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Förord 
Den här rapporten är resultatet av mitt examensarbete för civilingenjörsexamen i 
maskinteknik med produktionsteknisk avslutning. Examensarbetet är genomfört på Volvo 
Construction Equipment AB Component Division i Eskilstuna under höstterminen 2008. 
Under arbetets gång har jag fått hjälp av ett flertal personer inom flera delar av Volvo Group, 
ett stort tack till alla er och särskilt min handledare Anette Brannemo och bollplanket Patrik 
Forslund. Jag vill även rikta ett tack till min examinator Torbjörn Ilar vid Luleå tekniska 
universitet samt min flickvän Johanna som motiverat mig under arbetets gång.  
 
 
 
 
Niklas Magnusson  
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Sammanfattning 
Volvo Construction Equipment AB Components Division i Eskilstuna är mitt inne i ett 
omorganisationsarbete där fabriken byggs om från funktionsverkstad till flödesorienterade 
grupper detta för att effektivt möta den växande orderingången. När gruppernas värdeflöden 
tydligtgjorts återstår ett intensivt arbete med att optimera ledtider, lagernivåer och produkter i 
arbete med mera. Ett kraftfullt verktyg för att stötta detta arbete är diskret händelsestyrd (DE) 
simulering. Det har genomförts flertalet DE simuleringar tidigare på företaget, då främst av 
konsulter. I den nya fabriken finns en önskan om att utföra detta arbete själv. 
 
Utifrån dessa förutsättningar är examensarbetets syfte att skapa ett standardiserat arbetssätt 
kring hur simuleringsarbete bör bedrivas på företaget, utvärdera programvaror, skapa 
datakommunikationsverktyg, bygga ett business case samt tydliggöra fördelarna med DE 
simulering. 
 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie om intervjuteknik, DE simulering och statistikanalys. 
Därefter påbörjades en nulägesanalys där författaren intervjuade produktionstekniska chefer, 
måleriets chef, logistikpersonal och två tidigare examensarbetare. Det uppmärksammades 7 
behovsområden, möjliga hjälpmedel vid simulering, attityden till simulering och uppföljning 
av tidigare simuleringsstudier.  
 
Först bestämdes programvara, Plant Simulation, utifrån avgränsningen att endast Volvo 
godkänd programvara får användas. Material- och produktionsstyrningssystemet Mapics blev 
utgångspunkten då datakommunikationsverktyget skapades. Genom ett Excel-dokument 
kopplas Mapics och Plant Simulation samman. För att kunna rekommendera ett standardiserat 
arbetssätt identifierades lämpigt simuleringsprojekt och allt eftersom projektet fortskred växte 
standarden fram utifrån författarens egna erfarenheter och grundläggande teorier. 
 
Simuleringsstudien utfördes på bearbetningscellen Navhållare AWB2 med 
problemställningen att den nyinvesterade fleroperationsmaskinen uppvisar sig som en kritisk 
falskhals redan vid dagens volymer. Simuleringsmodellen gav möjlighet att analysera cellen 
då produktionsvolymerna stiger, orderplanering enligt Mapics förbestämda batchar och 
produktion mot dagsbehov samt experiment med maskinens palettsystem som ändrades 
mellan 3-5 stycken paletter. Analys gjordes även då buffert introducerades i cellen. Slutsatsen 
från studien blev att fleroperationsmaskinen uppträder som en kritisk flaskhals redan idag. 
Genom att nyttja 5 paletter, stora batchar (Mapics) och två buffertar kan flaskhalsen reduceras 
så att nödvändiga rationaliseringar endast uppgår till 3,5 % per år för att möjliggöra full 
produktion. 
 
Författaren har i samråd med beställaren av examensarbetet och en Volvo IT koordinator samt 
rekommendationer ur en internrapport sammanställt två organisationsförlag för hur företaget 
bör bedriva framtida simuleringsarbeten. Första förslaget är att kunskapen sprids på fem 
personer inom företaget och att avdelningen för produktionsutveckling agerar 
huvudkoordinator. Det andra förslaget utgår från Volvo ITs positiva inställning att sköta 
simuleringsarbetet som internkonsult. Detta förslag stöds även av författaren då företaget 
utsätts för mindre risk att simuleringssatsningen fallerar samt att de ekonomiska aspekterna 
visar en lägre kostnad då Volvo IT anlitas. Att beräkna vinsterna med DE simulering kan 
göras genom en kvalitetsplan då projekttiden kortas ner vid införande av simulering tidigt i 
projektet och den besparade tiden täcker upp kostnaden för simuleringen. Enligt dessa 
ekonomiaspekter har författaren slutligen beräknat kostnaderna för simuleringsstudien av 
bearbetningscellen Navhållare AWB2. 
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Abstract 
Volvo Construction Equipment AB Component Division in Eskilstuna is in the middle of 
reorganizing the factory from functional workshop to flow oriented groups for efficiency meet 
the growing inflow of orders. Once the value flow for each group is clarified an intensive job 
remains to optimize the lead times, storage and products in work etc. A powerful tool to support 
this work is Discrete Event (DE) simulations. The company has carried out several DE 
simulations before and this have been done primary by external consultants. In the new flow 
orientated factory the company wishes to carry out this work by themselves. 
 
Based on these conditions, the final thesis purpose is to create a standardized approach to how DE 
simulation work should be conducted at the company, evaluate software, create a data 
communication tool, make a business case and clarify the advantages with DE simulation. 
 
Initially, a literature review on interview techniques, simulation and statistical analysis was 
conducted. Thereafter the current situation analysis was initiated by interviewing production 
technical managers, painting manager, logistics staff and two previous thesis students. It 
highlighted seven area demands, possible tools to use when simulating, attitude to simulation 
and follow-up of previous simulation studies. 

 
First, Plant Simulation, was establish as the software to use based on delimitation that only 
Volvo authorized software may be used. The materials and production system Mapics became 
the starting point when the data communication tool was created. Mapica and Plant 
Simulation where then linked together by an Excel document. To be able to recommend a 
standardized approach the author identified appropriate simulation projects and as the project 
progressed the standard grew from own experience and basic theories.  
 
A simulation study was performed on the processing cell Navhållare AWB2 since that new 
invested multitask machine shows as a critical bottleneck at today's volumes. The simulation 
model provided an opportunity to analyze the cell when production volumes rise, order 
planning according to Mapics predefined batches and production against the daily needs and 
experiment with the machine's palette system, changed between three to five palettes. 
Analysis was also made when a buffer was introduced. The conclusion from this study was 
that the multitask machine is as a critical bottleneck today. By using five palettes, large 
batches (Mapics) and two buffers, the bottleneck can be reduced so the necessary 
rationalization only is 3.5 % per year for full production. 
 
The author has, in consultation with the originator of this thesis, an Volvo IT coordinator and 
recommendations from an internal report put together two organization proposals on how the 
company should engage in future simulation work. The first proposal is that knowledge is 
spread on five people within the company and the department of production development is 
head coordinator. The second proposal is based on Volvo ITs positive attitude to manage the 
simulation work as internal consultants. This proposal is also supported by the author due to 
the company’s lack of risk taking of a failed simulation effort and the economic aspects show 
a lower cost when Volvo IT is hired. Quantifying the benefits of DE simulation can be done 
by a quality plan when project time is shortened with the introduction of simulation early in 
the project and saved time covering up the cost of the simulation. According to these aspects 
of the economy, the author finally calculated the costs of the processing cell Navhållare 
AWB2 simulation study. 
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Lista på akronymer 
 
APP Flaskhalsanalys 
CAD Datorstöd konstruktion  
CAM Datorstöd tillverkning 
CMP  Volvo Construction Equipment AB Component Division 
CS09 Component step 2009 
dASIy Standardiserat arbetssätt för flödessimulering (Volvo technology) 
DE simulering Diskret händelsestyrd simulering 
DOE Försöksplaneringsmetod 
FACTS Förenklat konceptsimuleringsverktyg 
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FMS Automatiserat tillverkningssystem 
MPS-system Material- och produktionsstyrningssystemet 
MRP-system Materialbehovsplaneringssystemet 
MTBF Medeltid mellan haveri 
MTTR Medeltid att reparera 
OEE Total utrustningseffektivitet 
PIA Produkter i arbete 
Query Verktyg för materialinsamling från MPS-systemet 
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INLEDNING 

1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till examensarbetet samt de avgränsningar som 
upprättats. 
 

1.1 Bakgrund 
Produktionsvolymerna har under de senaste åren ökat kraftigt hos Volvo Construction 
Equipment AB Component Division i Eskilstuna. För att uppfylla de nya kraven har ett stort 
omorganisationsarbete inletts med syfte/mål att transformera fabriken från funktionell 
verkstad till flödesorienterade grupper. Arbetet med att bygga upp de nya grupperna innebär 
bland annat ett stort antal maskinflyttar och många nyinvesteringar med en beräknad 
slutkostnad av en miljard kronor. Projektet för hela omorganisationen går under namnet 
Component Step 2009, CS09, påbörjades 2006 med planerat avslut 2010.  
 
När värdeflödena tydliggjorts återstår ett intensivt arbete med att optimera ledtider och 
lagernivåer samt förstå hur olika volymscenarion och eventuella flödesändringar (exempelvis 
extra maskiner) påverkar produktionsplanen. Ett kraftfullt verktyg för att stötta detta arbete är 
produktionssimulering. 
 

1.2 Syfte/mål 
Examensarbetets syfte är att skapa förutsättningar för ett standardiserat arbetssätt kring hur 
simuleringsarbete bör bedrivas vid Volvo Construction Equipment AB Component Divisions 
produktionsenhet. De mål som skall uppfyllas i detta arbete är: 
 

• Att utifrån Volvo godkända programvaror rekommendera ett simuleringsverktyg 
• Skapa enkel datakommunikation mellan Volvos system och simuleringsverktyget 
• Föreslå hur produktionsenheten organisatoriskt bör arbeta med produktionssimulering 
• Visa på hur produktionsenheten kan skapa en simuleringsmodell samt 

bygga ett business case runt denna modell 
• Visa på styrkorna och fördelarna med produktionssimulering 

 

1.3 Avgränsningar 
Vid uppstarten av examensarbetet ansågs följande avgränsningar vara viktiga för dess totala 
omfång: 
 

• Projektet avser endast simulering för produktionsflödesanalys och behandla ej andra 
typer av simulering, exempelvis CAD/CAM- och automationssimulering. 

• Utgår från Volvo godkänd mjukvara 
• Simuleringsmodellen byggs upp för att påvisa resultatet av enkel datakommunikation 

 
Under examensarbetets gång drabbades företaget av den globala ekonomikrisen med kraftigt 
reducerad orderingång. Författaren har valt att genomföra arbetet med de förutsättningar som 
initialt skapade efterfrågan om flödessimulering och utgår från produktionsvolymerna innan 
krisen drabbade företaget. 
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FÖRETAGSPRESENTATION 

2 Företagspresentation 
Detta kapitel ger en kort beskrivning av Volvo Group, affärsområdet Construction Equipment 
samt Component Division där examensarbetet har utförts. Samtlig förestagsinformation är 
hämtad från Volvos intranät perioden 080820-080827. 
 

2.1 Volvo Group 
Volvo är en av världens ledande producenter av tunga kommersiella fordon och drivsystem 
med kunder i mer än 180 länder. Volvokoncernen är uppdelad i nio affärsområden med 
fördelning av total omsättning enligt Figur 1.  
 

 
Figur 1: Affärsområden och andel av total omsättning (Volvo intranät) 
 

2.2 Volvo Construction Equipment AB 
Volvo Construction Equipment AB (vidare refererad Volvo CE) är ett av det nio 
affärsområdena inom Volvo Group. Volvo CE finns på fler än 125 marknader världen över 
för att erbjuda produkter, reservdelar och service. Fabriker finns i Brasilien, USA, Kanada, 
Sydkorea, Polen, Tyskland, Kina och Sverige. För närvarande har Volvo CE mer än 12 000 
anställda världen över varav ca 1 800 i Eskilstuna. 
 
Företaget tillverkar anläggningsmaskiner såsom hjullastare, dumprar, väghyvlar, 
grävmaskiner och kompaktmaskiner. 
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FÖRETAGSPRESENTATION 

2.3 Volvo Construction Equipment AB Components Division 
Volvo Construction Equipment AB Component Division (vidare refererad CMP) har det 
globala ansvaret för att utveckla och producera drivlinor och elektroniska system till Volvo 
CE´s maskiner, se Figur 2. CMP är placerat i Eskilstuna där även detta examensarbete 
utfördes. 
 

 
Figur 2: Volvo dumper (Volvo företagspresentation CMP) 
   

2.3.1 Komponenter 
Inom drivlinan ingår komponenterna axlar, transmissioner och motorer samt det elektroniska 
systemet. Nedan följer en kort presentation av dessa komponenter. 
 
Axlar 
Utveckling och tillverkning av axlar till hjullastare och dumprar sker i Eskilstuna. Det sker 
även tillverkning i Pedeneiras, Brasilien. 
 
Transmissioner 
Utvecklingen och tillverkning av transmissioner till hjullastare och väghyvlar sker i 
Eskilstuna. Tillverkning av transmissioner för dumprar (och lastbilar) sker vid Volvo 
Powertrain i Köping. 
 
Motorer 
CMP ansvarar för att skräddarsy och tillverka Volvomotorer till Volvo CE´s maskiner efter de 
miljökrav som gäller för varje marknad. Det sker även utveckling av motorrelaterade 
komponenter såsom kylare och ljuddämpare. 
 
Elektroniska system 
CMP utvecklar mjukvaran till de elektroniska systemen. Hårdvaran utvecklas av CMP och 
externa leverantörer, tillverkningen sker externt. 
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4 

2.3.2 Projekt CS09, Component Step 2009 
Tidigare utgjordes fabriken av de tre verkstäderna axel och kugghjulsbearbetning, 
gjutgodsbearbetning samt montering. Projektgruppen inom CS09 kom i en förstudie fram till 
att om framtida produktionsvolymer skall uppfyllas måste fabriken övergå till två flöden, ett 
axelflöde och ett transmissionsflöde. Förstudien motiverade att monteringsverkstaden ändrar 
koncept från stationsmontering till linjemontering. Detta för att transformera fabriken i 
enlighet med Lean principerna.  
 
Huvudmålet med projekt CS09 är att eliminera slöseri och onödiga moment inom hela 
fabriken. Det innebär både flera maskinflyttar/investeringar och utbildning av personal inom 
Lean filosofin. För att stödja detta arbete har CMP skapat verktyget Volvo Produktion 
System. 
 
 



METOD 

3 Metod 
I det här kapitlet beskrivs metoder som används vid genomförandet av examensarbetet. För 
tydligare beskrivning av de delar som behandlar simuleringsstudien har författaren valt att 
dela upp rapporten med två separata kapitel, 6 och 7. 
 

3.1 Intervjuer 
Enligt Yin (1994) finns det flera olika sätt att samla information vid tekniska undersökningar, 
en av dessa är intervjuer. Med denna arbetsform kan båda parter fokusera på ämnet, det kräver 
dock att intervjuaren ställer genomtänkta och väl formulerade frågor och låter den intervjuade 
besvara frågorna med egna ord. Det finns annars risk att den intervjuade blir påverkad i sina 
svar. Beroende på hur undersökaren vill hantera informationen finns det tre olika typer av 
intervjuer. Den första är en mycket strukturerad intervju vilket kan liknas vid ett förhör, andra 
formen kallas semi-strukturerad och liknar mer en vanlig konversation medan den tredje är 
synnerligen ostrukturerad. 
 
