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Förord 
 
Detta examensarbete är den avslutande delen på författarnas 
civilingenjörsstudier vid Luleå tekniska universitet, där de tillsammans bedrivit 
studier under fyra år. Under arbetets gång har ett flertal personer hjälpt 
författarna och dessa förtjänar ett speciellt tack.  
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Holm och Torgny Almgren. 
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oss nya infallsvinklar och kommit med givande förslag på arbetets 
fortskridande. 
 
Vidare vill vi tacka vår handledare vid LTU, Rolf Forsberg. 
 
Sist men inte minst vill vi speciellt tacka vår ständige kritiker Peter Eriksson. 
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Abstract 
 
The aim of this thesis is to survey how the Volvo Aero Corporation works with 
production simulation, and to present a procedure that should be used in order 
to do simulation studies cost effective and reliable for decision-making. 
Through a case study, the authors have evaluated how simulation studies are 
carried out at Volvo Aero today. The empirical results have been analyzed, 
based on theory, in order to describe how Volvo Aero should change their 
procedure in making simulation studies. 
 
Results of the study show that Volvo Aero has deficiencies in their procedure 
when simulation studies are performed. 
 

• Initially, the problems to be examined are too general in order to be 
solved with the aid of a simulation study.  

 
• Time consumption, costs and expected results are not evaluated in the 

beginning of a simulation study. Consequently, cost efficiency and 
reliability in the results can not be estimated.  

 
• It is very important to use correct input data in order to make simulation 

studies reliable. The purpose of the ERP-system’s data is not to be 
considered in a simulation study and should for that reason not be used. 

 
• The reliability of simulation studies is evaluated subjectively by the 

participants of the study. In addition to subjective assessments, there is 
no validation through tests to ensure that the model describes reality in a 
satisfactory way. 

 
The conclusions of the work are that Volvo Aero should set objectives in the 
beginning of a simulation study. Based on these objectives, requirements on 
input data, model building and output analysis can be evaluated. It can be 
decided if objectives are reasonable and if it is cost-effective to execute the 
study by working with conceptual models.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga hur Volvo Aero Corporation 
arbetar med produktionssimulering samt presentera ett tillvägagångssätt som 
bör användas, för att göra produktionssimuleringsstudier kostnadseffektiva och 
tillförlitliga som beslutsunderlag. Genom att följa en simuleringsstudie har 
författarna bildat sig en uppfattning om hur produktionssimuleringar i dag går 
till på företaget. De empiriska resultaten har analyserats utifrån teori för att 
beskriva hur Volvo Aero bör förändra sitt förfarande vid simuleringsstudier. 
 
Resultaten visar att Volvo Aero har brister i sitt tillvägagångssätt när 
simuleringsstudier genomförs.  
 

• Inledningsvis är de frågeställningar som ska undersökas alltför 
övergripande för att kunna besvaras med hjälp av en simuleringsstudie. 

 
• Vid uppstartandet av en simuleringsstudie utvärderas inte studiens 

tidsåtgång, kostnad eller förväntade resultat. Detta medför att det inte går 
att bedöma studiens nytta eller kostnadseffektiviteten av denna. 

 
• Det är mycket viktigt att rätt indata används för att göra 

simuleringsmodeller tillförlitliga. De indata som finns tillgängliga i 
affärssystemet har andra syften än att användas i en simuleringsstudie, 
och bör därmed kritiskt granskas om de ska användas till detta. 

 
• Tillförlitligheten i simuleringsstudier utvärderas subjektivt av deltagarna 

i studien. Utöver subjektiva bedömningar sker ingen validering med 
tester som kan säkerställa att modellen beskriver verkligheten på ett 
tillfredsställande sätt. 

 
Slutsatserna av arbetet är att Volvo Aero bör sätta mål redan i början av 
simuleringsstudien. Utifrån dessa kan det sedan utvärderas vilka krav som ställs 
på indata, byggandet av modellen och tillförlitligheten i resultaten. Genom att 
arbeta med konceptuella modeller kan det från början avgöras om målen är 
rimliga, samt om det blir kostnadseffektivt att genomföra studien. 



    

Teckenförklaring 
 
Ad hoc – Visst tillfälligt eller individuellt ändamål. 
 
Deterministiska värden – Fasta värden som inte innehåller slupmässighet. 
 
Fixtur – En konstruktion för att fixera produkter vid tillverkning. 
 
Konceptuell modell – En övergripande modell av ett system, som bygger på 
antaganden. 
 
Produktionstakt – Med den frekvens en maskin, eller en linje, utför ett arbete 
exempelvis antal/dag. 
 
Simuleringstekniker – De personer som bygger simuleringsmodellen. 
 
Stokastiska värden – Värden som innehåller slumpmässig variation. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras examensarbetets bakgrund, syfte och avgränsningar. 
Vidare presenteras det problem som behandlas i rapporten. 

1.1 

1.2 

Bakgrund 
Bakgrunden till detta examensarbete är att författarna gör sin avslutande del på 
civilingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Förutom att 
studenterna ska utöka sina kunskaper inom området logistik ska de även lära 
sig tillämpa dessa i en mer praktisk form. Examensarbetet utförs vid 
Logistiskutvecklingsavdelningen på Volvo Aero Corporation (fortsättningsvis 
refererat till som VAC), som vill utreda hur de bör jobba med 
simuleringsstudier för att göra dessa kostnadseffektiva och tillförlitliga. 

Problemformulering 
För att kunna analysera företags produktionsförutsättningar och effekterna av 
förändringar i produktionen måste det finnas någon metod eller teknik att 
arbeta utifrån. Ett sätt att göra detta är att skapa modeller av produktionen och 
sedan försöka förutspå hur framtiden ska te sig. På VAC finns bland annat 
beläggningsberäkningar för att räkna ut tillgängligheten av maskintimmar 
utifrån den prognostiserade framtida produktionen. Detta ger beslutsfattare en 
uppfattning om hur beläggningen kommer att se ut framöver. Ett annat sätt att 
analysera produktionen är att använda sig av ett produktionssimulerings-
program. Fördelen med att använda produktionssimulering istället för enbart 
beläggningsberäkningar, är att dessa kan ta med flera dimensioner i 
beräkningarna. Ett produktionssimuleringsprogram kan hantera stokastiska 
(slumpmässiga) samspel, förändringar över tiden, samt analyser av transport 
och kötider med mera. Allt detta går att analysera med ett simuleringsverktyg, 
men det måste då användas på rätt sätt. 
 
Att i en modell skapa en tillfredställande bild av verkligheten är ofta ett 
tidskrävande och omfattande arbete, vilket medför en stor kostnad för företaget. 
Resultaten av modellerna måste vara tillräckligt tillförlitliga för att kunna 
användas som beslutsunderlag. I och med detta uppstår en balansgång mellan 
resultatens tillförlitlighet och kostnaderna för modellbyggande. Företag måste 
därför ha en riktlinje för hur noggranna resultaten ska vara för att simuleringar 
ska bli kostnadseffektiva.  
 
Att använda produktionssimulering som ett logistiskt verktyg kräver stor 
förståelse för helheten i ett produktionsflöde. Historiskt har logistikavdelningen 
på VAC inte varit delaktiga i de simuleringsstudier som genomförts på 
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företaget. Tidigare simuleringsstudier har endast byggt på deterministiska data 
och tillförlitligheten hos resultaten av studierna har inte bedömts. Kunskapen 
om vad simuleringsstudier kan svara på för frågeställningar och vad som krävs 
för att analysera dessa är idag bristfällig. Det finns idag ingen strukturerad 
metod för när och hur simuleringsstudier bör genomföras. Dessa har istället 
genomförts med ett ad hoc-förfarande där fokus för studierna legat på att skapa 
en modell som visar dagsläget istället för att svara på specifika problemfrågor. 
Detta föranleder att det är osäkert när simulering är rätt analysmetod, och i de 
fall simulering nyttjas är det osäkert om resultaten är tillförlitliga. 

1.3 Syfte 
Examensarbetet syftar till att kartlägga hur VAC arbetar med 
produktionssimulering, samt presentera ett tillvägagångssätt som VAC bör 
använda, för att göra produktionssimuleringsstudier kostnadseffektiva och 
tillförlitliga som beslutsunderlag. För att konkretisera syftet kommer följande 
frågor att besvaras i arbetet: 
 

• Hur genomför VAC simuleringsstudier idag, i jämförelse med teori? 
 
• Vilka är de kritiska momenten för att lyckas i en simuleringsstudie? 
 
• Vad bör VAC göra för att uppnå tillförlitliga resultat på ett 

kostnadseffektivt sätt? 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet berör endast diskret händelsestyrd simulering, eftersom det är 
den metod som används på VAC. Övriga simuleringsmetoder som nämns 
kommer endast att beskrivas flyktigt, som en orientering inom området. 
 
Beskrivningar av analysverktyg för data kommer inte att behandlas i detta 
examensarbete, eftersom beskrivningen skulle bli alltför omfattande. 
 
Inga resultat eller analyser har presenterats för de sista stegen i 
simuleringsstudien, eftersom författarna inte följt någon studie i dessa steg. 

1.5 Disposition 
Kapitel 2 presenterar de metoder och tillvägagångssätt som har använts för att 
angripa examensarbetets olika problem. Här beskrivs hur insamling och 
sammanställning av data har gått till. Vidare beskrivs även reliabilitet och 
validitet för examensarbetet. 
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Kapitel 3 beskriver den teoretiska referensram som är relevant för arbetet. Här 
beskrivs de teorier utifrån vilka författarna analyserat simuleringsmetodiken på 
VAC. 
 
Kapitel 4 är ett empirikapitel som beskriver VAC, samt hur de i dagsläget 
arbetar när simuleringsstudier genomförs. Fallstudien som genomförts finns 
presenterad. 
 
Kapitel 5 redovisar resultaten från jämförelsen mellan teoretisk bakgrund och 
empiri. Orsaker och följder av eventuella glapp mellan dessa analyseras av 
författarna.  
 
Kapitel 6 innehåller en diskussion kring de resultat som erhållits. Vidare 
diskuteras presumtiva felkällor för arbetet. Diskussionen berör slutligen hur 
resultaten kan ha påverkats av författarna under arbetets gång. 
 
Kapitel 7 redovisar de slutsatser författarna dragit från resultaten och 
diskussionen, samt rekommendationer för fortsatt arbete. 
 
I figuren nedan visas hur rapportens delar hänger ihop. 
 

 

Kap 4: Empiri Kap 3: Teori 

Kap 5: Resultat/analys 

Kap 6: Diskussion 

Kap 7: Slutsatser 

Figur 1.1: Rapportens delar och hur de hänger ihop 

Kap 2: Metod 
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2 METOD 
I detta kapitel beskrivs de angreppssätt och metoder som använts i 
examensarbetet. Här redovisas hur insamling och sammanställning av data har 
gått till. Vidare beskrivs den validitet och reliabilitet som rapporten anses 
besitta. 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

Studiens utformning 

Angreppssätt 
För att på ett vetenskapligt sätt bedriva en studie finns två angreppssätt som kan 
användas för att närma sig ett vetenskapligt problem, induktion eller deduktion. 
Skillnaden ligger i att forskaren vid induktion utgår från empiri för att skapa en 
ny teori, medan ett deduktivt angreppssätt innebär att forskaren använder teorin 
för att analysera den empiri som framtagits i studien. (Thurén, 1991). 
 
Det deduktiva angreppssättet har huvudsakligen använts i denna rapport 
eftersom befintliga teorier är utgångspunkten i analysen av de framtagna 
empiriska resultaten, samt i diskussionen och slutsatserna. 

Metodsystem 
Vid insamlande av data måste ett lämpligt metodsystem väljas. Enligt Holme, 
Nilsson & Solvang, (1997) är kvalitativ och kvantitativ metod två olika 
metodsystem som används inom samhällsvetenskapen. Informationen som 
undersöks benämns då antingen mjuk, vid kvalitativa metoder, eller hård, vid 
kvantitativa metoder. Hård data är mätbar, till exempel tidsmått, medan mjuk 
data är upplevelsebaserad, till exempel intervjuer (Halvorsen, 1992). Båda 
metodsystemen syftar till att ge utredaren en större förståelse för området 
(Holme et al, 1997). 
 
Undersökningens syfte ska styra valet av metod, men något entydigt svar om 
vilken metod som ska användas är i vissa fall är svår att ge. Detta leder ofta till 
att forskaren väljer en kombination av de olika metoderna. (Holme et al, 1997) 
 
Då både kvalitativa och kvantitativa verktyg ansetts nödvändiga vid insamlande 
av data till denna rapport, har en kombination av kvalitativa och kvantitativa 
metodsystem valts. Kvalitativa metoder som använts är intervjuer och 
kvantitativa metoder är insamlandet av data på tider och dylikt. 
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2.1.3 TUndersökningsansats 
Zikmund (2000) beskriver ett flertal ansatser för att genomföra en 
undersökning, bland annat fallstudie, experiment och survey. Då syftet med 
arbetet är att beskriva hur VAC arbetar med simuleringsstudier, samt identifiera 
skillnader gentemot teori valde författarna att genomföra en fallstudie och 
intervjuer (en del av survey). Experiment var inte aktuellt eftersom det skulle 
ha blivit alltför tidskrävande.  
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) innebär en fallstudie att ett fåtal 
objekt undersöks i en mängd avseenden. Med objekt menas bland annat 
företag, individer och processer. De säger vidare att fallstudier används i fyra 
olika sammanhang: 
 

• Som illustration. Fallstudien är ett komplement till andra metoder och får 
en pedagogisk funktion. 

 
• Som hjälpmedel att skapa hypoteser. Fallstudien används som utredande 

metod på ett område som oftast är okänt. 
 

• Metod vid aktionsforskning och förändringsarbete. Kunskap om 
organisationen och dess aktörer skaffas. Språk och begrepp anpassade till 
undersökningen måste utvecklas av utredaren. Detta ska sedan användas 
för att få en ökad förståelse i organisationen och vad som kan förändras. 

 
• Hjälpmedel för att skapa ny teori. I denna roll är fallstudien som mest 

kontroversiell, dock används den i ett flertal svenska forskningsprojekt. 
 
Eftersom något strukturerat arbetssätt vid simuleringsstudier inte finns på VAC 
idag, används fallstudien i detta arbete som en metod för aktionsforskning. 

2.2 Datainsamling 
För att samla in önskad information finns det två huvudgrupper av 
datainsamlingstekniker, primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som 
samlats in för den aktuella studien, medan sekundärdata är data som tidigare 
insamlats för andra projekt. (Zikmund, 2000) 

2.2.1 Primärdata 
Primärdata kan enligt Zikmund (2000) samlas in genom enkät, intervju, 
observation eller experiment. Primärdata för detta examensarbete har samlats in 
genom intervjuer, samt en till viss del med observationer. 
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Intervjuer innebär ett mer eller mindre strukturerat samtal med en eller flera 
respondenter. Syftet med intervjuer är att lyfta fram och identifiera de 
bakomliggande orsakerna till respondentens syn på det som undersöks. För att 
samla in primärdata valde författarna att använda sig av intervjuer med utvalda 
anställda på företaget, sammanlagt genomfördes fem intervjuer. Vidare 
genomfördes även en intervju med en forskningsingenjör vis Chalmers tekniska 
högskola. Syftet med denna intervju var att författarna skulle få en större 
inblick i området produktionssimulering. 
 
I fallstudien gjorde författarna observationer för att samla in data kring hur 
VAC arbetar med produktionssimuleringar. Dessa observationer diskuterades 
med de inblandade för att förstå tillvägagångssättet. Insamlad data används 
senare i analysen för att urskilja styrkor och svagheter som VAC har i denna 
typ av studier.  

2.2.2 Sekundärdata 
Författarna har genomfört en litteraturstudie för att kunna jämföra och 
analysera VAC:s tillvägagångssätt i simuleringsstudier gentemot teori. 
 
Litteraturen som erhållits har hämtats från biblioteket vid VAC, samt 
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Sökord som använts är bland annat: 
Simulering, simuleringsmetodik, production simulation, fallstudie, case study 
och forskningsmetoder. 
 
Sökningar gjordes även via sökmotorn Google (www.google.com). Detta gav 
endast en källa som använts i undersökningen (www.informs-cs.org). Detta 
eftersom författarna ansåg att de andra källorna passade för undersökningen. 
Sökord som användes var både i Google och på Informs college on simulation 
var: Simulering, simuleringsmetodik, production simulation, validation och 
verification. 
 
