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SAMMANFATTNING                                                              
Idag samlas mer data än någonsin in från olika aktiviteter i samhället. För att kunna genomföra 
träffsäkra analyser så måste datan som analyseras hålla en hög kvalitet. Brister kvaliteten på datan 
så uppstår fenomenet “skit in, skit ut”. Ett sätt att genomföra analyser är genom flödessimulering 
där ett datorverktyg kan användas för att simulera olika aktiviteter. Ett sätt att förbättra 
datakvaliteten är att tvätta data från datapunkter som av olika anledningar registrerats felaktigt. 
Detta är en högst subjektiv vetenskap där data kan analyseras baserat på erfarenhet hur datasetet 
tidigare sett ut, men också genom att korsreferera datapunkter från olika insamlingssystem.  
 
Den här studien har genomförts på Volvo GTO i Skövde som ett försök att hitta en metod för att 
tvätta cykeltider och stoppdata från en produktionslina samt en metod för hur datan kan förberedas 
för simulering. I den här studien avser cykeltider den tid en produkt bearbetas samt den tid det tar 
att byta produkt i maskinen. Stoppdata utgör den tid som produktionen i en maskin upphört 
oplanerat. Under studien har observationer och simuleringar skett, data har granskats och jämförts 
med verkligheten vilket tillsammans med litteraturen har analyserats för att komma fram till hur 
Volvo GTO i Skövde kan arbeta med tvättning av produktionsdata för flödessimulering. Utöver 
det har en känslighetsanalys genomförts för att ta reda på vilken data Volvo GTO bör fokusera på 
att tvätta.  
 
Känslighetsanalysen genomfördes genom ett 2" flerfaktorförsök där faktorerna var “Rensning 
Cykeltider”, “Fördelning Cykeltider”, “Rensning stoppdata” och “Gruppindelning stoppdata”. Ur 
känslighetsanalysen framkom det, med 5% signifikansnivå, att “Rensning stoppdata”, 
“Gruppindelning stoppdata” och samspelet mellan dessa är de faktorer med störst påverkan.   
 
Det har lett till att författarna av denna studie föreslår en tvättningsmetod för flödessimulering 
bestående av tre moment, där fokus bör ligga på stoppdata:  

• Datagranskning 
• Datarensning  
• Simuleringsförberedande 

Först bör data granskas mot bakgrund av den givna produktionslinans förutsättningar. Här kan 
egenskaper hos datan så som längd, tidpunkt och mönster användas för att bedöma datans kvalitet. 
Sedan bör felaktiga datapunkter plockas bort ur datasetet, misstänkt felaktiga kan lämnas kvar eller 
tas bort.  Slutligen bör datan förberedas för simuleringen, vilket innebär att en fördelning som är 
representativ för datan anges utifrån de förutsättningar som finns i det valda 
simuleringsprogrammet. 
  



ABSTRACT                                                                            
 As of today, more data than ever is collected from various activities in society. Data quality is a 
prerequisite for accurate data-analyses. Lacking data quality inevitably leads to the well-known 
phenomenon “garbage in, garbage out”. One type of data driven analysis is flow simulation, where 
different activities can be simulated with the aid of computer tools. A way of improving data-
quality is data cleaning, where dirty data is removed. Dirty data is data that contains errors from 
various sources. Data cleaning is subjective by nature and relies on experience from known 
datasets, but also on cross-examination with other sources. 
 
This study was conducted at Volvo GTO in Skövde, in an attempt to find a method for data 
cleaning of cycle times and stop data from a production line, as well as a method for how the data 
should be prepared for flow simulation. In this study a cycle time is defined as the time for 
processing a product added with the time for exchanging the product. Stop data is time where the 
production has ceased unplanned. The study is based on observations, interviews and simulations. 
Data has been examined and compared to the reality of the production line, which together with 
the literature was analyzed. Based on this, general guidelines were created for how Volvo GTO in 
Skövde can utilize data cleaning as a tool for flow simulation. In addition to this, a sensitivity 
analysis was conducted to find the most important factors of data cleaning for flow simulation. 
 
The sensitivity analysis was conducted as a multi factorial experiment with a 2"-design. The tested 
factors were: “Cleaning cycle times”, “Distribution cycle times”, “Cleaning stop data” and 
“Number of stop-groups”. The results of the sensitivity analysis showed that “Cleaning stop data”, 
“Number of stop-groups” and the interaction between had significant effect on the model. 
 
This led the authors of this study to propose a method for data cleaning consisting of three 
elements: 

• Data examination 
• Data removal 
• Preparation for flow simulation 

As a first step the data should be examined with the properties of the production line in mind. 
Elements of the data such as length, point in time and patterns can be utilized to assess the quality 
of the data. Incorrect data points should be removed while questionable ones could be either 
removed or left unaltered. Lastly, the data should be prepared for simulation, where a distribution 
that both is available in the simulation program and is representative for the data should be used. 

  



TERMINOLOGI                                                                     
Automatiska processer: Produktionsaktivitet där större delen av aktiviteten är automatiserad. 
Även om det kan krävas att en person startar aktiviteten. 
 
Cykeltid: Den tid det tar från att en produkt “anländer” i en maskin tills att nästa gör det. Mer 
specifikt består en cykel av två tider: producing och partchange. Dessa två utgör i kombination en 
cykeltid, där ingen väntan inkluderas. 
 
Erlangfördelning: Specialfall av Gammafördelning med ett positivt heltal som shape-parameter. 
 
Fördelningsfunktion: Engelskans “distribution”. Det vill säga en fördelning som till exempel 
Normalfördelning, gammafördelning eller liknande.  
 
Kontrollbord: Plats där kvalitetskontroll av detalj sker. 
 
Lägesmått: Mått såsom medelvärde, typvärde och median 
 
Manuell process: Produktionsaktivitet där större delen är manuell.  
 
Mean Time Between Failure (MTBF): Den genomsnittliga tiden mellan att stopp inträffar. 
 
Mean Time To Repair (MTTR): Den genomsnittliga tiden för att åtgärda ett stopp, det vill säga 
snittstopptiden. 
 
Part change: Den tid det tar för portalen att byta produkten i maskinen så att bearbetning av nästa 
kan påbörjas. 
 
Outlier: Ett värde som ligger onormalt långt från andra värden från samma population 
 
Portal: Utrustning för intern transport mellan operationer på en produktionslinje.  
 
Producing: Den tid den faktiska bearbetningen tar. 
 
Produktionslinan:  Den specifika produktionslina som studerats. 
 
Rådata: Obehandlade signaler från maskin, dock omskrivna från 8-bitars kod. 
 
Smutsig data: Felaktig data 
 



Spridningsmått: Mått på hur data är spridd i ett dataset så som standardavvikelse. 
 
Stopptid: Tiden från att produktionen i en maskin stannar tills att den påbörjas igen. 
 
Tillgänglighet (T): Ett mått på tillgänglighet som beskriver hur stor del av den totala 
produktionstiden en operation är tillgänglig. 
 
Uppföljningssystem: System som samlar in data från produktionen. 
 
Variant: Olika versioner av samma produkttyp. 
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1 INTRODUKTION                                                                                                                                           
I detta avsnitt presenteras en introduktion till studien, följt av bakgrundsinformation om 
fallföretaget, studiens syften, forskningsfrågor och avgränsningar. Avslutningsvis presenteras de 
sekretesskrav studien har beaktat.  

1.1 Bakgrund 
Den tekniska utvecklingen under 1900-talet revolutionerade möjligheten att föra över och lagra 
kunskap. Kanske allra viktigast i denna revolution var internets frammarsch i slutet på 1990-talet. 
Detta har mynnat ut i en samtid där mängden data som genereras har tagit oanade proportioner.  
År 2011 skapades eller kopierades 1.8ZB data (Chen, Mao & Liu, 2014) och under 2016 
genererades lika mycket data som det gjorts under mänsklighetens historia fram till 2016. (Helbing 
et al, 2019). International Data Corporation förutspår att denna datamängd kommer att växa till 
175 ZB år 2025 IDC (2017). Detta är vad som brukar benämnas som Big Data, data av denna 
magnitud ställer hårdare krav på analys jämfört med traditionella dataset (Chen, Chiang & Storey, 
2012). 
  
Följaktligen har datainsamling blivit en central del för många organisationer (Liu, Shah, & Jiang, 
2004; Hernández & Stolfo, 1998; Hellerstein, 2008). I en studie om Industri 4.0 av PwC (2016) 
svarade 83% av respondenterna att de förväntar sig att data kommer ha en stor påverkan på 
beslutsfattande om 5 år. Insamlad data kan användas i en lång rad analyser vilka kan vara kritiska 
för organisationens verksamhet. Felaktig och avvikande data kan försvåra användningen av och 
förvränga resultatet av analyser, detta får som konsekvens att datakvalitet blir av särskild vikt (Liu, 
Shah, & Jiang, 2004; Hernández & Stolfo, 1998; Hellerstein, 2008). 
  
Ur ett produktionsperspektiv är en sådan datadriven analys flödessimulering. Simulering kan 
beskrivas som en representation av en process eller system i syfte att utföra experiment eller 
utvärdera flödet. Flödessimulering bidrar med många fördelar ur ett produktionstekniskt 
perspektiv där en av de mest signifikanta är att den kan genomföras utan att göra faktiska ändringar 
i det verkliga systemet (Klingstam & Gullander 1999). Den huvudsakliga anledningen till 
användningen är att stödja beslutsfattande (Seila, 1998). En simulering kan dock inte kompensera 
för indata som innehåller fel (Shannon, 1998). Den gamla klichén “skit in - skit ut” förblir således 
högst aktuell inom simulering. 
  
Data som innehåller fel kallas inom litteraturen ofta för smutsig data (Rahm & Do 2000; 
Hellerstein, 2008). Förekomsten av smutsig data kan förvränga resultatet av olika analyser, som i 
det här fallet med produktionssimulering. Det finns således ett behov av en metod för att rensa ut 
smutsig data, inom litteraturen går det ofta under namnen, data - cleansing, scrubbing eller 
cleaning. Dessa metoder går ut på att först identifiera smutsig data för att sedan, om möjligt, 
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eliminera den ur dataset (Liu et al., 2004; Hernández & Stolfo, 1998; Hellerstein, 2008). Det finns 
således mycket forskning på området datatvätt (Chu, Ilyas, Krishnan & Wang, 2016), men i en 
simuleringskontext är området fortsatt outforskat. Det råder speciella förutsättningar för 
simulering, Law (2013) menar att en simulering måste ta hänsyn till slumpmässiga variationer. 
Därför menar Law (2013) att indatan måste beskrivas som en fördelningsfunktion (Eng. 
distribution). Detta går även i hand med hur flertalet simuleringsprogram är uppbyggda, vilka 
kräver att processer beskrivs av någon typ av fördelningsfunktion.  

1.2 Fallstudien 
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner 
och marin- och industrimotorer. Den här studien är genomförd vid Volvo Powertrain i Skövde, 
vilket är en del av Volvo Group Trucks Operations (GTO) som ansvarar för all produktion av 
koncernens motorer, växellådor samt lastbilar. Volvo Powertrain i Skövde, hädanefter kallat 
“Volvo”, tillverkar tunga dieselmotorer och tillhörande komponenter som levereras till 
Volvokoncernens fabriker i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Indien. Produktionen är 
uppdelad i tre produktionsprocesser: gjutning, bearbetning och montering. 
  
Vid Volvo används flödessimulering som ett produktionstekniskt verktyg för att t.ex. identifiera 
flaskhalsar och ge underlag till förbättringsförslag för produktionsflöden. I dagsläget pågår arbetet 
med att konstruera modeller av produktionsflöden. Tanken är att utvidga kompetensen så att 
produktionstekniker lättare skall kunna använda flödessimulering som ett produktionstekniskt 
hjälpmedel. För att underlätta arbetet med att konstruera modellerna och genomföra analyser i dem 
vill Volvo kunna använda sig av befintlig data från de uppföljningssystem som finns på plats.  
 
Det finns flera uppföljningssystem där stora mängder produktionstekniska data har samlats in över 
tid. Det har dock visat sig att den här datan innehåller fel vilket förhindrar att den används direkt 
som indata till flödessimulering. Dessa fel härstammar från de etablerade processerna för 
insamling av data och kan te sig som direkta felaktigheter där stopp registrerats även om maskinen 
arbetar eller att en cykeltid fortsätter även om detaljen lämnat processen. Det faktum att 
produktionen består av de tre distinkta processerna gjutning, bearbetning och montering bidrar till 
problemets komplexitet. Detta då varje process har unika egenskaper vad gäller cykeltider och 
stopptider. Varje process består i sin tur av flera olika produktionslinor. Även varje unik operation 
i en produktionslina uppvisar säregna egenskaper. 
  
Att beskriva dessa egenskaper är vitalt för simuleringens validitet. Som nämnt i bakgrunden måste 
indatan även beskrivas med en fördelningsfunktion. Detta får, i kombination med de felaktigheter 
som finns, konsekvensen att användandet av befintlig data från uppföljningssystemen måste 
föregås av en rigorös analys av indatan. Detta är inte förenligt med Volvos vision om att 
produktionstekniker lättare ska kunna dra fördel av simulering.  
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Det finns tankar om att i framtiden ta fram ett nytt system för att samla in data, men inga konkreta 
planer på när det ska ske eller hur det ska genomföras. Ett nytt system skulle kunna integrera alla 
de funktioner som finns utspridda idag, och potentiellt åtgärda de brister som finns vad gäller 
datans validitet. Även om andra system kan implementeras i framtiden så finns det ett behov av 
att kunna genomföra simuleringar med det nuvarande systemet.  Den här studien ämnar därför att 
ta fram en metod för att identifiera och eliminera smutsig data, så datan kan användas vid 
flödessimulering. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en metod för tvätt av insamlad data från produktionen, samt att ta 
fram generella riktlinjer för hur fördelningsfunktioner kan approximeras. Detta leder till en modell 
för hur Volvo ska arbeta med datatvätt för flödessimulering. Utöver detta syftar även studien till 
att genomföra en känslighetsanalys av hur olika typer av datatvättning påverkar flödessimulering. 

1.4 Forskningsfrågor 
1.      Hur kan felaktigheter i data från uppföljningssystemen hittas? 
2.      Hur kan felaktigheter som hittats i datan hanteras? 
3.      Hur kan en fördelningsfunktion som beskriver datan hittas? 
4.      Hur påverkar olika typer av datatvättning flödessimulering? 

1.5 Avgränsningar 
● Studien kommer inte att undersöka hur felaktigheter i datan kan undvikas utan endast 

undersöka hur data kan tvättas.  
 
Att sträva efter att åtgärda rotorsaken till problemet, i det här fallet bristerna i mätningen, är 
naturligtvis god praxis. I det här fallet bidrar dock mängden av olika uppföljningssystem och deras 
unika förutsättningar till att ett sådant projekt blir väldigt omfattande. Därför kommer ingen analys 
av hur data skulle kunna samlas in på ett bättre sätt genomföras. 
 
● Studien kommer att genomföras på en produktionslina som är en del av 

produktionsprocessen bearbetning hos Volvo GTO i Skövde. 
 
Anledningen till att endast en specifik produktionslina studeras är tvåfaldig. Dels är 
produktionslinan en av de kortare linorna och producerar endast en variant. Således uppvisar 
produktionslinan mindre komplexitet jämfört med andra linor, vilket är en fördel i 
simuleringsarbetet. Utöver det har produktionslinan inte genomgått några större förändringar 
under senare tid. Detta ger en kontinuitet i den insamlade datan och minskar risken att förändringar 
i produktionslinan påverkar analysen. 
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● Den produktionsdata som kommer att tvättas är enbart cykeltider och stoppdata. 

 
Även om uppföljningssystemen samlar in ytterligare data är syftet med studien att ta fram en metod 
för datatvätt specifikt för indata till flödessimulering. Då cykeltider och stoppdata bedöms vara de 
enskilt mest signifikanta parametrarna för att beskriva ett system i en simulering avgränsas studien 
till dessa två. 
  
● Studien kommer endast behandla automatiska operationer på produktionslinan och ej ta 

hänsyn till manuella operationer. 
 
Lejonparten av den studerande produktionslinan består av automatiserade operationer, de enstaka 
manuella stationerna är inte uppkopplade till det uppföljningssystem som mäter cykeltider och 
stoppdata. Således kommer dessa bortses från i den här studien. 
 

• Studien kommer endast att undersöka metoder som går att applicera i det 
simuleringsprogram som studien använder. 

 
För att kunna genomföra en analys och skapa värde för fallföretaget avgränsas studien till metoder 
som går att använda i simuleringsprogrammet FACTS Analyzer (FACTS).  