För att sammanställa nuläget intervjuades produktionstekniska chefer från avdelningarna 
transmissionsflöde, axelflöde, metod, produktionsutveckling, måleriets chef samt en person 
från logistik och två tidigare examensarbetare. Då författaren önskade att samla in flera 
aspekter om hur de intervjuade uppfattar simuleringsläget på CMP valdes arbetsformen 
semistrukturerad intervju för att kunna nyttja fördelen till en mer avslappnad och öppen 
intervju. Nedan listas de öppna intervjufrågorna. 
 

- Vilka behov har den intervjuade som simulering kan lösa? 
- Vilka simuleringsprogram har tidigare används då simuleringsprojekt genomförts? 
- Hur uppfattare den intervjuade CMPs inställning till flödessimulering? 
- Har det gjorts någon uppföljning av tidigare simuleringsprojekt? 

 
Vid samtliga intervjuer användes inspelningsutrustning för att på ett så korrekt sätt som 
möjligt sammanfatta vad respektive personen berättat. Då samtliga personer intervjuats 
gjordes en slutlig sammanställning som presenteras i kapitel 4. 
 

3.2 Litteraturstudie 
Efter att studerat ett antal böcker publicerade inom ämnet har en grundförståelse skapats för 
relevant teori som ligger till grund för detta examensarbete. Därefter undersöktes litteraturens 
referenskällor och några av dem har även kommit att användas som referenskällor i detta 
arbete. Författaren har även granskat ett antal tekniska artiklar som behandlar området, en av 
dessa ansågs relevant och kom därför att ingå som underlag för litteraturstudien. Under 
arbetets gång har ytterligare teorier undersökts och kontinuerlig komplettering av teorin har 
skett.  
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3.3 Programvara undersökning 
Ett av målen inom examensarbetet var att undersöka och utvärdera möjliga 
flödessimuleringsverktyg. Då Volvo är tydlig med att samtliga leverantörer som företaget gör 
affärer med måste vara godkända har en avgränsning införts för att uppfylla detta krav. 
Arbetet för att undersöka möjliga program har genomförts genom kommunikationsutbyte via 
både telefon och e-mail med Volvo IT, se bilaga 1, och Volvo Technology, se bilaga 2. 
 

3.4 Standardisering 
Då programvaran bestämdes fick författaren god kontakt med personal på avdelningen Virtual 
Manufacturing vid Volvo Technology (härmed refererad som VTEC). Genom samordning 
med Volvo IT anordnade VTEC en utbildningsdag för undertecknad och personal från Volvo 
IT. Utbildningsmaterialet behandlade de grundläggande funktionerna av programvaran följt 
av övningar. Det förekom även uppföljningsmöten mellan författaren och VTEC via telefon 
och programvaran Microsoft Live Meeting med vidare utbildningssyfte och som 
diskussionsforum.  
 
Då huvudsyftet med examensarbetet var att skapa ett standardiserat arbetssätt har författaren 
tillämpat en beprövad simuleringsmetod som presenteras i litteraturstudien, se kapitel 5.7. Allt 
eftersom simuleringsstudien fortskred har standarden vuxit fram från de erfarenheter 
författaren anskaffat sig och ovan nämnda metod. Som tillägg till standardmallen skapades 
även checklistor som hjälpmedel då simuleringsprojekt genomfördes. Listorna bygger till stor 
del på ovan nämnd metod och skall ses som ett levande dokument med möjlighet att lägga till 
och ta bort checkpunkter. Vid ett av de första samtalen med VTEC berättade personalen att 
företaget medverkat vid en större standardiseringssatsning under namnet ”dASIy”. Syftet var 
att sammanställa ett verktyg som ger stöd vid simuleringsuppdrag, det vill säga ett 
standardiserat arbetssätt för hur ett flödessimuleringsprojekt skall genomföras. Vid skrivandet 
av denna rapport är detta arbete ännu inte avslutat och därför sekretessbelagt. 
 

3.5 Datainsamling och systemkommunikation 
Inom examensarbetets gränser skulle ett datainsamlingsverktyg skapas som kopplar ihop 
Volvos system med simuleringsverktyget. 
 
För att samla in all nödvändig data fick författaren hjälp av CMPs två huvudplanerare för 
respektive tillverkningsflöde. Hjälpen bestod av introduktion om hur MPS-systemet är 
uppbyggt, användningssätt och det tillhörande datasorteringsverktyget Query, se bilaga 3. 
Genom att använda två redan färdiga Query-script, ”Oplista” och ”Ordrar”, kunde all önskad 
data snabbt hämtas med undantag från underhållsfakta. För att skapa en simuleringsmodell 
som överensstämmer med verkligheten måste även reparationstider återskapas i den slutliga 
simuleringsmodellen. Författaren fick hjälp av personal från underhållsavdelningen till 
förståelse om hur underhållssystemet Avantis och Excel-verktyget ”Mall för pareto med 
refreshknapp” som beräknar reparationstider och felfrekvens fungerar, se bilaga 4 och 5. 
 
Utifrån de produktionsdata som lagrats i MPS-systemet skapades ett Excel-baserat 
kommunikationsverktyg som länken mot simuleringsprogrammet, se kapitel 6 för 
användarbeskrivning. Förutsättningarna som ”Oplista” och ”Ordrar” erbjuder blev grunden 
för vilka funktioner kommunikationsverktyget behövde, senare döpt till ”Indatasortering för 
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Plant simulation” (vidare refererad ISPS). En startsida med steg-för-steg instruktioner 
formades tillsammans med ett antal arbetsflikar som grund för hur författaren önskar att ISPS 
skall fungera. Sedan programmerades Excel-makron som utför diverse händelser; radera 
rader/kolumner, sortera rådatainnehållet efter användares önskemål och slutligen presentera 
data på ett sådant sätt att simuleringsprogrammet kan länkas samman. 
 

3.6 Ekonomi 
Då författaren saknade kunskap om hur CMP normalt beräknar kostnad-vinst kalkyler tog 
undertecknande kontakt med två av företagets controllers. Första steget blev att samla in 
siffror på samtliga kostnader som kunde tänkas uppkomma. Vinsterna kunde tyvärr inte 
beräknas på ett enkelt sätt, istället användes ett resonemang utifrån CMPs kvalitetsramar och 
ett industrialiseringsprojekt. 
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4 Nuläge 
Kapitlet är en sammanställning av nuläget baserat på intervjuer med samtliga av CMPs 
produktionschefer, måleriets chef, logistikpersonal och tidigare examensarbetare. 
  

4.1 Behovsanalys 
De intervjuade menar att det finns ett stort behov av flödessimulering speciellt då CMP ändrat 
produktionen från funktionellverkstad till flödesorienterade grupper. Behov som 
uppmärksammades är: 
 

• Utveckla produktionssystemet. Med flödessimuleringen kan planeringen mata in 
veckans körschema och se hur produktionssystemet svarar mot den önskade outputen. 
Om resultatet från simuleringen tyder på att produktionssystemets output inte 
uppfyller behovet kan utvecklingsinsatser tillföras för att öka systemets kapacitet. I 
dagsläget sker istället omplanering mot exempelvis sen leverans. 

 
• Experimentera med lagernivåer inom cellerna. I dagsläget anser CMP att de har 

bristfällig kontroll på vilka lagernivåer som borde användas i de olika 
tillverkningscellerna. Resultatet blir att vid normal produktion ökas nivåerna för att 
säkerställa mot brist. Då kraven på kostnadseffektivitet blir större måste lagernivåerna 
balanseras mot en mer resurssnål produktion. Exempel på detta kan vara att istället för 
att hålla höga nivåer genom hela flödet bör cellerna delas upp som säkra och osäkra, 
både vad gäller lagernivån inom cellen men även flödet före och efter. 
 
Ett annat problem är lagernivåer av inköpt material till monteringen. Även fast 
logistiken upplevs mer lättkontrollerad i den nya produktionslayouten uppkommer 
onödiga störningar. Exempel på inkommande material som stört monteringen är av 
typen billig högvolym, exempelvis skruvar och O-ringar. Saknaden av en lagerstrategi 
har medfört brist av material och stoppat monteringslinan. Denna typ av billigt 
material måste därför alltid finnas tillängligt. 

 
• Önskemål till flaskhalsanalys. Det finns önskemål att erhålla bättre kontroll av 

flaskhalsar för både systemhelheten och maskinnivån. Det kan exempelvis göras 
genom att identifiera celler som är flaskhalsar inom axel- och transmissionsflödet, 
vidare kan simulering peka på vilka specifika processer/maskiner som stoppar 
produktionen inom cellerna. Med flödessimulering finns möjligheten att variera 
faktorer för att spegla verkligheten men framförallt möjligheten att införa 
slumpmässiga variationer som kommer att störa produktionen likt verkligheten. 

 
• Max kapacitet. Vad är maximal kapacitet som systemet kan prestera? Hur länge till 

kommer systemet klara av att producera mot ökande volymer? Detta är exempel på 
frågor som måleriet ställde sig, se kapitlet 4.4. 

 
• Nya produkter. Då nya produkter införs önskar företagets intressenter att undersöka 

eventuella produktionsförändringar. Genom att studera systemhelheten kan alternativ 
vägas mot varandra för bästa prestanda. Ge trovärdiga svar på exempelvis vart 
flaskhalsar uppkommer, volymer av produkter i arbete, störningar i produktionen med 
mera. 
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• Test av olika scenarion. Önskemål finns att testa olika scenarion av systemets 

flexibilitet, vad händer vid artikelförändringar, omprioriteringar av produktionsföljden 
med mera. 

 
• Kvalitetskontroll. Använda simuleringsverktyget som en kvalitetskontroll vid nya 

koncept och förändringar. Denna typ av kontrollering har gjorts i tidigare projekt, se 
kapitel 4.4. 

 
Samtliga behov ovan utgår från önskan om bättre förståelse av produktionssystemet. Detta 
som utgångspunkt då beslut skall fattas för exempelvis investeringar. Det har genomförts ett 
antal flödessimuleringar genom åren och vid samtliga tillfällen har resultaten medfört mer 
faktabaserade beslut. 
 

4.2 Hjälpmedel vid simuleringsarbete 
CMPs material- och produktionsstyrningssystem (vidare refererad MPS-systemet, se bilaga 6) 
lagrar produktionsdata som kan används vid insamling av indata till simuleringsmodellen. Det 
finns även värdeflödesanalyser för respektive cell där både produktionstider och flödesschema 
presenteras. Möjligheten att utnyttja dessa två borde snabba på simuleringsarbetet. De 
intervjuade menar dock att MPS- systemet inte är fullständigt och att nära samarbete med 
operatörer och tekniker är en förutsättning till korrekt simuleringsmodell.  
 

4.3 Synen på simulering 
Samtliga chefer anser att flödessimulering är ett värdefullt verktyg som borde nyttjas i större 
grad. Under 2003 genomfördes en förstudie inom CMP för att undersöka möjligheterna att 
tillsätta en grupp på heltid för att arbeta med flödessimulering. Det visade sig att gruppen 
skulle få svårt att hålla sig sysselsatt till 100 %, med de då inplanerad simuleringsprojekten, 
extern konsultation var därför en bättre lösning. Det dröjde tre år innan en ny satsning 
gjordes, CMP utbildade två personer och köpte in licenser av programvaran FlexSim. 
Projektet fallerade dock då den ena personen slutade och den andra bytte arbetsuppgifter. 
Erfarenheter från denna satsning var att det inte lönar sig att endast använda en eller två 
nyckelpersoner som arbetar och ansvarar för simuleringsarbetet inom CMP. Arbetet blir 
alldeles för sårbart, inte bara i samband med personalflyttar utan även vid frånvaro så som 
sjukdom och ledighet.  
 

4.4 Tidigare simuleringar 
Det har genomfört ett antal flödessimuleringar på CMP av både egen personal och 
examensarbetare men framförallt av externa konsulter. Några av dessa är följande: 
 
FMS-anläggningar 
Flexible Manufacturing System (FMS) är ett hel eller halv automatiserat tillverkningssystem 
med både tillverkningsmaskiner och materialhantering. De anläggningar som simulerats på 
CMP är av halvautomatiserad typ då vissa moment görs manuellt. 
 
Det har genomförts flödessimuleringar på två FMS-anläggningar som ingår i CMPs 
produktion. Den första simuleringen gjordes på Fritz Werner gruppen, hela axelkåpor. 
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Problemställningen var; kommer anläggningen att påverkas vid införandet av ny produktmix? 
En konsultfirma utförde arbetet och resultatet användes som beslutsunderlag för att inte göra 
en från början tänkt investering. Simuleringen innebar en stor besparing och bättre förståelse 
för anläggningen. 
 
Då simuleringen av Fritz Werner gruppen blev lyckad gjordes även simulering på den andra 
gruppen, Burkhardt & Weber, stort axelgjutgods. Samma konsultfirma anlitades även denna 
gång. Syftet med simuleringen var; via simulering undersöka hur anläggningen fungerar ifall 
det manuella gradningsarbetet flyttas till en robotcell. Resultatet visade att genom investering 
ökades kapaciteten. 
 
Simuleringsuppdragen var konkreta med tydliga mål och efter avslutat projekt gjordes ingen 
uppföljning av modellerna. 
 
Måleriet 
Innan axlar och transmissioner skickas till kund passerar de måleriet för målning och 
rostskydd. Måleriet är en av de sista stationerna i produktionen och påverkar därmed hela 
fabrikens prestanda att leverera i rätt tid. Två simuleringar är gjorda för att undersöka 
måleriets kapacitet. 
 
Den första simuleringen var ett examensarbete där ett av syftena var att undersöka måleriets 
output beroende om produkterna målas slumpmässigt eller efter planerade cykler. Slutsatsen 
blev att om det finns en skillnad i output är den relativt liten. 
 
Nyligen har en stor satsning gjorts på flödessimulering för att säkerställa måleriets kapacitet. 
Frågeställningen löd: När blir måleriets maximala produktionskapacitet uppnådd? Arbetet 
utfördes av en konsultgrupp med representanter från Swerea IVF och PLM Siemens. En av 
personerna från Swerea var dessutom expert på målningsprocessen vilket var en stor fördel 
under arbetets gång enligt måleriets personal. Enligt simuleringsmodellen kommer 
produktionskapaciteten att vara tillräcklig fram till 2013. Resultatet visade sig stämma bra 
med de tidigare handgjorda uträkningarna. Simuleringen blev en typ av verifikation på att 
måleriets personal hade räknat rätt. Leveransomfånget innehöll även en run time-modell så 
CMP själva kan köra simuleringsmodellen med olika ingångsparametrar. Tyvärr har modellen 
defekter vilka måste rättas innan vidare simuleringar kan köras. I detta läge uppstår det två 
problem, Siemens äger modellen och tillåter inte att modifikations görs samt att om CMP 
köper modellen saknas kunskap att utföra korrigeringarna.  
 
CS09 celler 
I samband med starten av CS09 projektet simulerades två celler då osäkerhet fanns om 
produktionskapaciteten var tillräcklig. I båda fallen gjordes modifieringar på grundkonceptet. 
Simuleringarna utfördes av både konsulter och CMP personal. Modellerna har inte 
återanvänts senare. 
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Slutsats 
Vid de flesta flödessimuleringar har experthjälp hämtats utanför företaget, det har inte heller 
skett någon uppföljning av modellerna för vidare analyser. Det finns dock önskemål från 
måleriet att korrigera run time-modellen för vidare simuleringsförsök. En trolig anledning till 
att inte modeller har följts upp är att beställaren inte varit tillräckligt tydligt med modellens 
framtida krav. En ytterligare orsak till att projekt dött ut beror antagligen på avsaknaden av 
kunnig och ansvarig personal inom CMP. Åtgärden borde vara att ställa krav på vem/vilka 
som skall ansvara och eventuellt utföra flödessimuleringar inom företaget. På så sätt kommer 
även samma programvara användas vid samtliga simuleringar och resultatet kan presenteras 
efter en standardmall. 
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5 Litteraturstudie 
Kapitlet behandlar de teorierna som examensarbetet bygger på, i syfte att ge en större 
förståelse av de begrepp och metoder som används. 
 

