ursprungliga och då behövs en god dokumentation för att det ska vara 
lätt att sätta sig in i modellen. I mjukvarorna finns oftast möjlighet att i 
varje ingående del dokumentera dess funktion och även att skriva 
kommentarer i eventuell programmeringskod. 
Om man med tanke på dokumentationen tittar ett steg längre än bara 
själva byggandet så ska även uppdragsgivaren och övriga inblandade 
kunna sätta sig in i helheten. En bra dokumentation innebär således att 
det ska vara möjligt att sätta sig in i och förstå modellen utan någon 
djupare kunskap om mjukvara eller kod. Därför bör följande delar ingå: 

• Konceptuella modellen 
• Lista på antaganden och förenklingar 
• Modellens struktur 
• Input data och experimentella faktorer 
• Resultat och tolkning av dessa 
• Kommentarer och beskrivningar i modellens ingående delar och 

programmeringskod 
• Lista med tydliga namn på ingående delar, variabler, attribut och 

fördelningar. 
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3.4.8 Verifiering och validering av en simuleringsmodell 
 
Verifiering är den process i vilken det säkerställs att den konceptuella 
modellen har omvandlats till en datormodell med tillräcklig noggrannhet. 
Validering är processen i vilken det säkerställs att simuleringsmodellen är 
tillräckligt noggrann för syftet som den ska fylla.   
 
3.4.8.1 Svårigheter 
 
Problem med validering är att det inte finns någon generell metod att gå 
efter, utan en modell kan bara valideras för sitt syfte. Valideras en modell 
för att mäta genomloppstiden i en fabrik är det för den saken skull inte 
säkert att den går att använda t ex. till att testa olika produktionsscheman.  
För att kunna validera måste det finnas något att jämföra med, t ex. data 
från det verkliga systemet. I många fall kanske det verkliga systemet inte 
existerar och även om det gör det kan det hända att de data som finns inte 
är alldeles korrekta. Även om existerande data är korrekta är de oftast 
bara från en viss tidsperiod då system uppförde sig på ett visst sätt och 
under en annan tidsperiod skulle det kunna se annorlunda ut. Ofta är 
simuleringsmodeller ganska komplexa och att verifiera och validera varje 
detalj finns ingen tid till.  
Kontentan av detta är att det i praktiken är omöjligt att säga att en modell 
är valid. Däremot kan en viss grad av tillförlitlighet sättas till modellen. 
För att uppnå det föreslås i litteraturen att man ska försöka bevisa att 
modellen inte är korrekt. I ju fler olika test där det kan motbevisas att 
modellen är inkorrekt ju större tillförlitlighet till den kan sättas. Det finns 
i litteraturen ett antal olika former av validering som bör användas: 

• Validering av den konceptuella modellen – Säkerställa att 
innehåll, antagande och förenklingar är tillräckligt korrekta för 
ändamålet. Handlar om att ställa sig frågan om den konceptuella 
modellen har det innehåll som krävs för att uppfylla 
målformuleringen. 

• Validering av indata – Se till att alla typer av indata är tillräckligt 
korrekta för det de ska användas till. 

• White-Box validering – Innebär att det fastställs att varje 
beståndsdel i modellen är tillräckligt exakt för att representera den 
del av det verkliga systemet den är tänkt att representera. Bör 
tillämpas i varje steg under byggandet av datamodellen. 
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• Black-Box validering – Innebär att det fastställs att hela modellen 
representerar det verkliga systemet med tillräcklig exakthet för att 
uppfylla målformuleringen. Utförs när datamodellen är 
färdigbyggd. 

• Visuell validering – Innebär att samtidigt som 
simuleringsmodellen körs kontrolleras om modellen beter sig som 
det är tänkt. 

• Validering av experiment – Säkerställa att experimentprocessen 
generar resultat som är tillräckligt exakta. Innebär främst att ha 
kontroll på warm-up period, simuleringstid och antal upprepade 
körningar (trials). 

• Deterministiskt test – Innebär att simuleringsmodellen körs helt 
utan slumpens inverkan. Det är således enkelt att kontrollera att 
modellen beter sig enligt kalkylerade resultat, exempelvis att det 
antal produkter som lades order på fås ut, eller att 
genomloppstiden är korrekt. 

 
Viktigt att komma ihåg är att inte heller verifiering och validering är 
moment som utförs en gång utan att det är en kontinuerlig process som 
pågår under hela projektet. Exempelvis så sammanställs den konceptuella 
modellen tidigt i projektet och valideras då. Men allt eftersom projektet 
fortlöper och modelleraren lär sig mer och får en bättre förståelse för 
problemet, är det mycket troligt att den konceptuella modellen behöver 
ändras och sedan valideras på nytt.     
 
 

3.4.9 Experiment 
 
Experiment utförs med modellen för att få en bättre förståelse för det 
verkliga systemet och hitta lösningar på problem i detta. 
Tillvägagångssättet att utföra simuleringsexperiment varierar men i 
examensarbetet har det utförts på nedanstående sätt: 

A. Någon typ av idé eller hypotes med experimentet ställs upp, s.k. 
”what if” scenarier. 

B. Mål/syfte med experimentet anges. 
C. Oberoende variabler (experimentella faktorer) och beroende 

variabler (output) bestäms. 
D. Simuleringen körs 
E. Analys av resultaten utförs, lärdom dras, man ändrar i faktorerna 

och utför experiment på nytt, se figur 3:6. 
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Figur 3:6. Metodiken vid experiment med simuleringsmodeller 
 
3.4.9.1 Experimentmetoder 
 
Det finns två typer av experimentering: 
 

• Interaktiv experimentering – Innebär att simuleringsmodellen körs 
och man visuellt tittar på vad som händer och utifrån det beslutar 
sig för lämpliga ändringar att göra i modellen och jobbar vidare 
enligt figur 3:6 ovan. 

• Batch experimentering – Innebär att de experimentella faktorerna 
sätts, simuleringen startas och modellen lämnas under en bestämd 
tidsperiod med syftet att få fram resultat. Efter att tidsperioden har 
simulerats kan resultaten fås fram, i form av kvantitativa data eller 
grafer, direkt i mjukvaran för att se vad som har hänt, dra lärdom av 
det, göra ändringar osv. enligt figur 3:6. 

 
3.4.9.2 Utföra experiment 
 
Två olika infallsvinklar brukar nämnas när det gäller att utföra 
simuleringsexperiment. Dessa är att jämföra olika alternativ eller söka 
efter ett optimum.  

• Jämföra alternativ – I det här fallet finns, precis som namnet 
antyder, oftast ett begränsat antal alternativ som ska jämföras mot 
varandra med någon form av beslutskriterium som grund. Exempel 
kan vara att jämföra huruvida två olika fabrikslayouter klarar att 
uppnå målet för antal tillverkade enheter.  

• Söka efter optimum – I det här fallet finns inga fördefinierade 
alternativ att jämföra. Däremot varieras ett antal experimentella 
faktorer för att hitta det sökta optimumet. Problemet är att det lätt 
kan bli ett stort antal experiment som måste utföras då det kan 
finns många experimentella faktorer som kan sättas till flera olika 
värden. Antalet experiment som behöver utföras beräknas enligt 

Simuleringsmodell 



    21

formeln:  
Antal experiment = antal möjliga värdenantalet experimentella faktorer 

 
3.4.9.3 Bestämma experimentella faktorer 
 
Särskilt om det är ett stort antal experimentella faktorer som kan varieras 
på många sätt är det viktigt att beakta hur viktiga de är sinsemellan, då 
det oftast inte finns tid att pröva alla kombinationer. För att analysera 
faktorerna kan följande tre sätt användas: 

• Dataanalys – Genom att titta på indata kan en idé fås om hur de 
experimentella faktorerna påverkar output. Då indata ofta 
innehåller stora avvikelser i form av slumpen ger detta ingen exakt 
metod men det ger en indikering. 

• Expertutlåtanden – Innebär att man frågar de som är mycket 
insatta i det systemet som simuleras för att få en indikering vad 
som är viktigt. 

• Preliminär experimentering – Innebär att några primära 
simuleringar körs i vilka en uppskattning om hur mycket varje 
faktor påverkar output fås. När detta är gjort fås en bättre idé om 
vilka som bör användas. 

Fördelen med de två första sätten är att de tar mindre tid, men det tredje 
ger i de flesta fall en bättre och mer exakt överblick.  
   

3.4.10 Simul8 
 
De simuleringar som har utförts i detta examensarbete har gjorts i 
simuleringsmjukvaran Simul8 som är en PC-mjukvara för diskret 
händelsestyrd simulering. Det är en programvara för Windowsmiljö och 
gör det möjligt för användaren att göra en visuell bild av systemet som ska 
simuleras genom att rita ut fördefinierade symboler som representerar t 
ex maskiner, köer, lager etc. direkt på skärmen.  
När en modell byggts av systemet kan simuleringar köras. Det är möjligt 
att mata in data för i modellen varje ingående del, t ex bearbetningstid, 
transporttid etc. Flödet i systemet är animerat på skärmen och det är 
således lätt att följa med i vad som händer. Systemets prestanda fås ut i 
form av olika statistiska resultat, t ex tillgänglighet på maskiner, 
väntetider etc. Exempel på layout för en simuleringsmodell i Simul8 ses i 
figur 3:7.    
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 Figur 3:7. Exempel på simuleringsmodell i Simul8 
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3.5 Värdeflödesanalys 
 
Värdeflödesanalys eller processkartläggning (VSM=Value Stream 
Mapping som är det engelska namnet) är ett verktyg som hjälper ett 
företag att förstå flödena i produktionen bättre. Analysen innehåller en 
kartläggning av hela värdeflödet för en specifik produkt eller 
produktfamilj genom hela produktionskedjan. Värdeflödesanalys har sitt 
ursprung hos Toyota och är en metod för att se hur produktionssystemets 
processer ständigt kan förbättras och dess främsta användningsområde är 
vid övergång till Lean-tänkande. Den bygger på att istället för att trycka ut 
stora volymer produkter på marknaden istället låta kunden ”dra ut” den 
produkt i exakt den form som de önskar. För att lyckas med detta krävs ett 
mycket flexibelt produktionssystem med korta ledtider, korta 
omställningstider och med minimala förluster så att varierande produkter 
kan passera genom alla processer från dörr till dörr. 
Tillverkningsvolymerna ska även kunna varieras från dag till dag inom 
vissa gränser. 
 

3.5.1 Metod 
 
Ett första nödvändigt steg är att skaffa sig en bild över det nuvarande 
flödet i produktionen. Ett sätt är att rita in det nuvarande flödet på en 
fabrikskarta för att få en uppfattning. Sedan kan en värdeflödesanalys 
enligt en fastställd metodik utföras. 
Man arbetar med papper och penna för att rita en bild av de material- och 
informationsflöden som produktionssystemet består av. Enkla symboler 
används för lager, bearbetningsprocesser, transporter osv. Efter hand fylls 
data i för de olika processerna t ex ledtid, antal operatörer, kassationer 
etc. Analysen påbörjas i den kundnära delen av systemet och går uppåt 
mot inkommande råmaterial. Metoden gör det möjligt att på ett 
överskådligt sätt: 

• Se hela värdeflödet från dörr till dörr i fabriken 
• Se samband mellan informations- och materialflöden 
• Hjälpa till att identifiera källor till slöseri 
• Fokusera på och prioritera förbättringsåtgärder 
• Rita en karta som ger vägledning till ett framtida bättre tillstånd 

 
 Värdeflödesanalysen inkluderar alla de aktiviteter och processer som 
produkten passerar igenom och resulterar i tre stycken processer:  

• Värdehöjande 
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• Processer som är nödvändiga i nuvarande produktionssystem men 
inte är värdehöjande. 

• Onödiga aktiviteter som inte behövs och således kan slopas 
omedelbart. 

 

3.6 7 former av slöseri 
 
Slöseri är moment som inte tillför något värde till de varor som kunden 
får. Det gäller att fokusera på värdehöjande aktiviteter och eliminera de 
icke värdehöjande för att bli så kostnadseffektiv som möjligt. Man brukar 
prata om 7 former av slöseri: 

• Överproduktion – Tillverka eller göra mer än vad som behövs eller 
tidigare än det behövs. 

• Väntan på att något ska hända t ex information som inte är 
tillgänglig, material som ska komma, utrustning som ska lagas 

• Onödiga transporter – Exempelvis material eller produkter som är 
placerade på avstånd från arbetsplatsen. 

• Felaktiga processer – T ex onödiga kontroller, dubbelarbeten, 
flaskhalsar, att inte ha standardiserade arbetsoperationer. 

• Mellanlager som är större än vad de behöver vara av råmaterial, 
produkter i arbete eller färdiga produkter. Exempelvis tillverka i för 
stora partier. 

• Onödiga rörelser när personalen utför sina jobb. T ex böjningar, 
sträckningar och lyftningar. 

• Tillverkning av produkter med fel eller defekter som medför 
omarbete, kassationer och förseningar. 

 
Orsaker till slöseriet måste identifieras och en aktivitetsplan för att 
eliminera det göras. Aktivitetsplanen bör regelbundet gås igenom på nytt 
för att kontrollera att det som var planerat verkligen genomförts och 
kontroller av resultatet genomföras så att slöseriet inte återuppstår. 
Vidare bör alla dessa steg kontinuerligt gås igenom för att identifiera 
ytterligare slöseri.   

 

3.7 Identifiera förluster 
 
Ett produktionssystem är aldrig perfekt och det finns alltid förbättringar 
att göra. Det är lätt att personer som jobbat med det nuvarande systemet 
under längre tid drabbas av hemmablindhet där processer och rutiner 
accepteras och kan ha svårt att se var förbättringar kan göras. Därför är 
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det av största vikt att saker betraktas med kritiska ögon. Följande 
frågeställningar kan vara bra att tänka på vid en utvärdering och har 
tillämpats i examensarbetet. 
 

• Vad är det som görs och varför görs det?  
• Var görs det och varför görs det just där? 
• Vilken maskin/robot gör det och varför just den? 
• Hur utförs arbetet och varför just så? 
• När utförs det i förhållande till andra moment och varför just då? 
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4 Simuleringsmodellen SOLID 1 
I detta kapitel beskrivs första versionen av simuleringsmodellen, dess 
innehåll och indata. 