1.6 Sekretess  
För att uppfylla Volvos sekretesskrav har vissa åtgärder vidtagits: 
 

• Namnet på den undersökta produktionslinan och vilken produkt som tillverkas på 
produktionslinan finns inte med i rapporten. Produktionslinan kallas därför enbart 
produktionslinan i studien.  

• De officiella namnen på de olika operationerna har ändrats till enbart ett nummer.  
• Datumstämplar på insamlad data har förvrängts.  
• Viss data har utelämnats. 

 
Utöver dessa punkter har studien skickats till handledare på Volvo för genomläsning minst 10 
dagar innan respektive inlämning till LTU för att säkerställa att ingen sekretessbelagd information 
sprids.  
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2 METOD                                                                             
I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt, val av forskningssyfte, forskningsstrategi 
och forskningsmetod. Vidare presenteras även vilka data som samlats in, på vilket sätt den samlats 
in och var ifrån den samlats in. Slutligen presenteras även en analysmetod tillsammans med de 
åtgärder som gjorts för att höja studiens reliabilitet och validitet.  

2.1 Tillvägagångssätt 
Figur 1 beskriver studiens tillvägagångssätt samt i vilken följd studiens olika delar har genomförts. 
Tillvägagångssättet har varit ett rakt flöde fram till analys av data, där har flera varv gjorts i analys 
av data, datatvättning och simulering innan studien kunde fortgå till känslighetsanalys. Ur figur 1 
kan det också utläsas att simuleringen haft en stor del i arbetet, både vid uppstarten av arbetet men 
också inför känslighetsanalysen. Tabell 1 är en överblick över studiens samtliga metodval. 
 
Tabell 1. Studiens metodval 

 

Metod Val 
Forskningssyfte Explorativ 
Forskningsstrategi Fallstudie 
Forskningsansats Abduktiv 
Datainsamling Kvantitativ och kvalitativ 
Urvalsgrupp Bekvämlighet- och snöbollsurval 
Analysmetod Kvantitativ och kvalitativ 
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Figur 1. Studiens tillvägagångssätt 
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2.2 Forskningssyfte 
Valet av forskningssyfte baseras oftast på forskarens kunskaper inom det område som ska studeras 
(Patel & Davidson, 2011). Är det specifika forskningsområdet okänt menar Saunders, Lewis och 
Thornhill (2007) att en explorativ studie kan vara fördelaktig. Den här studiens forskningsfrågor 
kretsar kring att öka förståelsen för hur felaktig data kan identifieras och tvättas, samt hur detta 
påverkar simuleringsresultatet. Även om datatvätt är ett relativt väl utforskat område (Chu et al., 
2016) så är det i en simuleringskontext outforskat och även okänt för författarna. Således kan 
studiens riktning komma att ändras i takt med nya insikter. Enligt Saunders et al., (2007) är just 
flexibilitet och möjligheten till förändring den explorativa studiens fördelar.  Följaktligen lämpar 
sig ett explorativt syfte väl till den här studien.   

2.3 Forskningsstrategi 
Enligt Saunders et al., (2007) krävs en tydlig forskningsstrategi för att lyckas svara på 
forskningsfrågorna. En fallstudie passar som forskningsstrategi till en frågeställning av “hur” och 
“varför” karaktär (Yin, 1994). För att svara på frågor av den karaktären, vilka den här studiens 
forskningsfrågor är, så krävs oftast att problemet studeras över längre tid vilket är passande för en 
fallstudie. Vidare passar en fallstudie när flera nutida händelser som sker samtidigt undersöks, där 
information hämtad från flera källor används så som intervjuer, observationer och dokument (ibid). 
Denna studie kommer att undersöka det specifika fallet om att tvätta Volvos data. Datan kommer 
att hämtas från flera olika källor och studeras över lång tid. Därför väljs fallstudie som 
forskningsstrategi. 

2.4 Abduktiv metod 
Studien har nyttjat både en induktiv och en deduktiv metod, benämnt en abduktiv metod medför 
detta att fördelarna med båda kan nyttjas (Saunders et al., 2007). Detta betyder i praktiken att 
studien både har undersökt etablerade metoder och genomför empiriska undersökningar. Enligt 
Johansson (2013) bör abduktiv metodik användas då det finns en begränsad tillgång till data där 
datan oftast är ofullständig. Cykeltider och stoppdata studerades för att bestämma de 
grundläggande förutsättningarna för tvättning av indata, vilka sedan applicerades på de metoder 
för datatvätt som funnits i litteraturen. Detta prövades slutligen deduktivt med hjälp av en 
känslighetsanalys där simulering användes som ett verktyg. Således har metodiken skiftat löpande 
under studiens gång (Saunders et al., 2007), denna process visas i Figur 2. 
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Figur 2. Den abduktiva processen. 

2.5 Datainsamling 
Studien har främst använt sig av kvantitativ automatgenererad data från Volvos 
uppföljningssystem. Det är denna data som studien syftar till att tvätta. För att genomföra studien 
krävdes ytterligare datainsamling av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Således utökades 
studiens datainsamling till att även innefatta intervjuer, en litteraturstudie, en arkivstudie samt 
observationer. Samtliga fem insamlingsmetoder redovisas nedan. 

2.5.1 Kvantitativ insamling 
Den kvantitativa datan har inhämtats från de olika uppföljningssystem som är i bruk. Data som 
finns att tillgå i dessa system är av flertalet olika typer. Även om studien avgränsades till att endast 
tvätta stoppdata och cykeltider samlades andra typer av data in. De olika typerna av kvantitativ 
data och deras respektive syfte samt källa redovisas nedan i Tabell 2. 
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Tabell 2. Typer av kvantitativ data med källa 

Data Syfte Källa 
Cykeltider Tvättas DUGA 
Stoppdata Tvättas DUGA/VMMS 
Produktionstid Indata simulering CAL 
Antal producerade Validering av simulering TnT 
Tillgänglighet Komplement tvättning DUGA 
“Comlink Down” Komplement tvättning DUGA 

 
Det fanns flera anledningar till att annan data också samlades in. Produktionstiden är en viktig typ 
av indata för att kunna utröna hur länge simuleringen ska köras vid validering. Antal producerade 
används som responsvariabel vid känslighetsanalysen. Tillgänglighet och comlink down har 
använts för att kunna genomföra tvättningen. Då alla dessa typer av data står i nära relation till 
varandra är det väsentligt att de kommer från samma tidsperiod. Här har ett längre tidsintervall 
använts i enlighet med Volvos praxis. Det långa tidsintervallet gav fördelen att ett större dataset 
kunde användas i analysen.  

2.5.2 Kvalitativ insamling 
Litteraturstudie  
Den teoretiska referensramen har baserats på data från artiklar publicerade i akademiska journaler 
och böcker. I sökandet efter dessa artiklar har främst sökmotorn Google Scholar nyttjats, 
komplettering har skett via biblioteket på Luleå tekniska universitets egen databas. I Tabell 3 nedan 
presenteras de sökord som tillämpats, enskilt eller i kombination, i sökningarna.  
 
Tabell 3. Litteraturstudiens huvudsakliga ämnen med respektive sökord 

Ämne Sökord 
Datatvätt “Data Cleaning” “Data Cleansing” “Quantitative” 

“Statistical” “Manufacturing”  
“Data Quality” “Outlier Detection” 

Robust Statistics “Robust Statistics” “Outlier Detection”  
Simulering “Simulation” “Manufacturing” “Production” 
Fördelningsfunktions anpassning “Distribution fit” “Probability distribution” “Distribution 

production” 
Känslighetsanalys “Sensitivity Analysis” “Conjoint Analysis” “Design of 

Experiments” “Simulation” 
 
Resultaten har sorterats efter antalet citeringar, och har givits plats i den teoretiska referensramen 
baserat på dess relevans för den här studien. Då simuleringsaspekten av studien endast berör 
området simulering av producerande industri, har dokument från konferenser relaterat till detta 
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inkluderats. Särskilt Winter Simulation Conference förekommer frekvent i den teoretiska 
referensramen. 
 
Arkivstudie 
För att genomföra nulägesbeskrivningen användes Volvos intranät. Information och 
dokumentation om respektive uppföljningssystem har hämtats från intranätet. På samma sätt har 
metod för simulering och nuvarande tillvägagångssätt vid hantering av indata inhämtats. Då det 
förekommit känslig information bland dessa dokument, har informationen presenterats på ett 
sådant sätt att innehållet i nulägesanalysen inte bryter mot den sekretessöverenskommelse som 
studien förhåller sig till.  
 
Observationer 
För att genomföra simuleringen har produktionens beteende på produktionslinan observerats. 
Exempel på simuleringsobservationer är beteendet hos kontrollbord och buffertar för 
produktionslinan. Dessa har gjorts för att kunna beskriva beteendet på en resonabel detaljnivå i 
simuleringen. Vidare har även observationer nyttjats att bekräfta eller avfärda misstänkta 
felaktigheter i datan. 
 
Intervjuer  
Med anledning av studiens explorativa syfte och fallstudiekaraktär har intervjuer varit av 
semistrukturerad karaktär (Saunders et al., 2007). Totalt sett har 3 semistrukturerade intervjuer 
genomförts, dessa intervjuer finns bifogade i bilagor. Två av dessa intervjuer har genomförts med 
produktionspersonal i syfte att skapa en bild över vilka felaktigheter som förekommer i den 
kvantitativa sekundärdatan. En intervju har även genomförts med simuleringspersonal för att 
undersöka hur Volvo idag behandlar data för flödessimulering. 
 
Som ett komplement till detta har flertalet intervjuer av en mer informell karaktär genomförts 
löpande under studiens gång. Dessa har genomförts med personal på simuleringsavdelningen samt 
produktionspersonal, med det primära syftet att specificera det studerade problemområdet och 
förklara eventuella oklarheter. Detta tillät respondenten att på ett friare sätt styra samtalet i relation 
till de områden som berördes (Saunders et al., 2007). 
 
De semistrukturerade intervjuerna har, då respondenten tillåtit det, spelats in i enlighet med vad 
litteraturen rekommenderar (Patel & Davidson, 2011; Saunders et al., 2007; Ejvegård, 2003). 
Samtliga respondenter tillät inspelning vilket medförde att anteckningar direkt vid intervjutillfället 
blev av mindre vikt, ett större fokus kunde istället läggas på att genomföra intervjuerna. Samtliga 
intervjuer har efter inspelning transkriberats, och varje respondent har getts möjligheten att granska 
det transkriberade materialet. I enlighet med god etikett vad gäller etik har samtliga 
respondenternas identiteter behandlats konfidentiellt (Saunders et al., 2007; Ejvegård, 2003). 
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2.6 Urval 
Den kvalitativa datan utgjorde främst ett stöd till att tolka den kvantitativa datan.  Enligt David 
och Sutton (2016) är ett snöbollsurval lämpligt att användas då nya frågor och insikter kommit 
fram efter en intervju. Det leder till att nästa intervjuobjekt väljs utifrån föregående intervju. I den 
här studien har intervjuobjekten valts via ett snöbollsurval för att få svara på specifika frågor 
angående den kvantitativa datan. David och Sutton (2016) nämner också att snöbollsurval kan vara 
praktiskt när studien blir mättad och får en hög validitet i en viss fråga. Då den kvalitativa datan 
är ett sätt att komplettera och förstå den kvantitativa så anses studien mättad när frågan är besvarad. 
  
Frågorna anpassades då olika personer antogs ha olika sakkunskaper och då kunde komplettera 
den kvantitativa datan på olika sätt. Antagandet om vem som besatt vilken kunskap gjordes utifrån 
deras position inom Volvo. Vidare intervjuades personer baserat på rekommendationer av antingen 
studiens handledare hos Volvo eller ett tidigare intervjuobjekt, vilket är en typ snöbollsurval. 
Endast personer på Volvo i Skövde intervjuades, vilket kan klassas som ett bekvämlighetsurval. 

2.7 Analysmetod 
Studien har analyserat både kvantitativ och kvalitativ data. Analysmetoden har således varit 
tvåfaldig (Yin, 2009), anledningen till detta är att den kvantitativa datan behövde kompletteras 
med kvalitativ. I huvudsak är dock analysmetoden kvantitativ. Vidare kan analysmetoden 
beskrivas som tre separata delar: 
 

1. Granskning och rensning av data 
2. Simuleringsförberedande 
3. Känslighetsanalys 

 

2.7.1 Granskning och rensning av data 
Det första steget i analysen är att genomföra en undersökning av mätvärdena. Är mätvärdena 
rimliga, dvs beter sig maskinerna på det här sättet och är mätvärdena korrekta. Således kan det här 
steget av analysen sägas kretsa kring att identifiera datapunkter som inte beter sig som resterande 
data. Misstänka mätvärden har undersökts, där flera källor har använts för att bestämma deras 
äkthet. Studien har nyttjat intervjuer med produktionspersonal, andra uppföljningssystem samt 
observationer för att klassificera datapunkter. De mätvärden som bekräftades vara felaktiga 
rättades till, togs bort eller lämnades kvar.  
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2.7.2 Simuleringsförberedande 
För att kunna använda datan i en simuleringsmiljö krävs det att cykeltiden är förklarad som en 
fördelningsfunktion. Här har den statistiska programvaran Minitab 18 använts. För att hitta en 
fördelningsfunktion användes i första steget Minitabs funktion “Individual Distribution 
Identification” (IDI). De fördelningar som Minitab testar via denna funktion är: 
 

• Normal 
• Box-cox transformation 
• Lognormal 
• 3-Parameter Lognormal 
• Exponential 
• 2-Parameter Weibull 
• Smallest Extreme Value 
• Gamma 
• 3-Parameter Gamma 
• Logistic 
• Loglogistic 
• 3-parameter loglogistic 

 
När IDI utförs så testas datasetet mot nollhypotesen (Minitab, u.å.): 
 

#$: Datan följer fördelningsfunktionen (1) 
 
Ett p-värde används som ett mätvärde mot nollhypotesen där ett lägre p-värde är ett starkare bevis 
på att datan inte följer fördelningsfunktionen. I den här studien används signifikansnivån 5%, 
vilket enligt Nickerson (2000) är en tillräckligt låg signifikansnivå för att kunna ta beslut med hög 
säkerhet. Hypotesprövningen blir då:  
 

P	 ≤ 	α: Datan följer inte fördelningsfunktionen (Avfärda #$ ) (2) 
 
Om p-värdet är mindre eller lika med signifikansnivån så avfärdas nollhypotesen och slutsatsen 
blir att datan inte följer fördelningsfunktionen.  
 

P	˃	α: Kan inte dra slutsatsen att datan inte följer fördelningsfunktionen. 
(Misslyckas att avfärda #$) 

 

(3) 
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Om p-värdet är högre än signifikansnivån så avfärdas inte nollhypotesen. Det finns inte tillräckligt 
bevis för att datan inte följer fördelningsfunktionen. Ett antagande att datan följer 
fördelningsfunktionen kan då göras. Om IDI hittar en fördelningsfunktion som passar så används 
denna. De gånger en fördelning inte kan bestämmas genom hypotesprövning så användes ett 
histogram för att bestämma fördelningen. Det gjordes grafiskt med hjälp av Minitabs funktion att 
applicera en fördelning på ett histogram. Med den funktionen valdes först vilken fördelning som 
skulle appliceras och sedan anpassade Minitab parametrarna. 

2.7.3 Känslighetsanalys 
Studiens känslighetsanalys grundar sig i Kleijnens (1998) definition av känslighetsanalyser inom 
simulering:” the systematic investigation of the reaction of the simulation responses to extreme 
values of the model's input or to drastic changes in the model's structure”. Detta kan genomföras 
med hjälp av flerfaktorförsök (ibid.). Således användes flerfaktorförsöket endast för att svara på 
vilka aspekter av tvättningen som har påverkan på simuleringen, och inte för att optimera 
resultatet. Fyra faktorer testades på två nivåer med en 2"försöksplan. Ett fullt faktorförsök valdes 
baserat på att samspelseffekter kunde ha påverkan. Således har 16 koncept testats där tio 
replikationer har genomförts för varje koncept, med antalet producerade som responsvariabel. 
Programvaran Design Expert användes för att genomföra samtliga analyser av resultaten.  
 