5.1 Introduktion av simulering 
Enligt Banks et al (1999) definieras simulering som ”imitationen av operationer i en verklig 
process eller system över tid”. Oavsett om simuleringen utförs med hjälp av handräkning eller 
datorstöd måste alltid artificiell historik genereras för systemet. Observationen av denna 
historik används sedan för att dra slutsatser om hur väl systemet efterliknar verkligheten. För 
att studera hur systemet förändras över tiden används en simuleringsmodell. Modellen byggs 
vanligen upp av ett antal antaganden som kopplas samman för att beskriva systemet. Dessa 
antaganden uttrycks som matematiska, logiska eller symboliska relationer mellan objekten i 
det system som önskas återskapas. När modellen är klar att användas kan ett stort antal 
experiment utföras för att undersöka vad påverkan kan tänkas bli på det verkliga systemet. 
Simulering kan även användas i konceptstadiet då nya system utvecklas för att undersöka 
kapacitet, olika scenarion med mera. 
 
Inom verkstadsindustrin förkommer simuleringsarbeten dagligen som hjälpmedel. Genom 
exempelvis FEM-analys (Finita element metod) kan hållfastighet testas på ett system. Ett 
annat vanligt användningsområde är hjälpmedlet CAM (datorstöd tillverkning), vilket 
används för att i förväg simulera ett tillverkande system och kvalitetssäkra det istället för att 
riskera att en olycka inträffar. Det går dessutom att simulera en hel fabriks material och 
produktflöden med hjälp av diskret händelsestyrd simulering (härmed refererad som DE 
simulering). (Robinson, 2004) 
 

5.2 Vad är ett system? 
System definieras som en mängd samlade objekt och/eller människor som verkar och 
samverkar mot ett mål. Ett system påverkas ofta av förändringar som sker utanför systemet, 
dessa förändringar sägs uppträda i systemets omgivning. Vid modellering av system är det 
viktigt att bestämma avgränsningarna mellan systemet och dess omgivning. Beroende på 
syftet med undersökningen definieras lämpliga avgränsningar. (Banks et al 1999) 
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5.3 Diskret eller kontinuerligt system 
Ett system kan antingen vara diskret eller kontinuerligt. I ett diskret system ändras 
tillståndsvariablerna momentant vid vissa specifika tidpunkter. En bank är exempel på ett 
diskret system, med tillståndvariabeln antal kunder i banken, som endast ändras i takt med att 
kunder anländer eller att serviceärendet blivit avslutat, se Figur 3. 
 
Det kontinuerliga systemets tillståndsvariabel ändras fortlöpande över tiden. Ett exempel är 
hur tillståndsvariabeln vattennivån i en damm förändras fortlöpande vid regn (påfyllning) och 
utsläpp för att skapa elektricitet, se Figur 4. (Banks et al, 1999) 
 

 
Figur 3: Tillståndsvariabel hos ett diskret system (Banks et al, 1999) 
 

 
Figur 4: Tillståndsvariabel hos ett kontinuerligt system (Banks et al, 1999) 
 
 

5.4 Simuleringsmodell 
En modell är representation av ett system i syfte att studera hur systemet fungerar. Modeller 
kan klassificeras som matematiska eller fysiska. En matematisk modell använder symboliska 
beteckningar och matematiska ekvationer för att representera systemet. Definitionen för en 
simuleringsmodell blir således en specifik del av den matematiska modellen för systemet. 
 
Simuleringsmodeller kan delas upp i statisk eller dynamisk, deterministiskt eller stokastiskt 
och diskret eller kontinuerligt. En statisk simuleringsmodell representerar systemet vid en 
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specifik tidpunkt medan en dynamisk modell representerar förändringen av systemet över tid. 
Simulering av en bank under öppettiderna, 09.00 till 16.00, är ett exempel på en dynamisk 
simulering, 
 
En deterministisk simuleringsmodell är fri från slumpmässig data. Det innebär att om indata 
r känd kommer även utdata vara det. Den stokastiska modellen innehåller minst en 

 kontinuerliga system. Enligt Banks et al (1999) 
ehöver inte alltid en diskret simuleringsmodell användas för att modellera ett diskret system, 

 

.5 Diskret händelsestyrd (DE) simulering 
ndsvariablerna momentant ändras 
vara av typen ’maskin A startas’, 

ä
slumpmässig indata. Eftersom indata är slumpmässig kommer även utdata vara det, och 
således endast en uppskattning av den sanna karaktäristiken för modellen (Banks et al, 1999). 
Genom att beskriva indata med någon fördelningsfunktion finns möjlighet att ange 
variansintervall för utdata (Robinson, 1994). 
 
I föregående avsnitt definierades diskreta och
b
samtidigt som en kontinuerlig simuleringsmodell inte behöver användas för kontinuerliga 
system. Det går även att mixa mellan de olika modellerna för att riktigt återskapa systemet.  
Oavsett vilken modell som används, diskret, kontinuerlig eller båda beror det på vilken 
karaktäristik som systemet har samt syftet med studien.  
 

5
DE simulering innebär modelleringen av ett system då tillstå
vid vissa tidpunkter (Banks et al, 1999). Händelserna kan 
’truck B framme’, ’operatörer i skiftlag två anländer’ eller liknande. Då en händelse inträffar 
kan den skapa nya framtida händelser som då sorteras automatiskt i en händelselista. 
Händelselistan kan beskrivas som en tidsaxel där varje händelse representeras av en 
händelsenotis. Inom varje notis lagras en tidsreferens som anger när händelsen skall inträffa 
och en processreferens med anvisning om vad som ska ske, se Figur 5. (Savén, 1988) 
 

 
Figur 5: Händelselista (Savén, 1988) 
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5.5.1 Vad är fördelarna med DE simulering? 
O`Kane (2004) skriver att det är enkelt att öka produktionen i ett tillverkningsföretag, enklas 
sker det genom investeringar av ytterligare resurser. För att behålla konkurrens mot andra 
företag krävs dock kostnadskontroll vilket motstrider investeringar i enda syfte till 
produktionsökning. Genom DE simulering kan produktionen ökas samtidigt som 
produktiviteten och effektiviteten förbättras. 
 
Förutom det O`Kane tar upp ovan pressenterar Banks et al (1999) en sammanfattning över de 
många fördelar DE simulering ger, se nedan: 
 

• Ny taktik, fungerade tillvägagångssätt, beslutsregler, informationsflöde, organisatorisk 
tillvägagångssätt och så vidare kan utforskas utan att störa driften av det verkliga 
systemet. 

• Ny maskinkonstruktion, fysisk layout, transportsystem och så vidare kan testas utan 
nyttjande av resursernas tillgång. 

• Teorier om hur och varför vissa fenomen sker kan undersökas. 
• Genom att variera simuleringstiden, antingen snabbare eller långsammare, kan 

fenomen studeras ur olika perspektiv. 
• Förståelse kan erhållas om hur olika variabler samspelar. 
• Förståelse kan erhållas om vilken betydelse variabler har för systemets prestanda. 
• Flaskhalsanalyser kan visa vart förseningar av information och material kommer att 

ske, samt volymerna av produkter i arbete (PIA). 
• DE simulering hjälper till med förståelse om hur systemet fungerar. 
• ”Vad händer om” scenarion kan provas, exempelvis vid planering av nya system. 

 

5.5.2 Vad är nackdelarna med DE simulering? 
Det är inte bara fördelar med DE simulering, några viktiga nackdelar att tänka på är (Banks et 
al, 1999): 
 

• Modellering kräver specialkunskaper. Det är även viktigt med tidigare erfarenhet för 
att bygga upp snabba och korrekta modeller.  

• Simuleringsresultatet är ofta svårt att tyda då utdata i huvudsaken är slumpmässiga 
variabler (som bygger på slumpmässig indata). 

• Återkopplat till ovan kan simuleringsmodellering och analysering vara tidsödande och 
kostsamt. Slarvas det under arbetets gång kan modellen komma att bli oanvändbar för 
att lösa uppgiften. 

• Fundera om DE simulering verkligen behövs, ibland kan problem lösas enklare med 
andra metoder. 
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5.5.3 När bör DE simuleringsverktyg användas? 
Enligt Robinson (1994) finns många fördelar med DE simulering, flera av dem presenterades 
i föregående avsnitt. Innan simuleringsarbete startas bör följande fråga besvaras: Kan 
fördelarna med DE simulering åstadkommas med hjälp av någon annan metod såsom 
matematisk modellering eller experimentering av verkligt system? I vissa situationer kan det 
vara en fördel att nyttja dessa metoder, däremot ger simulering möjligheten att undersöka en 
bredare problemfrågeställning. Exempel på när DE simulering kan/bör användas är: 
 
Anläggningsplanering 
Vid planering av ny anläggning används simuleringsverktyget som en försäkran på 
anläggningens prestation. Planering av en flygplatsterminal är ett exempel då passagerar- och 
bagageflaskhalsar undersöks. 
 
Utnyttjandegrad på dagens anläggning 
Då en anläggning presterar dåligt kan potentiella lösningar först testas med DE simulering, 
istället för att orsaka höga risker och kostnader som implementering i den verkliga 
anläggningen ger. 
 
Materialhantering 
Materialflödet är ofta ett komplext problem i tillverkande företag och service organisationer, 
exempelvis trucktrafiken runt tillverkningslinan eller materialhanteringen i ett lager. En 
simuleringsmodell över materialhanteringen kan upptäcka vart trafikstockning kommer ske 
redan under planeringsstadiet. 
 

5.6 Systematiskt arbetssätt 
DE simuleringsverktyget skall ses som ett hjälpmedel i vardagen, med tillgång till indata och 
en lättanvänd simulator kan produktionsingenjörer lätt bygga en grov modell och testa en idé. 
Normalt bör simuleringsarbetet bedrivas i projektform i samband med utvecklingsarbete. 
Tyvärr används simulering oftast i slutfasen av utvecklingsprojekten som ett 
verifieringsverktyg. Det blir då både svårt och dyrt att göra ändringar på ett detaljplanerat 
system. Genom att implementera simuleringsarbetet i början av projektet ökar chanserna att 
upptäcka defekter och sänka/avlägsna onödiga åtgärdskostnader. (Savèn, 1988) 
 
Att driva arbete i projektform kräver tydliga mål och utformning av en projektplan. När detta 
är gjort kan övriga i utvecklingsprojektet och relevant organisation informeras så rätt 
förväntningar klargörs. Det kan dock vara svårt att i förväg skapa en detaljerad plan då lite 
kännedom erhållits om problemet. Genom att skapa en grundläggande förståelse inför 
projektstart bör projektgruppen besvara följande frågor: 
 

• Vad är huvudsyftet med simuleringsstudien? 
• Vad är en trolig tidsram för att färdigställa arbetet? 

 
När projektgruppen fått en god förståelse för problemet kan tydliga projektdirektiv ställas 
upp. (Robinson, 1994) 
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5.7 Simuleringsmetod 
Grundmetoden för ett simuleringsprojekt beskrivs av Figur 6 nedan. Metoden och figuren har 
förekommit i liknade utformningar sedan 1970-talet vilket tyder på att den är beprövad enligt 
Banks et al (1999). Nedan redogörs varje steg i metoden. 
 

 
Figur 6: Beskrivning av simuleringsmetod (Banks et al, 1999) 
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Problemformulering 
Första steget vid varje nytt simuleringsprojekt börjar med en problemformulering. Oberoende 
vem det är på företaget som söker simuleringshjälp måste simuleringsexperten försäkra sig 
om att problemet beskrivs i tydligaste grad. Tvärtom gäller att om experten formulerar 
problemet är det viktigt att företaget förstår och godkänner formuleringen innan arbetet 
påbörjas. (Banks et al, 1999) 
 
Målformulering och projektplanering 
Formulera målet och arbetsinsatsen. Oavsett om målen tyder på att simulering kan lösa 
problemen bör även alternativa lösningsmetoder undersökas i detta skede. Visar det sig att 
simulering är bästa angreppssätt bör projektplanen ändå presentera de andra metoderna samt 
en utvärdering för deras effektivitet som lösning på problemet. Projektplanen måste även 
innehålla en planering på antal involverade människor, kostnad för studien och tidsåtgång för 
vardera steg (Banks et al, 1999). Enligt O`Kane (2004) är det även i detta steg som 
komplexiteten för simuleringsprojektet bör definieras. 
 
Modellformulering 
Att bygga modeller av system är lika mycket en konst som vetenskap. Det är omöjligt att 
skriva en steg för steg instruktion om hur modeller byggs som dessutom kan anpassas till 
varje specifikt fall. Däremot finns det några riktlinjer för hur detta arbete kan genomföras. 
Konsten med modellering är att sammanfatta de egenskaper som utgör problemet genom att 
välja och modifiera enkla antaganden som karakteriserar systemet. Det är alltid bäst att börja 
med en enkel modell för att sedan bygga in mer komplexitet. Viktigt är dock att modellens 
komplexitet aldrig överskrider syftet med modellen som var tänkt från början. 
 
Genom att involvera slutanvändaren vid modelleringsarbetet ökar både kvaliteten av den 
färdiga modellen och användares förståelse vid senare experimentering. (Banks et al, 1999) 
 
Datainsamling 
Datainsamlingsarbetet sker parallellt och interagerat med modellformulering då behovet av 
indata ofta växer och/eller ändras med ökad modellkomplexitet. Eftersom datainsamling utgör 
en stor del av den totala tiden är det viktigt att börja arbetet tidigt i projektet. Stor vikt måste 
läggas på att samla korrekt indata då modellen sedan valideras gentemot detta. (Banks et al, 
1999) 
 
För att snabba på datainsamlingen kan en länk mot MPS-systemet försöka genereras, det 
betyder dock inte att data är mer korrekt men det snabbar på processen. (O`Kane, 2004) 
 
Programmering 
Det är nu som modellformuleringen och indata skall sättas samman till en simuleringsmodell. 
Detta kan göras på två sätt; 

1. programmera modellen med ett simuleringsspråk (datakod), eller 
2. genom att bygga modellen med ett specialanpassat simuleringsprogram 

 
Simuleringsspråket är normalt mer kraftfullt och flexibelt men om problem går att lösa med 
simuleringsprogram har programmeringstiden drastiskt reducerats. Dagens program har ofta 
tillräcklig flexibilitet för att lösa normala problem. (Banks et al, 1999) 
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Verifiering 
Troligen kommer inte modellen att fungera första gången den körs. I grad med att modellens 
komplexitet ökar desto längre tid kommer det ta att korrigera fel som uppkommer. Verifiering 
sker genom att jämföra modellformuleringen med simuleringsmodellen. (Banks et al, 1999) 
 
Validering 
I detta steg undersöks hur väl simuleringsmodellen representerar det verkliga systemet. 
Validering sker ofta genom att kalibrera modellen. Kalibrering är en upprepningsprocess där 
den initiala modellen jämförs med det verkliga systemet, sedan utförs revidering av modellen. 
Nästa steg blir att jämföra första revision med verkligenheten och eventuell ytterligare 
revidering. Denna process forstskrider till modellens korrekthet anses acceptabel, Figur 7 
visar valideringsprocessen. 
 