    

 
Figur 4:1. Bild av simuleringsmodell 
 
Bilden visar inte hela simuleringsmodellen men innehåller ändå de delar 
som behövs för att beskriva funktionen. Det som inte visas är ett antal 
lager för profiler, orderläggning för kabindelen samt ett antal ”sub-
windows”, men bildens innehåll är tillräckligt för att förstå funktionen. 
Modellen fungerar enligt följande: 
De objekt som är inom de svarta rektanglarna med heldragna linjer 
genererar order för varje duschmodell och delar upp ordern att så att rätt 
antal delkomletter tillverkas. Här samlas också profilerna som ska 
användas in från profillagret (figurerna inuti den blåa punktstreckade 
ellipsen). Ordern läggs därefter i kö. Följer man den röda pilen från 
rektanglarna hamnar man i robotmonteringen (den vänstra figuren) eller i 
den manuella monteringen (den röda figuren). Robotmonteringen tar 
orderna enligt tidsordning dvs att den order med längst väntetid tas först. 
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Vidare hamnar de tillverkade delkompletterna i mellanlager med 
innehållande eftermontering (den övre figuren i rektangeln med 
långstreckade linjer). Sedan packas delkompletterna och övriga profiler på 
de tre packlinjerna (de tre undre figurerna i rektangeln med långstreckade 
linjer). Efter packningen har varje duschmodell ett eget utlager (figurerna 
i den blåa långstreckade ellipsen) dit de skickas.   
Figurerna bredvid pilen med en punkt i början är i turordning uppifrån 
och ner orderkö, kap, lager för kapade profiler, robotbearbetning.   
Kapning och bearbetning av profiler fungerar så att när antalet profiler i 
ett profillager understiger en viss nivå skapas en ny order i orderkön till 
kapen. Vidare tar kapen ordern, utför den och skickar de kapade 
profilerna antingen till lager för kapade profiler eller direkt till 
profillagren innan monteringen. Robotbearbetningen bearbetar profilerna 
i lagret för kapade profiler enligt väntetid och skickar sedan ut dem till 
profillagren innan monteringen. 
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4.1 Konceptuell modell 

4.1.1 Mål med simulering 
• Få fram underlag för att se vilka delar av produktionen som behöver 

djupare genomgång och ge en orientering om hur vidare arbete ska 
ske.    
 

Inputs & Outputs 
 
Experimentella faktorer (oberoende variabler)    

• Orderstorlekar 
• Omställningstider för robotmontering 
 

Output (beroende variabler) 
• Antal producerade duschar inom konfidensintervall 
• Procentuella värden för tillgänglighet, omställningstider, stopptider 

och väntetider för ingående komponenter. (kap, bearbetning, 
solidcell och packning) 

4.1.2 Modellinnehåll 
 

Omfång 
Komponent Inkludera/Uteslut Anledning 
Profiler Inkludera Går igenom hela kedjan 
Glas Uteslut Har separat flöde, ingår 

i montering/ställtider i 
robotcell. 

Order Inkludera Påverkar hela 
systemets funktion 

Manuell montering Uteslut Ett separat flöde, ingår 
ej i robotmonteringscell 

Transporter råmaterial Uteslut Ingår i ställtider 
Profilkap Inkludera Påverkar 

genomloppstiden 
Mellanlager profiler Inkludera Experimentell faktor 
Bearbetning profiler  

- automatisk 
- manuell 

 
 

 
Inkludera 
Uteslut 
 
 

 
Påverkar tiden i 
systemet 
Små volymer, tillräcklig 
kapacitet 
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Bearbetning bågar 
 

 

Uteslut  
Små volymer, kapacitet 
tillräcklig 

Robotmontering Inkludera Påverkar 
genomloppstiden 

Eftermontering Uteslut Utförs under tiden 
delarna härdar 

Mellanlager väggar Inkludera Påverkar 
genomloppstiden 

Packning Inkludera Påverkar 
genomloppstiden 

Borttransport färdiga 
produkter 

Uteslut Utförs av lagerpersonal 

Underhåll/reparationer Inkludera Påverkar 
genomloppstiden 

 
Detaljnivå 
 
Komponent Detalj Inkludera/Uteslut Kommentar 
Order Tillverkningsorder 

 
Inkludera Visar antal och typ 

av dusch som 
tillverkas 
Antal order och 
storlek slumpas på 
veckobasis 

Profiler Modell 
 
Längd 
 
Färg  
 
Antal/pall 

Inkludera 
 
Uteslut 
 
Uteslut 
 
Inkludera 

Varierar mellan 
olika duschmodeller 
Påverkar kaptiden 
marginellt lite. 
Påverkar ej 
genomloppstid 
Påverkar 
lagerstorlekar och 
bearbetningstider 

Mellanlager profiler Storlek Inkludera Output  
Robotmontering Cykeltid 

Avbrott 
 
Omställningstider 
Kassationer 

Inkludera 
Inkludera 
 
Inkludera 
Uteslut  

Fast tid 
Statistisk 
distribution MTBF 
Statistisk 
distribution 
Väldigt få samt att 
tider dessa tar är 
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inkluderade i 
avbrott.  

Kapen Cykeltid 
Avbrott 
Omställningstider 
 

Inkludera  
Inkludera 
Inkludera 
 

Fast  
Statistisk 
distribution 
Statistisk 
distribution 
 

Bearbetning profiler Cykeltid 
Avbrott 
Omställningstider 
Kassationer 

Inkludera 
Inkludera 
Inkludera 
Inkludera 

Fast 
Statistisk 
distribution 
Statistisk 
distribution 
Statistisk 
distribution 

Mellanlager väggar Storlek Inkludera Output  
Packning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cykeltid (inkl 
rentorkning, raster, 
materialframtagnin
g, ev. 
eftermontering) 
 
Packning och 
borttransport till 
torget 

Inkludera 
 
 
 
 
Inkludera 

Statistisk distr.  
 
 
 
Ingår i 
packningstiden och 
kommer ev. ingå 
som experimentell 
faktor för 
bandningssystem 
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4.1.3 Antaganden 
• 40 timmars arbetsvecka antas 
• Personal antas alltid finnas tillgänglig. 
• Eftersom andra varianter än SOLID körs i kap/bearbetning görs en 

procentuell tillgänglighet för dessa när de kan antas användas till 
SOLID 
 

4.1.4 Förenklingar 
• Packning av påsar med tillbehör, som utförs med terapiarbete 

utesluts och antas alltid finnas på plats. 
• Eftermontering är inkluderad i den tid som delkompletterna måste 

härda. 
• Glasets flöde analyseras separat utan simulering. 
• Duschmodellernas olika glasvarianter, färg på profiler, olika 

bredder utesluts.  
• Den manuella monteringen av SV och SVR-dörrar ingår i flödet 

men tider etc. tas inte med som utdata. Däremot är allt 
materialflöde och delkompletter med i systemet. 

 
 
 

4.2 Byggande och validering av simuleringsmodell 
 

Modellen byggdes i små steg och tester utfördes efter varje steg för att 
visuellt säkerställa korrekt funktion. Kap/bearbetningsdelen och 
montering/packningsdelen byggdes och validerades först var för sig och 
sedan tillsammans.  
 

4.2.1 Validering 
När de båda delarna var klara utfördes ett deterministiskt test, (dvs. ingen 
typ av slump var inlagd i modellen,) först på respektive del och sedan efter 
att delarna byggts samman. Order lades på ett speciellt antal duschar av 
varje modell och kontroller utfördes att: 

• Rätt antal delkompletter till varje modell tillverkades enligt order 
• Att rätt mängd material försvann från respektive lager 
• Att varje delkomplett fick härda minst fyra timmar efter 

tillverkning innan packning 
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• Att samma antal duschar fanns i utlager som hade lagts order på 
• Att summan av varje cykeltid genom systemet var tiden i systemet 

för duschmodellen. 
 
I nästa steg validerades hela modellen. Modellen har visuellt validerats av 
personer med kunskaper om tillverkningssystemet samt att en jämförelse 
med historiska data har utförts. Kontroll av följande moment har ingått: 

• Antal tillverkade enheter av varje duschmodell 
• Omställningstid robotmontering 
• Stopptid robotmontering 
• Orderkvantiteter för varje modell 
• Antal färdiga produkter av varje modell 

 
 
 
 
Data för verkligt system under 22 veckor 2005: 
Moment Data 
Antal tillverkade produkter 

• SVH 
• SVP 
• SVS2 
• SVS3 
• SVR 

 
2021 st 
2657 st 
1172 st 
1340 st 
1533 st 

Omställningstid robotmontering 
(snitt) 

18,91 % 

Stopptid  robotmontering (snitt) 17,6 % 
Antal lagda order 

• SVH 
• SVP 
• SVS2 
• SVS3 
• SVR 

 
59 st 
47 st 
47 st 
45 st 
35 st  

Antal packade färdiga produkter 8723 st 
Tabell 4:1 Historiska data från produktionen 
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Data från simuleringsmodellen från en simulering innehållande 10 trials: 
 

Simulation Object Performance Measure -95% Average 95% 
Robotmontering Waiting % 5.29 7.99 10.69 

 Working % 52.77 55.62 58.48 
 Stopped % 17.55 17.89 18.22 
 Change Over % 17.82 18.48 19.14 

Lager SVH Number Completed 1847 1977 2106 
Lager SVP Number Completed 2182 2353 2524 
Lager SVR Number Completed 1264 1404 1544 
Lager SVS2 Number Completed 1150 1191 1232 
Lager SVS3 Number Completed 1332 1409 1486 

Order SVH2 Number Entered 54 59 64 
Order SVP Number Entered 42 45 47 
Order SVR Number Entered 29 34 39 
Order SVS2 Number Entered 35 40 44 
Order SVS3 Number Entered 35 40 44 

Packningen Number Completed Jobs 8103 8436 8768 
Tabell 4:2 Data från simulering 
 
Om historiska data från tabell 4:1 ligger inom konfidensintervallet för de i 
tabell 4:2 har simuleringsmodellen ansetts vara valid för ändamålet. En 
intressant sak är posten ”waiting” för robotmonteringen, vilken visar att 
mellan 5 och 10 % av tiden på något sätt inte dokumenterats under 
tidsperioden. Anledningen till det är antagligen vissa längre stopp för 
service och justeringar utfört av leverantören till utrustningen som inte 
tagits med i stopptiderna då de inte kan anses som normala stopp. 
 

4.3 Insamling av data 
 

Data som använts till modellen är insamlade under en 22 veckor lång 
period första halvåret 2005. Ett så kallat TAK-uppföljningssystem används 
sedan årsskiftet 2004-2005 på företaget för de i modellen inblandade 
processerna med undantag av packningslinjen. Data för omställningar, 
olika typer av stopp och tidsåtgången för dessa samt kvalitetsutfall 
dokumenteras av operatörerna. De finns arkiverade och har gåtts igenom 
och analyserats. För kapen och robotbearbetningen har efter samtal med 
operatörer, framkommit att de i många fall inte dokumenterar särskilt 
noga i TAK och därför har data för dessa samlats in genom intervjuer och 
tidtagningar i produktionen. 
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Data för cykeltider, orderstorlekar och olika arbetsmoment finns i många 
fall dokumenterade, dock inte alltid på den formen som krävts för 
simuleringar, men har i samråd med berörd personal modifierats till rätt 
format. Data som inte funnits tillgängliga har antingen samlats in under 
projektets gång eller uppskattats. 
Alla olika indata har diskuterats med operatörer för att bekräfta 
dokumenterade uppgifter och hitta eventuella andra moment som ingår 
och måste tas hänsyn till. 
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4.3.1 Robotmonteringscell 
 

• Omställningar 5-40 min – Bygger på av operatörer insamlade data 
och slumpas med en fördelning.  

• Småstopp 5-35 min – Bygger på insamlande av data från 
stopprapportering och har en fördelning som slumpar MTBF och en 
som slumpar reparationstid. 

• Cykeltiden 1,188min – Är konstant och raster på förmiddag och 
eftermiddag är inkluderade. Utan raster är cykeltiden 0,75 minuter. 

• Mellanlagring delkompletter – Lagras runt fyra timmar innan 
vidare hantering sker eftersom limmet som används för fastsättning 
av profiler på glaset bör härda i ungefär fyra timmar innan vidare 
hantering. 

4.3.2 Packning 
• Cykeltiden 4,5-6,5 min – Bygger på tidigare tidsstudier av varje 

duschmodell och intervjuer med personalen på packlinjen och med 
underlag från det har en statistisk fördelning som slumpar 
packningstiden tagits fram. Även raster, framtagande av material, 
borttransport av pallar till torget samt andra småstopp är inräknade 
i den här tiden.  

• Omställningar ungefär 20 min – Bygger på tidtagning och 
intervjuer med personalen och tiden slumpas med statistisk 
fördelning. Ingår framkörning av nytt material och byte av 
emballage.  

 

4.3.3 Kapen 
• Cykeltiden – Bygger på tidigare tidsstudier av varje profiltyp och 

antas konstant. 
• Omställningar ca 3h/vecka – Bygger på intervjuer med personalen 

och slumpas med statistisk fördelning för varje omställning.  
• Tillgänglighet – Ett problem med kapen är att den används till 

andra profiler och kan därför bara antas användas ungefär 30 % av 
tiden för SOLID-profiler. Siffran bygger på en studie av 
tidfördelningen i kapen.  
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4.3.4 Robotbearbetning 
• Cykeltiden 27 sek – Tidsstudier finns för några få profiltyper. 

Eftersom bearbetningen är i princip lika för alla profiltyper antas 
den vara konstant 27 sekunder för samtliga modeller i det här 
skedet.   

• Omställningar 15-20 minuter – Bygger på intervjuer med 
operatörer och slumpas med statistisk fördelning.  

• Tillgänglighet – Eftersom robotbearbetningen har en arbetstid från 
07.00-22.00 och har ungefär samma tillgänglighet som kapen för 
SOLID sätts tillgängligheten för en 8 timmars dag till 52,5 %. 

 
 

4.3.5 Order 
• Orderintervall duschväggar – Är specifikt för varje duschmodell 

och slumpas. Bygger på insamlade data från planeringen. 
• Orderstorlekar duschväggar – Är specifikt för varje duschmodell 

och slumpas. Bygger också på insamlade data från planeringen 
• Order kap – I modellen läggs de enligt beställningspunkter i lagret 

för varje specifik profil. Inget exakt system finns i dagsläget utan 
utförs på ”känsla” hos planerarna. Efter samråd med planeringen 
har dock ett system kunnat uppskattas när order läggs och hur stora 
de är och kommer att undersökas om de funkar i simuleringar.  

• Beställningspunkter profiler – Se bilaga 4.   
 

4.4 Statistiska fördelningar 
 
För att anpassa statistiska fördelningar till insamlad data har tre metoder 
använts.: 

• Programmet Statfit som är en mjukvara avsedd att användas till just 
det ändamålet. 

• Möjligheten att göra egna fördelningar i Simul8. 
• Med hjälp av litteratur inom statistik hitta fördelningar som kan 

tänkas passa. 
 