Vidare har material samlats in från två företags hemsidor: Volvo Aero 
(www.volvoaero.com) och Swedish Manufacturing Management 
(www.smmab.se) 
 
För att jämföra den teoretiska referensramen med empirin har författarna utgått 
från en arbetsmodell för simuleringsstudier som framtagits vid Högskolan i 
Skövde tillsammans med bland andra Volvo AB. 
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2.2.3 Datainsamlingsmetod 
Tidigare konstaterades att intervjuer innebär ett mer eller mindre strukturerat 
samtal med en eller flera respondenter. Frågeställningen avgör vilken typ av 
intervju som är lämpligast att använda. I strukturerade intervjuer bestäms i 
förväg vilka frågor som ska komma och ordningen på dessa. Denna typ av 
intervju kommer främst till användning när det finns ett stort urval 
respondenter och kvantifiering av resultaten är viktigt. (Merriam 1994) 
 
Merriam (1994) skriver att en delvis strukturerad intervju kännetecknas av att 
intervjuerna styrs av ett antal frågeställningar som ska utforskas, men 
ordningsföljd och ordalydelse bestäms inte i förväg. Denna typ gör det enklare 
för intervjuaren att anpassa sig efter situationen som utvecklas vid själva 
intervjun, till exempel nya idéer som dyker upp hos utredaren. 
 
En ostrukturerad intervju är när intervjuaren inte vet tillräckligt mycket om en 
företeelse för att kunna ställa relevanta frågor. Denna typ används oftast 
tillsammans med deltagande observation i början av en fallundersökning och är 
mest till för att få insikt inom ett område. (Merriam, 1994) 
 
För att sätta sig in i problemet gjorde författarna inledningsvis individuella, 
ostrukturerade intervjuer med deltagare i den simuleringsstudie som används 
som fallstudie i undersökningen. Intervjuerna syftade även till att få en 
grundförståelse av ämnesområdet. En litteraturstudie genomfördes för att få en 
uppfattning om vilka problem och tillvägagångssätt som finns beskrivna i 
litteraturen. Vidare genomfördes även delvis strukturerade intervjuer med 
personer med olika kunskap och synsätt på områden som undersökts. Vid dessa 
skickades frågor ut innan intervjuerna genomfördes, som mall för diskussionen 
vid intervjun (se bilaga 2.1). Detta har gjorts för att ge respondenterna tid att 
fundera igenom, eller ta reda på svar som behövs. Vid intervjutillfället har 
dessa frågor diskuterats mellan respondent och intervjuare, för att säkerställa att 
svaret uppfattas korrekt av författarna. Svaren på dessa intervjuer ligger till 
grund för den empiri som presenteras i rapporten, tillsammans med de 
observationer författarna gjort under möten och dylikt i fallstudiens 
fortskridande. Efter att intervjuerna genomförts kompletterades teoriavsnittet. 
Författarna har under arbetets gång genomfört intervjuer med personer utanför 
fallstudien. Dessa har syftat till att ge en bredare syn på simulering samt en 
djupare förståelse för hur VAC bör arbeta med simuleringsstudier i framtiden.  
 
Hur datainsamlingen gått till beskrivs schematiskt i figur 2.1, på nästa sida. 
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Figur. 2.1: Tillvägagångssätt för undersökningen  

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

Studiens tillförlitlighet 
Vid bedömning av en rapports trovärdighet används begreppen reliabilitet och 
validitet (Lundahl & Skärvad, 1992)  

Validitet 
Validitet definieras av Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) som ett 
mättinstruments förmåga att mäta det som avses mätas. Både empiriska 
kriterier för hur datainsamlingen i undersökningen ska gå till och hur 
insamlingen faktiskt gjordes ingår vid bedömandet av validiteten. Det 
säkerställer att rätt saker mäts vid undersökningen, till exempel att tidtagning 
sker med hjälp av en klocka och inte att någon räknar eller uppskattar tiden. 

Reliabilitet 
Med reliabilitet avser Lundahl & Skärvad (1992) en rapports frånvaro av 
slumpmässiga fel. Detta innebär att en mätning kännetecknas av god reliabilitet 
om den inte påverkas av vem som mäter eller under vilka förhållanden som en 
mätning sker (ibid.). Thurén (1991) anser att om forskaren lyckats eliminera de 
slumpmässiga felen och om olika undersökare som använder liknande metod 
kommer fram till samma resultat, kan undersökningens reliabilitet betraktas 
som hög. 
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En svårighet vid undersökningar där mycket av resultaten bygger på kvalitativa 
metoder är att personliga uppfattningar från utredarna alltid spelar in. Vid 
intervjuer har en mall använts för att intervjun ska behandla de områden 
författarna vill undersöka. För att säkerställa att författarna inte uppfattat svaren 
vid intervjuerna eller hur de faktiskt arbetar under studiens gång har berörda 
personer läst igenom det som skrivits för att eliminera missförstånd. I och med 
detta anser författarna att validiteten och reliabiliteten i undersökningen 
kommer att vara god. 
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3 TEORI 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som är relevant för 
arbetet. Här beskrivs de teorier utifrån vilka författarna analyserat 
simuleringsmetodiken på VAC. 

3.1 

3.1.1 

System, modeller och simulering 
Law & Kelton (2000) definierar ett system som en samling enheter (maskiner, 
människor etc.) vilka arbetar och agerar tillsammans mot ett gemensamt mål. 
Det kan finnas många anledningar till att studera ett system och eventuella 
förändringar i det. För ett producerande företag kan till exempel effekterna av 
en nyinvestering vilja undersökas. Figur 3.1 illustrerar hur olika 
tillvägagångssätt för att studera ett system hänger ihop. 

Experiment i 
verkligheten

Experiment med 
modell

Fysisk modell Matematisk modell 

Analytisk lösning Simulering 

System 

Figur 3.1: Möjligheter att studera ett system 

Experiment med modeller och verkliga system 
Vid experiment direkt i ett system fås ett rättvisande resultat hur förändringen 
påverkar systemet. Det är dock sällan möjligt att genomföra sådana experiment, 
eftersom det oftast är alldeles för kostsamt och stör systemet som redan finns. 
Exempelvis kan ett serviceföretag vilja undersöka antalet telefonister som 
behövs för att tillfredställa sina kunders behov. Att undersöka det med ett 
experiment skulle kunna leda till irriterande dröjsmål för kunder och en sämre 
attityd gentemot företaget. Ett annat problem kan vara att ett nytt 
produktionssystem ska byggas upp, olika scenarion ska utvärderas och beslut 
fattas om produktionssystemet ska byggas över huvud taget. Att bygga upp ett 
system som senare eventuellt inte kommer att användas skulle kunna medföra 
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stora kostnader och det blir därför nödvändigt att bygga en modell som kan 
representera systemet. (Law & Kelton, 2000) 
 
Kostnaderna för att experimentera i en modell är ofta mindre än att 
experimentera direkt i ett verkligt system. I telefonistexemplet skulle kötiden 
för kunderna kunna undersökas i en modell och irritationen hos kunderna kan 
undvikas. När modeller används, istället för direkta experiment finns dock 
alltid frågan om den representerar verkligheten på ett såpass noggrant sätt att 
beslut kan fattas utifrån studien. (Ibid.) 

3.1.2 

3.1.3 

Fysiska och matematiska modeller 
Fysiska modeller byggs oftast som en avbild av verkligheten fast i mindre 
skala. Exempel på fysiska modeller är vindtunnlar och cockpits till flygplan. 
Större delen av de modeller som byggs för kvantitativa studier är dock 
matematiska. Dessa används för att representera ett system med logiska 
samband som sedan kan manipuleras för att se hur modellen reagerar och 
därför hur verkliga systemet borde reagera. Ett exempel på en enkel matematisk 
modell är s = v*t, där s är sträcka, v är hastighet och t är tiden. Detta skulle 
kunna vara en representativ modell vid landsvägskörning på lågt trafikerade 
vägar, men väldigt oanvändbar för att studera pendling i rusningstrafik på vägar 
med trafikstockning. Fysiska modeller är ofta mycket kostsamma att bygga upp 
och då är matematiska modeller ofta kostnadseffektivare. (Law & Kelton, 
2000) 

Analytiska lösningar och simulering 
När en matematisk modell är skapad måste det undersökas om den kan svara på 
frågorna rörande det system som undersöks. Är modellen tillräckligt enkel kan 
det vara möjligt att arbeta med sambanden för att få exakta analytiska 
lösningar. I exemplet med s = v*t är det lätt att i modellen ta reda på tiden (t) 
om sträckan (s) och hastigheten (v) är kända, genom det enkla sambandet: t = 
s/v. Detta är en enkel lösning som går att nå genom att använda enbart papper 
och penna. Vissa analytiska lösningar kan dock bli mycket komplexa och 
därmed kräva stora resurser för att kunna beräknas. Om problemet går att lösa 
analytiskt är det ofta noggrannare och billigare än att utföra en 
simuleringsstudie. Är systemet såpass komplext att det är svårt att beskriva 
med tillförlitliga matematiska modeller försvåras möjligheterna att kunna lösa 
problemet analytiskt. I dessa fall måste systemet studeras med hjälp av 
simulering. Simulering är en matematisk modell vilken till skillnad från 
analytiska lösningar, kan hantera stokastiska processer på ett enklare sätt. (Law 
& Kelton, 2000) 
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Ofta söks den optimala lösningen till de frågeställningar som undersöks. Den 
optimala lösningen blir svårare att hitta ju komplexare modellen är. Analytiska 
lösningar kan enklare hitta en optimal lösning för ett ställt problem, än vad 
simulering kan. Det är dock inte alltid det går att svara på frågeställningar med 
analytiska lösningar, eftersom de inte kan hantera lika många faktorer som 
simulering. Att göra optimeringar med ett simuleringsverktyg är väldigt svårt 
och kräver mycket arbete, samt programvara som kan hantera detta. Simulering 
är en metod att undersöka olika faktorers påverkan, och tester kan göras på 
detta. Att hitta den optimala lösningen innebär således att alla värden inom ett 
givet intervall måste testas för att se vilket som ger bäst resultat. (Ibid.) 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

Simuleringsmetoder 
Simulering är en imitation av en verklig process eller ett verkligt system, 
exempelvis ett händelseförlopp. Tekniken används för att beskriva och 
analysera beteendet hos ett system, samt möjliggör ”vad händer om frågor” vid 
analys av tänkta förändringar. Simulering fungerar även som stöd vid 
framtagande av helt nya system. Både existerande och konceptuella system kan 
modelleras med hjälp av simulering. (Banks, Carson, Nelson & Nicol, 2001) 
 
När en matematisk modell ska studeras med simulering, är nästa steg att 
bestämma vilken typ av simuleringsmetod som är lämpligt för studien. Law & 
Kelton (2000) klassificerar simuleringsmodeller i tre olika dimensioner, vilka 
beskrivs nedan. 

Statiska och dynamiska modeller 
En statisk simulering är en modell som representerar ett system vid en specifik 
tidpunkt, eller en modell där tiden inte spelar någon roll. En dynamisk 
simuleringsmodell representerar ett system som förändras över tiden, till 
exempel ett materialflödessystem i en verkstad. (Law & Kelton, 2000) 

Deterministiska och stokastiska modeller 
Ett system som inte innehåller slumpmässiga delar kallas för ett deterministiskt 
system. I deterministiska simuleringsmodeller är utdata alltid samma när indata 
och samband i modellen är specificerade. De flesta system innehåller dock 
stokastisk (slumpmässig) data och utvärderas därför med en stokastisk 
simuleringsmodell. På grund av variationen i modellen genererar stokastiska 
simuleringsmodeller utdata som är slumpmässig och dessa måste därför 
behandlas som uppskattningar av systemets verkliga egenskaper. (Law & 
Kelton, 2000) 
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I verkligheten är det många faktorer som spelar in på vilken utdata modellen 
ger. Tiden det tar att köra en viss sträcka med bil blir oftast inte exakt samma 
varje gång. Det kan bero på vädret, bilköer, trafikljus, bilens kondition osv. 
Genom att beskriva verkligheten med en stokastisk modell görs ett försök att ta 
med den osäkerhet som kan påverka utdata. Den deterministiska modellen tar 
ingen hänsyn till det faktum att variation förekommer. Det tar till exempel 
alltid sju sekunder att köra hundra meter, medan en stokastisk modell kan 
beskriva samma system genom att tiden hamnar inom ett intervall mellan sex 
och åtta sekunder med olika sannolikhet för de olika tiderna inom intervallet. 
(Banks et al. 2001) 

3.2.3 

3.3 

3.3.1 

Kontinuerliga och diskreta modeller 
Kontinuerliga modeller karaktäriseras av att variablerna i modellen förändras 
kontinuerligt med tiden. Ett typiskt användningsområde för sådana modeller är 
hållfasthetsberäkningar i krocktester. Diskreta simuleringsmodeller behandlar 
system där faktorerna endast ändras vid vissa diskreta tidpunkter. Dessa 
tidpunkter inträffar när en händelse sker, där händelse är något som förändrar 
systemets tillstånd. Exempel på ett sådant system är en kö till en kassa. När en 
kund är klar förändras tillståndet till att kassan blir ledig, nästa kund i kön blir 
betjänad och övriga flyttar fram ett steg. (Law & Kelton, 2000) 

Steg i en simuleringsstudie 
För att analysera ett komplext system med hjälp av simulering finns ett antal 
steg som bör följas. I figur 3.2 (på nästa sida) illustreras dessa steg utifrån en 
modell skapad av Jägstam och Oscarsson (2003). I bilaga 3.1 finns modeller 
kortfattat beskrivna av Banks et al. (2001) och Law & Kelton (2000). 

Problemdefinition 
Problemdefinitionen är utgångspunkten för en simuleringsstudie. Det ska ske 
en definition av de övergripande problemställningar som ska lösas genom 
studien. I studiens inledning bör ett uppstartsmöte hållas, där endast de som är 
hårdast knutna till ett eventuellt simuleringsuppdrag deltar, till exempel 
projektledare, simuleringstekniker och beställare av projektet. Anledningen till 
att gruppen ska hållas liten är för att åsikterna och synen på problemställningen 
ska komma fram, vilket är svårare i stora grupper av människor. Syftet med 
mötet är att bryta ner ett övergripande problem i mindre problemområden som 
studien ska behandla. (Jägstam &. Oscarsson, 2003) 
 
Ett exempel på ett övergripande problemet kan vara att ett företag har 
leveransproblem. Nedbrytningen av problemet kan då vara att undersöka 
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ledtiden, externa transporter och materialförsörjning som faktorer vilka 
påverkar leveransprecisionen. 
 
Vid framtagandet av de problemområden som ska undersökas måste fokus 
ligga på vilka frågeställningar kunden har. Det är extremt viktigt att 
simuleringsteknikerna uppfattar kundens krav och förväntningar på rätt sätt. 
(Banks, 1998) 

3.3.2 Mål, uppgift 
Detta steg syftar till att skapa ett förankrat 
och väldefinierat mål med projektet. Utifrån 
de frågeställningar som undersöks bestäms 
vilka scenarion som ska simuleras och 
målen med dessa. (Jägstam &. Oscarsson, 
2003) 
 
Antag att en vidare undersökning av 
problemområdena, i exemplet ovan, visade 
att inga problem finns med inleverans av 
material eller externa transporter. För att 
förbättra sin leveransprecision ska företaget 
utvärdera hur ledtiden påverkar denna. 
Exempel på scenarion för att utvärdera 
ledtiden kan vara att simulera med olika 
skiftesformer eller olika maskinkapacitet. 
Det är viktigt att ett gemensamt kriterium 
finns för att utvärdera scenarierna som är 
tänkta att simuleras. I exemplet som 
används är detta kriterium ledtid. 
 
Väldefinierade mål syftar till att ta fram 
specifika frågor som ska besvaras av 
modellen. Vidare ska mätmetoder för att 
utvärdera prestationen av olika scenarion i 
simuleringen presenteras. (Law & Kelton, 
2000) 
 Figur 3.2: Jägstam & Oscarssons modell 

Enligt Bergman & Klefsjö (2001) används 
SMART:a mål för att göra dessa väl-definierade. Med detta menas att de ska 
vara: 
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• Specificerade – Använda ord som anger en riktning för målet, 
exempelvis öka, minska och förbättra. 

 
• Mätbara – Sätt ett kriterium vilket målet utvärderas mot 

 
• Accepterade – De som ska arbeta med målen måste vara delaktiga i 

framtagandet av dessa för att arbetet ska bli effektivt. 
 