 

 
Figur 7: Upprepningsprocess för modellkalibrering (Banks et al, 1999) 
 
Det finns två olika typer av validering. (Banks et al, 1999) 
 

• Subjektiv validering där personer med stor kännedom om hur det verkliga systemet 
fungerar ger åsikter om modellen och dess utdata. 

• Objektiv validering kräver data på systemets beteende och motsvarande data som 
producerats av modellen. Sedan görs en eller flera statistiska tester för att jämföra 
olika aspekter mellan systemet och modellen.  

 
Banks et al beskriver en trestegsmetod för hur arbetet med valideringen kan skötas. 
 

1. Bygg en modell som har hög subjektiv validitet 
2. Validera modellantaganden 
3. Jämför modellens input-output omvandling med samma input-output omvandling från 

det verkliga systemet 
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Försöksplanering 
När simuleringsmodellen är validerad och godkänd görs en experimentdesign. Den anger 
vilka körningar (försök) som skall genomföras och vilka parametrar som skall användas. Här 
bestäms även konstanter som till exempel tidsintervall, uppvärmningstid och antal 
upprepningar för respektive körning. (Banks et al, 1999) 
 
Experimentering och analys  
I detta steg genomförs det planerade körningarna samt efterföljande analyser för att uppskatta 
det tänkta systemets prestanda. (Banks et al, 1999) 
 
Innan någon körning kan startas måste analytikern vara säker på att resultatet är korrekt, för 
att säkerställa detta körs normalt en uppstartsperiod av modellen. Denna period av 
simuleringen går under namnet warm-up, och måste bestämmas innan någon ytterligare 
körning kan ske. Det måste även bestämmas hur långa experimentkörningarna skall vara samt 
hur många körningar som är nödvändiga. Se kapitel 5.8 för utförligare beskrivning. 
(Robinson, 1994)  
 
Fler experiment 
Utifrån tidigare försök kan analytikern besluta om nya körningar behövs samt vilket syfte de 
kommer att ha. (Banks et al, 1999) 
 
Dokumentation  
Det finns två typer av dokumentation: program och progress. Programdokumentationen är 
viktig då modellen kan komma att användas senare av antingen samma eller någon annan 
analytiker. Det är nödvändigt att förstå hur modellen fungerar för att på rätt sätt tolka och 
analysera resultaten. Om dokumentation finns skapas större förtroende för modellen och 
användaren kan ta beslut utifrån genomförda undersökningar. Det kan även hända att 
modifikationer utförs, då är det viktigt att dessa dokumenteras så kommande analytiker får 
vetskap om detta. Det är även viktigt att modellanvändaren får information om vilka 
parametrar som kan ändrar och varför. På så sätt får användare en större förståelse mellan 
relationen av input parametrar och output prestanda, för att sedan bestämma vilka parametrar 
som optimerar prestanda. 
 
Progressdokumentation redogör om historiken i simuleringsprojektet. Projektrapporter ger en 
kronologisk ordning av arbetet och vilka beslut som tagits. Det föreslås även att 
projektgruppen avrapporterar frekvent (minst 1 gång/månaden) till dem som inte involveras i 
det dagliga simuleringsarbetet, så att dessa personer kan hjälpa till att reda ut missförstånd 
och lösa problem i ett tidigt skede. 
 
Dokumentation och rapportering bör ske kontinuerligt under hela projektets gång. Banks et al 
(1999) skriver även att beställaren bör presentera följande projektansatser innan slutrapport 
lämnas över; modellspecifikationer, prototyp demonstrering, animering, provningsresultat, 
deltidsanalyser, programdokumentation, progressrapporter och en presentation.  
 
Slutrapport av flödesanalysen skall presenteras på ett sådant sätt att modellanvändaren kan 
överblicka problemformuleringen, de alternativa metoderna som behandlades, kriterierna som 
alternativen jämfördes med, resultaten från experimenten och rekommenderade lösningar till 
problemet. (Banks et al, 1999) 
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Implementering 
Implementering är beroende på om tidigare steg utförts korrekt och hur väl modellanvändaren 
involverats under simuleringsarbetets gång. Det är mer troligt att implementering sker om 
användaren deltagit under modelleringsprocessen och fått en förståelse för modellen. Motsatt, 
om modelleringen skett utan ordentlig kommunikation blir det antagligen problem med 
implementering oavsett modellens validitet. (Banks et al, 1999) 
 

5.8 Experimentering och analys  
Enligt Robinson (1994) kan en simuleringsmodell antigen vara avslutande eller icke-
avslutande. En avslutande simulering stannar naturligt av vid en slutpunkt, exempelvis då en 
bank stänger för dagen. Motsatsen, en icke-avslutande simulering saknar denna slutpunkt och 
teoretiskt skulle simulering pågå i obestämt tid. Det är då upp till användare att avsluta 
simuleringen. Normalt ingår produktionsenheter i sorten icke-avslutande då systemet sällan 
töms vid dagens slut, produkter i arbete och lager finns kvar i systemet. För att bestämma 
simuleringstiden vid icke-avslutande system kan antingen grafiskanalys göras eller så 
tillämpas en grundregel. För att vara säker på att tillräcklig lång tid används bör minst 10-20 
stickprov samlas in från vardera distribution i modellen. Exempel om en maskin går sönder i 
snitt var 5:e dag bör simuleringstiden, exklusive warm-up, vara minst 50-100 dagar.  
 
Innan någon simulering kan startas måste analytikern vara säker på att resultatet blir korrekt. 
Det kan göras på tre sätt, genom att bestämma hur lång tid en simulerings bör köras och/eller 
hur många körningar som krävs. Vid simulering av icke-avslutande typ måste analytikern 
även bestämma uppstartsperioden för körningen. Ett enkelt sätt att bestämma 
uppstartsperioden är att observera den variabel som önskas undersökas i simuleringen och se 
vid vilken tid som värdet på denna stabiliserar sig. Då warm-up tiden är bestämd sägs 
simuleringen befinna sig i steady-state. Det resultat som kommer från modellen kommer då 
vara stabiliserat och variera efter samma fördelning. Ett alternativ till warm-up är initialt 
startläge, då sätts modellen i ett realistiskt startläge genom att ett antal förbestämda produkter 
placeras ut i lager, maskiner etcetera och datainsamling kan börja direkt. (Robinson, 1994) 
 
Det finns tre metoder för att bestämma antal replikat (hur många körningar) som måste göras 
för respektive experiment; grundregel, grafisk observation och statistik analys där sistnämnda 
är den mest noggranna. Genom att använda olika slumptal vid upprepade replikat kommer 
olika scenarion att skapas. Medelvärdet studeras från dessa upprepningar och representerar då 
hur systemet beter sig. Hur många replikat som behöver köras beror på vilken noggrannhet 
som önskas, genom konfidensintervall kan detta bestämmas, se kapitel 5.11. Enligt Robinson 
krävs minst 3-5 replikat för att generera trovärdigt simuleringsresultat samt att då längre 
simuleringstider används krävs inte lika många replikat.  
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5.9 Statistik 
En av grundidéerna med att använda simulering är möjligheten att återskapa slumpmässiga 
händelser. Speciellt då majoriteten av data som samlas in till en simuleringsmodell är av 
slumpmässig karaktär. Det är då viktigt att försäkra sig att slumpens natur är modellerad på 
korrekt sätt, antingen genom dataström eller genom sannolikhetsdistribution. Vanligast faller 
dataströmmen bort då observationen är begränsad till provvärdena. Genom att använda en 
statistisk fördelningsfunktion beskrivs observeringen i ett större perspektiv utan att begränsas 
av dessa värden. Fördelningsfunktionen representerar då alla möjligheter och inte bara det 
specifika provet. Det är dock sällan de observerade värdena själv presenterar sig som en 
statistik fördelning definierade parametrar. Då måste analytikern själv bestämma den 
fördelning som lämpligast passar. (Robinson, 1994) 
 

5.10 Normalfördelning och t–fördelning 
Normalfördelning tillhör kategorin kontinuerliga fördelningar och är troligen även den mest 
kända. En variabel som följer normalförledningen antar oftast värden som ligger nära 
medelvärdet och sällen värden med stor avvikelse. Vid beskrivningen av en normalfördelning 
används parametrarna μ och σ. Väntevärdet, μ anger läget av fördelningen och 
standardavvikelsen, σ, anger den kända spridningen symetriskt runt väntevärdet. 
Standardavvikelsen antar alltid värden större än 0 och då σ=1 samt att μ=0 presenteras en 
standardiserade normalfördelen, se Figur 8. 
 

 
Figur 8: Normalfördelningens frekvensfunktion då μ=0 och σ=0.5, 1, 2 (Vännman, 2002) 
 
I normalfördelningen är σ en känd parameter som oftast bestämds från tidigare erfarenhet. Då 
helt nya stickprov samlas in kan inte σ bestämmas från någon erfarenhet och förblir okänd, 
det vill säga användaren kan inte beskriva stickprovet efter en normalfördelning. Istället 
beskrivs provet som en t-fördelning. T-fördelningens frekvensfunktion är också symetrisk 
men har mer sannolikhetsmassa ute i svansarna och spridningen beskrivs av antalet 
frihetsgrader, se Figur 9. När frihetsgraderna växer kommer t-fördelningen att närma sig 
normalfördelningens utseende. (Vännman, 2002) 
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Figur 9: Jämförelse mellan t-fördelningen (4 frihetsgrader) och standardiserad 
normalfördelning (Vännman, 2002) 
 

5.11 Konfidensintervall 
Konfidensintervall är en statistisk term som anger graden av osäkerhet för ett försök eller 
mätvärde. Intervallet begränsas av övre och nedre gräns och beräknas utifrån antal 
frihetsgrader samt konfidensgraden. Konfidensgraden anger sannolikheten att det sanna 
värdet för den uppmätta storheten ligger inom konfidensintervallet med exempelvis 99 % 
säkerhet. (Vännman, 2002) 
 
Konfidensintervallen beräknas enligt ekvation 1. 
 

n
sntxKL )1(2/ −±= α  (Ekv. 1) 
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6 Indatasortering för Plant simulation (ISPS) 
I kapitel 3.5 pressenterades datakommunikationsverktyget som kopplar samman Volvos MPS-
system med simuleringsprogrammet. Detta kapitel beskriver hur Excel-verktyget 
”indatasortering för Plant simulation” används. 
 

6.1 Förenkling 
Under arbetet med ISPS uppmärksammades komplexiteten med generering av en färdig 
orderstrategi. Då orderstrategin är högst beroende av användarens önskade resultat är det 
mycket svårt att skapa en generell strategi som alltid fungerar för alla situationer. På grund av 
detta har ingen ordersorteringsfunktion skapats i ISPS. Författare har dock valt att behandla 
Queryn ”Ordrar” då CMPs planeringsstrategin kommer att ändras i framtiden mot en Lean 
anpassad produktion med ett jämnt och balanserat flöde, se kapitel 7.1.5. 
 

6.2 Användarbeskrivning 
ISPS är byggt efter det rådatamaterial som hämtas från MPS-systemet. De två Query-scripten 
som användes genererar varsin Excel-fil enligt Figur 10 & Figur 11.  
 

 
Figur 10: Skärmdump Oplista (Volvo MPS-system) 
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Figur 11: Skärmdump Ordrar (Volvo MPS-system) 
 
Då Excel makrona är programmerade efter en viss logik måste de exekveras enligt samma 
följd och därför har steg-för-steg instruktioner skapats, se Figur 12. I steg åtta är data från 
”Oplistan” sorterad efter maskinnummer och användaren har möjlighet att kontrollera samt 
redigera innehållet. Slutligen skapas den färdiga tabellen i arbetsflik ”processbeskrivning”. 
 

 
Figur 12: Interface Indatasortering för Plant simulation 
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Innan datakommunikationen fungerar mellan de två systemen måste simuleringsprogrammet 
kopplas mot ISPS, detta görs exempelvis med följande objekt (se kapitel 7.2.5 för 
beskrivning): 
 

• Tabell (tabel_inputdata), produktionsdata lagras i denna tabell. 
• Init Metod, varje gång en simulering startas körs denna metod med en programkod 

som uppdatera tabellen ”table_inputdata”. 
• Metod (setData_), kopplingen mellan maskinerna (resurserna) i simuleringsmodellen 

och table_inputdata. 
 
I simuleringsstudien som författaren genomfört används endast konstanta tider och ISPS är 
därför i dagsläget endast anpassat efter detta. Om produktionsdata följer någon typ av 
fördelningen, exempelvis normalfördelning, behöver sista steget i ISPS korrigeras så 
informationen tabelleras på rätt sätt. Därefter måste metoden ”setData_” omprogrammeras för 
att anpassa den nya informationen. 
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7 Flödessimuleringsstudie 
Eftersom examensarbetets syfte är att skapa ett standardiserat arbetssätt har författaren 
genomfört en simuleringsstudie enligt metoden som beskrivs i kapitel 5.7. På så sätt samlas 
egna erfarenheter, dessa kombineras sedan med grundteorin till ett Volvo anpassat 
arbetssätt. Detta kapitel är en sammanställning över flödessimuleringsstudien, vilket 
inkluderar beskrivning av bearbetningscellen Navhållare AWB2, tillvägagångssätt och 
analys. 
 
Då inget simuleringsuppdrag var bestämt vid examensarbetets start blev första steget att 
efterfråga ett lämpligt projekt. Det visade sig att projektledaren för bearbetningscellen 
Navhållare AWB2 hade en frågeställning om det fanns en kritisk flaskhals i flödet. Då cellen 
fortfarande var under inkörning fanns ingen kapacitetsdata att analysera för att svara på 
frågan. Författaren och handledaren på CMP ansåg att bearbetningscellen tillsammans med 
frågeställningen var av tillräcklig komplexitet och skulle fungera bra som examensarbetets 
simuleringsstudie. 
 

7.1 Bearbetningscell Navhållare AWB2 
Följande information är hämtad från konceptunderlaget mikrodesign (se bilaga 7) som 
framställdes vid starten av projekt CS09. 
 
Bearbetningscell Navhållare AWB2 är en del av huvudcellen Nav- /planethållare. Artiklarna 
som tillverkas i denna huvudcell ingår i slutprodukten planetväxel, se Figur 13.  
 

 
Figur 13: Planetväxel (Linköpings universitet föreläsningsmaterial kurs TMMI10) 
 
Produktionen i cell Navhållare AWB2 utgörs av tre stycken svarvar, en fleroperationsmaskin 
och en tvättmaskin. En av de tre svarvarna (nr XX213) samt fleroperationsmaskinen (nr 
XX411) är nyinvesteringar och beräknas bearbeta störst volymer.  
 
Genom flödesschemat nedan (se Figur 14) skapas en förståelse om hur artiklarna kommer att 
vandra genom cellen. Det första som händer är att materialbehovsplaneringssystemet (vidare 
refererad MRP-systemet) skickar ut ett veckoschema till respektive svarv som då hämtar 
material från råmateriallagret. De tre svarvarna bearbetar råmaterialet parallellt beroende på 
vilken artikel (se Tabell 5) som skall tillverkas för att sedan skicka denna vidare till 
fleroperationsmaskinen. Slutligen tvättas artikeln och placeras i utgående lager för senare 
montering. Tvätten hanterar även flödet från Navhållare AWB 1, betäckning ”C2” i Figur 14. 
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Arbetsformen i cell Navhållare AWB 2 är 3-skift med 22,5 bearbetningstimmar per dygn. 
 

 
Figur 14: Flödesschema cell Navhållare AWB2 
 

7.1.1 Svarv XX211, XX212 & XX213 
De tre svarvarna som ingår i cellen är av typen fleroperationssvarv. Svarvarnas flexibilitet ger 
möjlighet till både borr- och fräsoperationer men då mikrodesignen genomfördes beräknades 
ett snabbare flöde med separat fleroperationsfräs, vilken benämns genomgående 
”fleroperationsmaskin” i denna rapport. 
 