Den ursprungliga idén var att försöka få fram bra fördelningar till alla 
data med hjälp av Statfit. I vissa fall gick det inte att hitta någon 
fördelning som var tillräckligt bra och då användes i första hand 
möjligheten i Simul8 och i enklare fall med en uppskattning med stöd i 
litteraturen. Detaljerade indata med fördelningar finns i bilaga 1. 
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4.5 Antal simuleringar 
 
Konfidensintervallmetoden har använts på antalet producerade enheter av 
varje duschmodell. En avvikelse på 5 % har ansetts godtagbar. Tabell och 
graf visar resultatet för SVS3. Samma test har utförts på övriga 
duschmodeller och det visade sig att SVS 3 var den modell som behövde 
flest körningar (10 st) för att klara en avvikelse på 5 %. Således kommer 10 
st trials att köras för alla experiment.    
 

 Antal 
Ack. 

medel Standard Undre Övre % 
Simulering producerade värde avvikelse intervall intervall avvikelse

1 1061 1061,00 n/a n/a n/a n/a 
2 1059 1060,00 1,414 1047,29 1072,71 1,20% 
3 960 1026,67 57,744 883,22 1170,11 13,97% 
4 1125 1051,25 68,119 942,86 1159,64 10,31% 
5 1216 1084,20 94,386 967,00 1201,40 10,81% 
6 1064 1080,83 84,823 991,82 1169,85 8,24% 
7 1075 1080,00 77,464 1008,36 1151,64 6,63% 
8 1188 1093,50 81,249 1025,57 1161,43 6,21% 
9 1162 1101,11 79,357 1040,11 1162,11 5,54% 
10 1066 1097,60 75,638 1043,49 1151,71 4,93% 

Tabell 4:3. Data för konfidensintervallmetoden 
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Figur 4:2. Grafisk illustrering av konfidensintervall metoden för SVS3 
 
 



    38

Typ av simuleringsmodell 
 
SOLID-modellen är av typen non-terminating. 
 
Warm-up och initialvärden 
 
En warm-up period på 1 vecka används samt att initialvärden i form av att 
en pall profiler av varje sort finns i lager vid uppstarttillfället. 
 
Simuleringstid: 22 veckor, eftersom det är under den tidsperioden indata 
har insamlats. 
 

4.6 Beslut om områden för vidare arbete 
 
Då SOLID-tillverkningen under examensarbetets gång skulle 
kompletteras med SOLID2 utfördes ingen experimentuppställning för fas 
1. Simuleringsmodellen användes som stöd för att hitta de områden att 
jobba vidare med under fas 2 och även för att hitta experimentella 
faktorer till SOLID2. De områden som beslutades jobba vidare med är: 

• Materialhantering 
• Ställtider för SOLID-cell 
• Packningen 
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5 SOLID-cellen 
Detta kapitel beskriver problemen i användandet av monteringscellen 
samt förbättringsåtgärder. 
 

SOLID-cellen är installerad i det gamla systemet av materialförsörjning 
som är anpassat för den manuella monteringen av andra duschmodeller 
och har varit i bruk under många år. En brist är att inga förändringar har 
gjorts för anpassning till automatiserad tillverkning och systemet 
tillgodoser inte kraven som cellen kräver för att utnyttjas effektivt. 
Anledningar som identifierats till detta är: 

• hanteringen av material, internlogistiken runt cellen 
• bristfälliga arbetsrutiner för omställning 
• bristfälligt fokus på att utnyttja tiden för att cellen ska gå, 

exempelvis under raster 
 

Det största problemet som kommer ur detta är omställningstiderna som är 
närmare 20 % av den tillgängliga tiden, vilket medför att det läggs runt en 
dag i veckan på omställningar på en tillverkningscell som anses mycket 
flexibel och det är inte acceptabelt.  
Tidsstudier har visat att en operatör kan göra ett helbyte (fullständig 
omställning) på ungefär 14 minuter då inräknat de moment som verkligen 
behöver ingå i en omställning. För att den tiden ska kunna uppfyllas krävs 
att nedanstående förbättringar angående materialhanteringen är 
implementerade. För att kunna uppfylla omställningstider på mellan 7 och 
12 minuter (där 12 minuter är helbyte och 7 minuter en mindre 
omställning), föreslås även att en av de operatörer som eftermonterar ska 
vara behjälplig på SOLID-cellen 50 % för att hjälpa till främst vid 
omställningar. Uppgiften för eftermontören blir främst att sköta 
hanteringen av material runt cellen vid omställning. För att det ska ske så 
effektivt som möjligt bör det göras med följande instruktion i åtanke: 
 

• Utbanan ska vara tillräckligt tom för att nya delkompletter ska 
kunna tillverkas.  

• Profiler för nästa ställ, hämtas under drift och ska vara placerade på 
avsedd plats i hylla 4. 

• Den första pallen med profiler tas från sin plats i robotcellen och 
ställs på arean ”area avsedd för profiler vid byte” bredvid 
robotcellen. 

• Pall med profiler för omställningen tas i hylla 4 och placeras på 
avsedd plats i robotcellen. 
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• Ovanstående steg upprepas för det antalet pallar med profiler som 
ska bytas. 

• Eventuella övriga instruktioner från robotoperatören utförs. 
• När robotcellen återigen är i drift placeras pallarna på sina 

respektive platser i pallställen. 
• Profiler för nästa omställning placeras i hylla 4. 

Det är robotoperatörens uppgift att informera eftermontören så att 
uppgifterna kan skötas smidigt. Vidare är det lämpligt att robotoperatören 
sparar de i omställningen ingående uppgifter som inte kräver 
specialkunskaper till sist så kan de utföras av eftermontören i mån av tid. 
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6 Materialhantering 
Detta kapitel beskriver materialhanteringen som används i 
tillverkningen av SOLID. En beskrivning av problemen ges samt 
föreslagna åtgärder för förbättringar. 
 
Materialhantering och internlogistik är två bitar som efter att 
nyinvesteringar i maskiner (SOLID-cellen exempelvis) gjorts och nya 
produkter börjat tillverkas blivit eftersatta och inte följt med utvecklingen. 
Vid frågor till tillverkningspersonalen rörande dessa områden svarar de 
oftast med en suck eller med frågan; Vilken internlogistik? 
Alltså kan sägas att det är ett problem och de flesta är medvetna om det. 
De delar av materialhanteringen som är kritiska är hanteringen av glas, 
profiler och delkompletter. Nedan följer en redogörelse för hanteringen av 
varje del med föreslagna åtgärder. 
 

6.1 Glas 
 

Hanteringen av glaset till duschväggar och kabiner görs på samma sätt 
som ”man alltid har gjort” under många år av manuell duschtillverkning av 
andra modeller.  
Glaset lagras på pallar och av utrymmesskäl i ett tält utanför fabriken. 
Operatörerna beställer det glas de behöver och det levereras av personal 
från förråd till den så kallade slussen (se fabrikslayout i bilaga 7 där den 
benämns ”kallager”) där operatörerna själva hämtar det när det ska 
användas.  
När operatörerna gjort en beställning av glas, samlar en truckförare med 
eldriven truck ihop glaset enligt order och ställer det utanför 
verktygsverkstaden. Härifrån transporteras det med större och snabbare 
dieseldrivna truckar till slussen.  
Ofta använder inte produktionen allt glas på pallen (beroende på 
orderstorlekar för duschar) utan den måste också returneras till slussen 
med det överblivna glaset för vidare transport tillbaka till tältet. Det 
förekommer också att det är några glas extra (3-5 stycken) utöver angivet 
antal på pallarna, vilket medför att när pallen borde vara slut, finns ju 
dessa fortfarande kvar och måste hanteras på nytt i systemet.  
 

6.1.1 Problem 
När glaset är placerat i slussen ställs det dit i den ordning som det 
kommer, vilket medför att det inte är någon ordning på det och således en 
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rad av hanteringssteg i form av omflyttningar etc. för att få fram den pall 
som önskas. Detta är en rad onödiga aktiviteter som borde slopas direkt. 
Vidare blir det för operatörerna en hel del transporter av pallar fram och 
tillbaka till slussen varje gång glaset ska bytas. Allt detta tar tid och en tre 
veckors lång studie av den tid som operatörerna lägger på glashantering 
visade följande: 
 
Vecka 1 22,9% 
Vecka 2 12,6 % 
Vecka 3 15 % 
Snitt 16,8 % 
Tabell 7:1. Tidsåtgång för glashantering 
 
Tiderna varierar lite pga. de order som körs och hur mycket glas det har 
varit på varje pall. 16,8 % av en arbetsvecka är ungefär 6 timmar och 45 
minuter vilket är nästan en hel arbetsdag. Tider för glashanteringens 
moment: 
 
 
Transporter: 

Från cell till sluss: 35-55 sek beroende på trafik 
Retur av tom pall till avsedd plats utanför slussen: 60-70 sek 

 
Placering av glaspall på karusell: 

Ungefär 1 minut från att trucken är på plats vid cellen och till att pallen 
placerats i karusellen. 

 
Omflyttning av glas i sluss: 

Är lite beroende på antalet pallar. Ofta försöker operatören ordna 
pallarna enligt den ordning som de ska användas i robotcellen efter 
varje glasleverans och tiden är någonstans mellan 10 och 25 minuter.  

 

6.1.2 Åtgärder 
 

Istället för den gamla hanteringen med att placera glaset i slussen bör det 
placeras direkt inne i fabriken. De tre hyllraderna vid hylla 5, totalt nio 
hyllplatser är reserverade för glaspallar (se layouter bilaga 2). Det är på 
grund av att de glaspallar som främst används till de bredare glasen är för 
höga, så att de inte ryms i ett pallställ med fyra platser på höjden och 
därför är det bara tre. Den högre palltypen används även ibland till smala 
glas varför det är svårt att exempelvis reservera några platser just för den 
högre varianten.  
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Operatörerna får som tidigare beställa in glas men det levereras in till 
pallstället istället för till slussen. För leveransen föreslås två alternativ. 
 
6.1.2.1 Alternativ 1 
 

Istället för hanteringen med att plocka ihop ordern och ställa glaset 
utanför verktygsverkstaden för vidare transport, ska truckföraren med 
eldriven truck transportera glaspallarna genom transportgången i 
fabrikens norra del via uppställningsplats för pressverktyg och 
truckladdningsdepå, svänga höger efter kantvikningsgruppen för vidare 
transport ner till de föreslagna pallställen för glas (se bilaga 2). Den här 
vägen blir ungefär halva transportsträckan jämfört med den tidigare. 
Eventuella returpallar kan av operatörerna exempelvis placeras på torget, 
eller på sedan tidigare avsedd plats.  
 
6.1.2.2 Alternativ 2 
 

Då det också framkommit att det trots förkortad transportsträcka genom 
fabriken i alternativ 1 kan det vara problem att frigöra truckföraren med 
eldriven truck för transporter, föreslås även följande: 
Truckföraren med eldriven truck samlar ihop glaset enligt order och 
placerar det utanför verktygsverkstaden. Härifrån transporteras 
glaspallarna till slussen med dieseltruck och väl på plats där, hämtar 
truckföraren med eldriven truck pallarna och placerar dem på avsedd plats 
i pallställ (se bilaga 2). På detta sätt sparas transporttid då dieseltruckarna 
är mycket snabbare och kan transportera flera pallar åt gången. 
  

Med dessa åtgärder elimineras helt den fulltständigt onödiga hanteringen 
av pallarna i slussen och nästan all transport fram och tillbaka för 
operatörerna. Dessutom om operatören slipper lägga tid på onödiga 
glastransporter, kan han/hon ägna sig åt andra uppgifter samt ha bättre 
koll på robotcellen. Även om glaset hämtas och hanteras under tiden 
robotcellen går, så hindrar det ju operatören att utföra andra uppgifter 
vilka senare ofta orsakar ett stillestånd hos robotcellen. De returpallar som 
uppkommer på grund av att pallen innehåller (3-5) glas mer än angivet bör 
skrotas istället för att på nytt hantera dem genom systemet. 
 
Ytterligare ett steg mot förbättrad glashantering är att tänka sig att bygga 
en ”glassluss” där det idag är läkarmottagning (se röd pil på layout i bilaga 
7). Det skulle då bli ett pallställ för glas som fylls på utifrån och 
operatörerna hämtar pallarna från insidan i samma ställ. För att sedan ta 
hand om eventuella returpallar kan de antingen ställas i en rad på golvet, 
bredvid pallstället för retur, eller också ha en rullbana att placera dem på. 
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Nackdelen med detta är att det kräver vissa investeringar i form av 
ombyggnader av läkarmottagningen till sluss samt en eventuell rullbana.   
 
 

6.2 Profiler 
 
Profilerna levereras i långlängder om ca 6 m i så kallade sängar, vilket är 
en typ av specialemballage. Planeringen kan i sitt datasystem, se hur lång 
tid materialet som finns i systemet klarar att täcka av order enligt prognos. 
Vad som ska köras när och hur görs lite på känn, och pga. av något 
bristfällig kommunikation mellan kap/bearbetning och planering, är inte 
orderstorlekar, tidpunkter för utförande etc. alla gånger de bästa. 
 

6.2.1 Problem 
 
Operatörerna i kapen, kapar upp profiler enligt order och om profilerna 
ska bearbetas placeras de vanligen hyfsat nära bearbetningen. Efter 
bearbetning så placeras profilerna så nära monteringen som möjligt där 
det finns plats. Ska de däremot inte bearbetas ställs de så nära 
monteringen som möjligt även i detta fall om det finns plats.  
Det stora problemet är att det ofta inte finns någon plats att ställa pallarna 
på, utan operatörerna får cirkulera runt i hela fabriken tills de hittar en 
plats och sedan ställa pallen där. Detta får till följd att ingen vet var 
någonting står, det går bara att se i datasystemet att sakerna ska finnas, 
och det blir således mycket tid som får läggas på att leta rätt på material 
och mycket onödig tid som läggs på att hantera det. Då och då händer 
också att datasystemet säger att materialet finns men ingen lyckas hitta det 
vilket får till följd att panikorder får läggas och profilerna kapas upp och 
ev. bearbetas ofta med stopp i monteringen som följd. Vanligtvis dyker 
profilerna upp några veckor senare, eller också har något misstag gjorts i 
inrapporteringen men eftersom ingen vet var någonting ska vara, är det 
svårt att hålla kontroll på det.  
 