• Rimliga – Målen måste vara möjliga och realistiska att uppnå. 
 

• Tidsbestämda – Tidpunkten då målet ska vara uppfyllt måste bestämmas 
av alla inblandande i simuleringsstudien. 

 
Genom att använda SMART:a mål ges en föreställning av vad som konkret 
kommer att uppnås med modellen. Det skapar en förutsättning för att alla på ett 
effektivt sätt ska arbeta för att uppnå målet. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
I exemplet med leveransprecisionen som används skulle målet kunna 
presenteras på följande sätt: 
 

• Specificerat – Leveransprecisionen ska ökas till minst 90% genom att 
sänka ledtiden i tillverkningen. 

 
• Mätbart – Leveransprecision ska mätas genom att se över hur 

leveranserna fungerar efter genomförda förändringar. 
 

• Accepterat – Utifall de som ska arbeta med att förkorta ledtiden får 
utvärdera och bedöma hur väl de kan uppfylla en leveransprecision på 
90% och godtar det, kan målet anses accepterat. 

 
• Rimligt – Finns bättringspotential i tillverkningen kan ett rimligt mål 

sättas utifrån det. 
 

• Tidsbestämt – Beställaren kan sätta upp tider för när de olika delarna ska 
vara klara. I detta fall först själva simuleringen, sedan implementering av 
förändringar och till sist en mätning av den nya leveransprecisionen.  

3.3.3 Uppgiftsförståelse 
Uppgiftsförståelsen ska säkerställa att simuleringsteknikern förstått de 
övergripande frågeställningarna och den specifika simuleringsuppgiften. En 
konceptuell modell skapas för att beskriva det system som ska modelleras. En 



 Simuleringsmetodik vid VAC Teori 
   

beskrivning ska göras av vilka indata som än nödvändiga för att kunna 
genomföra studien. Därigenom kan och ska simuleringsteknikern ta ställning 
till om uppgiften går att lösa eller ej. Vidare ska det i detta steg kontrolleras att 
övriga personer som ingår i studien har förstått vad simuleringsmodellen kan 
användas till samt vilka begränsningar modellen har. Säkerställandet att alla 
deltagare har samma uppfattning om frågeställningarna, och vad modellen 
kommer att visa, kan ske genom konsensusbeslut på ett möte. (Jägstam &. 
Oscarsson, 2003) 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

Simulera? 
Uppgiften i detta steg är att fatta beslut om simuleringsstudien ska genomföras 
eller inte. Simuleringsteknikern ska lämna uppgifter om de indata som behövs 
och förväntad kvalitet på resultaten från en eventuell simuleringsstudie. Vidare 
ska tidsåtgång och kostnad för genomförandet redovisas. När ovanstående delar 
har genomförts ska beslut fattas huruvida simuleringsstudien ska genomföras 
eller om problemet ska lösas med andra metoder. (Jägstam &. Oscarsson, 2003) 

Uppgiftsbekräftelse 
Här är syftet att bekräfta genomförandet av en simulering och att eliminera de 
missförstånd som kan finnas mellan simuleringstekniker, beställare och 
eventuellt styrgrupp. Om några förändringar skett med målsättningen för 
simuleringsstudien skall dessa redovisas och tillgången av de indata som är 
nödvändig ska säkras. Kommunikationen mellan beställaren och 
simuleringsteknikern är i detta steg viktig för att säkerställa att båda har samma 
uppfattning om vad som kommer att undersökas, samt hur undersökningen ska 
gå till. (Jägstam &. Oscarsson, 2003) 

Modellinformation 
I steget modellinformation ska de indata som är nödvändig för simuleringen 
samlas in. Dessa data tas direkt från det system som undersöks, och i de fall 
inga data finns tillgängliga måste uppskattningar göras. (Jägstam &. Oscarsson, 
2003) 
 
Enligt Banks (1998) ska de data som hämtas in hela tiden ifrågasättas. Detta 
genom att beakta när, var och hur dessa data samlades in. Vidare bör det 
kontrolleras att all indata är lämpligt detaljerad, att de är nödvändiga för studien 
samt om, och hur, de kan snedvrida resultaten. Om brister finns i indata 
kommer dessa brister även att finnas i resultaten. Kundens tro på resultaten 
ökar om det kan styrkas att de indata som används är statistisk representativ för 
den process som modelleras. 
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Banks et al. (2001) presenterar en fyrastegsmodell för att underlätta insamlande 
av representativ data till en simuleringsstudie. Sambanden i denna modell finns 
beskriven i figur 3.3. 
 

1. Samla in data från det aktuella systemet 
I de fall det är möjligt ska indata samlas in från det system som ska modelleras. 
Då inga data finns att tillgå används expertutlåtanden och kunskaper om 
liknande system som indata. Finns det till exempel inte data för en 
svarvoperation kan data tas från en liknande svarvoperation på en annan 
produkt. Vid insamlandet och uppskattningar är det mycket viktigt att försöka 
fånga upp den slumpmässighet som alltid finns i verkligheten. Det är inte 
pålitligt att dra slutsatser om verkligheten utifrån en modells resultat ifall inte 
osäkerheten i modellen är känd (se bilaga 3.2). Även om modellen i övrigt är 
validerad kommer den att ge missvisande resultat och felaktiga 
rekommendationer om indata inte är korrekt. (Banks et al. 2001) 
 
I Banks (1998) finns rekommendationer för hur datainsamlingen bör 
struktureras för att kunna identifiera sannolikhetsfördelningar och göra en 
bedömning av hur säker indata är. 
 

• Datamängden bör innehålla 100-200 mätvärden. Detta för att 
statistiskt säkerställa att rätt fördelningar antas. 

 
• Använd åtminstone tre värdesiffror vid mätningar. Det blir svårare 

att anpassa mätningarna till fördelningar om siffrorna avrundas. 
 

• Om mätvärdena kan påverkas vid olika tillfällen, till exempel om 
det finns beroenden mellan tiderna och vilken operatör som kör 
maskinen, ska mätningarna göras vid flera olika tillfällen. 

Figur 3.3: Fyrastegsmodellen 

4. Utför hypotestest 

1. Samla in data 

2. Identifiera 
sannolikhetsfördelningar 

3. Bestäm parametrarna 

Simuleringsmodell Hypoteser 

Verkligt system 

Indata 
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Ett sätt att samla in data från ett produktionssystem är att använda Swedish 
Manufacturing Management:s systemkoncept, SMM. De maskiner som är 
anslutna till detta kan redovisa alla stopp som görs i maskinen. Operatörerna 
själva rapporterar in orsaker till varför maskinen står still. Med hjälp av detta 
kan bland annat produktionstider, utnyttjandegrad och medeltid till fel lätt 
beräknas. (Swedish Manufacturing Management, 2004) 
 

2. Identifiera sannolikhetsfördelningen 
Ingen sannolikhetsfördelning ger en perfekt avbild av verkligheten. Det är dock 
mycket viktigt att försöka hitta en fördelning som representerar verkligheten på 
ett tillfredsställande sätt. Att hitta rätt fördelning kan göras analytiskt eller med 
hjälp av programvara. Analytiskt görs det genom insamlande av data som 
plottas på till exempel normalfördelningspapper vid undersökandet om 
normalfördelning. Med datorprogram läggs indata in i programmet som sedan 
bearbetar denna och ger förslag på ett antal olika fördelningar som kan passa 
för datamängden. Eftersom användning av fel sannolikhetsfördelning kan få 
stora konsekvenser på simuleringens resultat, måste det säkerställas att rätt 
fördelningen används. (Banks et al., 2001) 
 

3. Bestäm parametrarna 
Till varje fördelning finns ett antal parametrar som måste bestämmas, såsom 
medelvärde och varians. Dessa kan ofta beräknas för en mängd mätvärden med 
hjälp av programvara. Detta görs i samband med identifieringen av 
sannolikhetsfördelningen och programmet generar förslag på de parametrarna 
som gäller för den aktuella fördelningen. Att endast använda fasta värden 
(ingen fördelning) istället för att beskriva dem enligt en sannolikhetsfördelning 
med tillhörande parametrar kan få stora konsekvenser, se bilaga 3.4. (Banks et 
al., 2001) 
 

4. Utför hypotestest 
Hypotestest syftar till att antingen bekräfta eller förkasta antaganden om 
datamängdens fördelningar och parametrar. Exempel på hypotestest som kan 
användas är Chi-square test och Kolmogorov-Smirnov test. Chi-square test 
görs genom att dela in teoretiska intervall för datamängden och räkna ut 
förväntande antal mätvärden i varje intervall. Detta jämförs med de 
observerade värdena och om skillnaderna är betydande förkastas 
sannolikhetsfördelningen. Kolmogorov-Smirnov är ett mer exakt test, där 
mätvärdenas maximala avstånd från en teoretisk kurva mäts. Om avståndet är 
alltför stort gentemot den kurvan förkastas sannolikhetsfördelningen. För 
noggrannare beskrivning hänvisas läsaren till Law & Kelton (2000) kapitel 6, 
Selecting input probability distributions. 

 18



 Simuleringsmetodik vid VAC Teori 
   

Variation i produktionsprocessen påverkar systemet negativt eftersom det leder 
till störningar. Ofta ökas processtidens medelvärden för att kompensera bristen 
på information gällande variationen. Genom att öka medelvärdena döljs 
variationen i processen, samtidigt som en säkerhetsåtgärd skapas för att 
modellens utdata ska stämma överens med verkligheten. Det leder dock till att 
modellerna visar en mer pessimistisk syn av produktionen. Skulle medelvärdet 
inte ökas skulle modellen visa ett alltför optimistiskt resultat. (Gaxiola, 
Mackulak, Malmgen, Sokhan-Sanj, 1999) 

3.3.7 Bygga modell 
Syftet med detta steg är att bygga upp modellen som ska användas i 
simuleringsstudien. Kommunikation mellan projektdeltagarna är viktig, för att 
bekräfta att de indata som används är tillförlitlig. (Jägstam &. Oscarsson, 2003) 
 
I många simuleringsstudier koncentreras arbetet på att bygga modellen istället 
för på att lösa problemet. Att få igång modellen blir det övergripande målet och 
att försöka lösa problemet blir sekundärt. Mer tid bör läggas på att utföra 
experiment med modellen och mindre tid på själva byggandet. Att hitta en 
lösning är den primära uppgiften, inte att bygga modellen. För att få fokus på 
det problem som ska lösas ska modeller byggas enkla från början och sedan 
byggas ut successivt. (Banks, 1998) 
 
Det finns inte någon definition på vad komplexitet i simuleringsmodeller är, 
men förutom att innefatta detaljrikedomen i modellen är de flesta experter 
överens om att omfattningen på simuleringen är en del i komplexiteten. Att 
minska tiden för byggandet av modellen, samt att kostnaden hålls nere, är 
anledningar till att göra enkla modeller. Tiden för att skapa en 
simuleringsmodell ökar med komplexiteten. Ju mer komplex och detaljerad en 
modell är desto längre tid tar det att bygga denna. Eftersom detta medför en 
kostnad för simuleringen är det viktigt att detaljrikedomen och omfattningen av 
modellen bestäms tidigt i studien, för att därigenom kunna utvärdera kostnaden 
mot nyttan. (Barreto, Chwif och Paul, 2000) 
 
Att göra modellen mer komplex 
ökar inte nödvändigtvis nog-
grannheten. I figur 3.4 beskrivs 
hur noggrannheten i modellen 
ökar respektive minskar med 
ökad detaljrikedom. Denna graf 
är enbart baserad på erfarenhet 
och sunt förnuft. (Ibid.) Figur 3.4: Förhållandet mellan komplexitet och noggrannhet 
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I Banks (1998) beskrivs hur kostnaden påverkas med detaljrikedomen vid 
utvecklandet av en simuleringsmodell, se figur 3.5 på nästa sida. Denna stiger 
ju mer detaljerad modellen blir, samtidigt som nyttan av simuleringsmodellen 
är avtagande. I modellen likställs 
detaljrikedom med tillförlitlighet. 
Detta leder till att det finns en punkt 
där det inte längre är kostnadseffektivt 
att göra modellen mer noggrann. 
Skärningspunkten för de bägge 
kurvorna varierar för varje 
simuleringsmodell och måste därför 
undersökas från gång till gång. 
 
Övriga fördelar med att hålla simuleringsmodeller enkla är att de är lättare att 
implementera, validera och analysera än en mer komplex modell. Det är även 
lättare att göra förändringar i en enklare modell, samt även förkasta den, om 
den inte medfört en stor kostnad för företaget. (Barreto et al., 2000) 

3.3.7.1 Orsaker till att modeller blir komplexa 
Barreto, Chwif och Paul (2000) har listat ett antal faktorer som kan vara orsaker 
till att modeller byggs alltför komplexa och hur denna komplexitet kan 
avhjälpas. 
 

• Redovisningsfaktorn: En komplexare modell har mer effekt än en 
enklare när den visas för beslutstagare. Vidare visar en komplexare 
modell på ett större och svårare jobb för simuleringsteknikern. 
Lösning: Fokusera på målet och resultaten istället för att fokusera på 
byggandet av modellen. 
 

• ”Inkludera allt” syndromet: All data som finns tillgängligt i ett system 
läggs in och används. Om simuleringsteknikern har liten erfarenhet från 
simulering läggs ofta mycket data in i modellen som inte behövs.  
Lösning: Utvärdera att endast nödvändig data för att svara på 
frågeställningarna tas med i modellen. 

 
• Oförståelse för systemet: Om simuleringsteknikern inte är tillräckligt 

insatt i det system som ska simuleras, finns det risk att fel antaganden 
görs. Detta kan medföra att det byggs in mer komplexitet än nödvändigt i 
simuleringsmodellen och att fel begås. 
Lösning: Kontinuerlig avstämning med slutkunden och personer som är 
kunniga i systemet. 

Figur: 3.5: Modell över kostnaden och nyttan 



 Simuleringsmetodik vid VAC Teori 
   

 21

• Oförmåga att simulera själva problemet: Många simuleringar görs för 
att härma det riktiga systemet, inte beskriva själva problemet i sig. 
Eftersom simuleringsmodellen är en förenkling av verkligheten är det 
resultaten som ska vara lika verkligheten, inte modellen i sig. ”Vem 
behöver verklighetens komplexitet beskriven när det är just denna som 
skapade problemet från början?”(Barreto et al., 2000) 
Lösning: Fokusera på målet och resultaten istället för modellen i sig. 

 
• Dålig problemformulering: Om målet för simuleringsstudien inte är 

helt klart för alla kan det medföra att modellen blir mer komplex än vad 
som krävs för att lösa problemen.  
Lösning: Sätt väldefinierade mål och ta fram specifika frågeställningar 
som ska besvaras med hjälp av modellen. 

 
Det finns även risker med att göra förenklingar i modeller. Om modellen görs 
alltför enkel kan svårigheter finnas att beskriva verkligheten på ett 
tillfredställande sätt och därmed tillförlitligheten i resultaten. Förenklingar kan 
även leda till att förståelsen för modellen, och även systemet, försvinner om 
helhetsbilden av problemet försvinner. Det finns idag ingen forskning på hur 
komplex en modell ska vara. Det måste avgöras från gång till gång. (Ibid.) 

3.3.8 Validering 
Validering syftar till att säkerställa att 
modellen är en korrekt avbild av 
verkligheten, för att resultaten från 
experimenten ska vara tillförlitliga. 
(Jägstam &. Oscarsson, 2003) 
 
Banks (1998) delar upp detta steg i 
verifiering och validering. Verifiering 
ställer frågan: är den konceptuella 
modellen korrekt representerad i 
simuleringsmodellen? En validerad 
modell betyder att den är repres-
entativ för det verkliga systemet. 
Valideringen sker genom kalibrering 
i en iterativ process, se figur 3.6. 
 
Sargent (2003) beskriver flera tekniker för att validera modeller. Dessa 
innefattar bland annat ytlig validitet, jämförelse med historiska data, logiska 
test och upprepade körningar, vilka beskrivs nedan. Ytterligare metoder tas upp 

Figur 3.6: Förenklad simuleringsprocess 
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i bland annat Sargent (2003), Banks (1998) kapitel 1, Principles of simulation 
och Law & Kelton (2000) kapitel 5, Building valid credible and appropriate 
detailed simulation models. 
 

• Ytlig validering: Personer kunniga i det system som simuleras bedömer 
om kopplingen mellan indata och utdata är rimlig. Genom att använda 
animering kan snabbt en uppfattning fås om modellen stämmer överens 
med systemet. Med ytlig validering går det till exempel att se om 
köbildningen vid maskiner stämmer med verkligheten. 