Val av faktorer 
De tvättningsmetoder som har testas har delats upp i fyra faktorer med en hög och en låg nivå 
enligt Tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4. Faktorer med tillhörande nivåer 

Faktor -1 +1 
Rensning Cykeltider (A) Ingen rensning Mycket rensning 
Fördelningar Cykeltider (B) Konstant fördelning Normalfördelning 
Rensning Stoppdata (C) Volvos rensning Utökad rensning 
Gruppindelning Stoppdata (D) 5 grupper  2 grupper 

 
Faktorerna valdes baserat på att cykeltider och stoppdata har skilda egenskaper. Nivåerna är satta 
på ett sådant sätt att de är distinkt åtskilda (Hair, Black, Babin, Andersson & Tatham 2009; 
Kleijnen, 1998). I stora drag är de låga nivåerna baserade på hur Volvo tvättar datan idag, medan 
de höga nivåerna innebär en utökad tvättning alternativt en förändring av hur fördelningar används 
i simuleringen. Nivån “mycket rensning” innebär att många extremvärden har tagits bort ur 
datamängden medan ingen rensning innebär att datamängden är orörd. En normalfördelning har 
använts som den höga nivån för A på samtliga operationer. Huvudsyftet med den höga nivån är att 
introducera slumpmässiga variationer och inte att testa hur användandet av ”rätt” 
fördelningsfunktion påverkar simuleringen.   
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2.8 Studiens Kredibilitet 
En studies trovärdighet och resultat måste diskuteras och dess kvalitet granskas. Proaktiva åtgärder 
måste utformas i förväg för att säkerställa att studiens design är pålitlig. Studiens design är således 
av stor vikt för att öka kredibiliteten (Saunders et al., 2007). Därmed understryker Saunders et al. 
(2007) vikten av de två designelementen validitet och reliabilitet. 
 
Reliabilitet 
David och Sutton (2016) menar att en studie har hög reliabilitet om studien får samma resultat om 
den upprepas.  För att öka reliabiliteten har studiens genomförande dokumenterats noggrant, vilket 
enligt Yin (1994) är ett sätt att öka reliabiliteten av en fallstudie. Studiens intervjuer är 
problematiskt ur ett reliabilitetsperspektiv då respondenter kan tendera att ge de svar som 
intervjuaren söker, så kallat “response bias” (Yin, 2009). Den här studien är dock inte enbart 
baserad på primärdata från intervjuer. Istället har data från flera källor nyttjats, så kallad 
triangulering. I genomförandet av en triangulering är det av vikt att säkerställa att även en 
konvergens av datan uppnås, det vill säga att flertalet källor används för att nå samma slutsats 
(Yin, 2009). Ett typexempel på hur detta ter sig i den här studien är att den kvantitativa datan tyder 
på att en datapunkt är felmätt, varpå intervjuer/observationer/dokumentstudie nyttjas för att utröna 
om en felmätning skett.   
 
Validitet 
David och Sutton (2016) beskriver validitet som matchningen mellan data och verklighet. De 
menar att vid en god validitet så stämmer datan överens med verkligheten. Vidare delar de in 
validitet i intern och extern. Intern validitet syftar på om datan speglar det verkligenheten i form 
av vad intervjuobjekt menar, inte enbart vad de säger. Extern validitet handlar om hur 
generaliserbar datan är. 
 
I egenskap av en fallstudie har den här studien samlat in data baserat på subjektiva bedömningar, 
vilket är en av svagheterna med just fallstudier (Yin, 2009).  För att minska risken att författarnas 
bedömningar bidrar till en diskrepans mellan det som undersöks och studiens faktiska syfte har ett 
snöbollsurval baserat på rekommendationer från handledare på Volvo och tidigare intervjuobjekt 
använts. Som diskuterat tidigare har datainsamlingen triangulerats, vilket ytterligare bidrar till en 
förbättrad validitet (Yin, 2009). 
  
Vad gäller intern validitet påpekar Yin (2009) att det främst är vitalt för explanatoriska studier, 
dock har vissa åtgärder för en ökad intern validitet vidtagits. Dessa kretsar främst kring de 
intervjuer som genomförts. Den information som framkommit under intervjuer har granskats 
genom samtal med handledaren på Volvo. Vidare har intervjuobjektet i samtliga fall getts 
möjlighet att granska det transkriberade intervjumaterialet. Detta minskar risken för missförstånd 
i intervjuprocessen. Dock uppkommer risken att ett intervjuobjekt i efterhand ändrar sina svar, och 
på det sättet förvränger den egentliga bilden. 
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Den här studien har i egenskap av en fallstudie fokuserat på det specifika problemet med smutsig 
data på Volvo. Vidare har problemområdet avgränsats ytterligare till den specifika 
produktionslinan. Således råder inte goda förutsättningar för att uppnå en god extern validitet.  Att 
samma uppföljningssystem används på resterande produktionslinor stärker studiens 
generaliserbarhet. Ytterligare ett problem för den externa validiteten visar sig när blicken riktas 
utanför Volvo. Även om andra organisationer nyttjar maskiner av liknande typer, är det inte 
möjligt att anta att deras mätprocesser är utformade på samma sätt. Då studien inte har någon insikt 
i externa organisationers verksamheter bedöms studiens externa validitet som svag. 

2.9  Metod Simulering  
För att genomföra simuleringen har en anpassad version av Volvos egen process för framtagning 
av flödessimuleringsmodeller använts. I mångt och mycket är detta en induktiv metod där man 
utgår från verkligen för att konstruera en modell. Studien har haft produktionslinan som 
utgångspunkt för simuleringsarbetet. I Figur 3 nedan presenteras ett flödesschema vilket ger en 
överblick av processen för att konstruera modellen. 

 
 
Figur 3. Processen för framtagning av simuleringsmodell 

I studien fyller simuleringen i huvudsak två funktioner, dels bidrog den till författarnas förståelse 
för simuleringsprogrammet och dess indata, dels användes modellen för att genomföra en 
känslighetsanalys. Gemensamt för dessa är att författarna agerade både beställare och genomförare 
av simuleringen. Med utgångspunkt i en initial sketch togs en konceptmodell fram. Modellen är 
en förenklad version av det studerade flödet och innehåller följande komponenter: 
 

• Objekt (operationer, buffertar etcetera) 
• Flöden 
• Logik 

  



16 
 

Dessa är de delar som bedömts vara nödvändiga för att modellen skulle kunna användas till arbetet. 
Det är även i det här skedet som nödvändig indata bestäms. Den konceptuella modellen utökades 
sedan med den indata som framkommit under datainsamlingsfasen. Processen var iterativ där 
ytterligare indata inhämtats flera gånger för att färdigställa modellen. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM                                             
I detta avsnitt presenteras den litteratur som varit relevant för att uppnå studiens mål. 
Inledningsvis presenteras teorier som rör uppkomsten och åtgärder för smutsig data. Vidare 
presenteras litteratur om hur simulering kan användas och vilka möjligheter och hinder det finns 
med simulering.  

3.1 Bakomliggande orsaker till smutsig data 
Det finns olika typer av smutsig data, ett exempel på detta är smutsig kvantitativ data.  Kvantitativ 
data kan bestå av enkla uppsättningar siffror men även vara uppbyggt i flera dimensioner. Data 
kan vara uppmätt över tid och kräver att samma enhet används över samtlig data (Hellerstein, 
2008). Liu et al. (2004) beskriver att bakomliggande orsaker till smutsig kvantitativ data kan vara 
sensorstörningar, processtörningar, dåligt underhåll av mätinstrument eller mänskliga faktorer. 
Hellerstein (2008) beskriver fyra kategorier av bakomliggande orsaker, dessa fyra är: 
  

• Inmatningsfel: I de fall där data matas in i databaser för hand är det vanligt att 
felstavningar eller missförstånd leder till smutsig data. En annan orsak kan vara att 
databasen kräver att ett specifikt fält fylls i, och att personen som ansvarar för det inte har 
tillgång till den information som behövs. I dessa fall är det vanligt att ett standardvärde 
eller ett värde som antas vara rimligt matas in. 

• Mätningsfel: I de fall data avser att mäta fysiska attribut kan mätfel uppkomma dels genom 
mänskliga tillkortakommande såsom att mätinstrument används felaktigt eller att metoden 
i sig är feldesignad. I de fall då mätningen sker med hjälp av sensorer undviks fel som 
härrör från mänskliga misstag vad gäller den direkta mätningen, men det krävs fortfarande 
att en människa bestämmer hur sensorerna skall placeras och konstrueras. Sensorer är 
också känsliga för felkalibrering och signalfel. 

• Omskrivningsfel:  I många fall är det nödvändigt att processa och sammanfatta data innan 
den lagras i en databas. Det görs för att minska komplexiteten eller helt enkelt för att få 
mer lätthanterliga datamängder. I samband med detta kan felaktigheter uppkomma. 

• Integrationsfel: Det är sällan databaser innehåller data från endast en källa, i själva verket 
rör dig sig ofta om data insamlat från flera olika källor och metoder över tid. I många fall 
består dessutom databaser av hopslagningar av flertalet andra databaser. Alla sådana 
integrationsprocesser kan leda till smutsig data. 
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3.2 Metoder för datatvätt 
Förekomsten av smutsig data leder följaktligen till behovet av metoder för att rensa data, dessa 
metoder går i litteraturen under namnen data- cleansing, scrubbing eller cleaning. Metoder som 
bygger på att först identifiera smutsig data för att sedan, om möjligt, eliminera den (Liu et al., 
2004; Hernández & Stolfo, 1998; Hellerstein, 2008). 
  
Van den Broeck, Cunningham, Eeckels och Herbst (2005) beskriver en datatvättningsprocess i tre 
delar: undersökning, diagnos och omarbetning, en översikt av dessa finns i Figur 4. 
Undersökningsfasen bygger på att försöka identifiera avsaknad eller överflöd av data, motsägelser 
mönster eller annat som kan tyda på att data är smutsig. Nästa fas, den diagnostiska, syftar till att 
klarlägga huruvida den data som identifierats i det tidigare stadiet faktiskt är felaktig. Det är av 
intresse att förstå hur datan beter sig exempelvis hur de sanna normal och extremvärdena ser ut. 
Vissa datapunkter kan det vara svårt eller rentav omöjligt att förklara, de kan därmed vara fortsatt 
misstänkta. Det slutgiltiga fasen syftar till att antingen rätta, ta bort eller lämna kvar data. Som en 
generell regel ska omöjliga värden aldrig lämnas kvar i datasetet, om möjligt ska de rättas till, 
annars tas bort. 
 

 
Figur 4. Datatvättningsprocess, anpassad från van den Broeck et al. (2005) 

Marsh (2005) beskriver en holistisk approach för att uppnå datakvalitet där de första två elementen: 
granskning och tvättning, har många likheter med van der Broecks et al. (2005) beskrivning av 
datatvätt. Granskning syftar som namnet antyder till få en överblick över datamängden och vilka 
felaktigheter som finns. Tvättningselementet visar stora likheter med van der Broecks et al. (2005) 
omarbetningsfas. Även Rahm och Do (2000) föreslår en analys av ingående data som första steg i 
en datatvättningsprocess, där manuell inspektion kombineras med användning av programvaror. 
Maletic och Marcus (2000), ger ytterligare en definition bestående av tre faser: 
 

• Definiera och bestäm feltyper 
• Identifiera fel i urvalet 
• Rätta till felen 
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Litteraturen är alltså enad om hur datatvättning går till. Men Maletic och Marcus (2000) beskriver 
även att samtliga delar av processen utgör komplexa problem var för sig. Det finns flertalet 
metoder och tekniker för att angripa varje fas av datatvättningsprocessen. Enligt Rahm och Do 
(2000) tyder den stora mängden metoder och tekniker både på problemets betydelse och 
komplicerade natur. Även Marsh (2005) ställer sig till skaran av författare som understryker 
problemets komplexitet.  Komplexiteten har inneburit att företag historiskt sett har varit tvungna 
att använda metoder som varit både kostsamma och tidskrävande (Marsh, 2005). 
 

3.2.1 Mönster 
Van der Broecks et al. (2005) menar att ett sätt att upptäcka felaktigheter i datan att genom att söka 
efter mönster. Det går att göra grafiskt men även genom att bestämma riktlinjer för hur processens 
data borde se ut. Exempel på sådana riktlinjer är variationsvidd, distributionsform och hur mycket 
datan påverkas av korrelationer. Utifrån dessa riktlinjer kan sedan misstänkt data identifieras.  

3.2.2 Outliers 
Kvantitativ smutsig data kan tacklas med olika statistiska metoder för datatvättning. Hellerstein 
(2008) beskriver outlier detection som basen som för de statiska metoder som används för 
datatvättning. Enkelt uttryckt, att hitta datapunkter som ligger långt från vad som kan förväntas 
baserat på resterande data. Att koncist beskriva vad en outlier är kan vara nog så problematiskt 
enligt Hellerstein (2008) som beskriver att de flesta dataspecialister har en intuitiv känsla över 
vilka datapunkter som är misstänkta. En outlier kan enligt Osborne och Overbay (2004) förklaras 
som “en observation som avviker så pass mycket att den misstänks ha genererats av en annan 
process”. De menar att outliers har stor påverkan på ett datasets parametrar och kan förhindra att 
normalitet hittas. Liu et al. (2004) beskriver att outlier detection till stor del bygger på antaganden 
om den ingående datans distributioner, där statistiska mått såsom medelvärde och varians är av 
störst vikt. Osborne och Overbay (2004) menar att en tumregel för outlier detection är att 
datapunkterna befinner sig mer än tre standardavvikelser från lägesmåttet. Vidare menar de att ett 
vanligt sätt att hantera outliers är genom robust statistics. 

3.3 Robust Statistik 
Ett problem är att smutsig data förvränger mätvärden såsom läges- och spridningsmått. Smutsig 
data kan ha mycket högre eller lägre värden är den sanna datan vilket har en hög påverkan på 
läges- och spridningsmått. Den här effekten kallas “masking effect” och utgör ett stort problem 
inom datatvättning (Ben-Gal, 2005; Hellerstein, 2008). En potentiell lösning till detta finns i robust 
statistics (Hellerstein, 2008). Robust statistics tar hänsyn till att ett dataset kan innehålla smutsig 
data och deras effekt på datan. De mätvärden som härrör från robust statistics kan beskriva viktiga 
egenskaper hos datan trots att smutsig data förekommer. Mätvärdena är alltså robusta (Hellerstein, 
2008). En metod inom robust statistik är Chebyshev theorem. 
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3.3.1 Chebyshev Theorem 
I de fall där den underliggande fördelningen av datamängden inte är känd, det inte är lämpligt att 
anta en fördelning eller där datamängden är för liten kan The Chebyshev Outlier Detection 
(TCOD) användas för att identifiera outliers (Amidan, Ferryman och Cooley, 2005).  TCOD 
använder The Chebyshev inequality (TCI) för att räkna ut övre och undre gräns där punkter utanför 
dessa gränser klassas som outliers, även då dessa värden kan vara korrekta. Chebyshev’s metod 
berättar inte varför ett värde hamnar utanför intervallet utan enbart att det gör det. Även om data 
inte följer en känd fördelning så har Chebyshev valt att dela upp TCOD i två olika metoder, 
unimodal och non-unimodal. Med unimodal menas en fördelning med endast en topp medan non-
unimodal är en fördelning med flera toppar. Amidan et al., (2005) menar att det enklaste sättet att 
förstå vilken modell som ska användas är att plotta data i ett histogram och enkelt se vilken modell 
som ska användas. I Figur 5 är den röda grafen unimodal och den blå non-unimodal.  
 

 
Figur 5. Unimodal och non-unimodal 

	
*(|X − 	µ| ≤ Kσ) 	≥ 	 (1 −

1
56)	

(1) 

Formel 1.TCI, non-unimodal 

Där X representerar data, µ är medelvärdet, σ är standardavvikelsen och K är antalet 
standardavvikelser från medelvärdet. I non-unimodal modellen används medelvärdet som 
lägesmått medan för unimodal modellen används en kombination utav typvärde och medelvärde 
som lägesmått där kombinationen kallas B och typvärdet för M. 	
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*(|X − 	M| ≥ KB) ≤ 	 (
4

9 ∗ 56)	
(2) 

Formel 2. TCI, unimodal 

 
 

<6 = σ6 + (? − µ)6	 (3) 
Formel 3. Uträkning av B	

	
TCOD använder sig utav TCI för att räkna fram ett outlier detection value (ODV). ODV värdet 
delas senare upp i en övre och en undre gräns, ODV-upper (@ABC) och ODV-lower (@ABD). Om 
en datapunkt ligger utanför @ABC och @ABD så klassas den som en outlier.	Enligt Amidan et al., 
(2005) beräknas ODV i steg, ett första steg där “solklara” outliers rensas bort. Dessa värden rensas 
bort i första steget för att inte påverka µ och σ i det andra steget. Det första steget består av tre 
olika delar:	
	

1. Ett värde för EF bestäms. EF används för att säga vilka värden som troligtvis är outliers. 
Detta värde ska vara högre än sannolikheten för outliers. Amidan et al., (2005) föreslår 
värden i storleksordning 0,1 men beror på vilket data som undersöks.  