6.2.2 Åtgärder 
 

För att ordna profilförsörjningen på ett effektivare sätt har ett koncept 
tagits fram. Fabrikslayouten i bilaga 2 visar idén. Hyllorna 1, 2, 3 och 7 
samt delar av hyllorna 5 och 6m är avsedda för profiler som ska användas i 
monteringen och kommer fortsättningsvis att kallas profillager för 
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montering. Varje hylla finns uppritad i detalj i bilaga 2. Grundidén är att 
var sak har sin plats, inte ställs där det finns plats, och hyllorna ska märkas 
upp.  
Eftersom varje profil finns i färgerna vit och natur, finns det alltid minst 
två platser för varje sort. Vissa profilsorter har tre hyllplatser, några fyra 
och några fler än fyra. Det beror på hur många profiler som ryms i varje 
pall och hur mycket profilsorten används. Ju frekventare användning, ju 
fler hyllplatser. Information om det finns i tabeller i bilaga 4 och i 
fabrikslayout i bilaga 2. 
Alla hyllplatser som avsatts till profiler används sedan tidigare till SOLID 
artiklar av någon sort.  
 
Tanken är också att försörjningen av profiler i lagren ska ske med hjälp av 
beställningspunkter. Detta innebär att när antalet profiler i lager av en viss 
sort understiger nivån för beställningspunkten är det dags att lägga en ny 
order på den profilen. För att lösa detta i tillverkningskedjan föreslås 
följande: 
 
Kap 
 
En säng med långlängder räcker till mellan en och en och en halv pall med 
kapade profiler. Så länge operatörerna vid kapen kan kapa upp hela 
sängen och inte behöver plasta in och köra ut den på lagret igen (vilket är 
mycket tidsödande), spelar det inte ingen större roll vilken profilsort som 
kapas. 
 
Bearbetning 
 
Mellan de olika profilsorterna som bearbetas till SOLID är det inte några 
större omställningar med undantag av främre stolpe (0601201(-2)). 
Således blir det inte något problem att bara bearbeta en pall av en 
profilsort och sedan byta med tanke på omställningstiden.  
Principen för systemet visas i bild 7:1. Som kan ses finns kap, bearbetning, 
lager för profiler för montering samt buffert med. Placering av bufferten i 
fabriken var i skrivandets stund inte klar pga. ombyggnationer och 
komplettering med flera pallställ i fabriken men i något av pallställen i 
bearbetningscellens närhet är lämpligt. Bufferten på ett antal pallplatser 
måste finnas annars blir systemet med märkta pallställ oflexibelt.   
När antalet profiler går under nivån för beställningspunkten, hämtas 
eventuell pall i buffertlagret och ställs på för profilen avsedd plats i 
profillager för montering. Finns ingen pall med profiler läggs en order till 
kapen om att kapa upp en säng och även till bearbetningen att bearbeta 
dem, om de ska bearbetas. För flexibilitetens skull är tumregeln att inte 
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kapa upp mer än en säng långländer åt gången. När kapning och eventuell 
bearbetning är utförd körs en av pallarna till avsedd plats i profillager för 
montering och den andra placeras i bufferten (om nu inte båda får plats i 
profillagret). Vad det gäller profilen främre stolpe, har mer plats avsatts 
varför det istället är möjligt att tänka sig att kapa flera sängar åt gången 
och således slippa omställning i bearbetningscellen.  
För data angående beställningspunkter för de olika profilsorterna se bilaga 
4.   
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Figur 7:1. Grafisk beskrivning av försörjning av profiler 
 
 
För att använda ovanstående system kan nedanstående synpunkter vara 
bra att ha i baktanke: 

• Med varje profil på sin plats och beställningspunkter blir det lätt att 
kontrollera kvantiteten profiler gentemot datasystemet. Finns det 
exempelvis inga profiler i pallstället eller i bufferten så finns det 
inga kapade. 

• Systemet kan inventeras snabbt och enkelt då man vet var sakerna 
står. 

• Det är viktigt att alla inblandade i tillverkningskedjan är medvetna 
om hur systemet fungerar.  
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6.3 Delkompletter 
 

6.3.1 Problem 
 
Efter att delkompletterna kommer av utmatningsbandet från robotcellen 
ska det med undantag av några få modeller eftermonteras vissa detaljer 
för att sedan mellanlagras i väntan på packning. I dagsläget hinns det inte 
med att eftermontera i samma takt som robotcellen producerar vilket 
medför att delkompletterna måste placeras någonstans innan de 
eftermonteras, hämtas där, eftermonteras och sedan på nytt placeras i ett 
pallställ i väntan på packning. Det är precis samma problem här som i 
fallet med profilerna att det finns dåligt med utrymme och ingen avsedd 
plats att lagra dem på. Således placeras även delkompletterna där det 
finns plats och det innebär att de kan hittas i hela fabriken och även 
utanför i vissa fall. Naturligtvis medför det även här mycket onödig 
hantering och transport. 
 

6.3.2 Åtgärder 
 
Hyllplatser i hylla 6, hylla 8 och platserna vid packningslinjerna, totalt ca 
60 stycken, är reserverade för delkompletter. Att 60 stycken är 
reserverade beror på följande: Om exempelvis en order om 200 stycken 
SKH-kabiner (där varje kabin innehåller 8 stycken delkompletter) ska 
köras och det rymmer 20 st delkompletter på varje pall går det åt 60 
stycken pallplatser.  
Det är naturligtvis så att reserverade hyllplatser i närheten till robotcellen 
och packningen ger bättre överblick samt minskad hantering. 
 
 
Att så mycket tid läggs på att leta och hantera material helt i onödan är 
naturligtvis inte på något sätt acceptabelt. Som nämnts tidigare är 
materialhanteringen den största anledningen till de oacceptabelt höga 
omställningstiderna. För att råda bot på den ineffektiva hanteringen krävs 
ordning och reda i fabriken samt bättre kontroll på profilflödet. 
På den nya fabrikslayouten, som implementeras samtidigt som SOLID 2, 
illustreras åtgärder för en effektivare hantering runt SOLID-cellen.  
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6.4 Tillbehör 
 
Tillbehör i form av detaljer för eftermontering och tillbehörspåsar har 
reserverad plats i hylla 4, hylla 5 och hylla 6. De tre nedersta pallplatserna 
i hylla 6 är reserverade för pallar med kartonger med detaljer som ska 
eftermonteras. Högst uppe i hylla 4 står pallar med tillbehörspåsar och är 
placerade här eftersom de fylls på i kvantiteter om ca 300 stycken åt 
gången vid packningen så det sker inte särskilt frekvent. Den smala raden 
i hylla 5 är för pallar med tillbehörspåsar placerade i djupled. 
 
 

6.5 Sammanställning materialhantering 
 
Det som är gjort är egentligen att var sak har sin plats. Den allmänna 
åsikten bland personalen att det inte finns någon plats för något och 
således helt omöjligt att ha någon form av system. Layouten visar att så 
inte är fallet. De flesta hyllplatser som i layouten är reserverade för 
SOLID-detaljer existerar i själva verket även innan ombyggnaden och på 
dessa platser står detaljer som används till just SOLID, dock har några 
platser tillkommit eftersom ett hyllställ om 24 platser till köpts in.  
Det är också så att de platser som finns, utnyttjas ganska dåligt. 
Exempelvis står låga pallar ofta i ställ som är avsedda för höga pallar. 
 



    50

7 Packningen 
Detta kapitel behandlar packningsmomenten av SOLID, momenten med 
förbättringspotential samt föreslagna åtgärder för förbättring 
innehållande utredning av ett automatiskt pallbandningssystem samt 
kalkyl för investering av ett sådant. 
 

Packning är en process som egentligen inte tillför något värde till kunden, 
men är ändå nödvändig och ska naturligtvis vara så effektiv som möjligt. 
I den nya fabrikslayouten packas duschar och kabiner manuellt på tre 
stycken packningslinjer (1 lina för SV och bakstycken till kabiner på annan 
plats i fabriken) jämfört med en lina eller ibland två i den gamla layouten. 
Packningen utförs av två stycken operatörer som plockar i delkompletter 
och tillbehör (övriga profiler, instruktioner, tillbehörspåsar etc.) i 
kartonger, placerar kartongerna på en pall på högkant (4st/pall), bandar 
pallen och transporterar den manuellt till det så kallade torget, där 
personal från färdigvarulagret senare hämtar den. 
Vid en analys för att identifiera slöseri i packningsprocessen fås att det är 
momenten som utförs efter att kartongerna är placerade på pallen som kan 
betraktas som slöseri och enklast och snabbast kan elimineras. Momenten 
som utförs efter att de fyra kartongerna är placerade på pallen är: 

• Lyftbordet på vilket pallen står hissas till upprätt läge. 
• Lite lim droppas mellan kartongerna (för bättre stabilitet vid 

höjdstapling). 
• En masonitskiva placeras på ovansidan kartongerna 
• Pallen bandas med två stycken plastband. 
• Lyftbordet sänks ner till golvnivå. 
• Pallen transporteras med handtruck till torget. 
• En ny pall placeras på lyftbordet och det hissas upp till 

arbetshöjd. 
 

Tiden för dessa moment efter att limmet droppats mellan kartongerna är 
ungefär fyra minuter. Under dessa moment stannar packningen upp 
eftersom en operatör ägnar sig åt just bandning och borttransport.  
Processen med bandning tillför inget värde men är nödvändig, men 
borttransporten till torget är en onödig aktivitet, som inte tillför något 
värde, och borde slopas direkt.  
För att befria operatörerna från bandning/borttransportmomentet och få 
ett bättre flyt i packningen är ett alternativ, till att en av 
packningsoperatörerna ska banda och transportera bort pallar, ett 
automatiskt bandningssystem med rullbanor där pallarna efter bandning 
hamnar i en buffert med plats för i storleksordningen 6 stycken pallar. 
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Två layouter för detta föreslås: 
 

7.1 Layout 1 
 
I den första funkar det så att operatörerna genom en ”vinkelramp” får upp 
kartongerna på högkant och därefter placerar dem på pallen istället för att 
som idag använda vinkelbordet som ju tar en del tid. Med 
bandningssystemet reduceras momenten till att lim droppas mellan 
kartongerna, masonitskivan placeras ovanpå och sedan skickas pallen 
automatiskt iväg på rullbanan till bandning och sedan ut i bufferten. 
Nackdelen med den här lösningen är att det krävs en modul som roterar 
pallarna 90 grader innan de transporteras in i pallbandaren, se layout 1 i 
bilaga 3.  

7.2 Layout 2 
 
I den andra varianten (se layout 2 i bilaga 3) placeras kartongerna och 
pallen vinkelrätt mot vad kartongerna låg på packningsrullbordet. För att 
lyckas med detta krävs att operatörerna har en vakuumlyft för att lyfta de 
färdiga kartongerna och placera dem på högkant på pallen vinkelrätt mot 
riktningen på rullbordet. När alla kartongerna är placerade på pallen 
upprepas samma procedur som i ovanstående variant. Fördelen här är att 
pallarna kommer i rätt läge för pallbandaren och således behövs ingen 
roterare.     
Offert och kalkyler för de båda systemen ses i BILAGA 8 
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8 SOLID 2 
Detta kapitel innehåller komplettering av den första simuleringsmodellen 
för SOLID2 och redovisning av experimentuppställning och resultat av 
dessa.  
 
SOLID 2 projektet innehåller implementering av kompletterande 
tillverkning av duschkabiner och SV-väggen (som tidigare monterats 
manuellt) i SOLID-cellen. Det betyder i praktiken att SOLID-cellen 
kompletterats för att klara fyrsidig montering vilket krävs för modell SV 
(som tidigare monterats manuellt) och bakstyckena till duschkabinerna.  
Simuleringsmodellen för SOLID2 är kompletterad med ovanstående 
tillägg, samt de förbättringar som framkommit inom de områden som 
identifierades i första fasen av examensarbetet   
 

8.1 Konceptuell modell SOLID 2, komplettering till första 
modell 

8.1.1 Beskrivning 
 
Den första simuleringsmodellen innehållande produktionssystemet fram 
till ombyggnaden ska kompletteras med detaljerna till SOLID 2 dvs. 
fyrsidig montering av bakstycken till kabiner, fyrsidig montering av modell 
SV i SOLID-cellen samt komplettering av nya profiler till kabinerna i kap 
och bearbetning. Även eftermonteringen kommer att läggas till mer 
detaljerat för att undersöka personalbehovet.   
 

8.1.2 Mål med simulering 
• För bestämd årsprognos få fram vilka orderstorlekar som behöver 

köras av de olika duschmodellerna för att klara produktionen på 
dagtid med de förbättrade förutsättningarna, samt visa vilken 
output som är möjligt för olika orderstorlekar.   

• Visa resultatet de ”nya ställtiderna” ger på output. 
• Visa resultatet av vad ett packningssystem med automatisk 

bandning ger på output. 
• Få fram hur många personer som behövs för att packa med 

respektive utan bandningssystem. 
• Få fram hur stor tillgänglighet som behövs i kap och 

robotbearbetning för att klara SOLID-produktionen enligt prognos. 
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• Få fram antalet operatörer som behövs för eftermontering. 
• Visa vad förbättrade stopptider gör för output. 

 
 

8.1.3 Input & Output 
Experimentella faktorer (oberoende variabler) 

• Orderstorlekar för varje dusch/kabin 
• Omställningstider i SOLID-cell 
• Variation av stopptider i SOLID-cell 
• Tider för packning med automatiskt bandningssystem 

 
Output (beroende variabler) 

• Antal producerade duschar inom konfidensintervall 
• Procentuella värden för, tillgänglighet, omställningstider, 

stopptider, väntetider för ingående komponenter. (kap, 
bearbetning, solidcell och packning) 

• Antal personer för eftermontering 
 

8.1.4 Modellinnehåll 
 
Omfång 
Komponent Inkludera/Uteslut Anledning 
Packlina bakstycken, 
SV 

Inkludera Påverkar 
packningspersonalens 
arbete 

Packlina 2 Inkludera Vissa modeller packas 
här måste tas med, 
påverkar output 

Manuell bearbetning Uteslut Kapacitet antas finnas 
Eftermontering Inkludera Undersökning av 

personalbehov 
 
 
Detaljnivå 
Komponent Detalj Inkludera/Uteslut Kommentar 
Kabiner Order 

Montering 
Eftermontering 
Tillverkning kar 

Inkludera 
Inkludera 
Inkludera 
Uteslut 

Enligt prognos 
Fast cykeltid 
Output 
Sker i annan 
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Packning: 
• Bakstycken 

 
• Kabinkar 
• Delkompletter 

 
Inkludera 
 
Uteslut 
Inkludera 

del 
 
Packas på 
separat lina 
med SV 
Packas i 
presshall 
Enligt distr. 

 

8.1.5 Antaganden 
• Omställningstiderna antas inte ändra sig när fyrsidig montering 

tillkommer. 
• Stopptiderna antas inte förändras med fyrsidig montering. 