Enligt Tabell 5 uppstår ingen ställtid i svarv XX212 vilket beror på att samma bearbetning 
utförs på de två artiklarna XXXX012 och XXXX014.  
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7.1.2 Fleroperationsmaskin XX411 
Fleroperationsmaskinen tar hand om samtliga artiklar som bearbetas i svarvarna. Maskinen 
har ett inbyggt materialhanteringssystem med plats för fem stycken paletter. Varje palett kan 
förses med en fixtur. I samband med inköp av maskinen köptes även 3 stycken hydrauliska 
fixturer. Förutom de nya fixturerna kan två äldre mekaniska fixturer användas. Förteckning 
över vilka artiklar som kan nyttja vilka fixturer beskrivs i  
Tabell 1. Då operatören kan ladda palettsystemet med nya artiklar samtidigt som bearbetning 
sker inne i maskinen kan omladdningstid undvikas. Det finns ett undantag då omladdningstid 
blir ett faktum, då nästkommande artikel kräver samma fixtur som för tillfället bearbetas i 
maskinen. Operatören måste då vänta till maskinen är klar för att sedan plocka ner färdig 
bearbetad artikel samt ladda ny obearbetad artikel. Omladdningstiden som uppkommer i detta 
scenario är operatörsberoende men tros inte vara längre än ett fåtal minuter. 
 
Tabell 1: Artiklar och möjlig fixtur 
Artikel-
nummer 

Palettbetäckning 
(figur 14) 

Kommentar 

XXXX011 011 Hydraulisk fixtur 
XXXX012 012/014 & reserv 1 Hydraulisk & mekanisk fixtur 
XXXX013 013/015 & reserv 2 Hydraulisk & mekanisk fixtur 
XXXX014 012/014 & reserv 1 Hydraulisk & mekanisk fixtur 
XXXX015 013/015 & reserv 2 Hydraulisk & mekanisk fixtur 

7.1.3 Tvättmaskin XX711 
Enligt mikrodesignen anses inte tvätten vara någon begränsning i flödes trots att den delas 
med cell Navhållare AWB 1 (”C2” i Figur 14). Tvätten har ett materialhanteringssystem 
vilket innebär att det inte uppkommer någon ställtid eller omladdningstid. 
 

7.1.4 Produktionsvolym 
Planerade produktionsvolymer för år 2008 är hämtade från MPS-systemet. Volymer för år 
2010, 2012, 2014 och 2016 är erhållna från materialbehovsprognosen mars år 2007, se Tabell 
2. 
 
Tabell 2: Produktionsvolymer cell Navhållare AWB2 respektive år 
Artikel-
nummer 2008 2010 2012 2014 2016 
XXXX011 1298 1368 1732 1772 1868 
XXXX012 3246 3246 4368 5788 7240 
XXXX013 2186 2442 2476 2518 2598 
XXXX014 3866 3866 4300 4642 5022 
XXXX015 7474 7930 8248 8310 8662 
 

7.1.5 Produktionsplanering 
I dagsläget uppdateras produktionsplanen en gång i veckan med ett tvåveckorsschema. 
Produktionsplanen utgår från antal beställda slutprodukter och datum för leverans till kund, 
med hjälp av denna information beräknas antal ingående artiklar och senast startdatum för 
tillverkning. Detta arbete sköts automatiskt av MPS-systemet som även balanserar 
produktionsvolymen mot önskade batchstorlekar, se Tabell 3. 
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Tabell 3: Batchstorlek enligt MPS-systremet 
Artikel-
nummer 

Batch-
storlek 

XXXX011 40 
XXXX012 50 
XXXX013 40 
XXXX014 90 
XXXX015 40 

 
I framtiden kommer planeringen för Navhållare AWB 2 att ändras från veckoplanering till 
dagsplanering allt i enlighet med mikrodesignen. Då kommer batchstoleken istället att 
motsvara det aktuella dagsbehovet, räknat med 230 bearbetningsdagar per år, se Tabell 4. 
 
Tabell 4: Dagsbehov/batchstorlek enligt mikrodesign 
Artikelnummer 2008 2010 2012 2014 2016 
XXXX011 6 6 8 8 9 
XXXX012 15 15 19 26 32 
XXXX013 10 11 11 11 12 
XXXX014 17 17 19 21 22 
XXXX015 33 35 36 37 38 
Sum: 81 84 93 103 113 

 

7.1.6 Produktionsdata 
Tider för bearbetning och ställ är hämtade i första hand från MPS-systemet med hjälp av 
Query-scriptet ”Oplista” och ISPS. Dessa tider inkluderar ett pålägg av 10 % för inräkning av 
maskin- och operatörnsavvikelser. Då svarv XX213 och fleroperationsmaskinen XX411 ännu 
inte var inkörda saknades produktionsdata. Genom att jämföra med liknande maskiner samt 
subjektiv bedömning av produktionsoperatörerna fastställdes tiderna. Nedan presenteras en 
sammanställning av samtliga produktionsdata, se Tabell 5. 
 
Tabell 5: Produktionsdata cell Navhållare AWB2 
Artikel-
nummer. 

Tider  
[min, styck] 

Maskin nr. 
XX211 XX212 XX213 XX411 XX711

XXXX015 Ställ 30,0*  30,0 0,0 0,0 
 Bearbetning 39,0*  23,4 17,6 6,0 
XXXX012 Ställ  0,0  0,0 0,0 
 Bearbetning  31,4  13,2 6,0 
XXXX013 Ställ 30,0   0,0 0,0 
 Bearbetning 39,3   17,6 6,0 
XXXX014 Ställ  0,0  0,0 0,0 
 Bearbetning  31,9  13,2 6,0 
XXXX011 Ställ   30,0 0,0 0,0 
 Bearbetning   51,4 14,3 6,0 

* Artikel XXXX015 kan även bearbetas i svarv XX211. 
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7.1.7 Underhållsdata 
Genom den underhållshistorik som finns sparad i Avantis kunde data för reparationstider och 
felintervall sammanställas, se Tabell 6. Samma problem uppstod här med svarv XX213 och 
fleroperationsmaskin XX411 då historik saknades. För XX213 användes underhållsdata från 
den liknande svarven XX214. Underhållsdata för fleroperationsmaskin XX411 skapades 
genom ett medelvärde från maskinerna XX412 och XX413. Tillgänglighet (availability) är 
beräknad enligt simuleringsverktyget hjälpmanual, se ekvation 2. 
 

MTTRMTBF
MTBFtyAvailabili
×

×
=

100  (Ekv. 2) 

 
 
Tabell 6: Underhållsdata cell Navhållare AWB2 

Maskinnummer 
MTTR 
(timmar) 

MTBF 
(timmar) Tillgänglighet

XX211 2,6 173,25 98,5% 
XX212 4,38 644,7 99,3% 
XX213 3,78 218,76 98,3% 
XX411 4,15 114,06 96,5% 
XX711 1,86 451,66 99,6% 
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7.2 Tillvägagångssätt 
Simuleringsstudien utgår från den metod Banks et al beskriver i sin bok ”Discrete-event 
system simulation”, se litteraturstudie kapitel 5.7. Nedan sammanfattas författarens arbete 
med denna metod. 
 

7.2.1 Problemformulering 
Enligt mikrodesign framhävs fleroperationsmaskinen som systemets flaskhals redan vid 
dagens (år 2008) produktionsvolym, se bilaga 7. Med resonemang om att många 
rationaliseringar kan göras borde uppvisad flaskhals kunna undvikas. 
 

7.2.2 Målformulering och projektplanering 
Undersök artikelflödet och maskinutnyttjande i produktionscell Navhållare AWB 2 beroende 
på produktionsstörningar och planeringsstrategi. Detta för att påvisa att nyinköpta 
fleroperationsmaskinen nr. XX411 inte kommer att bli flödets kritiska flaskhals vid dagens 
eller framtida produktionsvolym. 
 
I detta steg skall även alternativa lösningsmetoder presenteras och utvärderas. Då det här 
examensarbetets riktar sig mot flödessimulering anses ingen utvärdering nödvändig. Det finns 
dock många hjälpsystem på CMP för både produktionsstyrning och planering. Ett av dessa är 
APP. CMP har utvecklat MPS-systemet med ett tidsplaneringsverktyg. Med detta verktyg kan 
analys göras över maskiner som uppträder flaskhalsar i produktionen, se bilaga 8. 
 
VTEC har varit med och utvecklat ett förenklat konceptsimuleringsverktyg, FACTS, se bilaga 
9, för att snabbt provsimulera en konceptidé. Om FACTS användes redan vid 
sammanställningen av mikrodesignen hade troligen ovanstående problemformulering varit 
besvarad och åtgärdad.  
 
Som hjälp vid genomförandet av simuleringsprojektet hade undertecknad nära 
kommunikation med cell Nav- /planethållares projektteam. 
 

7.2.3 Modellformulering 
Normalt görs en konceptmodell i detta steg med trolig uppbyggnad av hur 
simuleringsmodellen kommer att se ut. Då författaren inte hade några tidigare kunskaper om 
simuleringsverktyget användes flödesschemat, maskinbeskrivningarna och 
modellformulering, kapitel 7.1. 
 

7.2.4 Datainsamling 
Parallellt med modellformuleringen pågick arbetet med insamling av produktions- och 
underhållsdata. Genom att nyttja Query-script, Excel-verktyget ISPS, Avantis och Excel-
verktyget ”Mall för pareto med refreshknapp” kunde all nödvändig data samlas in snabbt och 
smidigt. 
 
Sammanställning av produktionsvolymer, produktions- och underhållsdata kan ses i kapitel 
7.1.4, 7.1.6 och 7.1.7. 
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7.2.5 Programmering 
Då simuleringsmodellen programmeras knyts modellformuleringen och datainsamlingen 
samman. Allt eftersom komplexiteten ökade kom modellen att bättre överensstämma med 
verkligenheten. Slutligen gjordes en slutvalidering tillsammans med Navhållare AWB2´s 
projektteam. 
 
Simuleringsprogrammet är uppbyggt med ett antal element (objetcs). Normalt delas dessa in i 
två grupper ”built-in objects” och “application objects”. Dessa element används för att bygga 
upp önskad verklighet genom att exempelvis länka samman element eller programmera 
flöden med programmeringsspråket Basic. Då möjligheten till ”ren” programmering finns kan 
komplicerade modeller genereras med relativt få fysiskt ihoplänkade element. Genom detta 
angreppssätt kan stora och invecklade system modelleras efter verklighetens layout utan några 
speciallösningar då flera element länkas samman för att exempelvis fungera som 
distributionspunkt. Författaren har nyttjat Basic språket i varierade grad tillsammans med 
länkade element. Figur 15 & Figur 16 visar skärmdumpar av den färdiga 
simuleringsmodellen. 
 

Palett reservXX211 
Palett 013/015

XX212

Palett 012/014

Palett 011

XX213 Tvätt 
Flerop 

 
Figur 15: Skärmdump simuleringsmodell 
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Figur 16: Subframe för svarvarna och fleroperationsmaskinen 

Palett reservXX211 
Palett 013/015

XX212 
Palett 012/014

Palett 011
XX213 

XXXX013

 
Under arbetet med att programmera modellen visade det sig att simuleringsprogrammet 
förutsätter att alla produktionstider följer någon typ av fördelningsfunktion samt att 
maskinernas tillgänglighet motsvarar endast produktionsunderhåll, se ekvation 2. Om 
modellen programmeras på detta sätt kommer tillgängligheten att spegla det verkliga systemet 
på ett korrekt sätt. I Volvos system är endast konstanta tider lagrade vilket ger en felaktig 
tillgänglighet då följande produktionsstörningar uteblir. 

• Tidstillgänglighet, exempelvis en operatörs toalettbesök 
• Anläggningsutnyttjande, exempelvis byta av trasigt bearbetningsverktyg 
• Kvalitetsutbyte, exempelvis tillverkning av ej godkända detaljer 

 
Inom produktionsteorin kallas måttet för ovan nämnda störningar inklusive 
produktionsunderhåll för Overall Equipment Effectiveness (vidare refererad OEE) eller total 
utrustningseffektivitet på svenska. Genom att använda OEE och fasta tider kommer 
simuleringsmodellen återspegla verkligheten på ett bra sätt, dock inte 100 % korrekt. Tyvärr 
finns ingen uppföljning av OEE på de maskiner som ingår i cell Navhållare AWB 2 så 
projektteamet har gjort en subjektiv bedömning, se Tabell 7. 
 
Tabell 7: Subjektiv bedömning av maskinernas OEE 
Maskinnummer OEE 
XX211 85% 
XX212 85% 
XX213 85% 
XX411 95% 
XX711 85% 

 

7.2.5.1 Förenklingar/felkällor i simuleringsmodellen 
Svarv XX211 fungerar som stödmaskin till svarv XX213 då artikel XXXX015 även går att 
bearbeta i denna maskin. Modellen är programmerad så att svarv XX211 hämtar aktuell 
artikel från orderstock3 (framför svarv XX213) om; 

- svarv XX211 inte bearbetar någon artikel, 
- orderstock1 framför svarv XX211 är tom, 
- och artikel XXXX015 återfinns i orderstock3. 

XX212 

XX213 

XX211 

XX211

XX212

XX213

XX211(XXXX015) Palett 013/015

XX212

XX213

Palett 012/014XXXX012 
XXXX014 

Palett 011XXXX011 
XXXX015 
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Fleroperationsmaskinens palettsystem är förenklat i simuleringsmodellen eftersom den inte 
tar hänsyn till omladdningstiden som beskrevs i kapitel 7.1.2. Följden av denna förenkling blir 
att simuleringen kan komma att uppvisa bättre presstanda än verkligenheten. 
 
Simuleringsprogrammet har flera funktioner vid nyttjande av personalresurser, exempelvis 
kan tiden att gå mellan två maskiner simuleras. Författaren har valt att förenkla 
simuleringsmodellen med 100 % operatörsservice vid varje maskin. Däremot har hänsyn 
tagits till mikrodesignens antagande om att varje dygn endast har 22,5 produktionstimmar 
med hjälp av objektet Shift Calendar. 
 
Produktionsplaneringen i simuleringsmodellen är uppbyggt sådan att order genereras efter en 
förbestämd ordertabell. Två typer av tabeller användes i simuleringarna, ordertabell efter 
dagsbehov och ordertabell efter veckoplaneringen.  
 
Då dagsbehov körs skapas nya order vid varje nytt dygn efter en förbestämd ordertabell som 
författaren skapat. Då flera order genereras samma dygn sker det efter tabellens rader, det vill 
säga efter en viss cykel, ifall en order flyttas om inom samma dygn ändras cykeln och därmed 
simuleringens utfall/resultat. 
 
Då ordertabellen körs efter veckoplanering används även de förbestämda batchstorlekarna 
från MPS-systemet, se Tabell 3. Ordertabeller skapades för balanserad produktion vid de 
olika årsvolymerna, Tabell 2, vilket resulterar i varierande cykler likt strategin med 
dagsbehov. För att undvika överproduktion då batcherna är större en dagsbehovet, jämför 
Tabell 3 & Tabell 4, används en cirka 30-dagarscykel för jämnare produktion. 
 
Bilaga 10 visar utkast för 2008 års produktionsvolymer från vardera ordertabell. 
 