 
• Validering med historiska data: Om det finns historiska data kan de 

användas för att se om modellen uppför sig som det verkliga systemet 
gjorde vid en viss tidpunkt. 

 
• Logiska test: För att se om modellen beter sig logiskt kan 

experimentering med indata göras. En ändring i indata borde resultera i 
en försägbar förändring av utdata. Till exempel se om antalet produkter i 
kö för en operation fortsätter att stiga om ankomstfrekvensen är högre än 
servicefrekvensen. Även extremvärden kan testas, exempelvis kan det 
undersökas om produkter produceras i verkstaden trots att inget material 
kommer in till denna. 

 
• Upprepade körningar: Variationen i modellen bör överensstämma med 

variationen i verkligheten. Detta bedöms genom att statistiskt jämföra 
resultaten från flertalet körningar med statistik från verkligheten. Skiljer 
sig modellens variation signifikant från verklighetens variation måste en 
felsökning göras och ändringar införas. Genom en iterativ process fås 
sedan en mer tillförlitlig modell. 

 
När modellen är validerad och godkänd av de personer som är inblandade i 
studien kan de undersökningar som studien ska svara på påbörjas. Allt arbete 
hittills har syftat till att skapa en modell som ska säkerställa att de experiment 
som ska genomföras kommer att ge ett tillförlitligt resultat. (Jägstam & 
Oscarsson, 2003) 

3.3.9 Experimentera, analysera 
I detta steg utförs körningarna av de olika scenarierna som ska undersökas. De 
utdata som genereras av simuleringsmodellen analyseras och resultaten ska ge 
svar på den ställda problemdefinitionen och de uppsatta målen. Scenarierna 
utvärderas efter det gemensamma kriterium som sattes i steg 2: Mål, uppgift. 
Genom exempelvis känslighetsanalys kan det undersökas hur mycket ledtiden 
förbättras med ökad maskinkapacitet. (Jägstam &. Oscarsson, 2003) 



 Simuleringsmetodik vid VAC Teori 
   

Law & Kelton (2000) skriver att många felaktigt uppfattar att simulering ska 
användas som en problemlösare som ger exakta svar på de frågor som ställs. De 
anser istället att simulering ska användas som ett avancerat experiment för att 

a utvärderas, 
xempelvis ändra i maskinkapacitet, bemanning eller batchstorlek, för att se om 

ilka förhållanden datainsamling, modellering 
och simulering utfördes. Resultaten samt deras koppling till målet presenteras. 
Dokumente nna följa hur resultaten framtagits 

ömning baserad på output från simuleringen kan 
ara ett sätt. Animering är ett effektivt hjälpmedel då detta görs eftersom en 

presenteras denna för övriga delar av 
organisationen. De resultat och erfarenheter som simuleringsprojektet givit 
implemente . (Jägstam &. Oscarsson, 2003) 

ndlingar lämnas 
till kunden och erfarenheter från projektet dokumenteras. (Jägstam &. 
Oscarsson, 2003) 

få fram statistiska utfall. Varje körning ger endast ett utfall av många möjliga 
och dessa utfall måste granskas och riskbedömas för att kunna användas. 
Simuleringsmodellen måste således köras många gånger för att kunna bedömas 
statistiskt. En noggrannare beskrivning hur utdata kan analyseras finns i Law & 
Kelton (2000) kapitel 9, Output data analysis for a single system. 
 
Vidare menar Law & Kelton (2000) att försöksplanering är ett bra komplement 
för att ta fram vilka faktorer som påverkar det kriterium som sk
e
ledtiden förändras. Försöksplanering finns beskrivet i Bergman & Klefsjö 
(2001), kapitel 7, Försöksplanering och Law & Kelton (2000) kapitel 9, Output 
data analysis for a single system. 

3.3.10 Dokumentering, rapportering 
I detta steg dokumenteras under v

ringen är viktigt för att senare ku
samt vilka indata som använts, om simuleringsstudien ska återupprepas. 
(Jägstam &. Oscarsson, 2003) 
 
För att få stort förtroende för en simuleringsmodell finns tre sätt att presentera 
resultaten på. En subjektiv bed
v
snabb uppfattning kan fås om modellen stämmer överens med verkligheten. Att 
skapa konfidensintervall som beskriver hur säkra resultaten är samt att göra 
hypotestest är andra metoder för att visa på tillförlitligheten i 
simuleringsmodellen. (Sargent 2003) 

3.3.11 Simulering OK? 
Om simuleringsstudien anses färdig 

ras i verksamheten

3.3.12 Avsluta 
Formell avslutning av projektet. Alla dokumenteringar och ha

 23
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4 EMPIRI 
I detta kapitel beskrivs VAC som företag, samt hur de i dagsläget arbetar när 
simuleringsstudier genomförs. Fallstudien som genomförts finns presenterad.  

4.1 Företagsbeskrivning 
”Volvo Aero är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. I samarbete med världens 
ledande flygindustrier utvecklar och tillverkar vi komponenter till flygplans- 
och raketmotorer. 
 
Service och underhåll är en ökande del av vår verksamhet. Vi erbjuder ett brett 
utbud av produktivitetshöjande åtgärder såsom  

• försäljning av reservdelar till flygmotorer och flygplan,  
• översyn och reparation av flygmotorer, 
• försäljning och leasing av flygmotorer och flygplan.” 

 
Detta går att läsa på Volvo Aeros hemsida (www.volvoaero.com) och ger en 
kortfattad beskrivning av företagets verksamhet. VAC har ungefär 3400 
anställda och år 2003 omsattes 8 miljarder kronor. Företaget har sin grund 
redan på 30-talet och har utvecklats från att bara tillverka motorer för svenska 
flygvapnet, till dagsläget, då det i 80% av alla flygmotorer på stora flygplan 
finns delar tillverkade av VAC. 
 
VAC är uppdelat på tre affärsområden, vilka är indelade efter funktioner. 
Produktionen är i sin tur organiserad efter komponentområden, se figur 4.1.  

Figur 4.1: Organisationen på VAC 

Volvo Aero Corporation

Aviation services Engines Engine services 

Inköp  Marknad Produktion Teknik VAN 

Komponentproduktion Motorproduktion Logistik Volvo Aero Norge 
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Största delen av komponenterna från VAC är stora kapitaltunga produkter som 
enstyckstillverkas. Dessa artiklar ingår i så kallade motorprogram vilka sträcker 
sig över en längre tid, ofta uppemot 25 år. VAC sluter ramavtal med sina 
kunder och produktionen sker mot dessa ramavtal. Eftersom ledtiderna för 
råmaterial är långa måste VAC basera sina inköp på prognoser. 
 
Produktionen sker i komponentverkstäder som i sin tur i grunden är uppbyggda 
som flödesverkstäder. Samma typer av produkter produceras i samma verkstad 
oberoende av vilken motor eller kund produkten tillhör. Exempelvis produceras 
alla skivor i Skivverkstaden som ligger under Komponentproduktion. 
Maskinerna i verkstäderna är uppdelade i grupper, inom vilka flera operationer 
genomförs, för att sedan transporteras vidare till nästa grupp i verkstaden. 
Exempelvis består en startgrupp av två grovsvarvoperationer, följt av två 
finsvarvoperationer. Styrningen av material följer filosofin first-in-first-out 
(FIFO), men mycket störningar förekommer då komponenter prioriteras i 
produktionen. 
 
Ett problem idag är att det kan bli störningar i flödet när nya produkter 
tillkommer och andra utgår. Den logiska strukturen kan därmed bli svår att 
följa.  

4.2 Systemanalyser vid VAC 
Det kan vara svårt att förutspå hur förändringar i produktmixer, 
produktionsupplägg och dylikt kan påverka produktionen. För att göra detta 
nyttjar VAC två verktyg som båda bygger på matematiska modeller: 
Beläggningsberäkning och produktionssimulering. 
 
Beläggningsberäkningar är matematiska modeller av hela produktionen på 
VAC. Dessa visar en statisk bild av vilken beläggning olika maskiner kommer 
ha under den tidsperiod som beräknas. Beläggningsberäkningar bygger på 
deterministiska värden. I vissa fall har VAC valt att använda 
produktionssimulering för att förutspå förändringar. Resultaten av dessa 
simuleringar har varit att det skapats en diskussion kring hur produktionen 
kommer att förändras. Huruvida VAC använder sig av andra modeller för att 
beskriva sina system har författarna inte utrett. 
 
Produktionssimulering har använts som analysverktyg på VAC sedan år 2000. 
Simuleringarna har utförts i programmet Quest, som behandlar diskreta och 
dynamiska simuleringsmodeller. Tidigare simuleringsmodeller har haft olika 
syften och har beskrivits med deterministiska modeller. Syftena har varierat 
alltifrån att studera layouten i en ny fabrik till effekterna av att skrota en maskin 
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i ett produktionsavsnitt. Andra simuleringsstudier har behandlat fixturbehov, 
beläggningar i maskiner och bemanning. 
 
För att se hur VAC arbetar med simuleringar har en fallstudie gjorts på 
simuleringen i LM2500-projektet. Utöver denna fallstudie har även 

strukturerade intervjuer genomförts, med logistikansvarig för LM2500-

idare är deras roll att säkerställa att projektet har medlen att 
rtskrida och att kalkylen följs. Styrgruppen ska representera företagets olika 

VAC ivor (se figur 4.2) i motorprogrammet 
LM25 (se figur 4.3) som säljs av General 

av de nya 
en i detta projekt. Detta har 

livit godkänt av styrgruppen. 

o
projektet, logistikutvecklare vid avdelningen Logistikutveckling och 
forskningsingenjör vid Chalmers tekniska högskola.  

4.3 Projektet LM2500 
VAC organiserar sina projekt genom att beställaren av projektet utser 
projektledare och styrgrupp. Det är projektledaren som sätter målen, utifrån 
beställarnas direktiv, samt gör resursbedömning och begär resurser. Det är även 
projektledarens ansvar att upprätta och följa tidplan och budget för projektet. 
Styrgruppen godkänner projektledarens mål, tidplan, budget och projekt-
organisation. V
fo
funktioner och kan fatta de beslut som projektledaren inte har befogenheter att 
ta själv. Organisationen för LM2500-projektet finns beskriven i bilaga 4.1. 
 

ingår som underleverantör av sk
00. LM2500 är en turbinmotor 

Electric. I början av 2005 ska de första skivorna levereras och i juli ska full 
produktion ske. Projektledaren i LM2500-projektet har tidigare erfarenhet från 
en simuleringsstudie och som en del i att säkerställa produktionen 
LM2500-skivorna har det beställts en simulering äv
b
 

  

Figur 4.3 LM2500 motorn 

Figur 4.2 Skiva 
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4.4 Produktionssimulering vid VAC 
Stegen nedan beskrivs utifrån Jägstam och Oscarssons modell (2003), vilken är 

ier skiljer sig mycket 
beroen simuleringen, samt vilka typer av problem som 
ska si er möten för att diskutera den övergripande 

tion 
ommer flera nya produkter läggas in. Detta har diskuterats på ett möte mellan 

Ett antal påverkansfaktorer på produktionen har tagits fram som stöd för vad 
beställaren vill undersöka med simuleringen (se bilaga 4.2). Både styrgruppen 
och ledningsgruppen för skivverkstaden kan komma att ta beslut utifrån 
simuleringens resultat. 

4.4.2 Mål, uppgift  

Allmänt på VAC 
Liksom problemformuleringarna skiljer simuleringsstudier 
m definitionen är specificerad har också målen varit det. I 

Vid simuleringsstudien av effekterna av att en maskin skulle skrotas var målet 
helt tydligt, att visa påverkan på beläggningsgraden för de övriga maskinerna. 

framtagen tillsammans med AB Volvo. 

4.4.1 Problemdefinition 

Allmänt på VAC 
Problembeskrivningarna för olika simuleringsstud

de på vem som beställer 
muleras. I vissa fall sk

problemdefinitionen eller vilka frågeställningar som ska behandlas. I andra fall 
sker denna diskussion via telefon eller via e-post mellan beställare och 
simuleringstekniker. Kunden för de simuleringsstudier som genomförts har 
alltid varit den som beställer studien. Utifrån problemdefinitionen avgör 
simuleringstekniker om en simulering bör ske eller inte. (Simuleringstekniker) 

Fallstudien 
Den övergripande problemdefinitionen för simuleringsstudien i LM2500-
projektet var att skivverkstan hade leveransproblem och i denna produk
k
skivverkstadens ledningsgrupp och projektledaren, vilken i sin tur har fört 
diskussioner om detta med styrgruppen. Styrgruppen godkände att en 
simulering skulle genomföras. Vidare togs beslutet att en simulering skulle 
genomföras under förutsättningen att en befintlig modell endast skulle 
uppdateras, enligt uppgift med två veckors arbetsinsats. När författarna 
lämnade fallstudien hade skivverkstaden inga leveransproblem, men nya skivor 
ska fortfarande introduceras. 
 

 sig målen med 
ycket. Om problem

vissa fall har ett kriterium för utvärdering av utdata tagits fram, men inte alltid. 

 27



 Simuleringsmetodik vid VAC Empiri 
   

 28

Målet med studien beror på hur insatt beställaren är i vad simuleringar kan visa. 
Generellt har målen varit mer specifika då beställaren har förståelse för vad 
simuleringar kan visa och om omfattningen på simuleringen inte har varit stor. 
(Simuleringstekniker) 

Fallstudien 
Beställaren har som mål att simuleringsmodellen ska beskriva verkligheten 
tillräckligt bra för att kunna användas som beslutsunderlag. Denne vill först 
visualisera eventuella problem som kan uppkomma vid produktionen av de nya 
skivorna och sedan se hur olika faktorer kan komma att påverka 
maskinkapaciteten. Exempelvis vill han se påverkan av olika skiftesformer och 
volymförändringar. Genomförandet av simuleringsstudien har godkänts av 
styrgruppen, vilka kan fatta eventuella beslut utifrån resultatet. Vilka beslut 
som ska fattas framkom dock, vid intervju med en person i styrgruppen, vara 
ovisst i början av simuleringsstudien. 

4.4.3 Uppgiftsförståelse 

Allmänt på VAC 
Ingen formell avstämning har historiskt gjorts huruvida simuleringstekniker 
och övriga personer har samma syn på omfattning av simuleringen före 
modellen byggs upp. Möjligheter och begränsningar diskuteras istället utifrån 
tillgänglig indata under modellernas uppbyggnad i Quest. Även 
simuleringsstudiernas omfattning och noggrannhet bestäms under byggandet av 
modellerna. (Simuleringstekniker) 
 
I de simuleringsstudier som genomförts har inga konceptuella modeller byggts 
upp i början av studien. 

Fallstudien 
Ett uppstartsmöte hölls i början av simuleringsstudien för att säkerställa att 
simuleringen skulle genomföras. På detta möte närvarade beställaren, 
simuleringsteknikerna samt personal från logistikavdelningen. Mötet hölls för 
att diskutera frågeställningar och vad simuleringsstudien kan användas till. 
 
I intervjuerna har det framkommit många olika uppfattningar av vad 
simuleringen ska kunna visa: 
 

• Beställaren önskar att kunna se produktionen på veckobasis. Vidare vill 
denne att modellen ska bygga på statistiska indata. 
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• Simuleringsteknikern anser att modellen kommer att innehålla 
deterministiska data, eftersom indata i dagsläget är för tidskrävande att få 
tag på och alltför opålitlig. Modellen kommer endast att kunna visa 
tillförlitliga resultat då körningar görs över en längre tidsperiod, 
exempelvis ett år. Även här är det indata som sätter begränsningen. 

 
• Förbättringsledaren i skivverkstaden tycker att denna modell ska 

användas till att visualisera produktionen och aktuella problem för 
beslutsfattare och på det sättet enklare visa hur förändringar kan påverka 
produktionen. 

 
Eftersom modellen behandlar hela skivverkstaden har ingen konceptuell modell 
skapats. Nödvändig indata i simuleringsstudien har bedömts av simulerings-
teknikern vara: rätt tider för operationer, hur flödena i verkstaden ser ut, samt 
kapaciteten för maskinerna. 