 
 

8.2 Indata 
 
Data som redovisas gäller för samtliga experiment och som avviker från 
tidigare. 
 

8.2.1 SOLID-cell 
• Cykeltid – För 2-sidig montering 45 sekunder och för 4-sidig 

montering 75 sekunder. Cellen antas nu gå på raster.   
• Omställningar – Mellan 7 och 13 minuter beroende på typen av 

omställning. Slumpas med en rektangulär fördelning. 
• Småstopp – Som tidigare utom i de fall där den är kortad med 3-4 

% -enheter. För information var dessa kommer ifrån hänvisas till 
avsnittet om stopptider.  

 

8.2.2 Kapen  
• Tillgänglighet – En tillgänglighet på 60 % är satt. Tillgängligheten 

är slumpad med stopp på mellan 1-2 timmar för att simulera 
kapning av andra profilsorter. 
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8.2.3 Robotbearbetning 
• Tillgänglighet – En tillgänglighet på 85 % (6,8 h/dag) är satt till 

bearbetning av SOLID-profiler. 
 

8.2.4 Eftermontering 
Då det framkommit under projektets gång att tidigare påståenden om att 
delkompletterna måste härda i fyra timmar inte stämmer utesluts detta ur 
SOLID2.  
Nedanstående tider för eftermontering inkluderar framtagning av 
material, transporter och raster. Slumpas med en average-fördelning. 
 

Delkomplett Tid (min) 
SVH-rörlig 2,1 
SVH-fast 1,32 

SVP-rörlig 1,86 
SVP-fast 1,32 

SVR-rörlig 2,1 
SVR-fast 1,32 

SVS3-rörlig 2,1 
SVS3-fast 1,86 

SVS2-rörlig 2,1 
Tabell 9:1. Tider för eftermontering 



    56

8.2.5 Packning 
 
Nedanstående tider är för packning med en operatör och automatiskt 
pallbandningssystem och bygger på praktiska försök ute vid 
packningslinjerna. Tider för packning utan bandningssystem finns i bilaga 
1. 
 

Modell 
Fördelnin
g Tid 

SVR Triangulär L=6,5 M=7,5 U=8,2
SVP Triangulär L=6 M=7 U=8,1 
SVH Triangulär L=6,5 M=7,5 U=8,2
SVS2 Triangulär L=5,6 M=6,5 U=7,4
SVS3 Triangulär L=6,5 M=7,3 U=8 

SV Triangulär 
L=5,2  M=5,8 

U=6,7 
Bakstcken Uniform L=5,2 U=6,3 
Tabell 9:2 Tider för packning 
 

8.2.6 Kapen 
 
Kapdata för de profiler som tillkommit till kabinerna: 
 

Profil 
Tid 
(min) 

Hörnstolpe 0622901(-2) 0,71 
Horisontal profil bakstycke 
0623101(-2) 0,33 
Vertikal profil bakstycke 0623201(-
2) 0,35 
Tabell 9:3. Kapdata 
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8.2.7 Årsprognos 2006 SOLID 
Modell Antal (st) 

SV 4212 
SVH 3755 
SVS2 2500 
SVS3 2500 
SVP 4400 
SVR 6628 
SKR 1565 
SKH 5000 
SKP 2570 

Bakstycken 18000 
Tabell 9:4. Årsprognos 2006 
 
Summerat blir detta en total årsvolym på 23995 stycken duschväggar och 
9135 stycken kabiner, totalt 33130 stycken. 
 
Orderstorlekar tagna från prognos för år 2006 
 
Modell Intervall 

(st) 
SV 50-100 

SVH 50-100 
SVS2 50-100 
SVS3 50-100 
SVP 100-150 
SVR 70-120 
SKR 50-100 
SKH 50-100 
SKP 50-100 

Tabell 9:5. Orderstorlekar 
 
Orderna läggs med ett intervall som beror på orderstorleken och 
årsvolymen jämt utspritt över året men intervallet slumpas med en 
average-fördelning där medelvärdet är det uträknade tidsintervallet. 
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8.2.8 Bearbetningsrobot 
 

Cykeltider för varje profiltyp: 
 
Profil Tid (sek) 

0600101(2) 30 
0600201(2) 20 
0600301(2) 30 
0600901(2) 30 
0600401(2) 30 
0600701(2) 20 
0601201(2) 40 
0600601(2) 30 
0621301(2) 30 
0621201(2) 30 

0600203(456) 30 
Tabell 9:6. Tider för bearbetning 
 

8.3 Experiment SOLID2 
 
Typ av simuleringsmodell: 
 
SOLID2 är av typen non-terminating. 
 
Warm-up och initialvärden: 
 
En warm-up period på 1 vecka används samt att initialvärden i form av att 
en pall profiler av varje sort finns i lager vid uppstarttillfället. 
 
Simuleringstid: 23,5 veckor pga. brist på dataresurser för att köra 
helårssimuleringar. 
 
Antal simuleringar:  
Varje scenario är simulerat med tio trials och utdata redovisas inom 95%-
konfidensintervall. 
 

8.3.1 Antal experiment 
 
Nedan följer en uppställning av varianter på varje experimentell faktor: 
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• Stopptider 
1) Enligt historiska data våren våren 2005 
2) Minskning med ca 3 procentenheter 

• Packningssystem 
1) Med fyra personer på tre stycken linor och arbete parvis. 
2) Med tre personer på tre stycken linor, en operatör/lina med 

automatiskt bandningssystem.  
• Orderstorlekar  

1) enligt prognos 2006  
2) 100-150 stycken 
3) 150-200 stycken 

 
Samt även ett referensexperiment med omställningstider enligt tidigare. 
 
Scenario Stopptid Packningssystem Orderstorlek Utföres 
1 1 1 1 Ja 
2 1 1 2 Nej 
3 1 1 3 Ja 
4 1 2 1 Ja 
5 1 2 2 Ja 
6 1 2 3 Nej 
7 2 1 1 Ja 
8 2 1 2 Nej 
9 2 1 3 Ja 
10 2 2 1 Nej 
11 2 2 2 Nej 
12 2 2 3 Ja 
 
Således blir det 12 stycken scenarier för att pröva alla kombinationer. 
Däremot utförs inte scenarierna 2, 6, 8, 10 och 11. Då scenarierna med 
orderstorlekar enligt prognos 2006 har ansetts viktigast, har i första hand 
dessa utförts. För orderstorlek mellan 100 och 150 stycken, har bara ett 
scenario utförts för att se möjlig output.  
 
Nedanför tabellen med data för referenssimuleringen följer en förklaring 
till de olika posterna. Resultaten redovisas på samma sätt för alla 
scenarier. 
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8.3.2 Referensscenario 
 
Ett referensscenario har simulerats enligt scenario 1 men med 
omställningstider som gällde under examensarbetets utförande. Syftet är 
att ha det som jämförelse för att se vad de förbättrade omställningstiderna 
har för effekt. Beskrivning av de olika posterna i tabellen står under 
tabellen. I referensscenariot är omställningstiden ungefär 15 %. Under 
examensarbetets gång har ställtiderna närmat sig 20 % enligt TAK. Att de 
inte är så höga i referensscenariot beror på att orderstorleken här är något 
större och att fyrsidig montering också utförs. Detta medför att fler varje 
serie tar längre tid, vilket får färre omställningar som följd.  
 

Objekt Aktivitet -95 % Average 95% 
Kap Waiting % 28.79 30.16 31.53 
 Working % 20.45 20.89 21.32 
bearbetnings 
robot Working % 

62.68 64.50 66.32 

 Stopped % 13.88 15.52 17.15 

 
Change 
Over % 4.63 4.78 4.93 

Robotmontering Working % 67.51 67.92 68.33 
 Stopped % 17.52 17.86 18.20 

 
Change 
Over % 

13.69 14.00 14.32 

Packningslina 1 

Number 
Completed 
Jobs 

5504 5620 5735 

Packningslina 2 

Number 
Completed 
Jobs 

5559 5640 5721 

Packning SV, 
Bakstycken 

Number 
Completed 
Jobs 

5122 5245 5368 

Lager SKH 
Number 
Completed 

1951 2001 2051 

Lager SKP 
Number 
Completed 949 1020 1091 

Lager SKR 
Number 
Completed 550 619 688 

Lager SV 
Number 
Completed 1518 1595 1671 
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Lager SVH 
Number 
Completed 

1375 1458 1542 

Lager SVP 
Number 
Completed 

1570 1678 1785 

Lager SVR 
Number 
Completed 

2490 2591 2692 

Lager SVS2 
Number 
Completed 

893 946 999 

Lager SVS3 
Number 
Completed 

885 944 1003 

Lager 
Bakstycken 

Number 
Completed 

3534 3650 3766 

 
Kap – Working är den tid som är ren kaptid. Waiting är övrig tid 
innehållande stopp, omställningar etc. 
Bearbetningsrobot – Working är den tid som roboten utför 
bearbetning och Stopped och Change Over är stopptider och 
omställningar. 
Robotmontering – Working är den tid som roboten utför montering. 
Stopped är tiden för småstopp och Change Over är omställningstiden. 
Packningslinor – Visar det antal duschar/kabiner som packats ut på 
varje lina. 
Lager – Visar antalet färdiga produkter av varje modell som gått till lager. 
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8.3.3 Sammanställning av simuleringsresultat 
 
För detaljerade resultat från varje scenario se bilaga 9. 
 
Kap  
För att klara försörjningsbehovet krävs en tillgänglighet på kapen på 
ungefär 60 %.  
 
Bearbetningsrobot  
För att klara försörjningsbehovet krävs en tillgänglighet på 
bearbetningsroboten på ungefär 80 %.  
 
Robotmontering  
Omställningstider- Med föreslagna förbättringsåtgärder ligger ställtiderna 
på värden mellan 5,6 och 8,3 % (beroende på orderstorlekar), vilket kan 
jämföras med 15 % i referensscenariot där inga förbättringar gjorts på 
ställtiderna. 
Stopptider – Stopptiderna minskar från ca 18 % till 15,5 % med de 
föreslagna åtgärderna i bilaga 5. Detta ger en ökning med ungefär 1000 
stycken färdiga produkter med en orderstorlek enligt prognos för 2006. 
 
Packningslinor  
Beroende på orderstorlekar och stopptider ligger den totala outputen 
mellan 29 800 och 32 000 stycken färdiga produkter per år.  Således är det 
med förutsättningarna inte möjligt att producera årsprognosen utan 
övertid.  
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9 Slutsatser och rekommendationer 
 

• För kap och robotbearbetning behövs en tillgänglighet på 60 % 
respektive 80 % för att klara av att försörja systemet. 

• För att klara eftermonteringen behövs ungefär en och en halv 
heltidstjänst. Därför sköter två operatörer eftermonteringen, av 
vilka den ena till 50 % hjälper den operatör som sköter SOLID-
cellen att främst sköta den materialhantering som krävs vid 
omställning, och bör göra det enligt föreslagen instruktion i kapitel 
6. Vidare ska robotoperatören utföra momenten i den ordning att 
de som inte kräver kunskap om robotcellen utförs sist, och kan 
utföras av eftermontören om tid finns. Det viktiga är att alla 
inblandade är väl medvetna om och förtrogna med sina roller så att 
omställningarna sker på ett så effektivt sätt som möjligt. För att 
skapa bra förutsättningar till bra instruktioner, rekommenderas att 
arbetsledning och operatörer tillsammans genomför olika 
omställningsmoment, analyserar resultatet och upprättar bra 
rutiner. Arbetsledningen har en viktig roll att skapa de 
förutsättningar som krävs för detta.  

• Arbetsrutiner för omställning ska upprättas i samråd med 
produktionspersonalen. Det kan exempelvis ske genom att 
arbetsledning och produktionspersonal tillsammans genomför 
omställningar, analyserar varje steg i förloppet och gemensamt 
kommer med förbättringsåtgärder. Att se till att omställningarna 
sker så effektivt som möjligt är, enligt författaren, det som snabbast 
ger förbättringar och därför ska prioriteras.  

• Packning med fyra operatörer som arbetar parvis på tre stycken 
linor enligt dagens modell har en max kapacitet på ungefär 30600 
stycken färdiga produkter/år vilket är 3000 enheter för lite enligt 
årsprognos. 

• Med ett automatiskt pallbandningssystem kan packningen skötas 
på tre operatörer som ändå har kapacitet att packa 10-15 % mer. 

• Med de förbättrade ställtiderna ökas output med 4000-4500 
stycken färdiga produkter/år med orderstorlekar enligt prognos för 
år 2006.  

• Minskningen av stopptider enligt bilaga 5 ger en förbättring på 
output med ca 1000 stycken färdiga produkter/år för orderstorlek 
enligt prognos för år 2006. Djupare utredning av resterande 
stopporsaker i TAK bör göras då det finns vinningar att göra.  

• Tillverka enligt årsprognos har inte uppnåtts med de faktorer som 
varierats. Output hamnar i grova drag någonstans mellan 1000 och 
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3300 stycken färdiga produkter under prognos beroende på 
scenario. För att årsprognosen ska uppnås krävs ett systematiskt 
arbete för att minska stopptiderna ytterligare några %-enheter, 
och/eller förkorta cykeltiderna.  

• När systemet är mer inkört är det alldeles säkert, genom att ändra 
robotprogrammen, möjligt att kapa några sekunder på 
cykeltiderna, både för tvåsidig och fyrsidig montering.     
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10 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras några punkter angående examensjobbet. 
 

• Indata – Det är svårt att uppskatta exakt hur tillförlitliga insamlade 
data är. Data som är insamlade från TAK är utfört av operatörerna 
och innehåller givetvis en viss grad av uppskattning och risk att alla 
stopp inte noteras. Exempel på det kan tänkas vara viss spilltid i 
början och slutet på arbetsdagen. Dock har alla använda indata 
kontrollerats med alla inblandade bland operatörer och 
arbetsledning för att få så många infallsvinklar som möjligt.  