2. Utifrån EF  kan ett K-värde lösas ut. Om datamängden inte unimodal används: 
 

5 =
1
GEF

	
 
 
 
(4) 

 
Och om datamängden är unimodal används:	
	

5 =
2

3GEF
	 (5) 

 
3. Den sista delen är att räkna ut ODV för första data-rensningen. Vid icke-unimodal 

används  
@ABFC = 	µ + K ∗ σ	 (6a) 
@ABFD = 	µ − K ∗ σ	 (6b) 

  
För datamängder som är unimodal används:	
	

@ABFC = 	M + K ∗ B	 (7a) 
@ABFD = 	M − K ∗ B	 (7b) 
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Använd EF - värdet för att räkna fram K-värdet med hjälp av ekvation (4) eller (5) beroende på 
unimodal eller ej. M, µ och σ kommer ifrån datamängden och B räknas ut via ekvation (3). Data 
som ligger utanför @ABFC och @ABFD klassas som outliers och tas bort inför det nästa steget. Nästa 
steg använder samma tre delar som första steget men med den tvättade datan. 
 

1.  Bestäm ett E6  värde. Det här E6  -värdet ska vara den förväntade sannolikheten att hitta 
en outlier. E6   ska vara lägre än EF  och kommer att användas för att hitta faktiska outliers. 	

	
2.  Använd P2 värdet för att räkna fram K-värdet med hjälp av ekvation (4) eller (5) beroende 

på unimodal eller ej. 	
	

3.  @AB6C och @AB6D räknas fram utifrån ekvation (6) eller ekvation (7) beroende på 
unimodal eller ej. Notera att det är den tvättade datan som används för M, B, µ och σ. 
Värden som ligger utanför @AB6 -intervallet klassas som outliers. 	

	
Då ODV-värdet använder sig utav standardavvikelse med inkluderade outliers så kommer dessa 
outliers att påverka µ och σ. Genom att i första steget ta bort de mest extrema värdena så kan 
effekten av outliers på µ och σ minskas och då leda till att “upptäckten” av outliers blir mer 
träffsäker. Amidan et al, (2005) menar att EF  och E6   kan förändras för att passa målet med outlier-
detection bättre. Är målet att ta bort de värdena som skiljer sig betydligt från målvärdet så bör E6  
-värdet vara litet. Högre E6  -värde leder till ett mindre intervall och fler outliers, men med risken 
att klassa korrekt data som outliers.  	

3.4 Simulering 
 Simulering kan definieras som följande: skapandet av en modell av ett verkligt system i syfte att 
genomföra experiment (Shannon, 1998). Med modell menas en representation av en grupp av 
något i en annan form. System syftar till en uppsättning beståndsdelar som tillsammans har ett 
gemensamt mål (Seila,1995; Shannon, 1998). För att konkretisera detta kan produktionslinan 
nyttjas som exempel. Den verkliga produktionslinan är alltså systemet, med dess beståndsdelar i 
form av maskiner vilka har det gemensamma målet att producera produkter. Vidare blir modellen 
den simulering som genomförts, en representation av systemet i en annan form. Seila (1995) gör 
även distinktionen att systemet oftast är av en mer komplex natur, medan modellen oftast är en 
abstrakt och förenklad version av systemet den representerar.  

3.4.1 Varför används simulering 
 Seila (1995) beskriver det primära syftet med simulering som förbättrade beslutsunderlag. 
Shannon (1998) är inne på samma spår och beskriver simulering som ett av de mest kraftfulla 
verktygen för beslutsfattare inom process och systemdesign. Utvärdering av simuleringsresultat 
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kan således ligga till grund för framtida beslut, där förbättrade beslut för med sig ökad effektivitet 
och sänkta kostnader (Klingstam & Gullander, 1999). 
  
Mer specifikt kan simulering användas för att förutspå hur ett system kommer att prestera, 
jämförelse mellan alternativa system, utvärdering av speciella funktioner i ett system samt 
spårning av problem (Klingstam & Gullander, 1999). Vidare beskrivs det att simulering har den 
signifikanta fördelen att den kan genomföras utan att göra faktiska ändringar i det verkliga 
systemet (ibid.). Detta för med sig fördelar såsom att experiment kan genomföras utan att det stör 
pågående produktion, vilket även Seila (1995) och Shannon (1998) menar är en av fördelarna med 
simulering. En annan aspekt värd att ta i beaktning är att simulering är lättförstådd i jämförelse 
med andra analysmetoder. Det kan således vara lättare att få gehör för användandet av simulering 
hos ledningen (Shannon, 1998), eller som Seila (1995) beskriver det: “... a simulation feels more 
“real” than other methods for system analysis”. Seila (1995) beskriver att en av anledningarna till 
detta är att en visuell representation av modellen i form av en animering kan demonstrera att 
modellen faktiskt beter sig som det verkliga systemet. Ytterligare fördelar inkluderar exempelvis 
att simulering tillåter utövaren att kontrollera tiden, således kan en simulering på flera månader 
genomföras på blott sekunder (Shannon, 1998). Även Miller och Pegden (2000) nämner det snabba 
utförandet som en av simuleringens starka sidor. Vidare kan ett simuleringsprojekt bidra till 
förbättrad insikt i det simulerade systemets funktionalitet (Klingstam & Gullander, 1999), 
exempelvis vilka variabler som har störst inverkan på prestandan (Shannon, 1998). Att det finns 
relevanta användningsområden för simulering råder det således ingen tvekan om. 

3.4.2 Nackdelar med simulering 
 De många fördelarna till trots har simulering ett antal nackdelar. Att simuleringen är en förenklad 
version av systemet är ett dubbeleggat svärd i den bemärkelsen att utförandet blir enklare, men det 
för även med sig att viss funktionalitet kan utebli (Robinson & Bhatia, 1995).  Relaterat till detta 
är att det är svårt att bestämma vilken detaljnivå simuleringen ska hålla (Klingstam & Gullhammar, 
1999) något som Shannon (1998) menar är en del av konsten, och således det svåra, med att 
simulera. Trots att just det snabba utförandet nämns som en styrka menar Klingstam & 
Gullhammar (1999) att simuleringsprojekt i praktiken är tidskrävande, då det krävs mycket 
förarbete. Ett exempel på sådant förarbete är insamling av indata. Shannon (1998) menar att detta 
är en av simuleringens avigsidor, en modell kan inte kompensera för brister i indatan. 

3.4.3 Validering av simuleringsmodeller 
Robinsson (1997) menar att en simuleringsmodell aldrig kan beskriva verkligheten till 100%, 
däremot finns det metoder för att undersöka om modellen är tillräckligt träffsäker för ändamålet. 
Robinsson delar upp utvärdering av en modell i Verifikation och validation (V&V). Vidare delar 
han upp valideringen i fyra olika delar, konceptmodell validering, datavalidering, white-box 
validering och black-box validering.  
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När en validering av konceptmodellen sker så ska modellens detaljnivå studeras. Modellens 
detaljnivå ska vara tillräckligt hög för att kunna utföra syftet med modellen. Datavalideringen ska 
svara på om den insamlade datan är tillräckligt korrekt för att modellen ska ha tillräckligt hög 
träffsäkerhet. White-box validering handlar om att se om delar i simuleringen beter sig på samma 
sätt som de korresponderande delarna i verkligheten. Black-box validering handlar om hur väl hela 
modell stämmer överens med verkligheten. (Robinsson, 1997) 

Robinsson (1997) menar ett en modell enbart är valid för ett specifikt syfte. Med andra ord kan 
inte en modell valideras med flera olika syften. Inte heller behöver en metod för validering som är 
valid för en modell vara valid för en annan modell. Validiteten är kopplad till en specifik modell 
med ett specifikt syfte. Vidare menar han att ett stort problem vid validering är att data kan vara 
felaktig. Det kan antingen handla om att den insamlade datan är direkt felaktig eller inte rättvisande 
mot processen.  

3.4.4 Metoder för verifiering och validering 
Enligt Robinsson (1997) finns det ingen metod som alltid fungerar för att validera 
konceptmodeller. Istället menar han att konceptmodellen bör skrivas ned så att alla steg i modellen 
är tydligt beskrivna. Denna lista med steg ska sedan skickas till alla som har kunskap om den 
verkliga processen så att dessa kan ge en input om modellen beskriver verkligheten. Det går också 
att jämföra modellens beteende med hur det verkliga beteendet för att få en inblick i om modellen 
beskriver verkligheten på ett tillfredsställande sätt. Vid validering bör, enligt Robinsson (1997), 
flera aspekter tas i beaktning. Dessa är:  

- Tider så som cykeltider, reparationstider och transporttider. 
- Tider där produktionen inte är igång så som stopptider och skift. 
- Operationsföljd 
- Scheman för lager och lagerpåfyllning 
- Vilken distribution processen har 

White-box validering 

White-box validering innefattar tre huvudsteg, kodkontroll, visuell kontroll och inspektion av 
produktion. Vid kodkontrollen så ska alla indata och logik inspekteras så att allt är korrekt inmatat. 
Högre logiskt komplexitet kräver mer inspektion av modellens logik. Vid den visuella kontroller 
ska modellen granskas visuellt för att se om modellens beteende liknar verklighetens. Det kan 
göras genom att stega igenom modellen och låta någon som vet hur verkligheten fungerar förutspå 
vad modellens nästa steg kommer att bli. Ett annat sätt är att spåra en enskild produkt för att se så 
att den har gått igenom rätt antal processer rätt antal gånger. Det är också viktigt att studera 
modellen i lämplig hastighet under en period för att se så att modellen beskriver verkligheten även 
under en längre period. Det sista steget vid white-box validering är att inspektera varje enskild 
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operation i simuleringen. Hur många produkter operationen genererar, vilken nyttjandegrad 
operationen har och hur många produkter i arbete operationen har. (Robinsson, 1997). 

Black-box validering 

Enligt Robinsson (1997) så ska en fullständig modell som matas av riktiga värden ha utgående 
värden som liknar det riktiga systemets utgående värden. Den validering av hela modellen kallas 
black-box validering. Även i black-box valideringen är det viktigt att inkludera en person som är 
insatt i det verkliga systemet. Om den personen inte kan se en skillnad mellan modellen och 
verkligheten samtidigt som de utgående värdena är liknande så bedöms modellen ha en hög 
validitet. Ett annat sätt att validera modellen kan vara att jämföra modellens utgående värden mot 
en annan modells utgående värden, men det används främst när inget verkligt system finns 
tillgängligt.  

3.5 Välja fördelningsfunktion för simulering 
Law (2013) beskriver simulering som modellering av ett slumpmässigt system där varje in-
variabel förklaras av en fördelningsfunktion. Enligt Law innehåller alla verkliga system minst en 
slumpmässig variabel. Genom att använda en fördelningsfunktion så genererar simuleringen 
slumpmässiga värden, och om rätt fördelningsfunktion valts så stämmer denna slumpmässiga 
generering överens med verklighetens slumpmässiga utfall. 
  
Law (2013) menar att många simuleringsprojekt går i fallgropen att antingen endast använda en 
konstant variabel för medelvärdet istället för att använda en fördelningsfunktion. Detta kan leda 
till att kötid som finns i verkligheten inte finns i simuleringen då endast flaskhalsoperationen 
bygger kö vid en konstant variabel. I verkligheten så tar inte processer lika lång tid varje gång utan 
skiljer sig. Med flera längre processtider i rad kan en maskin bygga kö, även om maskiner har ett 
lägre medelvärde än maskinen uppåt i flödet. 
  
Att välja en fördelningsfunktion är viktigt, men Law (2013) menar att en annan fallgrop är att välja 
fel fördelningsfunktion. I ett exempel från Law (2007) visar han skillnaden mellan ett felaktig vald 
normalfördelning hos en process som var Weibullfördelad. Resultatet visade sig vara 23 procent 
fel endast på grund av felaktig vald fördelning. 
  
Law (2013) menar att en fördelningsfunktion antingen kan hittas genom att hitta en passande 
teoretisk fördelning eller genom att skapa en egen empirisk fördelning från datamängden. En 
teoretisk fördelningsfunktion kan vara till exempel normalfördelning, lognormal, exponential eller 
weibull. Genom att anpassa en sådan så hoppas man kunna hitta en god approximation till den 
verkliga funktionen. Problemet med att använda sig av en teoretisk fördelningsfunktion är att vissa 
datamängder inte går att approximera på detta sätt. Det kan bero på flera saker, till exempel att 
datamängden kommer från olika populationer och därför är en hopslagning av två separata 
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fördelningsfunktioner (Law, 2013) Istället för en teoretisk fördelningsfunktion så kan en empirisk 
fördelning hittas. Då skapas en fördelning utifrån observationerna istället för att hitta en fördelning 
som passar in på observationerna. Law (2013) säger att om en teoretisk fördelningsfunktion kan 
användas så bör den användas. Han menar att en teoretisk fördelning blir mindre påverkad av 
abnormiteter. 

3.5.1 Hur hittas en teoretisk fördelningsfunktion? 
Law (2013) föreslår att det första steget för att hitta en fördelningsfunktion bör vara att endast 
undersöka om formen på datamängden liknar en känd teoretisk fördelning, det vill säga att inte ta 
hänsyn till de olika parametrarna. Detta kallas för descriptive statistics. Nästa steg blir att 
kontrollera om datamängden är snedfördelad (skewness), det vill säga om den högra svansen är 
längre än den vänstra eller vice versa. Han föreslår också att man kan använda ett histogram för 
att få en överblick över distributionen där bredden på histogrammets staplar ska vara så liten som 
möjligt samtidigt som histogrammet fortfarande är jämnt. Enligt Law (2013) bör det andra steget 
påbörjas när en eller flera lämpliga fördelningar från steg ett hittats. Steg två är att uppskatta 
parametrar för våra valda fördelningar vilket kan göras genom datorverktyg som Minitab.  

3.5.2 Hur representativ fördelningsfunktionen är 
Enligt Law (2013) kan fördelningsfunktionens matchning med datamängden utvärderas på flera 
sätt, antingen grafiskt eller via olika test. Han menar att för kontinuerlig data kan ett histogram 
plottas och jämförelser mellan datamängdens plot och fördelningsfunktionens plot göras. Law 
(2013) menar att det finns flera sätt att kontrollera hur bra en fördelning passar datamängden. Till 
exempel kan en goodness-of-fit hypotesprovning utföras vilket visar om observationerna är 
oberoende från en fördelningsfunktion.  
  
Triangelfördelning 
I vissa situationer menar Law (2013) att det inte är möjligt att använda de ovan nämnda metoderna. 
Det kan bero på otillräcklig data eller att det finns flera olika distributioner. Då kan ett angreppssätt 
vara att använda en triangelfördelning. Det första steget är då att sätta övre och undre gränser, 
[a, b]	så att P(a	 ≤ 	X	 ≤ 	b) 	≈ 	1 . Sedan hittas ett typvärde som blir triangelfördelningens topp. 
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4 NULÄGESANALYS                                                             
I detta avsnitt presenteras information om fallföretaget som ansågs nödvändig för studien. 
Avsnittet börjar med att förklara vilka typer av system som finns på fallföretaget. Det övergår 
sedan till att beskriva vilka mätfel som redan är kända och hur de idag bearbetar dessa mätfel 
samt vilka andra mätfel som kan finnas. Slutligen presenteras simuleringsprogrammet och hur det 
idag används. 

4.1 Produktionslinan    
Den här studien har fokuserat på en produktionslina inom bearbetning. Produktionslinan består av 
14 automatiska maskiner, två manuella operationer och fyra portaler för intern transport på linan. 
I uppföljningssystemet DUGA registreras cykeltider och stoppdata endast för automatiska 
operationer och portaler. Tabell 5 beskriver de olika beteckningar som kommer användas för 
respektive maskintyp. 

Tabell 5. Maskiner på produktionslinan och deras beteckningar 

Maskintyp Maskinbeteckning 

Portal 0.5 4.5 6.5 9.5 

Enskilda maskiner  1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 

Parallella maskiner 3.1& 3.2 5,1 & 5.2 
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4.2 Uppföljningssystem 
Volvo använder flera system för uppföljning av produktionen. Dessa system har olika 
funktionalitet även om ett visst överlapp förekommer. Systemen samlar in olika typer av 
produktionstekniska data på ett hel eller semiautomatiskt sätt. Vissa av systemen har även inbyggd 
funktionalitet för analyser av data såsom flaskhalsanalyser, förlustanalyser och cykeltidsanalyser. 
En överblick av uppföljningssystemen ges nedan i Tabell 6. I Figur 6 kan vi se hur data rör sig 
mellan de olika systemen. Produktionslinan skickar data till VMMS, DUGA och TnT. Vidare 
skickar CAL data till Produktionslinan, DUGA och TnT. 