7.2.6 Verifiering & validering 
Verifiering av den programmerade modellen gjordes genom att samtliga tider ställdes till en 
minut. På så sätt kunde författaren se att artiklarnas flöde stämde överrens med det verkliga 
innan modellen blev mer komplex med varierande ordergenerering, ställ-, bearbetnings- och 
underhållstider samt utnyttjande grad. Då modellens fulla komplexitet var programmerad 
gjordes endast en subjektiv validering (se kapitel 5.7) eftersom bearbetningscellen fortfarande 
inte var inkörd och saknade kapacitetsdata. 
 

7.2.7 Försöksuppställning 
Simuleringsprogrammet har ett verktyg vid namn Experiment Manager. Verktyget bygger på 
försöksplaneringsmetoden Design of Experiments (DOE) för att studera situationer vars utfall 
varierar av en eller flera oberoende variabler. 
 
Försöken till denna simuleringsmodell bygger inte på DOE men nyttjar verktyget Experiment 
Manager då det underlättar automatisk körning av försöksuppställningen. Frågeställningen 
som simuleringsmodellen är uppbyggd efter resulterar i att följande två variabler är 
intressanta: 

 ordergenerering (ökande produktionsvolym) 
 antal paletter i fleroperationsmaskinens palettsystem 
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För variabeln ordergenerering har en ordertabell skapats för vardera års volym och 
planeringsstrategi. Simuleringsmodellen kommer då att köras med ökande volymer efter 
antingen dagsbehov eller 30-dagasbehov. 
 
Variabeln antal paletter (fixturer) kräver modifikation av simuleringsmodellen och kan inte 
varieras med Experiment Manager. Istället används två modifierade simuleringsmodeller med 
4 respektive 5 paletter. Precis som vid ”originalmodellen” (3 paletter) varieras 
planeringsstrategin. Figur 17 & Figur 18 visar de modifierade modellerna. 
 

 
Figur 17: Modifierad subframe för fleroperationsmaskin, 4 st paletter 

XX211 
Palett 013/015 gammal fixtur

Palett 015 

XX212 Palett 012/014 

Palett 011 

XX213 

 

XX211 
Palett 013/015 gammal fixtur

Palett 015 

Palett 012/014 gammal fixtur 

XX212 

Palett 012/014 

Palett 011 

XX213 

Figur 18: Modifierad subframe för fleroperationsmaskin, 5 st paletter 
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Utdata som kan analyseras är: 
 Produktionstakt (artiklar producerade per dag) 
 Utnyttjandegrad, maskiner 
 Restorder (planerade order som ej bearbetats) 
 PIA (produkter i arbete) 

 
Produktionstakten beräknas av en förprogrammerad variabel, throughput per day, och 
presenteras som ett medelvärde med övre/undre konfidensgräns för varje replikat. 
 
Utnyttjandegrad presenteras via ett diagram som beräknas allt eftersom simuleringen fortgår. 
Diagrammet delas in i följande fält: 

 Working (grön), andel arbetad tid 
 Waiting (grå), andel väntetid på inkommande artikel 
 Blocked (gul), andel blockerad tid då färdig bearbetad artikel ej går att skicka vidare 
 Failed (röd), andel tid vid maskinhaveri 
 Paused (blå), andel uppehållstid. Representerar outnyttjad tid vid förkortning av 

produktionsdygnet från 24 till 22,5 timmar. 
 Unplanned (ljusblå), andel ej planerad tid 

 
Variabeln restorder beräknas genom aktuellt antal artiklar i objekten orderstock 1-3 vid 
avslutad körning. 
 
PIA beräknas med samplingsintervallet 5 minuter. Variabeln summerar artiklar som befinner 
sig i objekten från de tre svarvarna till monteringslagret. 
 

7.2.8 Experimentering 
Innan någon simulering kan göras måste följande konstanter bestämmas: 

 Warm-up tid 
 Simuleringstid 
 Antal replikat 

 
Warm-up tid 
Warm-up tiden bestäms för att säkerställa att systemet befinner sig i steady-state läget, se 
kapitel 5.8. För att bestämma warm-up tiden har systemet analyserats vid maximalt pressat 
läge med ordergenerering enligt de största volymerna, det vill säga år 2016. Efter 10 replikat 
kunde efterföljande beräkningar göras. Ett medelvärde på varje replikat skapades och sedan 
ett flytande medeltal över alla observationer för att skapa en jämn graf. Då 
simuleringsförsöken använder två olika typer av planeringsstrategi, dagsbehov och 30-
dagsbehov, bestämdes warm-up tiden för respektive taktik. De variabler som studerades var 
produktionstakt och PIA. 
 
Enligt graferna nedan (Figur 19 & Figur 20) anses systemet uppnått steady-state vid följande 
tider: 

o Dagsbehov = 13,5 timmar 
o 30-dagarsbehov = 4,5 dagar 
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Flytande medeltal (dagsorder 2016)
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Figur 19: Graf vid bestämning av warm-up tid, dagsbehov 
 

Flytande medeltal (30-dagarsbehov 2016)
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Figur 20: Graf vid bestämning av warm-up tid, 30-dagarsbehov 
 
Simuleringstiden 
Tillämpning av tumregeln säger att minst 10-20 stickprov från varje distribution bör samlas in 
för att säkerställa simuleringenslängden. De längsta cyklerna/distributionerna i modellen 
utgörs av ordergenereringen vid 30-dagarsbehovet och tvättens intervall för maskinhaveri, 
MTBF är cirka 20 dagar. Då 30-dagarsbehovet användes blir simuleringslängden 300 dagar 
(30 dagar x 10 sampel), eftersom modellen är relativt snabb att simulera användas även 300 
dagar då order genereras för dagsbehovet. 
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Replikationsanalys 
För bestämning av minsta antal replikat användes metoden konfidensintervall. Med 
simuleringstiden 300 dagar och tillåten differens upp till 2 artiklar per dag utifrån 95 % 
säkerhet bestämdes att 4 stycken replikat räcker för båda planeringsstrategierna. 
 
Då ovanstående konstanter var bestämda kunde experimenteringen utföras. Totalt gjordes 6 
stycken försök, de första fem pressenteras nedan. Resterande försök definieras och analysers 
under kapitel 7.3. 
 
Försökt: 
1. I det första testet undersöktes vilken ordercykel som genererar högst produktionstakt då 
simuleringen körs med planeringsstrategin dagsbehov och volymer för år 2016. 
 
2. Hur påverkas produktionstakten, utnyttjandegraden och restorder vid volymökning, år 2008 
till 2016. Ordergenerering efter dagsbehov som gav bästa resultat i försök 1. 
 
3. Hur påverkas produktionstakten, utnyttjandegraden och restorder vid volymökning, år 2008 
till 2016. Ordergenerering efter 30-dagarsbehov 
  
4. Utöka antalet paletter till 4 respektive 5 stycken, samt volymerna år 2008 till 2016. 
Produktionstakten, utnyttjandegraden och restorder undersökts. Ordergenerering efter 
dagsbehov som gav bästa resultat i försök 1. 
 
5. Utöka antalet paletter till 4 respektive 5 stycken, samt volymerna år 2008 till 2016. 
Produktionstakten, utnyttjandegraden och restorder undersökts. Ordergenerering efter 30-
dagarsbehov 
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7.3 Analys  
Utifrån ovan beskrivna försök sammanställs och analyseras resultaten, för att senare kunna 
dra slutsatser från simuleringsmodellen. Förutom de konfidens- och utnyttjandegradsdiagram 
som skapats av verktyget Experiment Manager har även Excel-sammanställningar gjorts. Allt 
för lättare överskådning vid analysarbetet. 
 
Utfall försök 1 (ordercykel som ger högt produktionstakt vid dagsbehov). 
Resultaten från första försöket kommer uteslutande från Experiment Manager rapporten som 
skapats av simuleringsprogrammet. Rapporten pressenterar både numerisk statistik och 
sammansatta diagram. Konfidensdiagrammet (Figur 21) är ett av de sammansatta diagram 
som simuleringsprogrammet själv genererat, övre och undre gräns motsvarar 95 % 
konfidensintervall. Diagrammet beskriver produktionstakten vid sex olika ordercykler, exp 1-
6. Det är mycket liten skillnad mellan högsta och lägsta värde, cirka 0,3 stycken, vilket 
innebär att modellen är okänslig för varianter av ordercykler vid planeringsstrategi efter 
dagsbehov. Författaren har slumpmässigt valt att vidare använda ordercykel Exp. 2 vid 
efterföljande simuleringsförsök, Tabell 8 beskriver cykeln.  
 

Figur 21: Diagram över produktionstakt vid varierande 
ordercykler 
 

Tabell 8: Ordercykel, exp. 2 
Ordnings-
följd 

Artikel-
nummer 

1 XXXX011 
2 XXXX015 
3 XXXX014 
4 XXXX013 
5 XXXX012 

 

Diagrammet för maskinutnyttjande (Figur 22) visar att systemet presterar maximalt då 
ordercykel exp.2 används eftersom savarvarna saknar väntetid, vilket även tyder på att 
fleroperationsmaskinen utgör flödets flaskhals. Den väntetid som syns i 
fleroperationsmaskinen (betäckning flop.Flerop) uppstår då ingen  artikel anländer maskinen 
exempelvis på grund av att samtliga svarvar har havererat. Blocktiden uppstår då 
tvättmaskinen är trasig. 
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Figur 22: Maskinutnyttjande ordercykel exp. 2 

Svarv XX211               Svarv XX213                        Tvätt  
                    Svarv XX212                  flop.Flerop 

 
Utfall försök 2 (dagsbehov efter bästa cykel i försök 1) 
Resultatet från det andra försöket kommer från Experiment Manager rapporten, för tydligare 
översikt har den numeriska statistiken över restorder för simulerad period infogats till ett 
Excel-diagram, Figur 24. Konfidensdiagrammet (Figur 23) uppvisar ökad produktionstakt då 
den planerade volymen ökar. Här syns även att systemet har en kritisk flaskhals då jämförelse 
görs mellan diagrammet och planerad produktionstakt (ordervolym/dag) för respektive år, 
infogade värden 81, 84, 93, 103 & 113. 
 

Figur 23: Linje: Simulerad produktionstakt. 
Infogade värden: Planerad produktionstakt. 
Konfidenssäkerhet 95 % 

Figur 24: Orderstock framför respektive 
svarv vid simulerad produktionstakt 

(81) (113)(84) (93) (103) 

2008 2010 2012 2014 2016

 
Enligt maskinutnyttjandediagrammet (Figur 25) syns att fleroperationsmaskinen är systemets 
flaskhals då svarv XX211 & XX213 saknar väntetid. I Figur 24 syns resultatet av att svarv 
XX212 inte uppvisar väntetid för år 2008 och 2010, det uppstår inga restorder under 
motsvarande tid. Det byggs inte upp någon orderstock framför svarv XX211 då 
volymerna/dag för artikel XXXX013 hinner bearbetas innan dygnets slut. Anledningen till att 
svarv XX211 är fullbelagd (Figur 25) beror på att maskinen fungerar som stöd till svarv 
XX213, se kapitel 7.2.5.1. 
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Figur 25: Maskinutnyttjande vid ökad planerad produktionstakt 

2008 2010 2012 

 
 
Utfall försök 3 (30-dagarsbehov) 
Precis som försök 2 uppvisar det simulerade systemet att produktionstakten ökar då de 
planerade volymerna ökar, se Figur 26. Det uppstår en kritisk falskhals även vid denna 
planeringsstrategi. Produktionstakten har ökat jämfört med tidigare försök på grund av större 
batcher vilket resulterar i mindre ställtid. Diagrammen för restorderna (Figur 27) och 
maskinutnyttjande (Figur 28) har liknande utseende som vid föregående försök, vilket beror 
på att systemet uppträder på likadant sätt. 
 

Figur 26: Linje: Simulerad produktionstakt. 
Infogade värden: Planerad produktionstakt. 
Konfidenssäkerhet 95 % 

Figur 27: Orderstock framför respektive 
svarv vid simulerad produktionstakt 
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Figur 28: Maskinutnyttjande vid ökad planerad produktionstakt 

2008 2010 2012 

 
Utfall försök 4, (dagsbehov, 4 palleter) 
Resultatet från försöket 4, där simuleringsmodellen är modifierad med en extra palett för 
artikel XXXX015 (högsta volymerna) samt planeras efter dagsbehovet presterar en lägre 
produktionstakt jämfört med försök 2 då tre paletter användes, jämför Figur 29 & Figur 23. 
Produktionstakten uppvisar mycket liten ökning mellan år 2008 och 2014 för att sedan minska 
år 2016. Orsaken till den markant längre takten år 2010 är oklar. Precis som vi tidigare 
simuleringsförsök uppvisar systemet en kritik falskhals. 
 

Figur 29: Linje: Simulerad produktionstakt. 
Infogade värden: Planerad produktionstakt. 
Konfidenssäkerhet 95 % 

Figur 30: Orderstock framför respektive 
svarv vid simulerad produktionstakt 

 
Då 3 paletter användes anlände artiklarna fleroperationsmaskinen enligt en viss fördelning. 
Ett exempelvis på detta är då artikel XXXX015 och XXXX014 bearbetas blir fördelningen 
utifrån bearbetningstiderna (Tabell 5) ca 60 % XXXX015 och 40 % XXXX014. Då modellen 
modifieras kan både svarv XX211 och XX213 parallellt förse fleroperationsmaskinen med 
XXXX015 till varsin palett, fördelningen blir då istället cirka 70 % XXXX015 och 30 % 
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XXXX014. Effekten av detta blir att svarv XX212 som bearbetar artikel XXXX014 oftare 
blockeras då fleroperationsmaskinen behandlar artikel XXXX015. Därför kommer restorderna 
i orderstock2 framför svarv XX212 att växa kraftigare och orderstock3 krympa jämfört med 
försöket bestående av 3 stycken paletter (original modellen). Detta syns tydlig om Figur 30 & 
Figur 31 jämförs med Figur 24 & Figur 25. 
 

 
Figur 31: Maskinutnyttjande vid ökad planerad produktionstakt 

2012 2008 2010 
Svarv XX211         Svarv XX213                Tvätt  
                  Svarv XX212          flop.Flerop 

 
Utfall försök 4 (dagsbehov, 5 paletter) 
Då ytterligare en palett kompletterar systemet ökar prestanda igen och håller en högre 
produktionstakt än då 3 paletter användes (försök 2), se Figur 32. Då 5 paletter används 
återgår restorder- och maskinutnyttjandediagrammens (Figur 33 & Figur 34) karakteristik likt 
systemet i försök 2. Beräknas motsvarande fördelning som i försöket med 4 paletter ovan blir 
den ca 50 % för XXXX015 och 50 % för XXXX014. 
 

Figur 32: Linje: Simulerad produktionstakt. 
Infogade värden: Planerad produktionstakt. 
Konfidenssäkerhet 95 % 

Figur 33: Orderstock framför respektive 
svarv vid simulerad produktionstakt 
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Figur 34: Maskinutnyttjande vid ökad planerad produktionstakt 

2012 2008 2010 

 
Utfall försök 5 (30-dagarsbehov, 4 paletter) 
Resultatet för detta försök använder samma modell som försök 4 med 4 paletter men med 
planeringsstrategin 30-dagarsbehov. Diagrammen för produktionstakt (Figur 35), restorder 
(Figur 36) och maskinutnyttjande (Figur 37) har liknande utseende som det tidigare försöket 
men med aningen högre restorder antal. Detta tyder på att systemet är relativt okänsligt vid 
denna palettkonfiguration. 
 