• Materialhantering – Principen för materialhanteringen är den att 
var sak har sin plats och att alla inblandade i SOLID-tillverkningen 
vet vad som gäller och det är en uppgift för arbetsledningen. Antalet 
hyllplatser och beställningspunkter för respektive profilsort etc. 
fungerar bra i utförda simuleringar för de förutsättningar som finns 
för årsprognosen till år 2006 men ändringar kan säkert behövas på 
grund av omständigheter som kan uppkomma och är svåra att 
förutsäga. Konceptets syfte är inte en komplett lösning utan en 
grund att bygga vidare på.  För topp- och bottenprofiler, där samma 
långlängd används till flera olika kapade längder, är systemet med 
beställningspunkter, där en hel säng med långlängder kapas, svårt 
att tillämpa. Det är således bättre att tillämpa dem på de profilerna 
med stora årsvolymer och ett jämnare flöde. 
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Bilaga 1. Detaljerade data och fördelningar  
 
Omställningstid för monteringsrobot 
 
Data är sammanställda från den dokumentation av stillestånd som utförs 
av operatörerna. Tabellen visar intervall för omställningstiderna och 
frekvens för respektive intervall. Den statistiska fördelningen har fåtts 
fram m.h.a möjligheten att i Simul8 göra egna fördelningar. Ett histogram 
med omställningstider och frekvens har gjorts och stolparna har bundits 
ihop med en kontinuerlig kurva för att på så sätt få en fördelning, se 
diagram.     
 
 
 

Omställningstid 
(minuter) 

Frekven
s 

Procentuell 
fördelning (%) 

5,0-10,0 172 29,6 
10,0-15,0 212 36,4 
15,0-20,0 73 12,6 
20,0-25,0 59 10,2 
25,0-30,0 55 9,5 
30,0-40,0 10  1,7 
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Reparationstid 
 
Fördelningen har gjorts i Simul8. Ett histogram över reparationstiden och 
frekvens har matats in och stolparna bundits samman med en kurva. Se 
diagram. 

Reparationstid 
(minuter) 

Frekven
s 

Procentuell 
fördelning (%) 

0-2,5 89 16,9 
2,5-5 122 23,2 
5-7,5 11 2,1 

7,5-10 122 23,2 
12,5-15 68 12,9 
17,5-20 45 8,6 
22,5-25 15 2,9 
27,5-30 53 10,1 
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MTBF 
 

Fördelningen är anpassad med hjälp av Statfit. En veckas arbetstid har 
dividerats med antalet stopp och detta tidsvärde för varje vecka har matats 
in i mjukvaran. En kombinerad fördelning bestående av en fast tid på 24,9 
minuter och en Log Normal fördelning. 
Fast 24,9 + Log Normal (medel=46,8 , SD=52,4) 
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Orderstorlekar 
 
Tabellerna visar den empiriska fördelningen av antalet order som ligger 
inom varje intervall för varje modell och graferna de fördelningar som 
utifrån dessa skapas i Simul8 (se tabeller och grafer). Undantaget är SVP 
som anpassats i Statfit. 
 
SVH 

 
Intervall 

(st) Antal (st) 
0-20 15 

20-40 29 
40-60 10 
60-80 1 
80-100 3 
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SVR 
 

Intervall 
(st) Antal (st) 
0-20 4 

20-40 13 
40-60 7 
60-80 5 
80-100 6 
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SVS3 
 
 

Intervall 
Antal 
(st) 

0-20 18 
20-40 15 
40-60 10 
60-80 2 
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SVS2 
 

Intervall 
Antal 
(st) 

0-20 7 
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60-80 5 
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SVP 
Normal (medel=52,6 SD=38,8). Anpassad i Statfit. 
 
 
 
Orderintervall 
 
Fördelningarna för tidsintervallen mellan vilka order läggs är anpassade i 
Statfit med undantag av SVH och SVP som inmatats som empiriska 
fördelningar direkt i Simul8. 
 
 
 
SVS3 
 
Kombinerad: Fast tid 12,6 min + Log Normal (medel=1290, SD=879)  
 
SVS2 
 
Kombinerad: Fast=12,6 min + Log Normal (medel=1290, SD=879) 
 
SVR 
 
Kombinerad: Fast 490 min + Log Normal (medel=1040, SD=1350) 
 
Orderstorlekar 
Orderstorlek 
(intervall) 

• SVH 
• SVP 
• SVS2 
• SVS3 
• SVR 

 
9-106 st 
24-120 st 
4-70 st 
12-80 st 
9-100 st  



    74

SVH 
 
Intervall (tid 
minuter) 

Procentuell 
fördelning (%) 

0-343 4,35 
343-400 17,39 
480-600 8,7 
600-800 26,09 
800-1200 26,47 
1200-1600 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVP 
Intervall (tid 

minuter) 
Procentuell 

fördelning (%) 
0-343 4,76 

343-400 9,52 
480-600 14,29 
600-800 14,29 
800-1200 4,76 
1200-1600 52,38 
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Packningen 
 
Packningstid 
 
Slumpas med en triangulär fördelning, se tabell nedan. Det lägsta värdet 
är tillfällen då allting flyter perfekt, mellanvärdet är det oftast 
förekommande och det högsta är när något mindre problem dyker upp. 
 
 

Modell Fördelning Tid 
SVR Triangulär L=5 M=5,8 U=6,5 
SVP Triangulär L=4,8 M=5,4 U=6,4
SVH Triangulär L=5 M=5,8 U=6,5 
SVS2 Triangulär L=4,4 M=4,9 U=5,8
SVS3 Triangulär L=5,2 M=5,7 U=6,2 

 
Omställningstid 

 
En average fördelning med medelvärdet 20 minuter.  
 
Kapen 
 
Cykeltiden 
 
Cykeltiden antas konstant men varierar mellan olika profiltyper enligt 
tabell: 
 

Profiltyp 
Tid/st 
(min) 

handtagsprofil 0,1216 
anslutningsprofil 

0621301(-2) 0,06 
vertikal ramlist 0,0486 

väggprofil 0,0608 
främre stolpe 0,0486 

stötta 0,0729 
bottenprofil 0,0608 

topprofil 0,0608 
horisontal ramlist 0,0608 
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Omställningar 
 
Triangulär fördelning: L=15 M=20 U=25 (min) och bygger på intervjuer 
med personalen 
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Bilaga 2. Fabriks- och hyllayouter  
 
 

 
 
 
Hylla 6m innebär att dessa hyllplan är för saker till den manuella 
monteringen. 
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Hyllayouter 
 
Främre 
stolpe 
0601201(2) 

Främre 
stolpe 
0601201(2) 

Handtagsprofil 
0600101(2) 

Topp VS 170 
natur 

Handtagsprofil 
0609701(2) 

Handtagsprofil 
0600301(2) 

Vertikal 
ramlist 
0600201(2) 

Väggprofil 
0600701(2) 

Främre 
stolpe 
0601201(2) 

Handtagsprofil 
0600101(2) 

Handtagsprofil 
0600401(2) 

Handtagsprofil 
0609701(2) 

Handtagsprofil 
0600301(2) 

Vertikal 
ramlist 
0600201(2 

Väggprofil 
0600701(2) 

Främre 
stolpe 
0601201(2) 

Handtagsprofil 
0600101(2) 

Handtagsprofil 
0600401(2) 

Handtagsprofil 
0609701(2) 

Handtagsprofil 
0600301(2) 

Vertikal 
ramlist 
0600201(2) 

Främre 
stolpe 
0601201(2) 

Främre 
stolpe 
0601201(2) 

Handtagsprofil 
0600101(2) 

Handtagsprofil 
0600401(2) 

Handtagsprofil 
0609701(2) 

Handtagsprofil 
0600301(2) 

Vertikal 
ramlist 
0600201(2) 

Hylla 1 
 
 
 
 

Topp VS 90 
vit 

Topp VS 90 
natur 

Botten VH 90 
vit 

Botten VH 90 
natur 

Botten SKH 
70 vit 

Botten SKH 
70 vit Topp VS 170 vit 

Topp VS 80 
vit 

Topp VS 80 
natur 

Botten VH 80 
vit 

Botten VH 80 
natur 

Botten VS 80 
vit 

Botten VS 80 
natur 

Botten VS 170 
natur 

Topp VH 90 
vit 

Topp VH 90 
natur 

Botten VH 70 
vit 

Botten VH 70 
natur 

Botten VS 90 
vit 

Botten VS 90 
natur Botten VS 170 vit 

Topp VH 80 
vit 

Topp VH 80 
natur 

Topp VS 120 
vit 

Topp VS 120 
natur 

Botten VS 
100 vit 

Botten VS 
100 natur 

Topp VS 140 
vit 

Topp VS 140 
natur 

Topp VH 70 
vit 

Topp VH 70 
natur 

Topp VS 100 
vit 

Topp VS 100 
natur 

Botten VS 
120 vit 

Botten VS 
120 natur 

Botten VS 
140 vit 

Botten VS 
140 natur 

 Hylla 2 
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Hylla 3 
 
 

Påsar Påsar 

Påsar Påsar 

Profiler för nästa ställ 
eller möjligtvis 

profilsort som används 
mycket 

Profiler för nästa ställ 
eller möjligtvis 

profilsort som används 
mycket 

Profiler för nästa ställ 
eller möjligtvis 

profilsort som används 
mycket 

Hylla 4 
 
 
 
 
 
 

Vertikal 
ramlist 

0626201(2) 
 

Hor. profil 
0623101(2) 
Längd 900 

Hor. profil 
0623101(2) 
Längd 900 

Ansl. profil 
0621301(2) 

Vertikal ramlist 
0600801(2) 

Vertikal ramlist 
0601101(2) 

Vertikal 
ramlist 

0626201(2) 

Hor. profil 
0623101(2) 
Längd 900 

Hor. profil 
0623101(2) 
Längd 900 

Ansl. profil 
0621301(2) 

Vertikal ramlist 
0600801(2) 

Vertikal ramlist 
0601101(2) 

Vertikal 
ramlist 

0626201(2) 
Stötta 0602901(2) 

Ansl. profil 
0621301(2) 

Vertikal ramlist 
0600801(2) 

Hörnstolpe 
0622901(2) 

Vertikal 
ramlist 

0601101(2) 
Stötta 0602901(2) 

Ansl. profil 
0621301(2) 

Vertikal ramlist 
0600801(2) 

Hörnstolpe 
0622901(2) 
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Hyllayouter 
 
 

2-krags pallar Glas 

2-krags pallar  
Glas Glas 

Buffert eller 
delkompletter 

Buffert eller 
delkompletter 

2-krags pallar  

2-krags pallar Glas 
Glas Glas 

Buffert eller 
delkompletter 

Buffert eller 
delkompletter 

2-krags pallar    

2-krags pallar    

Buffert eller 
delkompletter 

Buffert eller 
delkompletter 

2-krags pallar Glas 

2-krags pallar 
 

Glas Glas 
Buffert eller 

delkompletter) 
Buffert eller 

delkompletter 

Hylla 5 
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Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter 

Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter 

Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter 

Efter- 
monteri
ng 

Efter- 
montering 

Efter- 
montering 

Efter- 
monteri
ng 

Efter- 
monteri
ng 

Efter- 
montering Delkompletter Delkompletter Delkompletter 

Hylla 6 
 
 
 
 

Handtagsprofil 
0600301(2) 

Ledig till pallgrejor 
Handtagsprofil 

0600301(2) 
Ansl.profil 

0600601(2) 

 
Hor. ramlist 

0601102 
längd 900 

Hor. ramlist 
0601102 

längd 900 

Handtagsprofil 
0600301(2) 

Ansl.profil 
0600601(2) 

Ansl.profil 
0600601(2) 

Hor. ramlist 
0601101 

längd 300 

Hor. ramlist 
0601102 

längd 300 

Hor. ramlist 
0601101 

längd 500 

Hor. ramlist 
0601102 

längd 500 

Hor. ramlist 
0601101 

längd 700 

Hor. ramlist 
0601102 

längd 700 

Hor. ramlist 
0601101 

längd 800 

Hor. ramlist 
0601102 

längd 800 

Vertikal ramlist 
SVR höger 
0600206 

Vertikal ramlist 
SVR vänster 

0600204 

Vertikal ramlist 
SVR vänster 

0600203 

Vertikal ramlist 
SVR höger 
0600205 

Hylla 6 m (för manuella monteringen) 
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Hörnstolpe 
0622901(2) 

Vertikal profil 
0623201(2) 

Horisontal 
profil 

0623101(2) 

 

Horisontal 
profil 

0623101(2) 

 

Botten 
SKH 80 

vit 

 

Botten SKH 
80 natur Buffert 

Hörnstolpe 
0622901(2) 

Vertikal profil 
0623201(2) 

Horisontal 
profil 

0623101(2) 

 

Horisontal 
profil 

0623101(2) 

 

Vertikal ramlist 
0600901(2) 

Buffert 

Hörnstolpe 
0622901(2) 

Vertikal profil 
0623201(2) 

Horisontal 
profil 

0623101(2) 

 

Horisontal 
profil 

0623101(2) 

 

Vertikal ramlist 
0600901(2) 

Buffert 

Hörnstolpe 
0622901(2) 

Botten 
SKH 90 

vit 

Botten 
SKH 90 

natur 

Horisontal 
profil 

0623101(2) 

 

Horisontal 
profil 

0623101(2) 

 

Vertikal ramlist 
0600901(2) 

Buffert 

 
Hylla 7 
 

 
 

Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter

Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter

Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter

Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter Delkompletter

Hylla 8 
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Bilaga 3. Pallbandningssystem 
Layout 1. Pallbandningssystem 
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Layout 2. Pallbandningssystem 
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Layout 3. Originallayout packningslinor 
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Bilaga 4 Profiler. 
 

Profiltyp 
Kaptid/s
t (min) 

Antal/pal
l 

Beställningspun
kt (st) 

Årsvolym(st
) 

handtagsprofil 0,1216    
0609701(-2) VP  459 200 10000 
0600101(-2) VH  399 250 19900 
0600301(-2) VR  456 250 14000 
0600401(-2) VS  306 150 4940 

anslutningsprof
il     

0600601(-2) 0,06 390 200 5000 
0621301(-2) 0,24 403 350 38300 

vertikal ramlist 0,0486    
0600201(-2)  625 300 22100 

0600203(-4…)  650 200 13660 
0600901(-2)  775 150 5000 
0600801(-2)  600 550 50000 
0601101(-2)  465 200 5000 
0626201-2)  600 150 5000 
väggprofil 0,0608 450 400 50000 

främre stolpe 0,0486 228 200 5000 
stötta 0,0729 600 100 2500 

bottenprofil 0,0608 300 100  
SVH 0613701(-2)     
SVS3 0613901(-2)     
SVS2 0614601(-2)     

topprofil 0,0608 300   
SVS2 0613401(-2)   100  
SVS3 0612802(-1)   100  
SVH 0612631(-2)   100  

horisontal 
ramlist 

0601301(-2) 0,0608 341 150 8500 
Hörnstolpe 
0622901(-2) 0,71 132 200 18000 
horisontal 

profil bakstycke 
0623101(-2) 0,33 352 300 36000 

Vertikal profil 
bakstycke 

0623201(-2) 0,35 1408 300 36000 
bottenprofil 

SKH 0623301(-
2) 0,0608 300 100 
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Beräkning av beställningspunkter, exempel för profil 0600801(-2): 
 
Antal producerade produkter/år i vilka profilen används: 26418 st 
Orderstorlek i snitt för dessa produkter enligt prognos 2006: 87 st 

303
87

26418
= stycken order/år 

antal order/vecka: =
47
303

6,5 order/vecka 

 
Två stycken profiler används till varje modell, och om kap och bearbetning 
ska ha en vecka på sig att producera profilen behövs en beställningspunkt 
på: 
6,5*87*2 = 550 stycken profiler. 
 