 
Tabell 6. Uppföljningssystem och deras funktionaliteter 

System Funktionalitet 
DUGA Produktionsuppföljning, Analyser 
CAL Kalender 
VMMS Underhållsuppföljning 
TnT Spårning/Kvalitetskontroll 

 

	
Figur 6. Översikt över uppföljningssystemen knutna till produktionslinan 
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4.2.1 DUGA 
DUGA är ett system som automatiskt samlar in data från produktionen i syfte att kunna följa upp 
produktionslinors effektivitet och hitta förluster. Systemet inkluderar även en statusvy i realtid där 
alarm och antal producerade detaljer kan övervakas. Utöver detta har systemet omfattande 
kapacitet för skapandet av rapporter och analyser, vilket inkluderar: 

● Flaskhalsanalys 
● Overall Equipment Effectiveness  
● MTBF 
● MTTR 
● Cykeltid 
● Tillgänglighet 

Detta system är inte produktionskritiskt, vilket innebär att produktionen tillåts fortlöpa även om 
DUGA inte är i drift. Detta får som konsekvens att det existerar tidsintervall där mätvärden från 
produktion saknas i DUGA. Däremot finns det ett mätvärde som beskriver hur stor del av tiden 
DUGA har varit ur drift, kallat ComlinkDown med enheten procent.  

DUGA - Datainsamling 

Majoriteten av DUGA:s datainsamling sker automatiskt där signaler från utrustningens 
kontrollsystem skickas till DUGA. Detta kan dock kompletteras med manuella koder inmatade av 
operatör i maskinen. Utöver detta kan ytterligare information matas in manuellt i DUGA.  

Insamlingen av stopptider är en av de mätpunkter som är baserad på signaler från utrustningen. Ett 
stopps startpunkt definieras som det ögonblick en operations status upphör att vara automatisk. På 
samma sätt definieras ett stopps sluttid som det ögonblick utrustningens status återgår till 
automatisk. För cykeltider är mätningen uppdelad i två delar, part change och producerande tid. 
Dessa två hopslagna blir total cykeltid.  

DUGA – Rapporter 

Ur den här studiens synvinkel har ett antal av de rapporter som finns tillhanda i DUGA en större 
betydelse. Generellt sett kretsar dessa kring cykeltider och stoppdata. Gällande cykeltider kan 
rapporter med cykeltider för varje operation hämtas ut. Dessa rapporter inkluderar förutom varje 
cykeltid även dess start och sluttid, uppdelningen i producing och partchange samt ytterligare 
mätpunkter som ligger utanför den definierade cykeltiden. Ytterligare finns det en ideal cykeltid 
som är en den förväntade cykeltid Volvo själva har satt för operationen.  

För stoppdata är det i huvudsak tre rapporter som kan tänkas vara av intresse för den här studien.  
Stopprapport 1 innehåller den mest elementära informationen såsom vilken tid stoppet inträffat, 
vilken operation och eventuell larmtext. Vidare finns stopprapport 2 som liknar den första men 
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även tar hänsyn till stopp som har skett över skiftbyten. Slutligen existerar stopprapport 3, den här 
rapporten är mer detaljerad i det avseendet att varje unikt stopp här delas in i delkomponenter. 
Dessa delkomponenter är vanligtvis väntan på personal och en tid för åtgärdandet av stoppet. 

4.2.2 CAL 
CAL är ett system för kalenderhantering av produktionstimmar i DUGA. Således är systemet nära 
knutet till DUGA och dess analyser, men betraktas likväl som fristående. Systemet används för att 
visa raster, kalkylera KPI: er för produktionen och bestämma produktionstid. Från den här studiens 
perspektiv är en central funktion i CAL att beräkna produktionstid. Med utgångspunkt i all 
tillgänglig tid (dygnets alla timmar), subtraheras skiftformförluster och planeringsförluster. 
Planeringsförluster innebär exempelvis planerat underhåll, raster etcetera Dessa 
planeringsförluster måste läggas i manuellt, antingen via löpande schema eller specifikt för en 
given dag. Utöver DUGA förser CAL även produktionskalenderdata till flertalet andra system, 
däribland TnT. 

4.2.3 TnT 
TnT är ett system för att spåra produkter i produktionen. Systemet bygger på att varje produkt har 
ett unikt “Tag ID”.  Varje produkt tilldelas ett sådant ID när den genomgår en 
märkning/taggningsoperation. Detta ID följer sedan med detaljen även efter att den lämnat en 
given produktionslinje, alltså kan en detalj identifieras även under senare delar av produktionen. 
Den märkning som används är av typen Data Matrix, se Figur 7. 

 

Figur 7. Data matrix 

För att läsa av dessa märkningar används kameror på givna platser i produktionslinjen, men det 
finns ingen koppling till varje given operation på linjen. Således kan inte systemet bidra med 
spårbarhet vad gäller vilken specifik detalj som gav upphov till en specifik cykeltid. Endast vid 
dessa kamerastationer kan specifika detaljer spåras. TnT är produktionskritiskt, det vill säga 
produktionen måste upphöra om TnT inte är i drift. Följaktningen registreras samtliga produkter i 
TnT när de passerar en kamera. 

4.2.4 VMMS 
VMMS är ett system för uppföljning av underhåll. Här rapporteras data för stopp där 
underhållsorganisationen varit inblandad. Eftersom samtliga stopp i VMMS har haft mänsklig 
inblandning bedöms stopp här som korrekta i det avseendet att de faktiskt har skett. 
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4.3 Kända Mätfel 
Ett antal mätfel är i dagsläget kända, dessa förekommer bland stopptider och cykeltider, en 
sammanställning av dessa redovisas i Tabell 7. 

Tabell 7. Kända mätfel 

Mätfel Orsak Symptom Stoppdata/Cykeltider 
Mätfel 1 Felaktig produktionstid i CAL Simultana stopp över 

flera maskiner 
Stoppdata 

Mätfel 2 Skiftbyte Uppdelade stopp vid 
skiftbyte 

Stoppdata 

Mätfel 3 DUGA ur drift Avsaknad av data Cykeltider och 
stoppdata 

 
Mätfel 1 är ett av de mest kritiska mätfelen och uppkommer då produktionen upphört och skiftet 
avslutats tidigare. Den tiden kan felaktigt registreras stopptid i DUGA. Detta beror på att den tiden 
är schemalagd som produktionstid i CAL. När skift avslutas i förtid stannar produktionen, DUGA 
kommer då registrera detta som ett stopp då det enligt CAL borde ske produktion under den tiden. 
Detta yttrar sig i stoppdatan i form av flera simultana, ungefär lika långa stopp utspridda över flera 
maskiner på samma dag. 

Mätfel 2 uppstår då ett fel sträcker sig över ett skiftbyte. Dessa stopptider kommer att delas i två. 
Ett stopp på det skift som avslutas och ett nytt på det skift som påbörjas. Resultatet blir två felaktiga 
kortare stopp istället för ett längre. Detta är åtgärdat i stopprapport 2. 

Mätfel 3 ter sig i form av avsaknad data. Eftersom DUGA inte är produktionskritiskt kan 
produktionsdata i form av både cykeltider och stopptider saknas för de perioder DUGA har varit 
ur drift. Mängden av avsaknad data varierar således beroende på hur mycket nertid DUGA har 
haft. 

4.4 Vilka andra mätfel förekommer? 
För att möjliggöra tvättning av stoppdata måste det först tydligt definieras vilken data som är av 
intresse ur ett simuleringsperspektiv. Ur de många informella intervjuer som hållits har det 
framkommit att det skulle vara av intresse att kunna bryta ner stoppen efter typ även i simuleringen. 
Detta skulle innebära att datan från stopprapport 3 skulle behöva användas. Detta skulle möjliggöra 
att urskilja vilken del av ett stop, exempelvis väntan på operatör, som utgör det största problemet.   
Tabell 8 nedan visar ett exempel på stopp från stopprapport 3. 
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Tabell 8. Stopp uppdelade i delkomponenter från stopprapport 3 

N Starttid Stopptid(minuter) Delkomponent 
1 19:37:52 11,85 Väntan personal 
1 19:49:42 0,25 Utrustningsfel 
2 20:33:27 2 Väntan personal 
2 20:35:27 0,49 Utrustningsfel 
3 20:47:04 27,52 Väntan personal 
3 21:14:36 0,28 Utrustningsfel 
4 21:35:39 3,03 Väntan personal 
4 21:38:40 0,14 Utrustningsfel 
5 23:00:50 3,28 Väntan personal 
5 23:04:07 0,15 Utrustningsfel 

 
I intervju 1 framkom det att när ett stopp har skett så ska produktionspersonalen koda stoppet två 
gånger. En gång när de anländer till maskinen och en gång när de är klara med reparationen och 
ska starta maskinen. Den andra kodningen ska också innefatta vilket stopp som har hänt av de 
förprogrammerade alternativen. Enligt arbetsledaren på produktionslinan så sköts inte alltid det 
här som det borde. Många gånger så kodar inte personalen när de anländer till platsen utan kodar 
båda gångerna när reparationen är färdig. Det påverkar dock inte längden av stoppen då dessa 
samlas in automatiskt. Däremot så blir fördelningen mellan “väntan på personal” och 
“reparationstid” snedfördelad, vilket innebär en lång väntan på personal och en kort reparationstid. 
Detta kan även utläsas ur 

Tabell 8. Många gånger använder personalen också det översta kodningsalternativet, vilket gör att 
det inte alltid blir korrekt anledning till varför stoppet skett.  
 
Från en av de informella intervjuerna framkom det att maskinernas cykeltider bör vara av intresse 
att studera då de har en hög påverkan på produktionslinan. Vidare bör då felaktigheter i 
cykeltiderna kunna ha en hög påverkan. Ur intervju 1 framkom det att ett fel som förekommer vid 
mätning av cykeltider är att en detalj ibland behöver justeras. Detta innebär att en detalj går igenom 
en operation ytterligare en gång. Den här gången är dock operationstiden betydligt kortare än den 
ordinarie cykeltiden. Slutligen framkom det i intervju 3 att portalers cykeltider i de flesta fall inte 
påverkar simuleringen i någon större utsträckning. Deras tillgänglighet är däremot av större vikt 
för en representativ simulering. 
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4.5 Nuvarande metod för tvättning av stoppdata 
I dagsläget använder Volvo en metod som syftar till att först ta bort mätfel för att sedan uttrycka 
stopptiderna på ett representativt sätt i simuleringen. Till att börja med har DUGA stopprapport 3 
som slår ihop stop som har skett under skiftbyte. Efterföljande delar av metoden är tvådelad och 
består av att ta bort stopp som härrör från mätfel 1, samt att förkasta data där mätfel 3 förekommer 
frekvent. Först genomförs en kontroll för att åtgärda mätfel 3. Här nyttjas rapporten 
ComlinkDown, där en nertid på över 1% av all planerad produktionstid under det valda 
tidsintervallet leder till att datan förkastas. Slutligen finns en metod för att avlägsna de stopp som 
är av typen mätfel 1. Den här metoden bygger på att stoppdata manuellt granskas för att upptäcka 
stopp som egentligen ska vara bortplanerad tid.  
 
När dessa mätfel är borttagna sker ytterligare en bearbetning av datan. Stoppen delas in i 5 olika 
grupper där stoppen delas in i respektive grupp baserat på längd. Det vill säga, den minsta gruppen, 
Mini-gruppen, utgör de minsta stoppen vilka tillsammans utgör 1% av den totala stopptiden. I 
Tabell 9 nedan presenteras stoppgrupper med tillhörande gränser för indelning. 

Tabell 9. Stoppgrupper och gränser för indelning 

Grupp Grupp (%) OP(%) 
Mini 0–1 1 
Kort 1–10 9 
Medel 10–25 15 
Långa 25–55 30 
Enorm 55–100 45 

 

Tillgängligheten och MTTR för respektive stoppgrupp enligt: 

QR = (QS)(TU), V = 1,2,3,4,5 

Där: 

QR = QVXXYä[YXVYℎ]^][	_öa	b^cEEYadEE	V 

QS = ?ebfV[][b	^c^eXe	^VXXYä[YXVYℎ]^ 

gR = gaä[b][	_öa	V[h]X[V[Y	ei	YadEE	V 
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4.6 FACTS Analyzer 
FACTS Analyzer är en programvara för diskret händelsestyrd simulering av produktionssystem.  
Systemet är utformat för snabb modellering och har inbyggd funktionalitet för multi-objective 
optimization och flaskhalsanalys (Evoma, 2019). Relevant för den här studien är hur cykeltider 
och stopptider kan beskrivas i FACTS. I FACTS kan cykeltider och stopp beskrivas med följande 
fördelningsfunktioner: 

● Normal 
● Lognormal 
● Gamma 
● Exponential 
● Triangel 
● Weibull 
● Rektangel 
● Konstant 

En fördelningsfunktion är tillräckligt för att beskriva cykeltider. För att korrekt gestalta stopp krävs 
dock två fördelningar: en för att beskriva stoppens längd samt en för att beskriva tidsintervallet 
mellan stopp. Stoppens längd kallas i FACTS för ”duration”, medan tidsintervallet helt enkelt 
kallas ”interval”.  Även här kan de ovan nämna fördelningarna användas. 

4.6.1 Beskrivning av stopp utan fördelningsfunktioner 
I tillägg till detta har FACTS även ett system för att “utan” fördelningsfunktion beskriva stopp. 
Här nyttjas istället tillgängligheten samt MTTR. Dessa värden kan användas direkt i FACTS, utan 
att behöva uttryckas som en fördelningsfunktion. I praktiken kommer detta likväl resultera i att två 
fördelningsfunktioner används. Detta då FACTS omvandlar MTTR och tillgängligheten till 
duration och interval med tillhörande fördelningsfunktioner. Tabell 10 visar hur 
fördelningsfunktioner för duration och interval beräknas från MTTR och tillgängligheten. 

Tabell 10. Fördelningsfunktioner för duration och interval där Erlang (k, θ), Exp(λ) 

Värde Fördelningsfunktion 
Duration Erlang (2, MTTR/2) 
Interval Exp (MTTR*T/(1-T) 

 

En Erlangfördelning är ett specialfall av en gammafördelning där k alltid är ett heltal (Levén & 
Segerstedt, 2004). När fördelningsfunktionerna beräknas på det här sättet är k låst till 2, 
följaktligen kommer endast j variera beroende på stoppens längd.  
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4.7 Tillvägagångssätt vid simulering 
Fördelningsfunktioner stoppdata 

Varje separat grupp anges som en typ av stopp i simuleringen, i dagsläget används möjligheten att 
uttrycka stoppen “utan” fördelningsfunktion i FACTS. Det vill säga, med hjälp av tillgängligheten 
och MTTR.  Resultatet blir fem olika stopp, där varje stopp har säregna värden på tillgänglighet 
och MTTR vilka sedan omvandlas till en Erlang och Exponentialfördelning.  

Fördelningsfunktioner cykeltider 

Ur intervju 3 framkom det att Volvo särskiljer på hur cykeltider matas in i simuleringar beroende 
på om det handlar om automatiska eller manuella operationer och om maskinen hanterar flera olika 
varianter. För automatiska operationer med endast en variant används antingen konstanta värden 
baserat på antingen median eller medel, alternativt triangelfördelningar med borttagna outliers. 
Om det är operationer med fler varianter används ett konstant värde. Vidare framkom det att för 
manuella stationer används någon form av dataanpassning men med oklart resultat.   

Validering av simuleringsmodell  

Volvo använder historisk data för att validera sina simuleringsmodeller. Volvo använder en metod 
de kallar calculation of minimum match där de utifrån de genererade värdena från modellerna mot 
den historiska datan genom ett F-test och ett konfidensintervall av medelvärdet. Volvo accepterar 
eller avfärdar det uträknade värdet utifrån bestämda värden, där de bestämda värdena skiljer sig 
beroende på vilken typ av värde som studeras. Typ av värde är till exempel throughput eller ledtid.  
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5 ANALYS OCH RESULTAT                                                  
Det här avsnittet börjar med att analysera stoppdata med fallföretagets nuvarande metod och med 
en vidareutvecklad metod. Det går sedan vidare över till att analysera hur cykeltider kan tvättas 
och anpassas för simulering. Slutligen genomförs en känslighetsanalys för att utreda vilka 
datatvättningsfaktorer som påverkar simuleringen. 

5.1 Analys av stoppdata 
Stopprapport 3 innehåller smutsig data vilket i princip gör det lönlöst att analysera denna data 
genom en simulering om inte en tvättning av datan sker först. Den här smutsiga datan härrör 
uppenbarligen från två av de bakomliggande orsaker som Hellerstein (2008) beskriver. Att de 
nedbrutna stoppen får felaktiga tider beror på att operatörer “fuskar” med mätningen, ergo ett 
mätfel. Att stoppen ges fel larmtext är vad Hellerstein (2008) beskriver som ett inmatningsfel. 
Dock ger litteraturen inga specifika rekommendationer för hur smutsig data med den här 
bakgrunden skall hanteras. Det är däremot klart att den smutsiga datan antingen skall tas bort, 
åtgärdas eller lämnas kvar (van der Broecks et al., 2005; Marsh, 2005; Maletic & Marcus, 2000), 
i det här fallet framträder dock ytterligare ett alternativ: välj en annan rapport. Eftersom stoppens 
totala längd inte påverkas av felkodning kan stopprapport 2 med hela stopp användas i stället.  
 