4.4.4 Simulera? 

Allmänt på VAC 
Beslutet om genomförandet av en simuleringsstudie tas av simuleringstekniker 
efter att denne utvärderat problemformuleringen som skickats av beställaren. 
Simuleringstekniker utvärderar om simulering ska genomföras eller om 
problemet bör lösas med andra metoder. Uppgifter om vilka indata som behövs 
för studien lämnas till de avdelningar där simuleringen ska genomföras. Kraven 
på indata är att operationslistorna stämmer väl överens med den verkliga 
produktionen. Förväntad kvalitet på resultaten från studien styrs av vilka indata 
som finns tillgängliga. (Simuleringstekniker) 
 
I vissa projekt då en simulering efterfrågats har simuleringsstudien betalats ur 
en projektbudget, medan det i andra fall sprids på de affärsområden som berörs 
av simuleringen. I princip betalas en simulering av verksamheten i helhet. 
Tidsrestriktioner har tidigare satts, men en uppskattning av tidsåtgång för 
studierna finns inte dokumenterad. Simuleringstekniker har gjort 
uppskattningar på tidsåtgången, men redovisar endast om de klarar de uppsatta 
tidsrestriktionerna. (Ibid.) 

Fallstudien 
Huruvida VAC har utvärderat andra metoder innan en simuleringsstudie 
kommer på tal har inte utvärderats inom ramen för detta arbete. Eftersom 
beställaren vill ha en dynamisk och stokastisk modell har han, genom dialog 
med simuleringsteknikern, önskat att studien ska genomföras genom 
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simulering. Beslutet att en simulering skulle genomföras var under 
förutsättning att det fanns en färdig modell som endast skulle behöva 
uppdateras. Beställaren har inte ställt krav på att Quest ska användas. 
Simuleringsteknikern har valt att använda Quest då VAC har det tillgängligt 
och störst kunskap finns i att använda detta verktyg. 
 
Uppgifter om vilka indata som behövs har lämnats till skivverkstaden, som i sin 
tur skickat uppdaterade operationslistor från affärssystemet till simulerings-
teknikern. Förväntad kvalitet på resultaten var i början enligt dem att 
produktionen ska gå att visa på årsbasis, eftersom kvaliteten på indata är alltför 
osäker för att kunna presentera tillförlitliga resultat med en kortare tidshorisont.  
 
Simuleringsstudien är fristående och ligger utanför LM2500-projektet och dess 
budget. Kostnaden för simuleringen är den arbetstid som läggs ned och således 
får simuleringsteknikernas avdelningar stå för denna. Någon konkret tidplan 
finns inte specificerad för simuleringen. Bedömd tidsåtgång för att presentera 
en första modell var från början två veckor. Den tidsrestriktion som finns är en 
deadline för presentation av ett första utkast och en slutredovisning av 
modellen.  

4.4.5 Uppgiftsbekräftelse 

Allmänt på VAC 
Vid tidigare studier har det varit brist på avstämningar mellan beställare och 
simuleringstekniker för att från start säkerställa en gemensam uppfattning om 
vad som ska simuleras. Att nödvändig indata finns tillgänglig säkerställs av 
simuleringstekniker genom kommunikation med avdelningar där 
simuleringsstudien genomförs. (Simuleringstekniker) 

Fallstudien 
För att försöka eliminera missförstånd angående simuleringsstudien och dess 
mål har det skett kontinuerliga uppföljningsmöten, samt kommunikation mellan 
beställare och simuleringstekniker. Kontroll att nödvändig indata finns 
tillgänglig görs kontinuerligt med personer i skivverkstaden under studiens 
gång. 

4.4.6 Modellinformation 

Allmänt på VAC 
Nödvändig indata för att bygga simuleringsmodeller på VAC har varit tider för 
operationer samt hur flödena i verkstaden ser ut. Vidare måste kapaciteten för 
maskinerna finnas tillgänglig, denna bestäms av skiftesformen på respektive 
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maskin. En viktig information är att få fram maxvolym för det verkstadsavsnitt 
som ska simuleras. I de fall en befintlig produktion ska simuleras hämtas 
operationslistor ur affärssystemet, SAP R/3. Ur dessa listor fås vilka kopplingar 
som behövs mellan maskinerna, samt fasta operationstider. Historiskt har de 
tider som finns tillgängliga inte stämt överens med hur produktionen ser ut. 
Simuleringsteknikern konsulterar då produktionsteknikerna i den aktuella 

enna utifrån erfarenhet från personer kunniga inom aktuell produktion. 

I vissa simuleringsstudier som genomförts har test med slumpmässig indata 
gjorts,  simuleringsstudie som skulle undersöka olika 

s påverkan på genomloppstiden för robotceller. Eftersom 
llförlitlig uppskattades variationen av simuleringstekniker. 

ndet av data i fallstudien. 
ktets framskridande har försök att uppskatta spridningen på 
erna gjorts. Inrapporterade tider och den fasta operationstiden, för 

verkstaden, vilka är ansvariga för att rätt tider finns i SAP R/3, för att få mer 
rättvisande tider. (Simuleringstekniker) 
 
Operationstiderna som finns tillgänga i R/3 ligger till grund för de 
beläggningsberäkningar som görs på VAC. Om inga data finns uppskattas 
d
 
För att fånga upp variationerna i maskiner och inte visa en alltför optimistisk 
syn på produktionen, görs ett schablonavdrag på 20 procentenheter av den 
tillgängliga tiden. Procentsatsen kan dock ändras om den inte verkar stämma. 
Tillgänglig tid ska innefatta all tid maskinen inte producerar, till exempel när 
operatörerna är på raster och möten etcetera. (Simuleringstekniker) 
 

 exempelvis vid en
produktionsupplägg
indata inte varit ti
Resultaten av dessa test visade endast en marginell skillnad på det totala 
resultatet och därför har slumpmässig indata inte använts i vidare omfattning. 

Fallstudien 
Tillvägagångssättet ovan har även använts vid insamla
Under proje
operationstid
en produkt i två olika workcenter (maskiner), finns redovisade i figur 4.4 
nedan. I histogrammen visas antalet inrapporterade tider av varje operation 
samt en linje som visar vilken operationstiden är i SAP R/3. 

Produkt 1; Workcenter 1  (69st)
Tid i R/3: 3,3 tim
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Produkt 1; Workcenter 2  (68st)
Tid i R/3: 4,4 tim
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Figur 4.4: Inrapporterade operationstider för en produkt i två olika workcenter 

 31



 Simuleringsmetodik vid VAC Empiri 
   

Övriga produkter i skivverkstaden som studerats hade liknande variationer i de 
inrapporterade tiderna. Detta visar att det finns en variation mellan 
inrapporterade tider och den fasta tiden i R/3. För att noggrannare beskriva 
variationen i produktionstiderna kan SMM användas vilket idag finns 
installerat på ett flertal av maskinerna i skivverkstan. Ett problem med dessa 
tider är att de inte är kopplade till vilka artiklar som produceras i maskinen, 
utan tiden som mäts är enbart tillgängligheten på maskinen. 

4.4.7 Bygga modell 

erat av 
imuleringstekniker sedan tidigare. Första steget vid byggandet av en modell är 

ga upp modellen, 

an hela 

Allmänt på VAC 
Hur data behandlas och läses över från filer till Quest, finns programm
s
att överföra en CAD-ritning på den aktuella verkstaden som ska simuleras till 
Quest. Utifrån denna ritning placeras maskiner ut där de står verkstaden. Vidare 
läses nödvändig indata in i modellen såsom operationstider och skiftesformer. 
Kopplingar mellan maskiner görs manuellt av simuleringstekniker. Hur detta 
går till beskrivs schematiskt i figur 4.5 
 

 

Fallstudien 
I fallstudien har ovanstående förfarande använts för att byg

Fi

med vissa modifikationer. En grundlayout av skivverkstaden från en tidigare 
simuleringsstudie fanns uppbyggd i Quest innan simuleringsstudien startades. 
Kompletteringar som skett är att erfordrad indata har samlats in. Inga 
förenklingar har gjorts i layouten eller omfattningen på studien, ut
verkstaden med samtliga maskiner och produkter finns med i modellen.  

gur 4.5: Schematisk bild för byggandet av modellen

Verklig verkstad 

CAD-ritning 

Maskinlayout 

Simuleringsmodell Indata inhämtas  

Programmering av Quest 

 32



 Simuleringsmetodik vid VAC Empiri 
   

4.4.8 Validering 

Allmänt på VAC 
Att modellen är validerad bestäms genom konsensusbeslut mellan beställare, 
simuleringstekniker och övriga deltagare i simuleringsstudien. Modellen anses 
vara klar för experimentering då den representerar verkligheten på ett 
tillfredställande sätt, efter subjektiv bedömning från deltagarna.  
 
Verifiering att data behandlas rätt i modellen sker av simuleringstekniker vid 

ödet. De ser då till att artiklarna följer rätt flöden i modellen 

. Uppdateringar av modellen görs sedan 
v simu  

process tills m
 

 
Ingen valid  att använda logisk de körningar. 

Fallstudien 
Som ovan beskrivits har valideringsmöten även h
LM2500-projektet. På valideringsmötena har en representant från logistik-
avdelningen h huvudplanerare.  
 

l som framkommit vid intervju beställaren är att simulerings-

tat till 
att se effekterna av eventuella förändringar i produktionen. Då deterministisk 
data har använts vid simuleringar har inget statistiskt utfall erhållits från 
upprepade körningar. I de fall en stokastisk modell har använts visade 

uppbyggandet av fl
genom kontroll mot operationslista. Skiftesgång och maskinkapacitet 
kontrolleras genom att jämföra dessa med en aktuell lista från avdelningen.  
 
Valideringen av simuleringsmodellen sker genom kontinuerliga möten. På 
dessa möten presenterar simuleringsteknikerna modellen och diskussioner förs 
kring hur väl den stämmer med verkligheten. Beslut tas om vilka förändringar 
som ska göras framöver, exempelvis att lägga till en artikel, eller ändra tiden 
för en transport mellan två avdelningar
a leringstekniker till nästa möte. På detta sätt fortsätter det i en iterativ

odellen anses klar. (Simuleringstekniker) 

Ingen konceptuell modell skapas för simuleringsstudier och därmed sker ingen 
utvärdering hur väl de representeras i simuleringsmodellerna.  

ering sker genom a test eller upprepa

ållits för simuleringsstudien i 

funnits med, samt förbättringsledare oc

Ett önskemå
modellen ska visa verkligheten noggrannare än en beläggningskörning. Något 
verktyg för att mäta om det är noggrannare används inte på VAC.  

4.4.9 Experimentera, analysera 

Allmänt på VAC 
Experimentering görs när modellen ansetts validerad. Denna har då syf
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resultaten inte på någon markant skillnad. Därmed har inga vidare analyser av 
effekterna gjorts. 

rsökas. Ingen 
xperimentplan är framtagen för att se vilka faktorer som påverkar. Förslag på 

et. 
etta då VAC räknar med längre operationstider innan produkterna är 

av rapporten är 

kumenteras dock. Vissa resultat som fås fram i Quest presenteras 

ntervall 

projek

ring OK? 

Fallstudien 
Eftersom modellen inledningsvis har syftat till att undersöka vilka problem som 
kan komma att uppstå, har det inte i början framtagits specifika experiment som 
ska undersökas, utan endast vilka faktorer som ska unde
e
olika experiment som ska testas har istället kommit fram vid 
valideringsmötena. Exempel på detta är att köra produktionen av de nya 
produkterna med fyra gånger längre processtider än uppskattad tid i 
simuleringsmodellen, för att analysera vad som kan hända vid uppstartand
D
”inkörda”. Beställaren vill göra känslighetsanalyser för att se hur mycket olika 
faktorer (se bilaga 4.2) påverkar. 

4.4.10 Dokumentering, rapportering 

Allmänt på VAC 
Resultaten och vilka indata dessa bygger på dokumenteras i en formell rapport 

id slutet av simuleringsstudien. De personer som tar del v
styrgrupp, ledning för den avdelning där simuleringen sker samt projektgrupp. I 
övriga fall överlämnas resultaten till beställare av simuleringen. 

imuleringstekniker) (S
 
Presentationen av resultaten sker genom att använda diagram, alla resultat från 
körningar do
inte i diagramform, eftersom indata är alldeles för opålitlig och det därmed 
finns liten tillförlitlighet i resultaten. En subjektiv bedömning av resultaten görs 
av personer inblandade i studien. I tidigare projekt har inga konfidensi
ller hypotestest framtagits för resultaten, eftersom de oftast byggt på fasta e

värden på indata. (Ibid.) 

Fallstudien 
Ovanstående förfarande kommer även att ske för simuleringsstudien i LM2500-

tet. 

4.4.11 Simule

Allmänt på VAC 
Historiskt har lyckade projekt varit då simuleringar skapat en diskussion kring 
resultaten, vilket har lett till beslut och/eller större förståelse om systemet som 
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simulerats. Detta skedde exempelvis vid en simuleringsstudie i Kongsberg, när 
nya produkter skulle introduceras i produktionen. (Simuleringstekniker) 

Fallstudien 
Beställaren anser att om en modell tagits fram där effekterna av 
beslut/aktiviteter/störningar/personalfaktorer m.m. kan åskådliggöras är 
simuleringsstudien lyckad. 

4.4.12 Avsluta 

Allmänt på VAC 
Simuleringsstudier avslutas då resultaten är presenterade för berörda 
personer/avdelningar. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapite
och empiri. 

l redovisas resultaten från jämförelsen mellan teoretisk bakgrund 
Orsaker till och följder av de eventuella glappen mellan dessa 

tt det i dagsläget finns ett glapp mellan hur 
simuleringsprojekt teoretisk bör gå till och hur VAC arbetar med detta. 

nition 

farandet på VAC och teorin är att enligt teorin ska 
problemdefinitionen brytas ned till mycket mer specifika frågeställningar än de 
som görs på VAC. På VAC simuleras istället ett övergripande problem för att 
hitta eventuella problemområden, vilka vidare undersöks. För att hitta 
eventuella problemområden skapas modeller av hela produktionsavsnitt. Detta 
är ett kostsamt sätt att ta fram vad som egentligen ska undersökas med 
simuleringsstudien. VAC gör således flera simuleringsstudier samtidigt i 
samma modell. Dessa skulle kunna delas upp i flera olika simuleringsstudier 
med olika problemformuleringar. Då skulle problemformuleringarna vara mer 
specifika och en utvärdering kan göras av vilka undersökningar som blir 
kostnadseffektiva. Avsaknaden av specifika och nedbrutna frågeställningar 
medför att det blir differentierade uppfattningar om vad simuleringsstudien 
kommer att visa. Under studiens gång växer dessa problemdefinitioner fram vid 
avstämningsmötena. Studien får inledningsvis därmed ingen inriktning på att 
lösa specifika problem. Detta leder till omfattande simuleringsstudier vars 
resultat blir svårt att utvärdera. 
 
I de intervjuer som genomförts har respondenternas syn på det övergripande 
problemet för simuleringsstudien i LM2500-projektet varit entydigt, att 
skivverkstaden har leveransproblem och att det är osäkert hur de nya skivorna 
kommer påverka produktionen. Detta är en viktig grogrund för det fortsatta 
arbetet. Problemet är dock inte nedbrutet till sådana konkreta frågeställningar 
som beskrivs i teorin. Detta beror på att målet med studien inledningsvis är att 
identifiera eventuella problem som kan uppstå. Frågeställningarna i bilaga 4.2 
är inte att jämföra med de frågeställningar teorin beskriver. Dessa är endast 
påverkansfaktorer och önskan om vad simuleringen ska visa.  Detta medför att 
även simuleringsstudien i LM2500-projketet blir omfattande och resultaten kan 
bli svåra att utvärdera. 
 

analyseras av författarna. 
 
Undersökningarna visar a

5.1.1 Problemdefi

Bryt ned problemformuleringen 
Skillnaden mellan för
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Inledningsvis fick författarna en klar bild av vilka problem
vid introduceringen av de nya p

 som skulle uppstå 
 rodukterna. Förbättringsledaren i 

pen kommer de inte vidare i produktionen. En 
edbrytning av det övergripande problemet skulle här kunna vara en inledande 

 för att 
undersöka andra problemområden. Det blir enligt teorin svårare att få 
tillförl fattningen på studien är stor. 

ulle komma att visa förutom det som redan är 
änt, att skivverkstaden har leveransproblem. Detta hade kunnat avhjälpas om 

skivverkstaden förklarade att det redan i dagsläget är startgruppen som är 
flaskhalsen. I startgruppen utförs de första operationerna och om artiklarna inte 
kommer igenom startgrup
n
undersökning av startgruppens beläggningsgrad, samt hur denna påverkas av 
LM2500-skivorna. Vidare skulle flera simuleringsstudier genomföras

itliga resultat om om

Definiera slutkunden 
Eftersom kunden är den som sätter kraven och målen för studien får det inte 
finns några tveksamheter om vem denna kund är. I vissa simuleringsstudier på 
VAC har slutanvändaren av studiens resultat inte varit klart angiven från 
början, eftersom simuleringsteknikern ser beställaren som sin slutkund. Om det 
inte är slutanvändaren av resultaten från simuleringsstudien som beställer 
denna, är det extremt viktigt att simuleringsteknikern uppfattar slutanvändarens 
krav, för att studien ska bli lyckad. För att missuppfattningar inte ska uppstå är 
således kommunikationen mellan slutanvändare, beställare och 
simuleringstekniker mycket viktig, annars finns en risk att simuleringen får en 
annan inriktning än vad användaren av resultatet vill ha. När det finns flera 
intressenter, som alla vill använda simuleringen på olika sätt och ingen specifik 
kund definierats, blir kraven och förväntningarna på simuleringsstudiens 
resultat inte klart fastställda. 
 