Punkterna är beräknade för extremfallet, och då bara att en färg av 
profilen (bara vit eller bara natur) används. Punkterna har använts i 
utförda simuleringar och där fungerat bra. 
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Gemensamma profiler 
 

Namn Nummer 
S
V 

SVS
2 

SVS
3 

SV
R 

SV
H 

SV
P 

SK
R 

SK
P 

SK
H 

Sum
ma 

väggprofil 
0600701
(-2) 1 2 2 2 2 2    11 

främre 
stolpe 

0601201
(-2)  1 1       2 

vertikal 
ramlist 

0626201
(-2)  1 1       2 

handtagspr
ofil 

0600401
(-2)  1 1       2 

vertikal 
ramlist 

0600901
(-2)  1 1       2 

handtagspr
ofil 

0600301
(-2)  1  2   2   5 

vertikal 
ramlist 

0600201
(-2)   1  2    2 5 

vertikal 
ramlist 

0600801
(-2)   1 2 2 2 2 2 2 13 

anslagsprofi
l 

0621301
(-2)   1 2 2 2    7 

horisontal 
profil 

0623121(
-2)       4 4 4 12 

hörnstolpe 
0622901
(-2)       2 2 2 6 

vertikal 
profil 

0623201
(-2)       4 4 4 12 

handtagspr
ofil 

0600101
(-2)     2    2 4 

handtagspr
ofil 

0609701
(-2)      2  2  4 

vertikal 
ramlist 

0600205
(-6)    1   1   2 

vertikal 
ramlist 

060020
3(-4)    1   1   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    89

Profiler till varje duschmodell 

Mode
ll Profiltyp 

Numm
er 

antal/dus
ch 

Tas från 
råmaterial 
nr. 

Fast/Rörl
ig del 

SVH 
handtagspro

fil 
0600101(

-2) 2 
0600122(-1) 

handtagsprofil R 

 
anslagsprofi

l 
0621301(

-2) 2 

0600622(-1) 
anslutningspr

ofil F 

 
vertikal 
ramlist 

0600801
(-2) 2 

0600822(-1) 
vert. ramlist F 

 
vertikal 
ramlist 

0600201
(-2) 2 

0600222(-1) 
vert. ramlist R 

 väggprofil 
0600701

(-2) 2 
0600722(-1) 

väggprofil  

 topprofil 
0612631(-

2) 2 
0612422(-1) 

topprofil  

 bottenprofil 
0613701(-

2) 2 
0613622(-1) 
bottenprofil  

      

SVR 
anslagsprofi

l 
0621301(

-2) 2 

0600622(-1) 
anslutningspr

ofil F 

 
vertikal 
ramlist 

0600801
(-2) 2 

0600822(-1) 
vert. ramlist F 

 
handtagspro

fil 
0600301

(-2) 1 

0600322(-1) 
handtagsprofil 

r R 

 
vertikal 
ramlist 

0600203
(-4) 1 

0600221(-2) 
vertikal 
ramlist R 

 
handtagspro

fil 
0600301

(-2) 1 
0600321(-2) 

handtagsprofil R 

 
vertikal 
ramlist 

0600205
(-6) 1 

0600221(-2) 
vertikal 
ramlist R 

 väggprofil 
0600701

(-2) 2 
0600722(-1) 

väggprofil  

 topprofil 
0607631(-

2) 1   

 bottenprofil 
0607731(-

2) 1   
      

SVP 
anslagsprofi

l 
0621301(

-2) 1 

0600622(-1) 
anslutningspr

ofil F 

 
vertikal 
ramlist 

0600801
(-2) 1 

0600822(-1) 
vert. ramlist F 

 
anslagsprofi

l 
0621301(

-2) 1 
0600622(-1) 

anslutningspr F 
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ofil 

 
vertikal 
ramlist 

0600801
(-2) 1 

0600822(-1) 
vert. ramlist F 

 
handtagspro

fil 
0609701

(-2) 2 
0609722(-1) 

handtagsprofil R 

 väggprofil 
0600701

(-2) 2 
0600722(-1) 

väggprofil  

 topprofil 
0607825(-

6) 1   

 bottenprofil 
0607925(-

6) 1   
      

SVS3 
anslagsprofi

l 
0621301(

-2) 1 

0600622(-1) 
anslutningspr

ofil F 

 
vertikal 
ramlist 

0600801
(-2) 1 

0600822(-1) 
vert. ramlist F 

 
vertikal 
ramlist 

0600901
(-2) 1 

0600922(-1) 
vertikal 
ramlist R 

 
vertikal 
ramlist 

0600201
(-2) 1 

0600222(-1) 
vert. ramlist R 

 
handtagspro

fil 
0600401

(-2) 1 
0600402(-1) 

handtagsprofil R 

 
vertikal 
ramlist 

0626201(
-2) 1 

0626222(-1) 
vertikal 
ramlist R 

 
främre 
stolpe 

0601201(
-2) 1 

0601222(-1) 
främre stolpe  

 väggprofil 
0600701

(-2) 2 
0600722(-1) 

väggprofil  

 bottenprofil 
0613901(-

2) 1 
0613622(-1) 
bottenprofil  

 topprofil 
0612802(-

1) 1 
0612422(-1) 

topprofil  
      

SVS2 
handtagspro

fil 
0600301

(-2) 1 
0600321(-2) 

handtagsprofil R 

 
vertikal 
ramlist 

0600901
(-2) 1 

0600922(-1) 
vertikal 
ramlist R 

 
handtagspro

fil 
0600401

(-2) 1 
0600402(-1) 

handtagsprofil R 

 
vertikal 
ramlist 

0626201(
-2) 1 

0626222(-1) 
vertikal 
ramlist R 

 
främre 
stolpe 

0601201(
-2) 1 

0601222(-1) 
främre stolpe  

 stötta 
0602901(-

2) 1 
0602922(-1) 

stötta  
 bottenprofil 0614601(- 2 0613622(-1)  
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2) bottenprofil 

 topprofil 
0613401(-

2) 1 
0612422(-1) 

topprofil  

 väggprofil 
0600701

(-2) 2 
0600722(-1) 

väggprofil  
      

SV anslagsprofil 
0600601(-

2) 1 
0600622(-1) 

anslutningsprofil F 

 
vertikal 
ramlist 

0601101(-
2) 1 

0601122(-1) 
vertikal ramlist F 

 
horisontal 

ramlist 
0601301(-

2) 2 

0601322(-1) 
horisontal 

ramlist F 

 väggprofil 
0600701

(-2) 1 
0600722(-1) 

väggprofil  
      

SKH 
handtagspro

fil 
0600101(

-2) 2 
0600122(-1) 

handtagsprofil R 

 hörnstolpe 
0622901(

-2) 2 
0622922(-1) 
hörnstolpe F 

 
vertikal 
ramlist 

0600801
(-2) 2 

0600822(-1) 
vert. ramlist F 

 
vertikal 
ramlist 

0600201
(-2) 2 

0600222(-1) 
vert. ramlist R 

 
vertikal 

profil 
0623201(

-2) 4 
0623222(-1) 

vertikal profil bakstycke 

 topprofil 
0612631(-

2) 2 
0612422(-1) 

topprofil  

 bottenprofil 
0623301(-

2) 2 
0623322(-1) 
bottenprofil  

 
horisontal 

profil 
0623101(

-2) 4 

0623122(-1) 
horisontal 

profil bakstycke 
      

SKP hörnstolpe 
0622901(

-2) 2 
0622922(-1) 
hörnstolpe F 

 
vertikal 
ramlist 

0600801
(-2) 1 

0600822(-1) 
vert. ramlist F 

 
horisontal 

profil 
0623101(

-2) 4 

0623122(-1) 
horisontal 

profil bakstycke 

 
vertikal 
ramlist 

0600801
(-2) 1 

0600822(-1) 
vert. ramlist F 

 
handtagspro

fil 
0609701

(-2) 2 
0609722(-1) 

handtagsprofil R 

 topprofil 
0607825(-

6) 1   

 bottenprofil 
0624401(-

2) 1   
 vertikal 0623201( 4 0623222(-1) bakstycke 
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profil -2) vertikal profil 
      

SKR 
vertikal 

profil 
0623201(

-2) 4 
0623222(-1) 

vertikal profil bakstycke 

 
vertikal 
ramlist 

0600801
(-2) 2 

0600822(-1) 
vert. ramlist F 

 
handtagspro

fil 
0600301

(-2) 1 

0600322(-1) 
handtagsprofil 

rund R 

 
vertikal 
ramlist 

0600203
(-4) 1 

0600221(-2) 
vertikal 
ramlist R 

 
handtagspro

fil 
0600301

(-2) 1 
0600321(-2) 

handtagsprofil R 

 
vertikal 
ramlist 

0600205
(-6) 1 

0600221(-2) 
vertikal 
ramlist R 

 
horisontal 

profil 
0623101(

-2) 4 

0623122(-1) 
horisontal 

profil bakstycke 

 topprofil 
0607631(-

2) 1   

 bottenprofil 
0624201(-

2) 1   

 hörnstolpe 
0622901(

-2) 2 
0622922(-1) 
hörnstolpe F 

 
 
 
 
 



    93

Bilaga 5. Stopptider SOLID-cell 
 
Småstopp SOLID-cell 
 
De stoppkoder från TAK-systemet som är minst specificerade och där det 
finns åtgärder som snabbt kan göras är kod 15-övrigt och kod 3-service, 
städning, justering. Nedanstående är insamlat under en 22 veckors period 
första halvan av 2005. 
 
Kod 15: Övrigt  

Antal Tid (min) Typ av fel 
26 194 Ljusbomsbrott 
7 32 Fel i XRC frågehantering 
1 15 Körde emot glaskarusell 
1 120 Omkörning av delkompletter p ga felvända glas 
1 160 Stolpe till ljusbom ur läge samt inställning av densamma 
1 45 Ljusbom ur läge, justering 
1 10 Larm "överströmning" 
6 70 Leta efter truck 
1 15 Variabelfel glaspall 2 
1 60 Offsetkoll samt mätning av 5 st prof 
3 150 Inget recept, problem recept 
4 70 Vända glas på glaspall 
2 20 Räta nålar, brott nålar 
2 105 Omlastnng VP dörrar 
1 15 Larm aritmetikfel 

19 215 Ändring av program, programfel 
2 20 Ladda nytt recept PLC 
3 55 Krock i monteringsbord, probl. Monteringsbord 
4 40 Utbana full 
1 25 Underbemanning 
1 10 Lagt profil fel i monteringsenhet 
1 10 Systemfel 
1 45 limpumpar 
3 105 Möte 
1 10 R2 vill ej lämna i utpall 
3 40 Glaskörning 
1 15 Planering 
1 10 Mätning av plog 
3 45 Platsbrist 
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Posterna ”platsbrist”, ”glaskörning” och ”utbana full” är poster som är 
direkta följder av den bristfälliga internlogistiken och antas försvinna i 
framtiden. Posten ”ljusbomsbrott” beror på ett mindre konstruktionsfel 
som medför att ljusbommen bryts av vibrationerna som kan uppkomma 
när en glaspall placeras i den intilliggande karusellen och bör rättas till i 
framtiden. Det har dessutom under insamlingsperioden skett mer än en 

Tidsfördelning (min) de mest intressanta posterna kod 15

Ljusbomsbrott 194

Fel XRC 32 

Leta efter truck 70

Inget recept 150

Vända glas 70
Omlastning VP-dörr 105

Ändring av program/programfel 215

Utbana full 40

Möte 105

Glaskörning 40
Plastbrist 45

Fördelning antal stopp av de mest intressanta kod 15

Ljusbomsbrott 26

Fel XRC 7

Leta efter truck 6Inget recept 3
Vända glas 4

Omlastning VP-dörr 2

Ändring av program/
programfel 19

Utbana full 4

Möte 3
Glaskörning 3 Plastbrist 3
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gång i veckan. Om man räknar med en genomsnittlig total stopptid på 500 
minuter/vecka blir dessa poster: 

Ljusbomsbrott: %5,1100
22500

194
≈⋅

⋅
 

 

Platsbrist, glaskörning, utbana full: %1100
22500

404045
≈⋅

⋅
++

 

 
 
Kod 3 
Kod 3: 
Service, 
städning,
justering     

Antal Tid (min) Typ av fel 
146 238 "Lura pallbyte" 

3 25 Larm för många variabler 
3 55 Omlastning VP-dörrar 
21 530 Offsetjustering + mätning ofta banka glas 
8 40 Variabelfel glaspall 1 
4 145 Städning 

238 660 Torka sugkoppar 
1 20 Omlastning profiler, häckar 
8 200 Glaskross 
1 30 Justering av färdiga delkompletter 
1 5 Variabelfel glaspall 2 
3 75 Ändring av referenspunkt 
1 10 Ändring av stegavstånd 
   
1 60 torka sugkoppar+glas 
2 25 justering felklippta profiler 
3 15 Torka glas 
1 25 Ljusbom sida 2 
3 13 Justering av strö 
1 30 Ändring av skruv i monteringsbord 
3 20 Justering av profiler 
5 41 rengöring av kolv 
1 25 Omlastning av profiler 
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Tidsfördelning (min) mest intressanta posterna kod 3

Torka sugkoppar 660

Glaskross 200

Justering offset 530

Städning 145

"Lura pallbyte" 238

Fördelning för antal stopp till de mest intressanta 
posterna kod 3

Justering offset 21

"Lura pallbyte" 146

Torka sugkoppar 238

Städning 4
Glaskross 8
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Posten ”torka sugkoppar” tar mycket tid och sker mycket frekvent. Det 
beror på damm i fabriken samt det pulver som sprids över glasytan vid 
tillverkningen för att glasen under transport inte ska repa varandra. 
Dammet och pulvret gör att glas och profiler efter en stunds körning glider 
i robotens grepp och i värsta fall medför att roboten tappar detaljerna. Det 
är således en nödvändig åtgärd att torka sugkopparna ibland och det ska 
göras i samband med omställning. Däremot kan det diskuteras om det 
behöver läggas 660 minuter ytterligare att göra det under en 22- veckors 
period. Det är under utredning att byta sugkoppar till en annan modell 
som bättre klarar dammet. Om man räknar med en genomsnittlig stopptid 
på 500 minuter/vecka blir den här posten: 

Torka sugkoppar: %6
22500

660
≈

⋅
 

Med nya sugkoppar så borde posten ”torka sugkoppar” kunna minskas 
med 2 % -enheter. Summeras tidigare poster borde stopptiderna kunna 
minskas med 4-4,5 % -enheter, men då det alltid kvarstår en del fel så 
minskas de med 3-3,5 %-enheter.
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Bilaga 6. Fabrikslayout för gamla fabriken 
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Bilaga 7. Fabrikslayout  
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Bilaga 8. Investera i ett automatiskt 
pallbandningssystem 
 
Att investera i ett pallbandningssystem bara för SOLID är antagligen inte 
lönsamt. En fördel med de föreslagna konstruktionerna av 
bandningssystemet, är att flera packningslinor relativt enkelt kan anslutas. 
Lämpligen skulle även packningslinor för övriga duschmodellerna 
Cornette, Prisma och Space 2000 kunna anslutas. Tabell nedan visar 
årsvolymer av respektive modell: 
 
Duschmodell Årsvolym 

Prisma 13000 
Cornette 15000 

Space 2000 13000 
 Årsvolymer 
 
Tabellen nedan visar tider för packning och bandning/borttransport för 
två operatörer för dessa modeller: 
 
Duschmodell Packningstid 

(min) 
Prisma 5,52 

Cornette 5,5 
Space 2000 5,5 

Packningstider 
 
Tabellen nedan visar tider för bandning och borttransport för varje 
modell: 
Duschmodell Bandning/borttransport 

(min) 
Prisma 1,17 
Cornette 1,13 
Space 2000 0,91 
 
Simuleringar har utförts med syftet att se personalbehovet. Med 
automatiskt bandningssystem och packning med en operatör har i samråd 
med arbetsledning tiderna i tabell nedan uppskattats för respektive 
modell. Tiden inkluderar raster, spilltid, framtagning av material etc. 
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Duschmodell Packningstid 

(min) 
Prisma 7,5 
Cornette 7,5 
Space 2000 7,5 
Packningstider 
 
I simuleringen används en average fördelning av i tabell ovan redovisade 
tider. 