Figur 35: Linje: Simulerad produktionstakt. 
Infogade värden: Planerad produktionstakt. 
Konfidenssäkerhet 95 % 

Figur 36: Orderstock framför respektive 
svarv vid simulerad produktionstakt 
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Figur 37: Maskinutnyttjande vid ökad planerad produktionstakt 

2012 2008 2010 

 
Utfall försök 5 (30-dagarsbehov, 5 paletter) 
Följande försök är utförda med samma modell som försöket 4 men med 5 paletter och 
uppvisar högsta produktionstakt, se Figur 38. Precis som tidigare nämnda försök sjunker 
takten för år 2016, vad detta beror på är oklart. Enda skillnaden mellan detta försök och 
försök 4 med fem paletter är planeringsstrategin, vilket inte inverkar på fördelningen till 
fleroperationsmaskinen, därav blir det samma fördelningen i detta försök. Restorder (Figur 
39) och maskinutnyttjande (Figur 40) har liknande utseende som försök 2, 3 och 4 (5 
paletter), detta beror troligen på likheterna i fördelningen då artiklar anländer 
fleroperationsmaskinen. 
 
 

Figur 38: Linje: Simulerad produktionstakt. 
Infogade värden: Planerad produktionstakt. 
Konfidenssäkerhet 95 % 

Figur 39: Orderstock framför respektive 
svarv vid simulerad produktionstakt 
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Figur 40: Maskinutnyttjande vid ökad planerad produktionstakt 

20122008 2010
Svarv XX211         Svarv XX213                Tvätt  
                  Svarv XX212          flop.Flerop 

 
Sammanställning försök 2 till 5 
Då simuleringen uppvisar en kritisk falskhals i systemet blir resultaten från produktionstakt 
den viktigaste uppföljningen. För enklare jämförelse av produktionstakten har medelvärdena 
från respektive försök sammanställt i Figur 41. Här syns ännu tydligare att försök 5 med 5 
paletter ger den högsta produktionstakten samt att den sjunker år 2016 då fler än 3 stycken 
paletter används. 
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Figur 41: Sammanställning av produktionstakten för försök 2 till och med 5 
 
I mikrodesignen (bilaga 7) presenteras produktionstakten som kapacitetsbehovet för att 
producera enligt planerade volymer, det vill säga vilken kapacitet som krävs för att förhindra 
en kritisk flaskhals. Figur 42 är en beräknad Excel-sammanställningen med kapacitetsbehovet 
över simuleringsförsökens resultat.  
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Figur 42: Beräknat kapacitetsbehov för de simulerade försöken 
 
Då försök 5 med 5 paletter producerar största volymerna, dock inte tillräckligt höga, blir det 
intressant att räkna på nödvändiga rationaliseringar. Figur 43 visar att med 4,5 % 
rationaliseringar per år räcker bearbetningscellens kapacitet enligt den simulerade modellen.  
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Figur 43: Krav på årlig rationalisering för kapacitetsuppfyllande 
  
Extra försök 6 
Vid samtliga simuleringsförsök uppvisar fleroperationsmaskinen både block- och väntetid. 
Genom att använda buffert före och efter maskinen borde utnyttjandegraden öka och därmed 
produktionstakten. 
 
Försöket utfördes med 30-dagarsbehovsplanering, 5 paletter och två buffertar. Buffert före 
och efter fleroperationsmaskinen har plats för 10 stycken artiklar vardera. Resultatet (Figur 
44) visar en kapacitetsökning mellan 6,33 och 6,52 % beroende på simulerat år. Omräknat till 
rationaliseringsåtgärd för att hindra kritisk falskhals blir denna 3,5 % per år, se Figur 44. 
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Figur 44: Krav på årlig rationalisering för kapacitetsuppfyllande med två införda buffertar 
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8 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten för att uppnå syftet, standardiserat arbetssätt för 
flödessimulering, samt de tillhörande målen. 
 

8.1 Standardiserat arbete 
Då examensarbetets syfte var att skapa förutsättningar för hur simuleringsarbeten skall 
bedrivas på CMP har författaren, utifrån grundläggande teorier och egna erfarenheter, 
sammanställt en standardmall med tillhörande checkpunktlista. Materialet kan studeras i 
bilaga 11, Flödessimulering ett standardiserat arbetssätt.ppt och bilaga 12, Checklistor.doc. 
 

8.2 Programvara 
Enligt VTEC har Volvo Group bestämt att endast DE simuleringsverktyget Siemens PLM 
Plant Simulation skall användas vid denna typ av simuleringsarbeten. Utifrån denna 
bestämmelse och examensarbetets avgränsningar har inga andra simuleringsprogramvaror 
undersökts. 
 

8.3 Datakommunikation 
Projektdirektivet hade som mål att förenkla kopplingen mellan Volvos system och 
simuleringsprogrammets rådatahantering. Detta har resulterat i en Excel-baserad ”steg-för-
steg” instruktion för hantering av produktions- och underhållsdata. För ytterligare information 
se kapitel 3.5 och kapitel 6. 
 

8.4 Organisation 
Utifrån nulägesanalysen, kapitel 4.3, samt internrapporten ”Simulering på CMP” som 
författaren tagit del av har två olika förslag sammanställts i samråd med beställare och 
handledare av examensarbetet samt Volvo IT koordineringspersonal. Första förslaget är att 
avdelning produktionsteknik koordinerar simuleringsarbetet på CMP, det andra är att Volvo 
IT används som internkonsulter. Två olika alternativ rekommenderas om Volvo IT styr 
arbetet. Förslagen pressenteras och diskuteras i kapitel 9.4 samt att kapitel 9.5.1 behandlar de 
ekonomiska aspekterna och jämförelse med inhyrning av extern konsult. 
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8.5 Simulering 
De erfarenheter författaren samlat på sig under arbetet med simuleringsstudien har 
tillsammans med simuleringsmetoden som beskrivits i kapitel 5.7 används för att skapa ett 
standardiserat arbetssätt, se kapitel 8.1. 
 
Resultatet från simuleringsstudien behandlades i kapitel 7.3 och kan sammanfattas enligt 
följande: 

• Fleropen är systemets kritiska flaskhals 
• Bäst prestanda uppnås då systemet nyttjar 5 palleter, två buffertar och styrs efter ~30-

dagarsbehov 
• För att uppfylla kapacitetsbehovet (≤100 %) med och utan buffert krävs 

rationaliseringar med 3,5 % respektive 4,5 % per år 
• Ca 6-7% högre produktionstakt med införda buffertar 
• Oklart varför produktionstakten sjunker då fler än 3 stycket paletter används för år 

2016 
 
Kostnaderna för simuleringsstudien beror på vilket av de två förslagen som används. I kapitel 
9.4 beräknas de två alternativen samt jämförelse med kostnaden för extern konsult.  
 
 



DISKUSSION OCH REKOMMENDATION 

9 Diskussion och rekommendation 
I det här kapitlet diskuteras resultaten av examensarbetet och de rekommendationer 
författaren ger CMP för framtida arbete. 
 

9.1 Standardiserat arbete 
Den mall och checklista som detta examensarbete resulterat i borde fungera bra som grund 
vid kommande simuleringsprojekt. Då nya erfarenheter kommer anskaffas av 
simuleringspersonalen bör dokumenten kontinuerligt uppdateras för bättre anpassning till 
önskat arbetssätt. I kapitel 3.4 nämner författaren kortfattat verktyget ”dSAIy” som enligt 
personal på VTEC är ett verktyg vid simuleringsprojekt. Tyvärr fick aldrig författaren tillfälle 
att undersöka ”dASIy” men uppmanar CMPs personal att ta kontakt med VTEC i detta 
ärende. VTEC berättade att verktyget är utvecklat i samband med skarpa simuleringsprojekt 
genomförda av företag i olika branscher.  

9.2 Programvara 
Författaren anser att Plant Simulation är en mycket kraftfull programvara då 
simuleringsmodeller kan/måste byggas upp med programmeringskod. Enligt Banks et al 
(1999) (se kapitel 5.7) är modellering med programkod mer kraftfull och flexibel än då 
modelleringen sker grafiskt vilket är vanligt i många simuleringsprogram, exempelvis Simul8 
som författaren tidigare använt. Nackdelen med Plant Simulation är att det blir en större 
upplärningsfas för nya användare och modelleringstiden kan bli onödigt lång. En stor fördel 
med att Volvo Group bestämt att alla inom koncernen skall använda samma programvara är 
möjligheten till större samarbete mellan bolagens simuleringspersonal och samnyttjande av 
databaser. 
 
Under arbetets gång fick författaren kännedom om konceptsimuleringsverktyget FACTS som 
flera Volvobolag varit med att utveckla. Undertecknade var även och lyssnade på en 
föreläsning av Mats Jägstam och Mattias Urenda från högskolan i Skövde som är inblandade i 
projektet. De berättade om en fältstudie där jämförelse gjorts mellan en Plant Simulation 
modell som tagit cirka 3 månader att sammanställa och en motsvarande 45 minuters FACTS 
modell. Skillnaden mellan de två resultaten var endast 1-2% på outputen av den simulerade 
verkstadsenheten. Författaren tror att CMPs tekniker kan nyttja detta konceptverktyg vid det 
dagliga arbetet då idéer snabbt kan testas utan att störa produktionen. 
 

9.3 Datakommunikation 
Det MPS-system CMP använder innehåller endast konstanta tider och subjektiv OEE för 
respektive maskin. ISPS verktyget utgår från rådatamaterialet i ”OPlista” och ”Ordrar”, tyvärr 
ingår inte OEE i dessa och måste manuellt hämtas från systemet. Troligen kan ”OPlistans” 
script programmeras så nödvändig information samlas automatiskt. Eftersom tiderna är 
konstanta kommer inte simuleringsmodellen att följa samma stokastiska mönster som det 
verkliga systemet, och resultatet blir därmed en grövre uppskattning. För bästa resultat utförs 
en tidsstudie på respektive maskin så tiderna kan uttryckas enligt en fördelningsfunktion, se 
kapitel 5.9, och istället för OEE används utnyttjandegraden enligt ekvation 2. 
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9.4 Organisation 
I detta kapitel presenteras två alternativ för hur och var flödessimulering skall bedrivas i syfte 
att förbättra produktionsenheten i Eskilstuna.  
 

9.4.1 Produktionsteknik 
Det finns delade meningar bland de personer som intervjuades under nulägesanalysen om 
simuleringsarbete skall bedrivas av egen personal eller läggas ut för konsultation. Då 
produktionslayouten har omarbetats i och med CS09 projektet bör enligt examensarbetets 
bakgrund (kapitel 1.1) tillräcklig sysselsättning finnas för en intern simuleringsgrupp. 
Författaren samt produktionsteknisk metodchef tror att om kunskapen finns på företaget 
kommer simuleringsarbetet snabbare igång och det är lättare att hålla tidigare modeller vid 
liv. Flödessimulering är dock ett specialområde som kräver specialkunskap och ett alternativ 
är att används konsulter som redan behärskar verktyget och har stor erfarenhet. 
 
Satsningen som gjordes år 2005 fallerade snabbt då gruppen endast bestod av två personer då 
den ena slutade och den andra bytte arbetsuppgifter. Om en ny satsning görs bör gruppen 
bestå av 3-5 personer som arbetar med flödessimulering vid sidan om sina vanliga 
arbetsuppgifter upp till motsvarande två heltidstjänster. Författaren tror att om mindre än två 
tjänster används så kommer inte tillräklig kunskap inom området att uppnås, eventuellt i det 
inledande stadiet kan detta vara ett alternativ. Motsatt om fler än två tjänster nyttjas så måste 
gruppen uppnå större vinster för att motivera den högre kostnaden. 
 
Förslag på simuleringsgruppens sammansättning: 
Två personer från avdelningen produktionsutveckling arbetar upp till 40 % med 
simuleringsprojekt, där en av dessa fungerar som gruppens koordinator. En representant från 
axel- och transmissionsflödet samt monteringen som även de arbetar upp till 40 %. Då större 
simuleringsprojekt genomförs bör gruppen samlas geografiskt för lättare koordinering och 
bättre kommunikation. Procentsatserna är delvis hämtade från den internrapport författaren 
tagit del av. 
 
Oavsett om simuleringsarbetet bedrivs av en särskild grupp inom CMP eller av 
internkonsulter är det viktigt att CMPs personal har tillräcklig kunskap inom området. Detta 
för att förstå när flödessimulering är ett bra verktyg vid utveckling av produktionen, men 
framför allt då en kostsam simulering inte kommer att lösa problemen. Det är även bra med 
kännedom om simuleringsverktygets möjligheter och begränsningar samt insikt hur 
projektarbetet bör koordineras. 
 

9.4.2 Volvo IT 
Volvo IT har visat stort intresse att sköta simuleringsarbetet mot CMP. Som ovan nämnt är 
flödessimulering ett specialområde som har nyttjats på CMP i varierad grad. Genom att bygga 
upp ett nära samarbete med Volvo IT som internkonsulter mot avdelningen produktionsteknik 
kan simulerings fördelar nyttjas utan risk för en ytterligare fallerande satsning. Då 
internkonsulter används kommer även pengarna stanna kvar inom AB Volvo. 
Volvo IT har även möjligheten att hämta uppdrag från andra fabriker och kan på så sätt skapa 
en större och mer varierad erfarenhetsbank. 
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Volvo IT skulle kunna samordna simuleringskompetensen enligt två alternativ: 
 

1. En person är huvudsamordnare och tar in uppdragen från kund (exempelvis 
produktionsteknik, CMP). Denna person ansvarar sedan för att, antingen på 
egenhand lösa uppgiften, eller att ta in hjälp internt (ex VTEC) / externt 
(konsultfirma). Personen har tydliga rapporteringskrav på sig mot både chef 
och kund. 

2. En grupp bestående av 3-5 personer som arbetar med simulering upp till 100 % 
beroende på behov. Hela simuleringsprojektet hanteras av denna grupp, det vill 
säga ingen yttre konsulthjälp plockas in vid normala omständigheter. Även här 
är det tydliga rapporteringskrav mot chef och kund. 

 
Volvo IT och CMP skriver ett tydligt support- och maintenanceavtal under en fast tid framåt, 
exempelvis ett år. Oberoende om alternativ ett eller två väljs är grundförutsättningar med 
avtalet att Volvo IT levererar simuleringsmodell(er), tillhandahåller CMPs tekniker support 
om modellens uppbyggnad och funktioner samt att underhålla datorprogramvaran. Avtalet 
skall även tydligt definiera ledtiden när projekt senast skall startas och avslutas samt hur 
beställningar läggs och vad som går att beställa. För att inte riskera att relationen blir för 
mycket kund/leverantör förhållande måste ramarna för support definieras noggrant. Detta så 
produktionstekniks kontaktperson kan få hjälp att hitta och utvärdera potentiella 
simuleringsprojekt. Avtalet behandlar även ansvarsrollerna för både beställare och 
uppdragstagare samt att då nya simuleringsprojekt påbörjas följer båda parter de rutiner som 
finns vid utformningen av projektdirektivet. 
 
Författaren rekommendation är att Volvo IT anlitas som en internkonsult och att alternativ 2 
använda då kompetensen byggs upp inom gruppen och risk för fallerande satsning minskar 
likt resonemanget i kapitel 9.4.1. 
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9.5 Ekonomi 
Kapitlet behandlar de ekonomiska aspekterna kring simuleringsstudien samt kostnader och 
vinster/besparningar för CMP. Samtliga beräkningar är gjorda i samråd med CMPs 
controller.  
 

9.5.1 Flödessimulering på CMP 
Beroende på vilket av ovan föreslagna organisationsalternativ, kapitel 9.4, kommer CMPs 
kostnader se olika ut, däremot blir nyttan den samma. Nedan presenteras kostnaderna för de 
två alternativen samt en vinstplan. Då företaget i de flesta tidigare fall anlitat externa 
konsultfirmor vid simuleringsprojekt presenteras även kostnad för debiterade timmar 
motsvarande två heltidsanställda. 
 