I simuleringsstudien för LM2500-projektet visste inte deltagarna inledningsvis 
vad simuleringen egentligen sk
k
slutanvändaren av resultaten presenterat en eller flera specifika frågeställningar. 
Ett exempel skulle kunna vara att ta reda på hur mycket kapaciteten måste 
höjas i flaskhalsarna för att bibehålla samma ledtid för övriga produkter när de 
nya skivorna läggs till. Att både styrgruppen och ledningsgruppen för 
skivverkstaden har varit intressenter under simuleringsstudiens gång, har 
inriktningen för vem som ska ställa krav på studien inte varit helt klar. 
Simuleringar bör syfta till att besvara en specifik frågeställning. Kommer flera 
frågeställningar in, inom ramen för samma simuleringsstudie, bör de delas upp 
till flera studier med specifika frågeställningar och en slutanvändare.  
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5.1.2 Mål, uppgift  

Skapa SMART:a mål 
En grundförutsättning för att skapa förankrade och väldefinierade mål är att det 
finns en slutkund med specifika problemområden som ska undersökas. 
Avsaknaden av en användare av resultaten leder till att inga specifika mål sätts 
för simuleringsstudien. Genom att arbeta med SMART:a mål utifrån 
slutkundens krav konkretiseras målen och risken för tvetydighet och 
missuppfattningar minskas. Studien får en klar inriktning från start, vilket gör 
den tidsmässigt effektiv. 
 
Målen ska sättas utifrån de specifika frågeställningarna och eftersom dessa har 
saknats i fallstudien, finns en inbyggd svårighet i att sätta väldefinierade och 
specifika mål. Eftersom det i början av simuleringsstudien inte fanns några 
specificerade mål, krav från slutanvändaren, har inte några specifika krav ställts 
på vad modellen måste kunna visa, eller med vilken noggrannhet resultaten ska 
presenteras. Detta har istället framkommit genom de avstämningsmöten som 
skett under studiens gång. 
 
Om målet hade varit SMART skulle det ha blivit mindre missuppfattningar om 
vad som faktiskt kan undersökas med hjälp av Quest. Ett exempel på hur målet 
skulle kunna göras SMART är: 
 

• Undersöka var och hur mycket kapaciteten på maskinerna i startgruppen 
behöver ökas för att bibehålla samma ledtid för övriga produkter i 
skivverkstaden då LM2500-skivorna börjar produceras.  

 
• Resultaten ska presenteras med en 90 procentig konfidensgrad.  

 
• För att få målet accepterat bör alla inblandade vara med och arbeta fram 

målet, samt godkänna detta. 
 

• Modellen ska vara klar 2004-11-23 för presentation för skivverkstadens 
ledningsgrupp. 

Definiera tydliga uppgifter 
Om väldefinierade mål sätts skapas en förutsättning att få tydliga uppgifter som 
studien ska lösa. Genom att sätta ett kriterium utifrån vilket studiens resultat 
utvärderas blir det tydligare hur uppgifterna ska lösas. Enligt teorin är tydliga 
uppgifter då en frågeställning behandlas, med ett utvärderingskriterium. 
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För simuleringsstudien i LM2500-projektet har uppgifterna som ska lösas inte 
varit tydliga från början, eftersom det fanns många olika uppgifter som inte 
beskrivits med utvärderingskriterium. Detta har visats genom att det i 
intervjuerna framkommit flera olika uppfattningar om vad studien kan visa. 
Vidare har frågan vad det är som egentligen ska undersökas ställts under ett 
avstämningsmöte, vilket visar att alla deltagare inte har samma uppfattning om 
vad studien faktiskt kommer att visa. Orsaken till denna differentierade 
uppfattning är att det inte inledningsvis satts upp några väldefinierade mål och 
inte heller några specifika frågor som simuleringsstudien ska besvara. De 
specifika simuleringsuppgifterna, enligt teorin, har istället börjat växa fram 
under studiens fortskridande. 
 
Teorin säger att olika scenarion ska testas för att ta reda på hur olika faktorer 
påverkar det kriterium som ska undersökas, till exempel genom 
försöksplanering. Dessa scenarion förutsätter således att det finns ett nedbrutet 
problem, med ett specifikt mål som ska nås med simuleringsstudien. Eftersom 
det hittills inte presenterats specifika problemområden i fallstudien kommer de 
påverkansfaktorer som ska undersökas bli svåra att utvärdera. Detta eftersom 
omfattningen av studien är mycket övergripande. Under avstämningsmöterna i 
fallstudien har det framkommit att maskinkapaciteten är det kriterium utifrån 
vilken resultaten ska utvärderas. Vilka uppgifter simuleringsmodellen ska lösa, 
för att besvara målet, är dock inte preciserat.  

5.1.3 Uppgiftsförståelse 

Skapa en konceptuell modell 
Huvudsyftet med steget Uppgiftsförståelse är att säkerställa att alla inblandade i 
studien har samma uppfattning om de övergripande frågeställningarna och den 
specifika simuleringsuppgiften. Genom att skapa en konceptuell modell skapas 
förutsättningar för att visa vad modellen kan användas till, samt vilka 
begränsningar den får. Om erforderlig indata beskrivs i den konceptuella 
modellen kan en utvärdering göras om dessa data finns tillgängliga. 
 
Genom att skapa en konceptuell modell för simuleringsstudien i LM2500-
projektet hade VAC kunnat vinna flera fördelar: 
 

• Uppfattningen om vad simuleringen skulle visa hade från start 
tydliggjorts för alla. 

 
• Omfattningen på studien hade kunnat diskuteras från början. 

 



 Simuleringsmetodik vid VAC Resultat och analys 
   

 40

• Nödvändig indata hade kunnat uppskattas från början. 
 

• Detta skulle ha lett till att ett gemensamt mål för studien diskuterats.  
 

• Mycket tid för övriga delar av studien skulle ha kunnat sparas in. 
 
Genom att skapa en konceptuell modell skulle exempelvis en förenkling av 
omfattningen i en simuleringsstudie kunna göras enligt exemplet nedan: 
 
Antag att ett produktionsflöde undersöks, och detta korsas efter det gått genom 
två operationer. Det korsande produktionsflödet har tillhört en annan startgrupp 
och bearbetats där i tre operationer (se figur 5.1 på nästa sida). Det går då att 
mäta med vilken frekvens som det korsande flödet anländer till den 
gemensamma resursen. Detta bör efter ett tillräckligt antal mätningar ge ett lika 
bra eller bättre resultat än att samla in tider för alla operationer. Istället för att 
samla in tider för tre operationer behöver alltså bara tiden för den ”svarta 
lådan” samlas in. Detta reducerar arbetsbelastningen och därmed tidsåtgången 
för studien, samtidigt som ett tillförlitligt resultat erhålls. 
 

 

5.1.4 Simulera? 
Uppskattning av tidsåtgång, kostnad och kvalitet på resultaten kan göras utifrån 
den konceptuella modellen. Utifrån dessa uppskattningar bör sedan beslut fattas 
ifall en simulering blir kostnadseffektiv eller om den måste omvärderas. 

Uppskatta tid 
Genom förfarandet som finns på VAC, att endast sätta tidsrestriktioner och inte 
uppskatta tidsåtgång för hela simuleringsstudier, är det svårt att se om 
arbetsbelastningen blir rimlig. En orsak till att tidsåtgången inte uppskattas för 

Flöde som studeras 

Korsande flöde, svart låda 

Gemensam resurs 

Figur: 5.1 Förenkling av flödet 
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hela simuleringsstudier på VAC är att kostnaden för denna inte visualiseras, 
utan istället ligger på avdelningarna. 
 
I fallstudien uppskattades en beräknad tidsåtgång på två veckor för att kunna 
presentera en modell som beskriver dagsläget. Eftersom ändringar och tillägg 
till modellen diskuterats och gjorts presenterades inte denna modell då 
tidsrestriktionen var satt. Anledningen till detta kan vara att tidsåtgången blev 
större än de från början uppskattade två veckorna. 

Uppskatta kostnad 
Då ingen kostnad uppskattas för den aktuella studien är det omöjligt att 
utvärdera kostnadseffektiviteten för denna. Skulle en kostnad redovisas för de 
olika frågor som är tänkta att besvaras genom simuleringsstudien, kan 
kostnadseffektiviteten analyseras för att se vilka frågeställningar är intressanta. 
I de fall kostnaden inte uppskattas, och det inte är tydligt vem som står för 
denna kostnad, blir det svårare att ställa krav på studien. 
 
Vid intervju har det framkommit att styrgruppen nog varit mer restriktiv i sitt 
beslut att nyttja simulering ifall det medfört en kostnad för LM2500-projektet, 
eftersom det i början var ovisst vilka beslut som ska tas utifrån simuleringens 
resultat. Ovissheten beror på att problemområdena inte finns tydligt definierade 
från början, utan simuleringen syftar inledningsvis till att hitta dessa. 

Uppskatta förväntad kvalitet 
Den förväntade kvaliteten på simuleringsstudien styrs av kvaliteten på de indata 
som används i modellen. Nödvändig indata för studien ska bestämmas utifrån 
dess mål, och inte som i fallet på VAC, att tillgängligheten på indata styr 
kvaliteten. Ifall indata inte kan uppfylla kraven på resultaten för studien bör 
antingen målet ändras, eller en omvärdering om simulering är rätt analysmetod 
genomföras. Genom att redan från start beskriva den förväntade kvaliteten på 
resultaten blir det lättare att uppskatta huruvida det går att uppnå studiens mål 
eller inte. 
 
Eftersom målformuleringen för simuleringsstudien i LM2500-projektet 
inledningsvis har varit bristfällig har kraven på indata till modellen varit svåra 
att fastställa. Avgränsningar och förenklingar av modellen beskrevs först när 
modellen visades upp för berörd personal i skivverkstaden. Diskussioner på 
avstämningsmötena har lett till en precisare målbeskrivning och därmed har 
kraven på indata också ändrats, till exempel ska indata beskrivas med 
sannolikhetsfördelningar i startgruppen. Nödvändig kvalitet på indata i 
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exemplet med startgruppen är exempelvis att beskriva indata med en 
sannolikhetsfördelning med tillhörande parametrar. 

smodell påbörjas, där det 
bekräftas exakt vad simuleringsuppgiften ska lösa. Förväntade resultat och 

ien ska genomföras bör också beskrivas på detta möte. I 

ma att visa, har 
ppgiftsbekräftelsen inte varit tillfredställande. På grund av att det i 

alternativt 
uppdelad i flera mindre studier, hade uppfattningarna om vad studien ska visa 

n början. 

raven i denna. Relevanta operationstider och dess variation måste 

5.1.5 Uppgiftsbekräftelse 

Kalla till möte 
För att säkerställa att alla deltagare kommer att arbeta mot studiens mål, bör ett 
möte hållas innan byggandet av en simulering

konceptuellt hur stud
simuleringsstudier på VAC har detta skett efter att modellen börjat byggas, i 
samband med avstämningsmöten, och arbetet har därför inledningsvis haft flera 
inriktningar. 
 
Eftersom det i början av fallstudien fanns olika uppfattningar om vad 
simuleringsstudien i LM2500-projketet skulle kom
u
uppgiftsförståelsen framkom flera olika förväntningar på simuleringen har 
studien fortskridit med dessa olika uppfattningar. På avstämningsmötena har 
det dock diskuterats huruvida alla har samma uppfattning om 
simuleringsstudiens omfattning. Uppgiften med studien klargörs således 
efterhand den pågår. Om studien hade varit mindre omfattande, 

förmodligen ha blivit klarare frå

5.1.6 Modellinformation 

Samla in rätt data 
Precis som teorin föreskriver samlar VAC in de data som ska användas i 
simuleringsstudien från det aktuella systemet. Data på operationstider som 
finns tillgängligt i ERP-systemet har dock andra syften än att användas i en 
simuleringsstudie, och bör därför, om de ska användas, modifieras för att 

ppfylla ku
mätas, till exempel genom att fysiskt klocka dem i produktionen eller genom att 
använda tider från SMM. Ett problem med dessa tider är att de inte är kopplade 
till vilka artiklar som produceras i maskinen, tiden som mäts är enbart 
tillgängligheten på maskinen. Om tiderna ska kopplas till artikelnummer 
kommer det medföra ett mycket stort arbete. Det går att manuellt få fram tider 
på respektive artikel idag, men det har bedömts som ett alltför stort arbete. 
Detta eftersom modellen är omfattande då alla operationer och maskiner tas 
med i studien. 

 42



 Simuleringsmetodik vid VAC Resultat och analys 
   

 43

Använd sannolikhetsfördelningar 
I motsats till vad teorin säger har de data som använts i simuleringsstudier på 
VAC oftast varit deterministisk. Förutom att visualisera köer i systemet är det 
ingen större skillnad att göra en simuleringsmodell med deterministisk data 
gentemot en beläggningsberäkning, om samma indata används. Genom att 
använda rätt sannolikhetsfördelningar fås en mer rättvisande bild av systemet.  
 
Det finns många troliga orsaker till varför deterministisk data används vid 
simuleringar på VAC. Några av dessa redovisas nedan: 
 

• Målen som ställts med studien är inte tillräckligt väldefinierade från 
början för att ställa krav på nödvändig indata. 

 
• Modeller byggs upp utan att det exakt definierats vad de ska ge svar på. 

Kraven på modellen ställs senare och detta leder till att modellen riskerar 
att bli alldeles för komplex och insamlingen av data då anses vara alltför 
tidskrävande. Ingen utvärdering görs av vad en förenklad simulerings-
modell ger för trovärdighet i jämförelse med en ”komplett” modell. 

 
• Det används inget enkelt system för att mäta operationstider och överföra 

dessa till sannolikhetsfördelningar. 
 

• Kunskapen om hur slumpmässiga variabler påverkar produktionen kan 
vara bristfällig. 

5.1.7 Bygga modell 

Fokusera på målet 
Genom att använda modellerna för att identifiera problem inkluderar VAC hela 
verkstäderna i simuleringen. Orsaken till att modellerna börjar byggas innan det 
är exakt bestämt vad som ska undersökas ligger i att målen inte är klart 
definierade från början, utan detta arbete görs parallellt då modeller byggs upp. 
I början av studierna ligger därför fokus på att skapa en modell som beskriver 
nuläget. Nyttan av modellen blir åsidosatt då det primära målet inledningsvis är 
att skapa en modell istället för att använda den som ett hjälpmedel att lösa 
problem. Till skillnad från vad teorin föreskriver fokuserar VAC:s simuleringar 
på att bygga modeller istället för att lösa de problemställningar som finns 
uppsatta. Att bygga modellen innan det är klart definierat vilka frågeställningar 
som ska undersökas med den leder ofta till en alltför hög komplexitet.  
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Om rätt avgränsningar kan göras i en befintlig modell är det en fördel att 
använda denna eftersom tiden för uppbyggandet sparas in. I fallstudien har 
modellen byggts upp utifrån en grundlayout, som redan finns klar i Quest, där 
alla maskiner i skivverkstaden redan finns inlagda. Istället för att bygga 
modellen utifrån specifika frågeställningar som ska lösas, anpassas en 
existerande modell till att likna dagsläget, en modell som dessutom är väldigt 
komplex. Detta leder till att även modellen i fallstudien blir väldigt stor och 
svår att validera. 

Undvik komplexitet 
Anledningar till att hålla simuleringsmodeller enkla beskrivs i teorin vara att de 
blir enklare att validera, samt att analysera och implementera resultaten. Vidare 
blir tidsåtgången, och därmed kostnaden, för studien mindre. Eftersom 
materialflödet på VAC innehåller många produkter, och många korsande 
flöden, är det mycket komplext. Att göra en bra simuleringsstudie av detta blir 
därför mycket svårt. 
 