Ett sätt att tvätta datan i stopprapport 3 vore att försöka approximera hur stor del av stoppen som 
är väntan respektive åtgärd. En sådan approximering hade dock varit högst subjektiv, och jämfört 
mot att använda stopprapport 2 omständlig och ineffektiv. Law (2013) menar dock att det finns ett 
problem i att jämföra olika populationer. I dagsläget är vissa stopp korrekt inmatade vilket leder 
till att datasetet består av olika populationer. Bedömningen blir dock att olika populationer har 
mindre negativ påverkan än att försöka göra en approximation.  
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5.1.1 Inledande Analys  
Stoppdata för produktionslinan samlades in under ett år. Tabell 11 nedan visar en översikt över 
den insamlade stoppdatan, där stoppdatan är helt obehandlad. 
Tabell 11. Översikt över stoppdata 

Maskin Antal stopp MTTR 
0,5 335 5688,473 
1 923 769,753 
2 918 699,498 
3,1 767 482,546 
3,2 832 614,189 
4 1214 709,144 
4,5 198 6704,753 
5,1 575 652,276 
5,2 624 654,271 
6 792 762,286 
6,5 579 909,387 
7 822 1089,118 
8 437 929,05 
9 112 3355,659 
9,5 197 1884,183 
10 122 2348,142 
11 157 1292,709 
12 498 849,084 

 
  
Vid första anblick blir det uppenbart att varje operation uppvisar säregna egenskaper vad gäller 
både antal stopp och MTTR. Noterbart är att de två parallella maskinerna 5.1 och 5.2 har likartade 
värden medan 3.1 och 3.2 skiljer sig mer, framförallt vad gäller MTTR. Den här datan innehåller 
dock mätfel 1 och 2. Ett första steg i analysen blir därför att åtgärda de fel som är kända. 
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5.1.2 Test av Volvos metod för rensning av stoppdata 
Att identifiera den tid DUGA varit ur drift är en relativt okomplicerad process och således en rimlig 
angreppspunkt. I Tabell 12 nedan visas ComlinkDown för samtliga maskiner under det valda 
tidsintervallet.  
 
Tabell 12. Procent ComlinkDown för samtliga operationer 

Maskin ComlinkDown (%) 
0,5 0,08 
1 0,2 
2 0,16 
3,1 0,14 
3,2 0,19 
4 0,72 
4,5 0,17 
5,1 0,16 
5,2 0,31 
6 0,14 
6,5 0,61 
7 0,44 
8 0,16 
9 0,84 
9,5 0,07 
10 0,34 
11 0,26 
12 0,15 

 
I enlighet med Volvos metod bedöms värden under 1% som godkända. Följaktligen har ingen data 
förkastats beroende på bristande kontakt med DUGA. För att identifiera de stopp som uppkommit 
på grund av mätfel 1 har den totala stopptiden dygn för dygn sammanställts. Figur 8 nedan visar 
en sådan sammanställning  
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Figur 8. Sammanställning av stopptimmar per dygn 

I det här stadiet är samtliga stopp som är uppmätta under perioden inkluderade. Ur diagrammet 
går det att utläsa att vissa dygn har en betydligt större summa av stopptider. Dessa är att betrakta 
som misstänkta. Följaktligen krävs en närmare analys av dessa datum. För att illustrera denna 
närmare analys har det specifika datumet 24 april valts ut. Den här dagen har en total stopptid på 
156,17h fördelad på ett antal stopp vilka finns redovisade i Tabell 13 nedan.  
 
Tabell 13. Individuella stopp den 24e april 

Maskin Starttid Stopptimmar OK/NOK 
8 04–24 07:51:42 0,025833333 OK 
4 04–24 08:16:16 0,138833333 OK 
4 04–24 10:02:25 0,121333333 OK 
4 04–24 10:26:10 3,7395 OK 
6 04–24 10:52:15 0,165166667 OK 
4 04–24 15:06:00 12,348 OK 
9,5 04–24 16:56:40 0,005333333 OK 
3,1 04–24 17:58:15 15,97033333 NOK 
3,2 04–24 18:15:04 9,618 NOK 
10 04–24 18:15:31 14,67416667 NOK 
12 04–24 18:17:07 14,01183333 NOK 
6 04–24 18:17:59 14,93866667 NOK 
7 04–24 18:26:04 14,31233333 NOK 
5,1 04–24 18:56:08 14,286 NOK 
5,2 04–24 18:56:46 14,28483333 NOK 
9 04–24 18:57:27 13,76516667 NOK 
8 04–24 18:58:07 13,76483333 NOK 
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I detta skede är det stopptider som egentligen ska vara bortplanerad tid som eftersöks. Studerar vi 
datan i tabellen framkommer det att flertalet längre stopp på flera olika maskiner har inträffat under 
eftermiddagen. Vidare är stoppen ungefär lika långa. Detta är utmärkande för stopp som egentligen 
ska vara bortplanerad tid, således har dessa markerats som NOK. 
 
De dagar med ovanligt hög total stopptid, i detta fall 50 timmar, betraktas som misstänkta. Dessa 
har bearbetats enligt metoden, resultatet av detta visas i Figur 9 där felaktiga stopp är markerade i 
rött. Endast ett fåtal dagar med felaktigt uppmätta stopp har identifierats, detta är ett resultat av att 
metoden söker specifikt efter stopp som härrör från mätfel 1. Utöver det tillkommer även det 
faktum att stopp bedöms på subjektiva grunder. Således är denna process i hög grad beroende av 
fingertoppskänsla. 
 

 
Figur 9. Stopptimmar per dygn indelade i misstänkt, NOK samt OK 

 
Vissa av dagarna har stopp som betraktas misstänkta men som inte med säkerhet kan sägas vara 
felaktiga. Dessa har markerats med orange i Figur 9. Detta är ett resultat av stopp som uppvisar en 
eller flera misstänkta egenskaper, men saknar någon egenskap som felaktiga stopp uppvisar. 
 
Betraktar man denna metod mot bakgrund av den teori som finns på området kan ett antal likheter 
urskiljas.  Känt från teorin är att de flesta datatvättningsmetoder är baserade på ett antal faser (van 
der Broecks et al., 2005; Marsh, 2005; Rahm & Do, 2000; Maletic & Marcus, 2000). Gemensamt 
för dessa är att en tvättningsmetoder bör inledas med en identifikation av vilka feltyper som 
förekommer i datasetet. Volvos metod utgår idag från att det i huvudsak förekommer två fel i 
stoppdatan. Potentiellt felaktiga datapunkter identifieras sedan utifrån stopptider som är “ovanligt 
höga”. Detta är i praktiken en identifikationsmetod baserad på outlier detection, dock framgår 
ingen närmare definiering av vad en outlier är, utöver “ovanligt höga”.  Detta beskrivs i litteraturen 
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som en intuitiv känsla över vilka datapunkter som är misstänkta Hellerstein (2008). Slutligen ska 
de felaktiga datapunkterna åtgärdas, i litteraturen beskrivs detta som att antingen ta bort, rätta till 
eller att lämna kvar datapunkter (van der Broecks et al., 2005; Marsh, 2005; Maletic & Marcus, 
2000). Volvos metod tar visserligen bort datapunkter som bedömts felaktiga dock görs inget försök 
till att återställa avsaknad av data. 

5.1.3 En vidareutveckling av tvättningsprocessen 
Det är tydligt att Volvos metod uppvisar likheter med de metoder som beskrivs i litteraturen. Dock 
ligger den i sin linda och en förbättringspotential råder. Följaktligen uppkommer frågan: hur kan 
den nuvarande metoden utvecklas? En av de svagaste punkterna för den nuvarande metoden är det 
faktum att den i princip endast uppfattar två typer av mätfel. Kan samma, eller en liknande, metod 
användas för att tvätta fler typer av mätfel? För att besvara den frågan har metoden genomförts 
ännu en gång. Dock med den kritiska skillnaden att inga antaganden om vilka feltyper som 
förekommer gjordes i metodens initiala skede. Detta gjordes med förhoppning om att hitta 
ytterligare mätfel, utöver de två som metoden rensar i dag. Nedan presenteras ett specifikt exempel 
för hur en tidigare okänd feltyp har identifierats med hjälp av metoden, här har samma dataset som 
i föregående exempel nyttjats och således har identifikation av hög ComlinkDown utelämnats. För 
att illustrera detta har ett dygn mars studerats i detalj. Den totala stopptiden uppgick till 197,95 
timmar, i Tabell 14 nedan visas en översikt över stopp som skett. 
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Tabell 14. Individuella stopp ett dygn i mars 

N Maskin Starttid Larmtext Stopptid(h) OK/NOK 
1 0,5 03–27 15:06 Ja 0,000333333 OK 
2 0,5 03–28 06:30 Ja 92,6 NOK 
3 2 03–28 06:30 Ja 0,617166667 OK 
4 2 03–28 07:59 Ja 0,025333333 OK 
5 3.1 03–28 11:12 Nej 0,0245 OK 
6 3,2 03–28 11:53 Nej 0,015333333 OK 
7 4 03–27 15:06 Nej 0,000333333 OK 
8 4 03–28 06:30 Ja 0,6065 OK 
9 4 03–28 07:38 Nej 0,225166667 OK 
10 4 03–28 08:10 Ja 0,059833333 OK 
11 4 03–28 08:26 Ja 1,523833333 OK 
12 4 03–28 10:28 Nej 0,090833333 OK 
13 4 03–28 11:09 Ja 0,189 OK 
14 4,5 03–28 06:30 Nej 92,6 NOK 
15 5,1 03–28 07:36 Nej 0,006 OK 
16 5,1 03–28 06:30 Nej 1,152666667 OK 
17 5,2 03–28 08:12 Nej 0,0065 OK 
18 5,2 03–28 10:56 Nej 0,0265 OK 
19 6 03–27 15:06 Nej 0,000333333 OK 
20 6 03–28 06:30 Nej 3,092833333 OK 
21 6,5 03–28 06:30 Ja 0,790666667 OK 
22 6,5 03–28 09:01 Ja 1,205333333 OK 
23 8 03–28 06:30 Nej 2,933 OK 
24 9,5 03–28 09:36 Nej 0,025333333 OK 
25 9,5 03–28 10:42 Ja 0,1125 OK 
26 12 03–27 15:06 Nej 0,000333333 OK 
27 12 03–28 07:31 Nej 0,0235 OK 

 
Betraktar man längden på dessa stopp blir det tydligt att ett fåtal sticker ut. Vidare kan även 
stoppens starttid vara av intresse, vissa av stoppen har starttider som sammanfaller med skift- 
start/byte. Slutligen inkluderar även tabellen en kolumn för larmtext. Larmtexten kan i de fall den 
existerar ge värdefull information om stoppets karaktär, och på så vis ligga till grund för en 
bedömning om stoppets äkthet.  
 
Baserat på dessa faktorer kan stopp sållas ut för vidare undersökning. Under den här specifika 
dagen är det stopp nr 1 och 14 som är huvudmisstänkta.  De båda stoppen har en osedvanligt lång 
stopptid på 92,6h. Här kan den specifika larmtexten ge ytterligare ledtrådar om stoppens äkthet, 
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stopp 1 har en angiven larmtext, stopp 14 har inte det. Den specifika larmtexten för stopp 1 berör 
i det här fallet TnT.  Känt sedan tidigare är att TnT är produktionskritiskt. För att göra en slutgiltig 
bedömning kan därför antalet producerade användas. Här har antal producerade samlats in från 
både DUGA och TnT. Tabell 15 och Tabell 16 nedan visar antalet producerade i DUGA respektive 
TnT. 
 
Tabell 15. Antal producerade per operation 

Maskin Antal Producerade 
0,5 28 
1 41 
2 41 
3,1 16 
3,2 20 
4 37 
4,5 8 
5,1 16 
5,2 21 
6 26 
6,5 26 
7 18 
8 35 
9 35 
9,5 20 
10 58 
11 25 
12 20 

 
Tabell 16. Antal startade samt utlevererade 

Antal Status 
51 UTLEVERERAD 
57 STARTAD 

 
Bevisligen har produktion skett, Tabell 15 från DUGA visar att samtliga operationer har 
producerat. Antal utlevererade samt startade i Tabell 16 från TnT visar även den att produktion 
skett, dessutom visar den att TnT de facto har varit i drift. Detta går emot larmtexten om att TnT 
skulle vara ur drift. Följaktligen bedöms dessa två stopp vara ett resultat av en felsignal. 
 
Ytterligare en möjlighet att bedöma ett stopps äkthet visar sig form av VMMS. Alla stopp som 
finns registrerade i VMMS har haft mänsklig inblandning och bedöms vara 95% korrekta. Därför 
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bedöms ett stopp som finns både i DUGA och VMMS som korrekt. Avsaknaden av ett stopp i 
VMMS kan däremot inte användas för att bedöma det som felaktigt. Detta eftersom VMMS endast 
inkluderar stopp där underhållsorganisationen varit inblandad. 
 
Vidare bör även ovanligt korta stopp klassas som extremvärden, således har stopp med en stopptid 
på mindre än eller lika med en sekund bedömts som felaktiga. Samtliga stopp som bedöms som 
felaktiga redovisas i Figur 10 baserat på vilken tidpunkt på dygnet stoppet inleddes samt 
stopptiden. 

 
Figur 10. Scatterplot av felaktiga stopp 

Det verkar som att den här processen har de förutsättningar som krävs för att upptäcka fel i 
stoppdatan. Riktar vi återigen blicken mot vad teorin säger kvarstår frågan om möjligheten att 
återställa data. Den avsaknad av data som förekommer i dessa dataset kan visserligen ha sitt 
ursprung i att maskinens utrustning har problem som leder till att ett stopp inte registreras. Den 
huvudsakliga orsaken till avsaknad av data måste dock sägas vara de perioder DUGA är ur drift. 
Det hade varit möjligt att göra en ansats till att approximera försvunnen data. Här är det dock av 
intresse att påminna om överflödet av data som råder. Istället för att försöka återställa avsaknaden 
av data kan ett annat tidsintervall som inte är påverkat av dataförlust användas.  
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5.1.4 Jämförelse av metoder 
Volvos metod och den vidareutvecklade metoden är lika på det sättet att de utgår från att identifiera 
dagar med ovanligt hög total stopptid för att sedan systematiskt gå igenom dessa dagar och 
identifiera enskilda felaktiga stopp. De skiljer sig i det avseendet att den vidareutvecklade metoden 
är mer omfattande vad gäller vilka typer av mätfel som identifieras. I slutändan resulterar detta i 
att fler stopp identifieras som felaktiga.  Figur 11 och Figur 12 visar totala antalet stopptimmar 
som identifierats som felaktiga, oklara samt OK för den vidareutvecklade respektive Volvos 
metod.  

 
Figur 11. Stopptimmar per misstänkt, felaktig sam OK för den vidareutvecklade metoden 

 
Figur 12. Stopptimmar per misstänkt, felaktig sam OK för Volvos metod 

  

Andel av totala stopptimmar, 
vidareutvecklad

Misstänkt NOK OK

Andel av totala stopptimmar, 
Volvos

Misstänkt NOK OK
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Det framgår att dels att fler stopp har identifierats som felaktiga. Utöver det visar det sig att en 
betydligt större andel av stopptimmarna har identifierats som misstänkta i den vidareutvecklade 
metoden. I Tabell 17 redovisas fördelningen mellan misstänk, felaktig och OK för båda metoderna.  
 
Tabell 17. Fördelning mellan misstänkt, felaktig samt ok för båda metoderna 

Metod Procent Misstänkt Procent Felaktig Procent OK 
Volvos  0,48% 10,33% 89,19% 
Vidareutvecklad 16,02% 19,02% 64,96% 

 

5.2 Representation av Stopp i Simulering 
Den nuvarande metoden är baserad på att stoppens längd beskrivs med en Erlangfördelning (f, j) 
där k=2 och j= MTTR/2. Detta används för samtliga stoppgrupper. Figur 13 visar hur 
Erlangfördelningens täthetsfunktion ser ut för k=2 och varierande j. 
 