Kostnad produktionsteknik 
Resurs Kostnad 

(tusentals kr) 
Kommentar 

Engångskostnad   
Utbildning ~ 40 Fast gruppris* 
Resa & logi ~ 24 Tåg X2000 & Scandic hotell** 
Summa: 64  
   
Fasta kostnader/år   
Personal (á 600kkr) 1200 Motsvarande 2 heltidsanställd 
Licens (á 400kkr) 800 Utbyggnad av licenspool*** 
IT-kostnader (á 20kkr) 100 Upp till 5 personer i gruppen 
Summa: 2100  
* Kostnad avser 3 dagars grundutbildning i VTECs regi 
** Avser 5 personer, priser enligt respektive hemsida datum 12/12 -08, resa à t.o.r 1700kr, 
logi à 1500kr/natt 
*** Det finns en licenspool i Skövde (SDE) med 4-6 stycken licenser, i dagsläget betalar 
CMP för en av dessa licenser. Kostnadskalkylen avser totalt två licenser 
 
Kostnad Volvo IT 
Resurs Kostnad 

(tusentals kr) 
Kommentar 

Fasta kostnader/år   
1 års avtal 800-1300* Kostnad beroende på förväntad 

kvantitet och ledtid 
* Kostnader enligt författarens kontakt på Volvo IT 
 
Extern konsult 
Resurs Kostnad 

(tusentals kr) 
Kommentar 

Fasta kostnader/år   
Debiterade timmar* 3264 Förutsätter 100% beläggning 
* Konsultkostnad á 850kr/timme, heltidstjänst 1920 timmar/år 
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Vinster 
De vinster en simulering kommer generera kan exempelvis beräknas enligt en kvalitetsplan 
vid industrialiseringsprojekt, se nedan. 
 
Då ett nytt industrialiseringsprojekt startas kommer målet för kvaliteten vara given enligt de 
ramar CMP ställt upp. Detta mål kan vara Q. För att uppnå Q måste ett antal projekttimmar 
utföras, beroende på hur många involverade personer under projektets gång kostar varje 
projekttimme en viss summa, se Figur 45. Tyvärr kunde inte controllern hämta denna summa 
eller dess medelvärde ur datasystemet då projektdeltagarna inte rapporterat tillägnad tid.  
 
Genom att integrera ett simuleringsprojekt i starten av industrialiseringsprojektet kan antalet 
projekttimmar reduceras med bibehållen kvalitet, Q. Ytterligare fördelar med simulering är 
den ökade förståelsen om systemet, experimentera med mindre PIA och mellanlager samt 
utföra flaskhalsanalyser. Dessa fördelar betecknas Q2. Om simuleringsprojektets kostnad 
understiger kostanden för de besparade projekttimmarna så finns stora fördelar att simulera. 
Nedan presenteras först ett investeringssimuleringsprojekt och sedan ett 
kapacitetssimuleringsprojekt. 
 

 
Figur 45: Kvalitetsplan 
 
Kostnad/vinst exempel av tidigare simuleringsprojekt 
I kapitlet 4.4 tidigare simuleringar beskrivs simuleringsstudien som genomfördes för FMS-
anläggningen Fritz Werner. CMP hade avsatt en planerad inversting på 1000 kkr för 
utbyggnad av anläggningen. Resultatet från simuleringsstudien visade att investeringen var 
onödig och löser inte det grundläggande problemet. Kostnaden för simuleringsstudien blev 70 
kkr. Investeringen avbröts och CMP gjorde en besparing på 930 kkr. 
 
Den ena av de två simuleringarna som utfördes på måleriet var en kontroll och verifiering för 
när maximal kapacitet blir uppnådd med framtids produktionsökningar. Syftet med 
simuleringen var att jämföra resultatet med de egna beräkningarna, vilka även bekräftades. 
Med den run-time modell som levererades var målet att öka förståelsen för systemet samt 
möjlighet att experimentera med flertalet parametrar. Totalkostnaden uppskattades av 
författarens kontakt på Volvo IT till 500 kkr, varav programmering av simuleringsmodell 
uppgick till cirka 180 kkr. Det var inte möjligt att räkna vinsten i direkta pengar då den 
utgjordes av personalens kunskap om systemet. 
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9.5.2 Business case simuleringsstudie 
Då författaren av denna rapport var nybörjare av programmet Plant Simulation är det ej 
relevant att beräkna kostnaden mot tiden undertecknad ägnat simuleringsstudien. Då 
författaren haft god kontakt med VTEC under hela simuleringsstudien beräknas kostnaden 
mot uppskattad tid det skulle ta VTECs personal att bygga modellen, cirka 70 timmar. 
Kalkylen utgår från att indata tillhandahålls personen/personerna som genomför 
simuleringsstudien, det vill säga att tider för att samla in data utesluts. 
 
Kostnad produktionsteknik 
Resurs Kostnad 

(tusentals kr) 
Kommentar 

 
70 timmar 

 
~ 38 

Kostnad beräknad mot CMPs fasta 
kostnader, 2100kkr/år 

 
Kostnad Volvo IT 
Resurs Kostnad 

(tusentals kr) 
Kommentar 

 
70 timmar 

 
~ 18* 

Kostnad beräknad mot 1 års avtal, 
~ 1000kkr/år 

* inkluderar run-time modell 
 
Kostnad extern konsult  
Resurs Kostnad 

(tusentals kr) 
Kommentar 

 
 
70 timmar 

 
 
~ 60* 

Kostnad beräknad mot konsult-
arvode vid simuleringsuppdrag,  
~ 850kr/timme 

* inkluderar run-time modell 
 
Vinster 
Förutom svar på den frågan om fleroperationsmaskinen är en kritisk flaskhals kan en mer 
övergripande förståelse om Navhållare AWB2 flöde erhållas. Att sätta pengar på 
simuleringens eventuella besparning/vinst är otroligt svårt. Ett framtida scenario kan vara att 
det blir omöjligt att genomföra 3,5 – 4,5 % rationaliseringar/år för flaskhalsen vilket innebär 
att CMP investerat i fel maskin, för att täcka behoven måste ytterliga en maskin investeras. 
Om simulering gjorts vid uppstarten av projektet hade en större maskin valts istället till ett 
eventuellt lägre pris (inklusive simuleringskostnad) jämfört med kostnaden för två mindre 
maskinerna. 
 
 



SLUTSATSER 

10 Slutsatser 
Examensarbetet har behandlat många områden för att uppfylla syftet med att skapa 
förutsättningar till framtida simuleringsarbeten. Författaren anser att samtliga mål är 
behandlade och tillfredställda. Det har förekommit några förenklingar i både ISPS och 
simuleringsmodellen, dessa är beskrivna och motiverade. Förenklingarna påverkar troligen 
inte det slutgiltiga resultat i någon större grad som skulle resultera i annorlunda resultat 
och/eller rekommendationer. 
 
Slutligen tror författaren att CMP har stora chanser att lyckas med flödessimulering speciellt 
då många på företaget har en öppen och positiv attityd till verktyget. Undertecknad hoppas att 
denna rapport tillsammans med övriga filer kommer tas emot positivt av företagets 
intressenter och starta diskussioner kring ämnet, och förhoppningsvis vara grundstenen vid 
kommande satsning. Tyvärr befinner sig branschen mitt i den globala ekonomikrisen vilket 
innebär lågkonjunktur som följ på den svenska arbetsmarknaden. Detta har medfört hårdare 
kontroll på företagets pengaflöde och nya satsningar kan komma att fördröjas. Författaren 
önskar företaget all lycka i framtiden och hoppas att simuleringsverktyget kan utveckla den 
nya CS09 fabriken till optimal prestanda. 
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Bilaga 1: Volvo IT 
Volvo IT provides solutions for all areas of the industrial process, and offers unique skills and 
expertise in Product Lifecycle Management, SAP solutions, and IT operations. Volvo 
Information Technology AB is a wholly-owned subsidiary of AB Volvo. Clients include the 
Volvo Group, Ford-owned Volvo Car Corporation, and other major industrial companies. 
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Bilaga 2: Volvo Technology 
Volvo Technology (VTEC) is the centre for innovation, research and development in the 
Volvo Group. 
 
The mission of our company is to develop a lead in existing and future technology areas of 
high importance to Volvo. This means that we focus on both hard and soft projects within a 
system approach framework. Our expertise is also used to drive common group initiatives in 
certain key expert functions such as intellectual property, standards, intelligence and Volvo 
Production System. 
 
The technology areas focused are confirmed by the Group Issue Board Technology (GIB-T) 
and comprise soft products, production, vehicles, propulsion, alternative drives, electronics, 
electrics and methods. 
 
Our customers include all Volvo Group companies and Volvo Cars but also some selected 
suppliers. 
 
We work at the forefront of science and technology and participate successfully in national 
and international research programmes involving universities, research institutes and other 
companies. The range of areas where we participate is very broad and includes e.g. telematics, 
logistics, ergonomics, electronics, combustion and mechanics. Simulation, modelling and 
systems engineering are important tools. 
 
Volvo Technology has a turnover of approximately 50 MEuro, about 400 employees and is 
located at Lundbystrand and Chalmers Science Park in Göteborg and at Volvo’s 
establishments in Lyon, France and Greensboro, USA. 
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Bilaga 3: Query-scriptet 
Programmeringsscript för att hämta data ur MPS-systemet och presentera det efter önskad 
mall. Exempelvis skapa lista med artikelnr, maskinnr, ställdata, cykeltid med mera 
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Bilaga 4: Avantis 
Avantis Pro är ett system för anläggningsunderhåll och används för planering och uppföljning 
av anläggningstillgångar samt inköp knutna till reservdelsförråd, förnödenheter och verktyg. 
Figur 46 nedan är en skärmdump från Avantis som visar uppföljningsdata för svarv XX211. 
 

 
Figur 46: Skärmdump Avantis, historik uppföljning 
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Bilaga 5: Mall för Pareto Med Refreshknapp 
Excel-verktyg med möjlighet att sammanställa och beräkna underhållsdata ur Avantis. 
Verktyget inkluderar steg-för-steg instruktioner hur användaren skall söka relevant data i 
Avantis till att MTBF och MTTR är beräknade. Nedan visas en skärmdump från Excel-
verktyget, se Figur 47. 
 

 
Figur 47: Skärmdump ”Mall för Pareto_Med_Refreshknapp”, uträkning av MTTR 
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Bilaga 6: MPS - Material- och produktionsstyrning 
Inom Volvo användes ett MPS-system för produktionsstyrning och 
materialbehovsplaneringen, Mapics. MPS-systemets uppgift är att: 
 

- Säkerställa så material är tillängliga för produktion och produkter kan leverans mot 
kund. 

- Upprätthålla lägsta möjliga lagernivåer. 
- Planera tillverkningsverksamheten, leveransscheman och inköpsaktiviteter. 

 
Systemet är uppbyggt genom att studera slutprodukten så kan produktionsschemat 
bestämmas, det vill säga hur många av varje sort ska tillverkas i varje period. 
Produktionsschemat kommer således att skapa behov av råmaterial för eventuella artiklar som 
ingår i slutprodukten. Systemet är beroende av ett antal parametrar för att ge ett tillförlitlig 
tids- och körsschema. Några av dessa är lagersaldo (råvaror, färdiglager och PIA), 
säkerhetslager, ledtider, ställtider och satsfrekvens. Tyvärr saknas OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) i systemet och vid behov av denna parameter görs en subjektiv bedömning 
utifrån tidigare erfarenhet. 
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Bilaga 7: Mikrodesign 
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Bilaga 8: APP 
Utveckling av MPS-systemet för tidsplanering. Systemet ger relativt bra kontroll på vilka 
maskiner som agerar flaskhalsar. Genom att utgå från dessa i dagens produktions matas 
behovet (dagens och kommande) från kund (monteringen) samt produktionsorder in i 
kalkylen för att generera en produktionsplanering. Då planeringen anpassas efter behovet kan 
det även hända att leveransförseningar blir inbakade i planeringen. Idagens fabrik användes 
APP inom planeringen för transmissionsflödet. Axel sidan menar att flödet är relativt enkelt 
och denna tidsplanering ej är nödvändig.  
 
Tyvärr är kalkyleringen helt stel och saknar möjligheten att lägg in fördelningsfunktioner för 
tider och varierande batchar, på så sätt blir beräkningen störningsfri från olyckig variation. 
Det är där emot möjligt att göra beräkningar/analyser på väl valda parametrar (”normalfall”, 
best-case, worst-case). 
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Bilaga 9: FACTS 
Metoder och verktyg för att effektivisera utvecklingen av nya/modifierade fabriker. Fokus 
ligger på konceptuell utveckling och att ´frontloada´ användandet av virtuella metoder för 
analys av kompletta fabriker. 
 
Resultat och förväntade effekter: 
50% fler analysjobb i konceptutvecklingsfasen Minska tid för simulering i 
industrialiseringsfasen med 20%. Högre precision i förutspådd prestanda för fabrikssystem. 
 
Uppläggning och genomförande: 
Tre delprojekt: 1. Abstraktion: Test, utveckling och implementering av analytiska metoder för 
abstraktion av komplexa fabrikssystem och buffertoptimering, för snabb utvärdering av 
fabrikskoncept med stöd av flödessimulering i tidiga projektfaser. 2. Input data management: 
Skapa förutsättningar för analys av fabrikskoncept genom effektiv informationshantering i 
tidiga projektfaser. Framtagning av effektiva mät- och analysverktyg i löpande produktion 
som medgör förenklad input till flödessimulering. 3. Optimering: Simuleringsbaserad 
optimering av ett stort antal fabriksparametrar, för framtagning av den mest kostnadseffektiva 
fabrikslösningen. 
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Bilaga 10: Ordertabell för 2008 års volymer 
t.v. dagsbehov, t.h. veckoplanering 
 
Tabell 9: Ordertabell efter dagsbehov 
Artikelnr Batchstr
XXXX011 6 
XXXX015 33 
XXXX014 17 
XXXX013 10 
XXXX012 15 

 

Tabell 10: Ordertabell efter veckoplanering 
Dag Artikelnr Batchstr 
1 XXXX015 40 
1 XXXX012 50 
1 XXXX013 40 
1 XXXX014 90 
1 XXXX011 40 
2 XXXX015 40 
3 XXXX015 40 
4 XXXX015 40 
4 XXXX012 50 
5 XXXX015 40 
5 XXXX013 40 
6 XXXX014 90 
7 XXXX015 40 
7 XXXX012 50 
7 XXXX011 40 
8 XXXX015 40 
9 XXXX015 40 
9 XXXX013 40 
10 XXXX015 40 
10 XXXX012 50 
11 XXXX015 40 
11 XXXX014 90 
13 XXXX015 40 
13 XXXX013 40 
14 XXXX015 40 
15 XXXX015 40 
16 XXXX015 40 
16 XXXX012 50 
17 XXXX015 40 
17 XXXX013 40 
19 XXXX015 40 
19 XXXX011 40 
19 XXXX012 50 
20 XXXX015 40 
21 XXXX015 40 
21 XXXX013 40 
21 XXXX014 90 
22 XXXX015 40 
22 XXXX012 50 
23 XXXX015 40 
25 XXXX015 40 
25 XXXX012 50 
25 XXXX013 40 
25 XXXX011 40 
26 XXXX015 40 
26 XXXX014 90 
27 XXXX015 40 
28 XXXX015 40 
28 XXXX012 50 
29 XXXX015 40 
29 XXXX013 40 
31 XXXX015 40 
31 XXXX014 90 
31 XXXX011 40 
31 XXXX012 50 
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Bilaga 11: Flödessimulering ett standardiserat arbetssätt.ppt 
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