Orsaker till att simuleringsmodellen i LM2500-projketet blivit alltför komplex 
är: 
 

• Dålig problemformulering: Modellen används utifrån en alltför 
övergripande frågeställning. Därför blir det inte preciserat från början 
vad som ska inkluderas i modellen. 

 
• ”Inkludera allt” syndromet: Hela skivverkstaden har simulerats istället 

för att fokusera på specifika delar. 
 

• Oförmåga att simulera själva problemet: Simuleringen görs för att 
efterlikna hela produktionen, inte lösa specifika frågeställningar. Detta 
har dock under studiens gång ändrats då mer specifika frågor som ska 
lösas kommit upp på avstämningsmötena. 

 
Om ovanstående punkter hade eliminerats för simuleringsstudien i LM2500-
projektet skulle modellen blivit mer överskådlig och därmed lättare att skapa 
och validera.  

5.1.8 Validering 

Använd flera valideringstekniker 
Liksom teorin använder sig VAC av validering som en iterativ process under 
uppbyggandet av modellen. Vid denna validering används endast teknikerna 
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ytlig validering och test med historiska data. Risken med detta förfarande är att 
den verkliga orsaken till problemen förbises. Det kan exempelvis vara fel 
indata som skapar köer i maskiner och ändras bara kapaciteten flyttar sig 
problemet vidare i modellen, eftersom det fortfarande är indata som är fel. Ytlig 
validering är en teknik som bör användas i början av valideringsprocessen, för 
att se om modellen i grunden fungerar som den är tänkt. Genom att använda 
valideringsteknikerna logiska test och upprepade körningar kan modellens 
validitet säkerställas bättre. Logiska test har hittills inte använts på något 
strukturerat sätt för att säkerställa validiteten för modeller. Orsaken till att 
upprepade körningar inte görs är att deterministisk data oftast har nyttjats i 
simuleringsstudier, och replikationer skulle ge samma resultat.  
 
Verifiering beskrivs i teorin vara hur väl den konceptuella modellen 
representeras i simuleringsprogrammet. När det endast används fasta värden i 
dagsläget är den enda verifiering som görs, att flödena stämmer överens med 
operationslistorna. Vid användandet av stokastiska modeller kommer denna 
verifiering syfta till att säkerställa att data behandlas i simuleringsmodellen på 
rätt sätt. 

5.1.9 Experimentera, analysera 

Bedöm tillförlitligheten på resultaten 
I teorin beskrivs att olika scenarion ska tas fram i början av studien för att svara 
på de frågeställningar som finns. Genom att experimentera med dessa scenarion 
kan tester och känslighetsanalyser göras för att se hur olika faktorer påverkar 
det som undersöks. Genom att använda slumpmässig indata kan utdata 
analyseras med statistiska verktyg och säkerheten i resultaten kan bedömas. 
Eftersom inget av detta sker på VAC är det osäkert vad utdata tillför 
beslutsfattare samt hur tillförlitliga resultaten är. Eftersom målen med 
simuleringsstudier på VAC inte är tydliga från början tas inga scenarion fram 
som ska utvärderas och därmed sker ingen strukturerad experimentering. 
Experimenteringen görs istället utefter de frågeställningar som kommer upp 
under avstämningsmötena. Risken med detta är att viktiga påverkansfaktorer 
kan förbises om tiden blir för knapp. Om försöksplanering används och en 
experimentplan tas fram från början blir det tydligt vilka experiment som ska 
undersökas. 
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6 DISKUSSION 
Kapitlet innehåller en diskussion kring de resultat som erhållits. Vidare 
diskuteras presumtiva felkällor för arbetet. Diskussionen berör slutligen hur 
resultaten kan påverkas och hur de har påverkats under arbetets gång. 

6.1 Att nå tillförlitliga resultat på ett kostnadseffektivt sätt 
Ett problem som alltid finns vid simuleringar är att de modeller som byggs upp 
är en approximation av den verklighet de ska beskriva. Det går inte att helt 
perfekt beskriva hur verkligheten kommer att bete sig. Denna osäkerhet bör på 
något sätt mätas och beskrivas för att ge en bild av hur korrekt modellen är. Att 

asera beslut på fakta förutsätter att de fakta som används är sanna och 

er som skapar modellen i simuleringsstudien medför alltid en kostnad 
för fö personer deltar i projektet, till exempel vid 
presentationer och valideringar av modellen, medför en kostnad. För att denna 

gt att alla förstår vad resultaten kan 

r att kunna nå målet ställs krav på indata, modellbyggande och 
analys av utdata (se figur 6.1 på nästa sida). När målet för simuleringsstudien 
sätts ska en bedömning göras ifall indata finns tillgänglig och vad det kostar att 
ta fram kompletterande data. Vidare måste kostnaden för att bygga själva 
modellen uppskattas samt om kunskap och verktyg för analys av utdata finns. 
Dessa kostnader ska sedan ställas i relation till förväntad nytta av 

b
validerade. Om det inte går att säkerställa detta blir det svårt att göra en 
riskbedömning av de beslut som kan tänkas tas. Slutkunden för simuleringen 
bör sätta upp krav för tillförlitligheten av studien innan simuleringen påbörjas 
för att utvärdera om en simulering överhuvudtaget ska göras. 
 
De person

retaget. Även den tid övriga 

tid ska bli värdeskapande är det vikti
användas till och hur tillförlitligheten utvärderas. Slutkunden i en 
simuleringsstudie är ofta den eller de personer som kan fatta beslut utifrån 
resultaten. Arbetet med simuleringen måste därför syfta till att dessa personer 
anser resultaten tillräckligt tillförlitliga för att kunna använda dem som 
beslutsunderlag. Om beslutsfattarna inte anser resultaten tillförlitliga kommer 
besluten fattas på andra grunder och därmed har simuleringsstudien enbart 
medfört en kostnad för företaget. 
 
Fyra områden som påverkar tillförlitligheten i resultaten är: mål, indata, modell 
och utdata. Eftersom alla delar påverkar är det viktigt att analysera inom 
vilka/vilket område som mest bristfällig information finns, ”en kedja är inte 
starkare än dess svagaste länk”. Den svagaste länken sätter begränsningen för 
hur tillförlitliga resultat som genereras från simuleringsstudien. Utifrån den 
problembeskrivning som tagits fram ska målen för simuleringsstudien 
beskrivas. Fö
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sim leringsstudien. För att kunna
utvärdera om simulerin

u  
gsstudien är 

uppskattade kostnaden för 
simule

 inte 

ställs på de indata som 

kostnads-effektiv bör också en 
uppskattning göras på hur mycket 
ett felaktigt beslut kostar. Om den 

ringsstudien överstiger den 
förväntade nyttan finns två 
alternativ:  
Antingen minska omfattningen av 
simuleringsstudien och göra en ny 
kostnadsbedömning, alternativt 
hitta andra metoder för att lösa 
problemet. 

6.1.1 Mål 
n förutsättning i allt arbete är att det finns klara mål att arbeta efter. Om

Mål 

Indata 

Modell Utdata 

Figur 6.1: Koppling mellan fokusområdena 

E
alla har samma uppfattning om vilket mål arbetet har, är det stor risk att inget 
av målen uppfylls. Genom att arbeta med SMART:a mål tydliggörs vilka 
specifika frågor som ska besvaras med simuleringsstudien, för att kunna uppnå 
målet. Dessa specifika frågor minskar risken betydligt för missuppfattningar 
om vad simuleringsstudien kan visa. 
 
Beroende på vilka beslut som ska fattas ställs olika krav på säkerheten i 
resultaten. Ju mer ett felaktigt beslut uppskattas kosta desto mer tillförlitliga 
måste resultaten vara för att studien ska bli kostnadseffektiv. 

6.1.2 Indata 
u noggrannare resultatet ska beskrivas desto större krav J

används vid simuleringen. Målet med simuleringsstudien, uppbyggandet av 
modellen och analysen av utdata ställer alla krav på de indata som används. 
Simuleringsprogram fungerar som ett analysverktyg vilket kan visa resultaten 
från beräkningarna med hjälp av animering. Programmet är uppbyggt för att 
kunna hantera slumpmässiga variabler. Det är den största fördelen i förhållande 
till andra beräkningsmetoder, eftersom det med dessa är mycket mer 
tidskrävande att beskriva det statistiska utfallet, och ofta praktiskt omöjligt. 
 
En simuleringsmodell kan aldrig bli mer tillförlitlig än de indata som används 
vid analysen. Den enda fördelen med att använda simuleringsprogram, istället 
för till exempel Excel, vid beräkningar med deterministiska data är att 
resultaten kan beskrivas med animering. Enkel matematik kan besvara de 
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ställda frågorna på ett mer kostnads
kommer att vara deterministisk. 
För att resultaten från en simuleringsst
indata beskriva processerna noggran
statistiskt istället för deterministi
verkligheten göras eftersom verklig
slumpmässighet. Det är ofta variation
produktionen, vilket döljs vid använda
indata statis

effektivt sätt om indata fortsättningsvis 

udie ska representera verkligheten måste 
nast möjligt. Genom att beskriva indata 
sk, kan en bättre approximation av 

heten alltid innehåller en viss 
en hos en process som skapar problem i 

ndet av deterministisk data. Beskrivs 
tiskt kan variationen analyseras och förbättringar i produktionen 

 känslighetsanalys, för att undersöka hur 
. 

ö amtidigt 
 att göra statistiska analyser. Om deterministisk data används kan 

endast uppskattningar av osäkerheten göras, om variationer finns i 
verkli ndata bör ske som en kontinuerlig process under 

 ska byggas upp. Genom att skapa en 
onceptuell modell i början av en simuleringsstudie kan uppskattningar göras 

 
För att göra simuleringsstudien kostnadseffektiv bör alla förenklingar som inte 

bra 
odell för att kunna beskriva resultatens osäkerhet. Det måste även finnas 

kan lättare göras, exempelvis genom
minskad variation ger utslag på ledtid
 
Beskrivs data med rätt sannolikhetsf
som det går

rdelning minskas osäkerheten s

gheten. Verifieringen av i
insamlandet av denna. 

6.1.3 Bygga modell 
Modellen som byggs i simuleringsstudien ska vara tillräckligt komplex för att 
kunna beskriva de frågor som ställs, men inte komplexare. Mål och analys av 
utdata ställer krav på hur modellen
k
på förväntade resultat, kostnad för studien, samt kraven på vilka indata som 
behövs för att uppfylla målet göras. Om en konceptuell skapas tydliggörs även 
modellens begränsningar och därmed om målen kan uppnås. 

påverkar resultatet göras. Förenklingar kan även göras i de fall då resultatet 
påverkas under förutsättning att målet fortfarande uppfylls. Viktigt är också att 
valideringen av modellen sker kontinuerligt vid uppbyggandet för att 
säkerställa att den beskriver verkligheten på ett tillfredställande sätt. 

6.1.4 Analys av utdata  
Beroende på målet med simuleringsstudien ställs olika krav på hur utdata 
analyseras. Det räcker inte att använda rätt sannolikhetsfördelningar och en 
m
kunskap och verktyg för att kunna tolka den utdata modellen ger. Genom att 
beskriva resultaten med statistiska samband kan osäkerheten tydliggöras, vilket 
leder till en större förståelse för hur systemet kan komma att bete sig. 
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Simuleringstekniker måste väldigt noggrant förklara begränsningarna i 
modellen och tillförlitligheten av de resultat som presenteras. Om inte detta 

te de slutsatser författarna dragit av 
sultaten. Vidare anser författarna att de metoder som används vid 

porten har god reliabilitet. Under samma förutsättningar 
skulle samma resultat från undersökningen ha framtagits. 
 

kan ha lett till 
issuppfattningar om när dessa händelser sker i tiden. Eventuella 

görs finns det stor risk att felaktiga beslut kan fattas utifrån utfallen av 
simuleringsstudien. 

6.2 Metodproblem 
För att analysera hur VAC använder simulering har en fallstudie gjorts. I denna 
fallstudie upptäcktes tidigt problem vilka kunde åtgärdas. I och med att detta 
påtalas för VAC kan validiteten för resultaten av fallstudien ha påverkats. 
Fallstudien syftade till att beskriva hur VAC använder simulering. Detta har 
påtalats i rapporten och förändrar in
re
undersökningen på ett bra sätt bra visat det som undersökts. I och med detta 
anser författarna att studien har hög validitet. 
 
Författarna tror sig ha haft en objektiv syn vid intervjuer och presentationer och 
därmed anser de att rap

På grund av förseningar i simuleringsstudien har författarna inte kunnat följa 
simuleringsstudien längre än till steget validering, eftersom övriga steg skedde 
efter presentationen av detta arbete. 
 
Eftersom simuleringsstudier på VAC inte följer någon strukturerad modell utan 
har skett med ad hoc-förfarande har författarna ibland haft svårigheter att 
placera in händelser under en speciell rubrik. Detta 
m
missuppfattningar har dock sannolikt inte påverkat studiens resultat. Författarna 
anser därmed att validiteten och reliabiliteten inte påverkats av detta. 
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7 SLUTSATSER 
Kapitlet redovisar de slutsatser författarna dragit från resultaten och diskussionen. 
 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur VAC arbetar med 
produktionssimulering, samt presentera ett tillvägagångssätt vilket bör 
användas för att simuleringsstudier ska bli tillförlitliga och kostnadseffektiva. 
För att göra detta valde författarna att svara på tre frågor: 
 

• Hur genomför VAC simuleringsstudier idag i jämförelse med teori? 
• Vilka är de kritiska momenten för att lyckas i en simuleringsstudie? 
• Vad bör VAC göra för att uppnå tillförlitliga resultat på ett 

kostnadseffektivt sätt? 
 

Undersökningen visar att det idag finns ett stort glapp mellan hur teorin 
beskriver att simuleringsstudier ska genomföras och hur VAC i sin tur 
genomför dem. De största skillnaderna gentemot teorin är: 
 

• VAC definierar inte tillräckligt från början vad som ska undersökas med 
simuleringsstudien, samt vilka resultat som förväntas av denna. Istället 
kommer det fram under arbetets gång. Simuleringsmodellen används för 
att visa vilka problem som ska undersökas, problem som ofta redan är 
kända. Istället bör simuleringar syfta till att undersöka vilken påverkan 
olika faktorer har för att lösa dessa problem. Målen med 
simuleringsstudien bör utgå från att undersöka specifika frågeställningar. 

 
• Variationen i de indata som finns beskrivs inte med sannolikhets-

fördelningar. Istället används fasta värden för att beskriva hur 
produktionen fungerar. Studien visar att det finns en betydande variation 
i bland annat operationstider. 

 
• Eftersom simuleringsstudier syftar till att hitta problemområden, som 

senare ska undersökas, inkluderas allt i modellen. Inga konceptuella 
modeller skapas för att beskriva vad som är nödvändigt för studien. 

 
• Kraven på resultaten och hur dessa ska redovisas sätts inte i början av 

studien, eftersom målen med denna är att identifiera de specifika frågor 
som modellen ska behandla. Vidare analyseras inte resultaten statistiskt 
på grund av att modellen inte är stokastisk. 
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Det finns fyra moment där fokus bör ligga för att VAC ska kunna genomföra 
simuleringsstudier på ett kostandseffektivt och tillförlitligt sätt. Dessa är: 
 

 Mål, uppgift 
 Indata 
 Bygga modell 
 Analys av utdata 

 
Genom att sätta SMART:a mål för simuleringsstudien kan kraven på de övriga 
stegen utvärderas utifrån dessa. Målen måste sättas innan indata samlas in och 
modellen byggs, för att kunna göra utvärderingen. 
 
Då indata till simuleringsmodeller ska beskriva produktionen på noggrannaste 
sätt, för att få tillförlitliga modeller, måste den variation som finns beskrivas. 
Genom att använda stokastiska modeller kan detta göras, till skillnad från 
deterministiska modeller.  
 
Modellen ska byggas för att kunna uppfylla kraven som är ställda utifrån målet. 
Alla förenklingar som inte påverkar studiens resultat ska göras i modellen. 
Tillgängligheten på indata styr, tillsammans med målen, hur noggrann 
modellen kommer att bli. Beskrivning av kraven på indata och hur resultaten 
påverkas bör göras utifrån en konceptuell modell. Detta leder till att 
kostnadseffektivitet och tillförlitlighet kan bedömas i början av studien. 
 