Objekt Aktivitet -95% Average 95% 

Packning 
Cornette 

Number 
Completed 

Jobs 14136 14226 14316 
 Waiting % 0 0.37 0.87 
 Working % 94.01 94.55 95.09 
 Stopped % 4.92 5.07 5.21 

Packning 
Prisma 

Number 
Completed 

Jobs 12781 13080 13379 
 Working % 84.76 86.81 88.86 
 Stopped % 4.77 4.92 5.07 
 Waiting % 6.24 8.26 10.28 

Packning 
Space 2000 

Number 
Completed 

Jobs 12888 13072 13256 
 Waiting % 6.92 8.07 9.23 
 Working % 85.60 86.83 88.06 
 Stopped % 4.84 5.08 5.33 

 Simuleringsresultat 
 
En ställtid på ca 5 % av arbetstiden också medräknad (posten Stopped %). 
Simuleringstiden är 1 år (47 stycken arbetsveckor) 

• Packa på en operatör går bra för Prisma och Space 2000 och det 
finns även en viss överkapacitet (posten Waiting %) 

• För Cornette går det inte att packa bara på en operatör utan man får 
nog tänka sig att ta in ytterligare en operatör där när behov finns. 
Denna operatören kan även vara behjälplig på övriga 
packningslinor när och om behov finns. 

 
Om alla packningslinor ansluts till det automatiska bandningssystemet ska 
det vara möjligt att packa med 7 stycken operatörer (3 stycken till SOLID 
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och 4 stycken för övriga modeller) istället för 10 stycken som tidigare (4 
stycken till SOLID och 6 stycken övriga modeller). 
Nedan följer en offert på ett automatiskt pallbandningssystem enligt 
föreslagen layout 2. 
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Bilaga 9. Resultat från simuleringar 
Scenario 1 
 

Objekt Aktivitet -95 % Average 95% 
Kap Waiting % 27.92 29.33 30.73 
 Working % 20.92 21.36 21.80 
bearbetning 
robot Working % 

64.86 66.75 68.64 

 Stopped % 13.88 15.52 17.15 

 
Change Over 
% 

4.85 5 5.14 

Robotmontering Working % 73.99 74.26 74.54 
 Stopped % 17.52 17.86 18.20 

 
Change Over 
% 

7.64 7.81 7.98 

Packningslina 1 

Number 
Completed 
Jobs 

6445 6534 6622 

Packningslina 2 

Number 
Completed 
Jobs 

6467 6551 6636 

Packning SV, 
Bakstycken 

Number 
Completed 
Jobs 

6071 6093 6497 

Lager SKH 
Number 
Completed 

2234 2308 2382 

Lager SKP 
Number 
Completed 

1121 1186 1251 

Lager SKR 
Number 
Completed 

648 715 783 

Lager SV 
Number 
Completed 

1779 1839 1899 

Lager SVH 
Number 
Completed 

1639 1716 1793 

Lager SVP 
Number 
Completed 

1873 1984 2095 

Lager SVR 
Number 
Completed 

2906 2989 3071 

Lager SVS2 
Number 
Completed 

1045 1087 1129 

Lager SVS3 
Number 
Completed 

1043 1097 1151 

Lager 
Bakstycken 

Number 
Completed 

4070 4206 4341 
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packpersonal Utilization % 93.96 94.51 95.07 
Eftermontering Behov % 132.2 138.5 144.8 
     
 

Scenario 4 
Utdata identiska med scenario 1 med undantag för packpersonal: 
 
packpersonal Utilization % 80.26 80.73 81.20 
 
Totalt antal producerade på ett år: ca 29800 stycken (prognos 33130 
stycken) Det är ganska tydligt att årsvolymen inte uppnås. Vidare ligger 
omställningstiden för monteringen runt 7,8 % vilket är en klar förbättring 
mot tidigare. Att packa med tre operatörer och automatiskt 
bandningssystem är också betydligt effektivare en köra med fyra 
operatörer parvis enligt dagens system.  
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Scenario 3 
 

Objekt Aktivitet -95 % Average 95% 
Kap Waiting % 28.01 29.74 31.48 
 Working % 20.48 21.14 21.80 
bearbetning 
robot Working % 

63.96 66.03 68.10 

 Stopped % 13.88 15.52 17.15 

 
Change Over 
% 

4.66 4.84 5.02 

Robotmontering Working % 75.53 76.22 76.91 
 Stopped % 17.52 17.86 18.20 

 
Change Over 
% 

5.42 5.60 5.77 

Packningslina 1 

Number 
Completed 
Jobs 

6503 6591 6678 

Packningslina 2 

Number 
Completed 
Jobs 

6520 6602 6683 

Packning SV, 
Bakstycken 

Number 
Completed 
Jobs 

6001 6148 6294 

Lager SKH 
Number 
Completed 

2262 2359 2456 

Lager SKP 
Number 
Completed 

1118 1202 1286 

Lager SKR 
Number 
Completed 

647 717 788 

Lager SV 
Number 
Completed 

1733 1818 1902 

Lager SVH 
Number 
Completed 

1690 1753 1816 

Lager SVP 
Number 
Completed 

1928 2044 2160 

Lager SVR 
Number 
Completed 

2711 2840 2968 

Lager SVS2 
Number 
Completed 

1082 1139 1195 

Lager SVS3 
Number 
Completed 

1090 1136 1181 

Lager 
Bakstycken 

Number 
Completed 

4184 4329 4475 
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packpersonal Utilization % 94.92 95.53 96.14 
Eftermontering Behov % 132.19 139.41 146.63 
     
 
 
Totalt antal producerade: ca 30000 stycken (prognos 33130 stycken) 
Inte heller här nås målet för output.   
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Scenario 5 
Objekt Aktivitet -95 % Average 95% 

Kap Waiting % 27.96 29.55 31.14 
 Working % 20.68 21.22 21.76 
bearbetning 
robot Working % 64.42 66.42 68.41 
 Stopped % 13.88 15.52 17.15 

 
Change Over 
% 4.75 4.91 5.06 

Robotmontering Working % 75.38 75.80 76.23 
 Stopped % 17.52 17.86 18.20 

 
Change Over 
% 6.01 6.16 6.31 

Packningslina 1 

Number 
Completed 
Jobs 6570 6669 6767 

Packningslina 2 

Number 
Completed 
Jobs 6592 6681 6769 

Packning SV, 
Bakstycken 

Number 
Completed 
Jobs 6071 6211 6350 

Lager SKH 
Number 
Completed 2373 2446 2519 

Lager SKP 
Number 
Completed 1158 1215 1272 

Lager SKR 
Number 
Completed 660 727 794 

Lager SV 
Number 
Completed 1683 1757 1831 

Lager SVH 
Number 
Completed 1627 1709 1791 

Lager SVP 
Number 
Completed 1943 2037 2130 

Lager SVR 
Number 
Completed 2886 2988 3089 

Lager SVS2 
Number 
Completed 1061 1126 1190 

Lager SVS3 
Number 
Completed 1048 1100 1151 

Lager 
Bakstycken 

Number 
Completed 4328 4453 4578 

packpersonal Utilization % 81.55 82.21 82.87 
Eftermontering Behov % 132.74 139.31 145.78 
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Scenario 7 
 

Objekt Aktivitet -95 % Average 95% 
Kap Waiting % 27.63 29.0 30.56 
 Working % 21.05 21.51 21.97 
bearbetning 
robot Working % 

65.41 67.30 69.18 

 Stopped % 13.88 15.52 17.15 

 
Change Over 
% 

4.88 5.04 5.19 

Robotmontering Working % 76.98 77.42 77.86 
 Stopped % 13.97 14.22 14.47 

 
Change Over 
% 

7.98 8.16 8.34 

Packningslina 1 

Number 
Completed 
Jobs 

6656 6745 6834 

Packningslina 2 

Number 
Completed 
Jobs 

6687 6764 6841 

Packning SV, 
Bakstycken 

Number 
Completed 
Jobs 

6149 6296 6443 

Lager SKH 
Number 
Completed 

2338 2410 2482 

Lager SKP 
Number 
Completed 

1176 1239 1301 

Lager SKR 
Number 
Completed 

667 730 792 

Lager SV 
Number 
Completed 

1835 1902 1969 

Lager SVH 
Number 
Completed 

1715 1779 1844 

Lager SVP 
Number 
Completed 

1902 2003 2103 

Lager SVR 
Number 
Completed 

3040 3128 3217 

Lager SVS2 
Number 
Completed 

1055 1109 1163 

Lager SVS3 
Number 
Completed 

1052 1109 1165 

Lager 
Bakstycken 

Number 
Completed 

4250 4393 4536 

packpersonal Utilization % 97.08 97.83 98.58 
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Eftermontering Behov % 136.72 143.18 149.6 
     
 
Totalt antal producerade: ca 30800 stycken (prognos 33130 stycken) 
Här sätter packningskapaciteten stopp som utnyttjas i hög grad. 
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Scenario 9 
 

Objekt Aktivitet -95 % Average 95% 
Kap Waiting % 27.63 29.39 31.15 
 Working % 20.66 21.36 22.06 
bearbetning 
robot Working % 

65.41 67.30 69.18 

 Stopped % 13.88 15.52 17.15 

 
Change Over 
% 

4.88 5.04 5.19 

Robotmontering Working % 77.86 79.25 80.64 
 Stopped % 13.88 15.52 17.15 

 
Change Over 
% 

4.79 4.98 5.16 

Packningslina 1 

Number 
Completed 
Jobs 

6667 6734 6801 

Packningslina 2 

Number 
Completed 
Jobs 

6686 6746 6807 

Packning SV, 
Bakstycken 

Number 
Completed 
Jobs 

6173 6345 6518 

Lager SKH 
Number 
Completed 

2301 2413 2524 

Lager SKP 
Number 
Completed 

1131 1215 1299 

Lager SKR 
Number 
Completed 

663 732 801 

Lager SV 
Number 
Completed 

1757 1844 1930 

Lager SVH 
Number 
Completed 

1718 1800 1882 

Lager SVP 
Number 
Completed 

1991 2071 2151 

Lager SVR 
Number 
Completed 

2794 2916 3037 

Lager SVS2 
Number 
Completed 

1112 1164 1216 

Lager SVS3 
Number 
Completed 

1121 1168 1215 

Lager 
Bakstycken 

Number 
Completed 

4350.05 4501.7 4653.34 

packpersonal Utilization % 96.97 97.92 98.86 
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Eftermontering Behov % 135.86 143.78 151.71 
 
Totalt antal producerade: ca 30650 stycken (prognos 33130 stycken) 
Målet för output nås inte heller i detta fall. Packningen blir här en flaskhals 
varför outputen inte har ökat så mycket som den borde. Alltså ligger max 
för packningskapacitet enligt variant två runt 30600/år. 
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Scenario 12 
 

Objekt Aktivitet -95 % Average 95% 
Kap Waiting % 27.63 29.39 31.15 
 Working % 20.66 21.36 22.06 
bearbetning 
robot Working % 

65.41 67.30 69.18 

 Stopped % 13.88 15.52 17.15 

 
Change Over 
% 

4.88 5.04 5.19 

Robotmontering Working % 77.86 79.25 80.64 
 Stopped % 13.88 15.52 17.15 

 
Change Over 
% 

4.79 4.98 5.16 

Packningslina 1 

Number 
Completed 
Jobs 

6801 6930 7060 

Packningslina 2 

Number 
Completed 
Jobs 

6824 6942 7060 

Packning SV, 
Bakstycken 

Number 
Completed 
Jobs 

6244 6443 6642 

Lager SKH 
Number 
Completed 

2374 2466 2559 

Lager SKP 
Number 
Completed 

1196 1269 1342 

Lager SKR 
Number 
Completed 

678 753 828 

Lager SV 
Number 
Completed 

1781 1863 1945 

Lager SVH 
Number 
Completed 

1767 1832 1898 

Lager SVP 
Number 
Completed 

2033 2154 2275 

Lager SVR 
Number 
Completed 

2855 2987 3118 

Lager SVS2 
Number 
Completed 

1163 1216 1268 

Lager SVS3 
Number 
Completed 

1129 1192 1255 

Lager 
Bakstycken 

Number 
Completed 

4400 4580 4761 

packpersonal Utilization % 84 85 86 
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Eftermontering Behov % 135.86 143.78 151.71 
     
 
Totalt antal producerade: ca 31500 stycken i snitt (prognos 33130 stycken) 
Målet för output nås inte heller i detta scenario i någon utav de tio trials 
som utförts.  

 