 

 
Figur 13. Täthetsfunktioner för Erlangfördelningar med k=2 och varierande θ 

Som synes börjar samtliga av dessa täthetsfunktioner från noll. Av de olika stoppgrupper som 
representeras är det dock endast den minsta gruppen som innehåller stopp från noll och uppåt. 
Efterföljande grupper kommer inte att innehålla stopp som är i närheten av noll. I Figur 14 
presenteras ett histogram över stopp från maskin 1 indelat i de olika stoppgrupperna. I den här 
samt efterföljande grafer har stoppdatan genomgått Volvos metod för rensning av stoppdata, vidare 
härrör all data från maskin 1. 
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Figur 14. Histogram över stopp indelat i stoppgrupper 

 
Samtliga stoppgrupper förutom Mini bör därför felaktigt representeras vid användandet av en 
Erlangfördelning med k=2 j= MTTR/2.  För att vidare illustrera problemet med detta har 
stoppgruppen kort anpassats till en Erlangfördelning med de parametrar som används i dagsläget. 
Figur 15 nedan visar ett exempel på stoppgruppen kort. 
 

 
Figur 15. Histogram över stoppgruppen kort med en anpassad Erlangfördelning 

För att ytterligare belysa problematiken med stoppgruppsindelningen kan stoppgruppens 
empiriska kumulativa fördelningsfunktion jämföras mot den kumulativa fördelningsfunktionen 
hos fördelningen. Figur 16 visar en sådan jämförelse. 
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Figur 16. Empirisk kumulativ fördelningsfunktion för kort 

Bevisligen är en Erlangfördelning inte ett bra sätt att representera längden på stoppen i någon 
annan stoppgrupp än den minsta. För att komma runt det här problemet hade en tröskelparameter 
på samtliga stoppgrupper utöver Mini kunnat användas. Figur 17 visar ett histogram där en 
tröskelparameter anpassats till samma datamängd som i Figur 15. 
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Figur 17. Histogram över stoppgruppen kort med en estimerad tröskelparameter 

Figuren tyder på en förbättring i hur väl datan passar fördelningen, dock är det fortfarande ingen 
bra anpassning vilket kan utläsas för värden över 4,5. Vidare estimeras ingen tröskelparameter i 
FACTS när stoppen anges med hjälp av MTTR och tillgänglighet. Inte heller finns möjligheten att 
ställa in en tröskelparameter när fördelningar ställs in manuellt. Däremot finns möjligheten att 
ställa in ett min och maxvärde. Detta innebär stopptider som slumpas fram och ligger utanför 
min/max intervallet bortses från. Det har dock visat sig att det inte finns möjlighet att göra detta 
när stoppen anges med MTTR och tillgänglighet. Det är tydligt att indelningen i stoppgrupper är 
ett problem när det kommer till att uttrycka dessa som en fördelning. Avsaknaden av möjlighet till 
att ställa in en tröskelparameter eller max/min när stoppen uttrycks med hjälp av tillgängligheten 
och MTTR gör att gruppindelningen framstår som ett dåligt alternativ.  
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5.2.1 Två stoppgrupper 
 Ett alternativ till detta har utformats där grupperna mini-lång har sammanslagits till en (grupp 1) 
och enorm-gruppen har lämnats orörd (grupp 2), se Tabell 18. Grupp 1 kommer således innehålla 
de minsta stoppen vilka tillsammans utgör 55% av den totala stopptiden, medan grupp 2 innehåller 
de längsta stoppen som tillsammans utgör 45%. I Figur 18 visas ett histogram över grupp 1. 
 
Tabell 18. Ny gruppindelning 

5 Grupper 2 Grupper 
Mini 
Kort 
Medel 
Lång 

Grupp 1 

Enorm Grupp 2 
 

 
Figur 18. Histogram över grupp 1 

Grafen tyder på en markant förbättring jämfört med tidigare gruppindelning. Datan uppvisar en 
form som i större utsträckning liknar täthetsfunktionen hos fördelningen. Dock kan det utläsas att 
datan har en längre svans åt höger jämfört med fördelningen. Det bör noteras att datan här är rensad 
med Volvos metod. I Figur 19 visas ett histogram över grupp 1 där datan har genomgått en utökad 
rensning. 
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Figur 19. Histogram över grupp 1 rensad 

 
Ingen markant skillnad kan utläsas ur Figur 19 jämfört med Figur 18. Problemet med svansen 
kvarstår och kan ses för värden större än 40. För att utröna magnituden av detta problem har den 
empiriska kumulativa fördelningsfunktionen för datan i Figur 19 jämförts med den kumulativa 
fördelningsfunktionen för fördelningen, se Figur 20. 

 
Figur 20. Empirisk kumulativ fördelningsfunktion för grupp 1 

Även om detta inte är en perfekt anpassning så visar detta på en relativt god överensstämmelse. 
Att slå ihop grupperna mini-lång verkar vara ett bättre alternativ då stoppen ska beskrivas med 
hjälp av tillgängligheten och MTTR.  Dock ska inte problemet med svansen betraktas som 
försumbart, givet att det är de längre stoppen av grupp 1 som uteblir. Längre stopp som i sin tur 
bör ha en större påverkan på tillgängligheten. Vidare bör det även uppmärksammas att grupp 1 
inte kan sägas vara Erlangfördelad på 5% signifikansnivå för någon av maskinerna. Således är 
valet av fördelning enbart baserad på grafisk undersökning (Law, 2013). En undersökning som 
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kan förfinas, genom att i efterhand justera grupp 1 efter vad som framkommit. I det föregående 
exemplet hade det inneburit att grupp 1 hade begränsats till stopp mellan 0 och ca 40 minuter. 
Genom sådana efterjusteringar kan problem som en längre svans undvikas. Givet att det görs 
maskin för maskin. I den här studien har detta dock inte genomförts, istället har grupp 1 med fasta 
gränser använts för vidare analys.  Detta lämnar dock grupp 2 (tidigare enorm). Tabell 19 visar en 
sammanställning över grupp 2 för samtliga operationer  
 
Tabell 19. Sammanställning av grupp 2 för samtliga operationer 

Maskin Antal stopp Max Min Medel Standardavvikelse 
0,5 2 1784,67 1482,00 1633,34 214,02 

1 17 1987,94 69,51 297,78 481,99 
2 13 2224,02 90,76 344,30 576,95 

3,1 26 231,28 31,46 72,32 46,05 
3,2 14 505,05 109,64 234,12 101,87 

4 46 507,38 48,67 128,37 96,66 
4,5 3 1151,39 246,02 619,81 472,86 
5,1 15 328,67 88,69 134,34 58,33 
5,2 17 282,60 89,16 133,54 58,76 

6 32 380,66 45,25 115,58 70,36 
6,5 19 421,25 76,96 152,90 80,47 

7 52 1146,38 28,61 105,45 172,00 
8 7 863,96 175,98 339,37 250,53 
9 3 1366,73 388,28 740,48 543,75 

9,5 10 555,21 164,12 290,00 133,30 
10 5 662,15 252,64 356,16 172,00 
11 4 619,37 278,00 407,78 152,13 
12 13 393,73 93,76 219,93 120,44 

 
Återigen blir det tydligt att varje maskin uppvisar säregna egenskaper för stoppen. Att utforma en 
generell riktlinje för hur dessa stopp skall beskrivas är en vansklig uppgift.  Här hade det varit av 
intresse att granska gränsen för grupp 2, maskin för maskin, för att uppnå likartade grupper. På det 
sättet hade stoppen i grupp 2 för samtliga maskiner kunnat beskrivas på ett liknande sätt i 
simuleringen. Alternativet till detta är att istället beskriva stoppen i grupp 2 på ett unikt sätt i 
simuleringen. Exempelvis kan en rektangelfördelning användas för vissa maskiner, medan en 
Weibullfördelning används för andra. Inget av dessa angreppssätt är dock i linje med Volvos 
målsättning om en generell metod, därför görs ingen vidare analys över hur detta kan genomföras. 
För att kunna genomföra studiens känslighetsanalys användes istället en rektangelfördelning för 
samtliga maskiner i grupp 2. 
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5.3 Analys av Cykeltider 
Enligt intervju 1 bör en maskins cykeltid ligga samlad runt den förväntade cykeltiden med små 
variationer. Cykeltiden bör inte kunna vara betydligt kortare ty processen kräver en viss tid för att 
utföras. De betydligt kortare värdena är alltså vad van den Broeck et al (2005) klassar som omöjliga 
värden. De omöjliga värdena ska antingen rättas till eller tas bort. Däremot kan en cykeltid vara 
betydligt längre än den förväntade om det har hänt något i produktionen som förlängt tiden. Vidare 
menar intervju 1 att cykeltider bör ha en längre svans åt höger, dvs att cykeltidernas fördelning är 
skev åt höger vilket stämmer in på den insamlade produktionsdatan.  

5.3.1 Granskning av cykeltid 
Enligt Broeck et al (2005) är första steget vid data tvättning att undersöka om datan är rimlig. I det 
här fallet handlar det om att undersöka om cykeltider från produktionslinan är rimliga. Beter sig 
den verkliga maskinen på det sättet som datan visar. Då datan kommer att användas i en 
simuleringsmiljö så kommer inte väntan tas i beaktning då en fungerande modell själv simulerar 
väntetiden.  
 
Majoriteten av cykeltiderna beter sig som förväntat och behöver inte förändras i granskningsfasen. 
Maskin 4, se Figur 21 , är ett exempel på en cykeltid som beter sig som förväntat. Maskin 5 och 
maskin 10, se  Figur 22 och Figur 23, är exempel på cykeltider som inte beter sig som förväntat. 
Anledning till att dessa är utvalda är att de representerar vilka typer av fel som kan förekomma 
bland cykeltider. I Figur 21 syns det tydligt att cykeltiden är samlad runt den förväntade cykeltiden, 
endast en topp och samlade värden. Här bedöms datan som korrekt, då värdena är samlade runt 
den ideala cykeltiden.   
 

 
Figur 21. Histogram över maskin 4 
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Maskin 5.1 
I Figur 22 finns två tydliga toppar som är samlade runt två olika värden. Då maskinen i fråga enbart 
producerar en typ av produkt misstänks datan vara felaktig. Undersökning av operationen, 
datainsamling och datarapportering bör genomföras för att fastslå om beteendet är rimligt eller ej.  
 

 
Figur 22. Histogram över maskin 5.1 

Efter att ha undersökt vilka värden som finns i respektive topp hos 5,1 så inses att värdena i den 
högra toppen troligtvis är felaktiga. Om maskinen utsätts för väntan efter att produkten producerats 
så tillkommer 15 sekunders producing precis innan part change. De här 15 sekunderna är vad som 
skiljer topparna åt och ska troligtvis fortsätta registreras som väntan tills portalen anländer för att 
genomföra en part change. Det skiljer mindre än 1% av den totala cykeltiden mellan topparna 
samtidigt som en eventuell svans kan påverkas om alla värden i högra toppen flyttas. På grund av 
detta lämnas värdena istället kvar, vilket är ett sätt att hantera smutsig data enligt van den Broeck 
(2005). Det skulle vara möjligt att gå igenom produktionsloggen för varje produkt men det anses 
vara för tidskrävande. 
 
Maskin 10 
I Figur 23 ser vi tre tydliga toppar. Även här misstänks datan vara felaktig. I detta fall handlar det 
om en tvätt som kör tre enheter samtidigt i tvätt, blås och vakuum samtidigt som produkten körs 
två varv genom maskinen, en gång mitt i produktionen och som sista maskin innan den lämnar 
linan. Det är samma operation som sker för de båda varven.  Tvättens olika operationer behandlas 
inte som enskilda utan maskin 10 ses som en hel cell. Det ger ytterligare indikation på att värdena 
bör vara samlade runt en topp. En undersökning vad datans beteende beror på är på sin plats för 
att kunna avfärda data som felaktig.  
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Figur 23. Histogram över maskin 10 

Rättning av Maskin 10 
Som nämnt fanns misstankar om att datan från maskin 10 var felaktig då den inte borde bete sig 
på det sättet. Efter analys av rådatan framgick det att det fanns ett mätfel i maskinen, vilket enligt 
Hellerstein (2008) är en vanlig orsak till smutsig data. När maskinen bytte detalj så registrerades 
det inte direkt att producing startade även om så var fallet. Då cykeltiderna mäts från producing 
till producing innebar det att maskinen registrerade nästa detaljs producing som en tid i 
föregåendes detaljs part change. Detta ledde till att vissa detaljer hade en normal cykeltid och en 
lång part change medan efterföljande produkter hade en kort producing och en normal part change. 
Detta beteende skapade den högra och den vänstra toppen som ses i Figur 23. Genom att flytta 
tiden som felaktigt registrerats som part changes till producing så ser datamängden ut enligt Figur 
24, vilket är ett mer troligt beteende hos maskinen. Att ändra felaktig data går hand i hand med 
van der Broecks et al. (2005) omarbetningsfas.  
 

 
Figur 24. Histogram över maskin 10, redigerad 
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5.3.2 Rensning av extremvärden 
Volvo har i alla maskiner många cykeltider som kan klassas som outliers. För att kunna applicera 
en fördelning på cykeltider måste vissa outliers tas bort. För att visa hur detta går till har maskin 2 
valts som exempelmaskin. I Figur 25 ser vi hur en maskins orensade datamängd ser ut där antal 
mätvärden är 5599.   
 

 
Figur 25. Histogram över maskin 2 

Vad händer om vi rensar bort vissa extrempunkter? I Figur 27 så har vi använt Chebyshev’s 
theorem med p-värden 0,1 och 0,01 vilket vi kallar för “lite rensad”. I Figur 28  användes p-värdena 
0,3 och 0,15 vilket vi kallar för “mycket rensad”. I Figur 26 visualiseras vilka datapunkter som 
rensas bort vid de olika p-värdena. 
 

 
Figur 26. Dot-plot över maskin 2s cykeltider, orensad, lite rensad samt mycket rensad 
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Vid första rensningen ser datan ut som i Figur 27. Här börjar datan närma sig en fördelning runt 
den troliga cykeltiden med små variationer som är både längre och kortare. I den här rensningen 
har 53 av 5599 datapunkter rensats bort som outliers vilket motsvarar 0,95%.  
 
 

 
Figur 27. Histogram över maskin 2, lite rensad 

 
I Figur 28 ser vi hur datan ser ut efter ytterligare rensning, där Chebyshev’s theorem användes med 
p-värdena 0,3 och 0,15 och är “mycket rensad”. Här har 210 av 5599 punkter rensats bort vilket 
motsvarar 3,75%. 
 

 
Figur 28. Histogram över maskin, mycket rensad 
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5.3.3 Anpassning av fördelningsfunktion 
Även vid anpassning av fördelningsfunktion användes maskin 2 som exempelmaskin. Maskin 2’s 
mycket rensade dataset testades i Minitabs funktion IDI. Resultatet presenteras i Tabell 20.  
 
  
Tabell 20. IDI för maskin 2 

 
 
Ur Tabell 20 kan vi även utläsa att Maskin 2 har en skewness på 0,658640 vilken innebär att 
maskin 2’s cykeltider är höger-skeva. Det går hand i hand med antagandet om att cykeltider bör 
vara skeva åt höger.  Vidare visar testet att maskin 2 har en kurtosis på 1,40414. Dock har ingen 
hänsyn tagit till varken skevhet eller kurtosis vid appliceringen av en fördelningsfunktion, då det 
inte går att applicera dessa i FACTS. Ur Tabell 20 kan vi även utläsa att inget p-värde över 
signifikansnivån hittades, därför avfärdas nollhypotesen. Enlig Law (2013) kan då en grafisk 
undersökning istället genomföras.  
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5.3.4 Grafisk undersökning 
För att undersöka hur väl en fördelning passar in på ett dataset har Minitab använts. Maskin 2 
fortsätter att vara vår exempelmaskin. Testet genomförs en gång för varje nivå av rensning, det 
vill säga tre gånger. För den orensade datan, se Figur 29, så verkar inte datan följa en fördelning 
även vid den grafiska undersökningen. Här har en normalfördelning applicerats. 
 

 
Figur 29. Histogram över maskin 2, orensad 

Inte heller för maskin 2 lite rensad så kan vi säga att det finns en fördelning. Även i Figur 30 visas 
datamängden tillsammans med en normalfördelning.  
 

 
Figur 30. Histogram över maskin 2, lite rensad 
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För maskin 2 mycket rensad så kan vi säga att den troligen är normalfördelad, se Figur 31. Vi kan 
också se en viss skevhet åt höger, vilket stämmer överens med tidigare test och vårt antagande.  
 

 
Figur 31. Histogram över maskin 2, mycket rensad 

För att ytterligare kontrollera att maskin 2 mycket rensad faktiskt har en normalfördelning utfördes 
en kontroll med en empirisk fördelning. Ur Figur 32 går det att se att datamängden verkar följa en 
normalfördelning, dock med viss skevhet som tidigare upptäckts. Vi gör antagandet att maskin 2 
följer en normalfördelning. 
 

 
Figur 32. Empirisk kumulativ fördelningsfunktion för maskin 2, mycket rensad 
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5.4 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen utfördes genom en försöksplanering med en 2"-design. De fyra faktorerna 
som testades mot responsvariabeln antal producerade (AP) redovisas i Tabell 21. 
 