Analys av utdata ska ske med metoder som stödjer studiens krav. 
Analysverktyget styr även omfattningen av modellbyggandet och indata utifrån 
de uppsatta målen. Det är meningslöst att sätta upp mål om det inte kan 
utvärderas. Tillförlitligheten i simuleringsstudien går lättare att utvärdera 
genom att använda stokastiska modeller. Analyser och risk-bedömningar av 
resultaten kan utföras statistiskt, och får därmed större trovärdighet än att 
endast göra subjektiva uppskattningar. 
 
Nedan presenteras en checklista som bör gås igenom i och med upprättandet av 
den konceptuella modellen innan simuleringsstudien startar. 
 
Checklista: 
 

 Finns ett specifikt och nedbrutet problem som ska lösas? 
 

 Har andra metoder utvärderats, t.ex. kapacitetsberäkning? 
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 Är målet SMART? 
 Finns indata tillgängligt, eller går det att få fram, för att uppfylla målet? 

 
 Klarar vi av att bygga modellen utifrån målets krav? 

 
 Kan vi analysera utdata utifrån målets krav? 

 
 Uppskattas nyttan av simuleringsstudien överstiga kostnaden? 

 
Om svaret blir Ja på alla frågor ovan finns förutsättningar för att göra en 
kostnadseffektiv och tillförlitlig simuleringsstudie. Om svaret är Nej på någon 
fråga måste antingen målet och kraven för studien utvärderas igen alternativt 
bör frågeställningarna undersökas med hjälp av en annan metod. 

7.1 Rekommendationer till VAC 
Utifrån resultaten och slutsatserna av detta arbete finns ett antal undersökningar 
som VAC bör genomföra för att förbättra sina simuleringsstudier. 
 

• Ta fram en metod för att samla in data som kan användas i stokastiska 
modeller. 

 
• Utvärdera vilka typer av frågeställningar som ska behandlas med 

simulering. 
 

• Utvärdera vilket simuleringsverktyg som behövs för att klara av att svara 
på de frågeställningar som ska behandlas. 

 
• Bestämma hur konceptuella modeller ska byggas upp. 
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9 BILAGOR 

Bilaga 2.1 Intervjumall 
Frågorna nedan skickas ut till berörda personer vid simuleringen i LM2500-projektet. 
Formuläret fungerar som underlag till intervju för examensarbete inom simulering. 
Frågorna behandlar olika delområden och är därför uppdelade efter dessa.  
 
1. Problemdefinition 

• Vem har bestämt att ett simuleringsprojekt skall genomföras? 
• Vilket är det bakomliggande problemet till att simuleringen görs? 
• Vad är syftet med simulera i LM2500 projektet? 
• Vad finns det för åtgärder och medel för att komma till rätta med brister som 

uppkommer vid simuleringsstudien? 
 
2. Mål, uppgift 

• Finns någon kostnadskalkyl för simuleringsprojektet? 
• Finns någon tidsplan för simuleringsprojektet? 
• Vilka övriga frågor ska simuleringsstudien besvara? (utöver syftet) 

 
3. Simulera? 

• Finns det några alternativ till simulering? 
• Varför används just Quest? 

 
4. Uppgiftsbekräftelse 

• Hur vet ni att alla i projektet har samma uppfattning om vad som ska göras? 
 
5. Modellinformation 

• Vilka är stegen som följs vid insamlande av tider? (operationstider, kötider, 
ställtider etc.) 

• Vilken data behövs utöver tider? 
• Hur samlas denna data in? 
• Vilken data är stokastisk respektive deterministisk? 
• Hur omvandlas data till input? 
• Hur verifieras input? 

 
6. Bygga modell 

• Vilket tillvägagångssätt används när modellen byggs upp, från start till färdig 
modell? 

• Vem bestämmer hur detaljerad modellen ska vara? 
• Hur avgörs att modellen är klar? 

 
7. Validering 
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• Hur valideras modellen? 
• Vilka personer validerar modellen? 
• Hur mäts noggrannhet? 
• Vad är acceptabel noggrannhet? 
 

8. Experimentera/analysera 
• Hur utvärderas vilka faktorer som påverkar? 
• Vem är det som tolkar resultaten? 
• Hur analyseras resultaten? Hjälpmedel?  

 
9. Dokumentering, rapportering  

• Hur dokumenteras resultat? 
• Till vem rapporteras resultaten? 

 
10. Simulering OK? 

• Vilka tar del av resultaten? 
• Vem bestämmer att simuleringen är klar? 

 
11. Avsluta 

• Vad är ett lyckat simuleringsprojekt? 
 

12. Övriga synpunkter? 
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Bilaga 3.1 Simuleringsmodeller 

Law & Kelton 
Formulate the problem and plan the study. Det problem som ska studeras 
formuleras av ledningen. Möten mellan projektledare, analytiker och 
områdesexperter behandlar frågor som: Tidsramar för projektet, vilka mått som 
ska användas för att utvärdera effektiviteten i olika simuleringskonfigurationer, 
bredd och djup i studien och projektets övergripande mål mm. 
 
Collect data and define a model. 
Information angående systemets utformning 
och operativa förfaranden inhämtas. Den 
input som ska användas i simuleringen, 
exempelvis bearbetningstid samlas in. 
Eftersom vissa personer har fel information 
är det viktigt att data samlas in från rätt 
personer. Utifrån dessa data konstrueras 
sedan en konceptuell modell. Detaljnivån 
hos modellen beror på bl.a. målet med 
projektet, tillgång till data och tillgänglig tid. 
Avstämning med projektledare bör ske 
regelbundet. 
 
Is the conceptual model valid? I detta steg 
görs en strukturerad genomgång av den 
konceptuella modellen med projektledare 
och experter. Detta för att försäkra sig om 
att antaganden kring modellen är korrekta 
och för att förebygga senare 
programmeringsfel.  
 
Construct a computer program and verify. 
Modellen programmeras i ett programspråk 
eller i simuleringsmjukvara. Verifiering av 
modellen genomförs (debug).  
 
Make pilot runs. Pilotkörningar görs till 
ändamål för valideringen i steg 6. 
Is the programmed model valid? Om det finns ett verkligt system jämförs 
modellen och systemet utifrån prestationsmått. Oavsett om det finns befintligt 

Law & Keltons modell 
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system eller om det är ett nytt bör resultaten ses över av experter och 
simuleringsanalytiker. Känslighetsanalys bör genomföras för att se vilka 

kant påverkan på resultaten och därför måste 
grant. 

ake production runs. Simuleringskörningar utförs för att användas i steg 9. 

a i steg 8 analyseras utifrån två 
prestationen för en specifik 

konfigurationer 

m som använts och studiens 
a projekt. 
nvändas för att enklare kunna 

 i detaljer. 
lideringsprocess för att öka 

n. 
m resultaten är både valida och trovärdiga används de i beslutsprocessen. 

faktorer som har en signifi
kontrolleras nog
 
Design experiments. Här specificeras längden på varje körning, 
uppvärmningsperiod och antalet oberoende körningar med olika slumptal. Det 
senare görs för att underlätta test med konfidensintervall. 
 
M
 
Analyze output data. Output från körningarn
perspektiv. Det första är den totala 
systemkonfiguration. Det andra är att jämföra olika system
relativt varandra. 
 
Document, present, and use results. 
Dokumentera antaganden, vilket datorprogra
resultat för användning i pågående och framtid
Presentera studiens resultat. Animation bör a
kommunicera med personer som inte är insatta
Diskutera modellens utformning och va
trovärdighete
O
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Banks et al. 
Problem formulation. Varje simuleringsstudie bör inledas med en redogörelse 
för det problem som simuleringsstudien ska användas till. Här är det mycket 

iktigt att den som har problemet, beställaren och den som ska genomföra 

ll 
project plan. Mål sätts upp, 

ska användas bör projektplanen 
inkludera en redogörelse för de 
olika scenarion som ska 

krav på tidsåtgång, 

v, kostnad för 

 
liga 

system som undersöks 
sammanfattas i en konceptuell 
modell, en serie matematiska och 
logiska relationer rörande 
komponenter och strukturen i 
systemet. Det rekommenderas att 
modellbyggandet börjar enkelt 
och sedan växer tills en modell 
av lämplig komplexitet har 
utvecklats. Komplexiteten får 
inte överstiga vad som krävs för 
att uppnå målen som blivit satta. 
Att göra modellen mer komplex 
än nödvändigt ökar bara 
utgifterna för simuleringsstudien. 
 

v
simuleringsstudien, analytikern är överens om vad problemet är. I många fall är 
beställare och analytikern medvetna om att ett problem finns långt innan 
problemets natur är känt. 
 

Setting of objectives and overa

Banks et al.:s modell

utifrån de frågor som ska bli 
besvarade i simuleringsstudien. 
Om det bestäms att simulering 

undersökas. Den bör även 
innehålla 
personalresurser, hård- och 
mjukvarukra
studien och betalningsförfarande. 

Model building. Det verk
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Data collection. Allt eftersom komplexiteten i den konceptuella modellen 
kså kraven på de data som behövs ändras. Eftersom insamlingen 

r den operativa modellen. Fungerar den väl? Denna 
åga bör ställas fortlöpande under framtagandet av modellen. Om parametrarna 

för input och den logiska strukturen i mod
datorn är verifieringen klar.  
 
Validated? Validering är fastställandet 
representerar det verkliga systemet. Kan s
verkligheten i de experiment som ska utför
kalibrering av modellen, en iterativ process
verkliga systemet. 
 
Experimental design. För de olika scenarion 
angående längden på varje körning i simulerin
 
Production runs and analysis. Den aktuella
efterföljande analys för att bedöma prestationen i de olika scenarierna. 
 
More runs? Baserat på analysen av körninga
det behövs fler körningar eller om fler scenari
 
Documentation and reporting. Det finns tv
simuleringsstudie. Den ena är att dokumente
framsteg som gjorts under arbetets gång. Do
för att samma eller en annan analytiker ska fö
dokumentera de framstegen är nödvändigt 
kronologin i arbetet som utförts och bes
kontinuerligt för att simuleringsstudien 
Rapporteringen bör även den ske kontin
missförstånd mellan analytiker och beställa
rapporteras klart och koncist i en slutlig rappo
 
Implementation. Rapporten som överlämna
beställaren använder för att ta beslut om eventuell implementering av de 
förändringar som ska göras. Om beställaren har varit involverad hela vägen och 

ändras kan oc
av data är en stor del av tiden för studien bör den starta så tidigt som möjligt.  
 
Coding. Den konceptuella modellen översätts till ett format som kan 
identifieras av simuleringsmjukvaran. 
 
Verified? Verifiering gälle
fr

ellen är korrekt representerade i 

av att simuleringsmodellen 
imuleringsmodellen representera 
as? Validering nås oftast genom 
 där modellen jämförs med det 

som ska simuleras ska beslut tas 
gen och antal körningar. 

 simuleringsmodellen körs, med 

rna ska analytikern bestämma om 
on behöver simuleras.  

å typer av dokumentation i en 
ra programmet och den andra de 
kumentering av programmet görs 
rstå hur programmet fungerar. Att 
för att kunna gå tillbaka och se 
lut som tagits. Detta bör ske 

ska fortskrida i rätt riktning. 
uerligt för att tidigt eliminera 
re. Resultaten av analysen bör 
rt. 

s i steg 11 är information som 
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noggrant följt de olika stegen är sannolikheten för en lyckad implementering 
större. 
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Bilaga 3.2 Att beskriva osäkerheten i resultatet 
Antag att man har tio på varandra följande operationer vilkas tider kan 
betraktas som oberoende stokastiska variabler. Medelvärdet för tiderna är: 
 
2,5; 2; 2; 2,5; 2; 1,5; 1,7; 1,5; 1,2; 0,4 timmar 
 
Totala ledtiden för produkten blir 17.3 timmar. 
 
Om vi vidare antar att dessa processtider är beskrivna med en normalfördelning 
där standardavvikelserna uppgår till 10 % av processtiden. Endast 50 % av alla 
artiklar kommer att kunna lämna enheten efter 17,3 timmar, p.g.a. 
normalfördelningens utseende. Om vi vill precisera och beskriva hur lång tid vi 
behöver för att med 95 % sannolikhet kunna leverera behöver vi utöka tiden till 
18,3 timmar d.v.s. en hel timme längre än planerat. 
 
ξ B1B-ξ B10B: Representerar processtid 1-10 
 
ξ B1B: ∈ N(2.5, 0.25) 
ξ B2B: ∈ N(2, 0.2) 
ξ B3B: ∈ N(2, 0.2) B 

ξ B4B: ∈ N(2.5, 0.25) B 

ξ B5B: ∈ N(2, 0.2) B 

ξ B6B: ∈ N(1.5, 0,15) B 

ξ B7B: ∈ N(1.7, 0.17) B 

ξ B8B: ∈ N(1.5, 0.15) B 

ξ B9B: ∈ N(1.2, 0.12) B 

ξ B10B: ∈ N(0.4, 0.04) 
 

1,65(0.95) )
0,58

17.3-XP(=)+...++( P(X 1021 ==≤ ∑ φξξξ  

3.183.1758,065,1 =+⋅=X  
Formlerna är hämtade ur Vännman (1990). 
 
Resultatet från produktionsavsnittet kommer även det att bli en 
normalfördelning med väntevärde 17.3 och standardavvikelsen 0.58. För att 
beskriva osäkerheten i detta resultat måste således det beskrivas med ett 
konfidensintervall. Det går inte att beskriva hur säkert värdet 17.3 är i sig 
eftersom sannolikheten för att det ska bli just 17.3 är väldigt liten. Frågan som 
kan undersökas här är hur stor är sannolikheten att vi kan leverera produkten 
inom exempelvis 18 timmar? 
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Bilaga 3.3 Att byta ut en fördelning med dess medelvärde 
Law & Kelton (2000) beskriver ett exempel på hur variation i processen påverkar 
köbildningen före maskinen. Antag att det är en maskin med medelprocesstiden är 
0,99 minuter. Ankomstfrekvensen till kön är en varje minut. Teoretiskt skulle detta 
fungera och maskinen skulle få en utnyttjandegrad på 99 %. Ingen kö skulle bildas 
framför maskinen. Genom att beräkna problemet med köteori där väntevärden och 
sannolikhetsfördelning sätts in blir resultatet en medeltid i kö på hela 98 minuter 
innan artikeln produceras. Ankomstfrekvensen och tillverkningstiden antas vara 
exponentialfördelade, ett så kallat M/M/1 system. 
 
Formlerna är tagna ur Hillier & Lieberman (1990). Där finns även härledningar av 
dessa. 
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Bilaga 4.1 Organisationsscheman 
 
 
Styrgrupp för LM2500-projektet: 
 
 

 
 
 
 
Delar av projektgruppen i LM2500-projektet: 
 
 

 

Johan Sandberg
Inköpskoordinator

Leif Ålgårdh
Affärsstyrare

Henrik Kellkvist
GE-rep

Tommy Andersson
Produktion

Magnus Blohm
Konfiguration

Tomas Mars
Projektledare

Håkan Welin
Inköp

Inger Öquist
Ekonomi

Angela Nåbo
Teknik

Jerker Hagberg
Produktion

Rolf Stoor
Marknad

K-G Danielsson
Huvudplanering

Stefan Oscarsson
Ordförande
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Bilaga 4.2 Simuleringsprojekt LM2500 
 
 
Beställning från projektet LM2500 
 
 
Syfte: 
Säkerställa att vi har förmågan att klara av LM2500-skivorna inklusive befintlig 
produktion samt eventuella utökningar.  
 
 
Frågeställningar: 
 

 Identifiering av flaskhalsar 
 Skiftformer (raster, skiftbyten) 
 Flexibel modell där ändringar i flöden kan göras 
- nuläge 
- framtid 

 Ledtider inklusive vänte-/kötider 
 Känslighetsanalys (volymer, skift, volymförändringar per tidsenhet) 
 Störningar (maskin, personal/nyckelpersoner, åska, material mm.) 
 Tidsintervall, dag-för-dag under hela uppstarten fram till fulltakt 
 Indirekta aktiviteter som tar tid från produktion (VU, avd.möten, VAS) 
 Omkörning, AR etc. 
 Buffertar för att kunna hantera problem 

 
Villkor: Dokumentera de ändringar som görs i indata. 
 
 
Studieresultat klara: 2004-11-30 (för att få tid att vidta eventuella åtgärder, ifall 
brister upptäcks vid simuleringen) 
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