Tabell 21. Faktorer med tillhörande nivåer 

Faktor -1 +1 
Rensning Cykeltider (A) Ingen rensning Mycket rensning 
Fördelningar Cykeltider (B) Konstant fördelning Normal fördelning 
Rensning Stoppdata (C) Volvos rensning Utökad rensning 
Gruppindelning Stoppdata (D) 5 grupper  2 grupper 

 
Figur 33 nedan visar en halv-normalplott över effekter för respektive faktor och samspel. Det går 
att utläsa att faktorerna rensning Stoppdata (C), gruppindelning stoppdata (D) samt samspelet 
mellan dessa (CD) har en påverkan på modellen. Resterande faktorer och samspel tycks inte ha 
någon påverkan på modellen baserat på halvnormalplotten. 
 

 
Figur 33. Halv-normalplott 
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För att tydligare kunna urskilja signifikanta faktorer kan Paretodiagrammet i Figur 34 nyttjas. 
Faktorer ovanför Bonferroni-linjen kan med mycket hög sannolikhet sägas ha en signifikant 
påverkan. Paretodiagrammet bekräftar att rensning stoppdata(C), gruppindelning stoppdata(D) 
samt samspelet (CD) har en signifikant påverkan. Rensning cykeltider (A) samt samspelet (BD) 
ligger under både Bonferroni-linjen och linjen för t-värdet, således bör de inte vara signifikanta. 
Dock ligger den så pass nära gränsen för t-värdet att de inkluderas för vidare analys. För att 
upprätthålla hierarkin har även fördelning cykeltider (B) inkluderats. 
 

 
Figur 34. Paretodiagram 
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5.4.1 Variansanalys 
En variansanalys kan användas för att prova faktorernas effekt mot p-värdet. Tabell 22 visar 
resultatet av variansanalysen för de faktorer som inkluderats i modellen. Rensning stoppdata(C), 
Gruppindelning stoppdata(D), samt samspelet CD är alla signifikanta med ett p värde <0,0001. 
Rensning cykeltider (A) har ett p-värde på 0,1250 vilket innebär att den med 87,5% sannolikhet 
har en påverkan på modellen. Vidare ter det sig logiskt att rensning av cykeltider, som innebär en 
sänkning av medelvärdet, har en positiv påverkan på responsvariabeln. Samspelet (BD) har ett p-
värde på 0,1492 och kan således inte sägas ha en påverkan på varken 10 eller 5% signifikansnivå. 
Båda dessa faktorer berör hur mycket slump som introduceras i modellen, vilket kan tala för att ett 
sådant samspel är aktivt. Dock är påverkan av samspelet positiv, vilket går emot vad Law (2013) 
säger om introduktionen av slumpmässiga variabler i system. Fördelning cykeltider (B) kan inte 
sägas ha någon påverkan på modellen då p-värdet är 0,7264, och har därför exkluderats framöver. 
 
Tabell 22. Variansanalys 

Source Sum of Squares df Mean Square  p-värde  
Model 2,728E+08 6 4,547E+07  <0,0001  
A-Rensning Cykeltider 5,973E+05 1 5,973E+05  0,1250  
B-Fördelning Cykeltider 30858,03 1 30858,03  0,7264  
C-Rensning Stoppdata 1,252E+08 1 1,252E+08  <0,0001  
D-Gruppindelning Stoppdata 1,189E+08 1 1,189E+08  <0,0001  
BD 5,276E+05 1 5,276E+05  0,1492  
CD 2,757E+07 1 2,757E+07  <0,0001  
Residual 3,841E+07 153 2,510E+05  

 
 

Lack of Fit 9,005E+05 9 1,001E+05  0,9412  
Pure Error 3,751E+07 144 2,605E+05  

 
 

Cor Total 3,112E+08 159 
 

 
 

 

 
Det linjära sambandet mellan responsvariabeln och de förklarande variablerna A, C, D, CD och 
BD kan beskrivas numeriskt med den kodade ekvationen nedan. Här har konstanten utelämnats 
med anledning av sekretess. Genom denna tydliggörs hur stor inverkan varje faktor har på 
responsvariabeln. En större koefficient medför en större påverkan på responsvariabeln.  
 

k* = l]fa]^]bb + 61,10 ∗ k + 884,61 ∗ p − 861,91 ∗ A + 57,42 ∗ <A − 415,07 ∗ pA 
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6 SLUTSATSER                                                                     
Det här avsnittet presenterar studiens generella slutsatser, följt av besvarandet av studiens 
forskningsfrågor.  

6.1 Generell slutsats 
Den här studien har ämnat ta fram metoder för datatvätt ur ett simuleringsperspektiv, något som 
visat sig vara en osäker vetenskap delvis bygd på subjektiva bedömningar. Vidare är processen till 
viss del beroende av manuell granskning, vilket får som följd att den även blir tidskrävande. Detta 
till trots har datatvätt visat sig vara ett verktyg som kan användas för att höja kvaliteten av den data 
som skall användas vid flödessimulering. 
 
Under studiens gång har det framkommit ett alternativ till att tvätta data: använd ett annat dataset. 
Detta kan te sig på två sätt, antingen i form av att ett annat tidsintervall eller i form av ett annat 
dataset över samma tidsperiod. Ett annat tidsintervall kan användas då stora delar av ett datasetet 
lider av avsaknad av data. Då stora mängder data finns att tillgå är det i det här fallet bättre att 
använda sig av en annan tidsperiod än att försöka återställa avsaknaden av data. Det här fungerar 
enbart ur ett simuleringsperspektiv då målet är att hitta de underliggande faktorerna och använda 
dessa för att förutspå framtida beteenden. Detta gäller givetvis endast i de fall då samma 
förutsättningar råder under båda tidsintervallen. Att använda ett annat dataset över samma 
tidsintervall är främst aktuellt i fall där två separata dataset beskriver i princip samma sak, men det 
ena innehåller smutsig data. Det specifika fallet i den här studien är användandet av Stopprapport 
2 jämfört med Stopprapport 3. Användandet av stopprapport 2 medför dock att förmågan att dela 
upp stoppen i delkomponenter försvinner. Båda dessa stopprapporter innehåller dock stoppens 
totala längd, varför stopprapport 2 används. En tvättning av datan i stopprapport 3 hade varit högst 
subjektiv, och knappast bidragit till förbättrade möjligheter till analys i simuleringen. 
 
Huvudproblemet är att datan som samlas in är smutsig, datatvätt angriper inte problemet utan är 
ett sätt att hantera problemet. För att kunna säkerställa datans äkthet krävs ett bättre 
insamlingssystem, inte en bättre datatvättning. Det märks framförallt av i hur stoppdata registreras. 
Här hanteras alla stopp i en maskin som en population, vilket är ett tveksamt antagande. En bättre 
analys skulle kunna skett om stopptyperna var tydligt insamlade och analysen skett på till exempel 
“Maskin 1 verktygsbyten” istället för enbart på maskin 1. Troligtvis skulle fördelningar kunna 
anpassas med bättre träffsäkerhet och på så sätt förbättra simuleringen. Den största fördelen är 
dock analyser om vilka stopp som har störst påverkan, inte bara att stopp har en stor påverkan. 
Genom att inte mäta rätt från början så kan viktiga aspekter gå förlorade, antingen på grund av att 
de inte mäts alls eller att viktig information försvinner i datatvättningen. Risken att förlora viktig 
information i datatvättningen är problematisk. En avvägning måste göras mellan att tvätta för 
mycket och på så sätt tappa intressant data och att tvätta för lite och av den anledningen råka ut för 
en “masking effekt”.  
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6.2 Svar på forskningsfrågor 
1. Hur kan felaktigheter i data från uppföljning systemen hittas? 
 
Genom att granska datans mönster och extremvärden kan misstänkta felaktigheter hittas. Data som 
härrör från samma population bör uppvisa liknande mönster. Datapunkter som inte följer mönstret 
hos populationen kan indikera att de är felaktiga eller av en annan population. För att identifiera 
extremvärden kan både manuell inspektion och programvaror användas. Extremvärden ligger långt 
ifrån vad som kan förväntas baserat på resterande data och är med större sannolikhet felaktiga. 
Vidare har de även en större påverkan på datasetet och är därför viktigare att undersöka. Vad som 
klassas som ett extremvärde är till viss del baserat på subjektiva bedömningar men kan även hittas 
via statistiska metoder såsom Chebyshev’s theorem.  I relation till den specifika datatypen 
stoppdata har ett antal egenskaper identifieras vilka kan användas för att bedöma dess äkthet: 
längd, starttid samt antal simultana stopp. Vidare kan andra rapporter eller uppföljningssystem 
användas för bedömning, givet att sådana existerar. 
 
2. Hur kan felaktigheter som hittats i datan hanteras? 
 
Det finns tre alternativ för hur smutsig data skall hanteras: rätta till, ta bort eller lämna kvar.  Att 
rätta till data kan innebära att felaktiga datapunkter ändras till korrekta motsvarigheter, eller att 
icke-existerande datapunkter återskapas. En direkt felaktig datapunkt ska däremot alltid avlägsnas. 
Även datapunkter som endast är misstänkta kan tas bort, beroende på hur osäkra de är. Slutligen 
kvarstår alternativet att lämna kvar misstänkt smutsig data. Studien har även identifierat ytterligare 
ett alternativ: använd ett annat dataset.  
 
3. Hur kan en fördelningsfunktion som beskriver datan hittas, som även kan användas i 
simulering? 
 
Minitabs IDI kan användas för att testa alla fördelningar som är möjliga i simuleringen. I många 
fall hittas dock ingen fördelning som på 5% signifikansnivå kan sägas beskriva datan. Istället kan 
en fördelning hittas grafiskt genom ett histogram. Hittas ingen fördelning via den grafiska 
undersökningen så kan en konstant, triangel eller rektangelfördelning användas. 
 
4. Hur påverkar olika typer av datatvättning flödessimulering? 
 
Känslighetsanalysen tyder på att rensning av stoppdata, gruppindelning av stoppdata samt 
samspelet mellan dessa har en påverkan på 5% signifikansnivå. Vidare visar känslighetsanalysen 
att dessa faktorer har störst påverkan på simuleringen.  Rensning av cykeltider kan inte på varken 
5 eller 10% signifikansnivå sägas påverka. Däremot har rensning av cykeltider en påverkan vid 
12,53% signifikansnivå vilket indikerar att det i framtiden kan vara intressant att rensa även dessa, 
framförallt om kvaliteten på stoppdatan förbättrats. Fördelningen av cykeltider tycks inte ha någon 
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påverkan på simuleringen, däremot har samspelet mellan fördelning av cykeltider och 
gruppindelning stoppdata en påverkan vid signifikansnivå 14,92%. I praktiken innebär detta att 
introduktionen av slumpmässiga variationer bland cykeltider inte enskilt har någon större påverkan 
på modellen. 
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7 DISKUSSION                                                                     
I det här avsnittet diskuteras studiens tillvägagångssätt, resultat och kredibilitet följt av förslag 
till fortsatta studier.    
 
En stor begränsning i denna studien har varit simuleringsdelen, allt måste kunna appliceras i 
FACTS. Detta har lett till att vissa metoder förkastats och att viss analys inte gått att genomföra. 
Ett exempel på detta är att det skulle vara intressant att kunna jämföra användandet av en empirisk 
fördelning mot en teoretisk fördelning i vår försöksplanering. Skulle detta ha påverkat vilken effekt 
val av fördelning har hos stoppdata och cykeltider? Det skulle också vara ett bra sätt att kunna 
utvärdera valet av fördelningar. En annan begränsning är att skevhet hos fördelningarna inte kunde 
läggas in i FACTS. Då datan verkar vara skev åt höger så har detta inte applicerats i valet av 
fördelningar, enbart för att det inte är möjligt. Det kan ha haft en påverkan hos framförallt 
fördelningar hos cykeltider i känslighetsanalysen. Ytterligare ett problem som uppmärksammats 
med FACTS är att det inte går att använda en tröskelparameter, varken när stoppen anges 
”manuellt” eller när tillgänglighet och MTTR används. Det är möjligt att genom att ange stoppen 
”manuellt” och därmed få möjligheten att använda ett min/max-värde så skulle uppdelningen med 
5 stoppgrupper vara mer representativ än den utvecklade modellen med 2 stoppgrupper.  
 
Känslighetsanalysen genomfördes med normalfördelning som högt värde och en konstant som 
lågt. Då målet var att se hur systemet svarar mot en högre slump så gick det att genomföra testet 
på detta sätt. Problemet är att det kan ge en missvisande bild av vilken effekt 
fördelningsfunktionerna egentligen har. Som Law (2007) nämnde så kan en felaktig vald 
fördelning ha en stor påverkan. Ytterligare en anledning till att vi valde att testa enbart mot normal 
och konstantfördelning var att det inte gick att med säkerhet applicera en fördelningsfunktion med 
vår metod på den orensade datan. Bedömningen blev då att det skulle vara mer rättvisande att 
applicera samma fördelningsfunktion på alla maskiner.  
 
Samma resonemang gäller i viss uträckning även för stoppdatan, där en rektangelfördelning har 
använts för grupp 2 för samtliga maskiner. En rektangelfördelning är inte en representativ 
beskrivning för hur alla dessa stopp beter sig. Den stora spridningen i grupp 2s egenskaper 
försvårade valet av en fördelning som skulle kunna användas för samtliga maskiner, och efter en 
avvägning föll valet på en rektangelfördelning. Syftet med att testa den här faktorn var inte heller 
att undersöka vilken specifik fördelning som passar bäst, utan att undersöka om indelningen i 
grupper påverkar simuleringen. I kontrast till detta hade stoppgrupp 2 istället kunnat skräddarsys 
för varje maskin, så att varje maskins grupp 2 innehöll stopp som på ett försvarligt sätt kunde 
beskrivas med samma fördelning.  Detta är dock på inget sätt en generell metod som kan användas 
på en övergripande nivå. Vidare är det inte känt hur detta hade påverkat grupp 1. I slutändan måste 
vissa generaliseringar göras vad gäller gruppindelningar och vilka fördelningar som används, på 
bekostnad av precision. 
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7.1 Studiens kredibilitet 
Den här studien har ämnat att ta fram en generell metod och riktlinjer för hur produktionsdata ska 
tvättas och användandet av fördelningar i simuleringen. Ett genomgående tema i diskussionen 
ovan är att datatvätt är en balansgång mellan generaliserbarhet och precision. Många gånger under 
studiens gång har valet fallit på det mer generella alternativet. Detta är ett resultat dels av 
fallföretagets önskan, dels av den de facto begränsade tiden som har allokerats till den här studien. 
 
Som en konsekvens av detta har studiens kredibilitet påverkats negativt, något som i huvudsak 
gäller validiteten. Känslighetsanalysen är i synnerhet lidande av detta då faktorerna B och D har 
brister i utformningen. Utformningen av båda dessa faktorer gör det svårare att säga att resultatet 
faktiskt är svaret på den fråga känslighetsanalysen ämnade att svara på.  
 
Trots de åtgärder som vidtagits för att öka generaliserbarheten är det svårt att sia om resultatens 
generaliserbarhet då studien endast berört en produktionslina. En önskan från fallföretaget har varit 
att även titta på andra produktionslinor, något som hade stärkt generaliserbarheten. Anledningen 
till att detta inte har genomförts är att en datatvättning innebär att stora mängder data (miljontals 
datapunkter för den här studien), måste granskas, där en del av den granskningen är manuell.  

7.2 Fortsatta studier 
Ett sätt att minska det manuella arbetet skulle kunna vara genom en maskininlärningsmodell. En 
ansats till att skapa en sådan modell gjordes men flertalet hinder uppkom på vägen. För det första 
behöver en fungerande modell ett helt korrekt dataset att använda som “övningsset” vilket vi 
bedömde som svårt att uppnå från historisk data. Att skapa ett nytt dataset som var representativt 
för Volvos data antogs ta för lång tid.  En annan anledning var att vi inte besatt de 
programmeringsfärdigheter som skulle krävas för att skapa en modell som kunde hantera de stora 
datamängderna. Relaterat till detta är att den modell som togs fram endast kunde bedöma en 
datapunkt som korrekt eller felaktig baserat på två faktorer, för att utforma en mer användbar 
modell krävs funktionalitet för att bedöma datapunkter baserat på flera faktorer. En 
maskininlärningsmodell valdes därför bort då det bedömdes ligga utanför studiens tidsram, 
däremot tror vi att det skulle kunna gynna Volvo i framtiden och föreslår därför detta som fortsatta 
studier. 
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APPENDIX A: INTERVJU 1                                                   
 
Intervju 1 med Arbetsledare på produktionslinan. 
  
Vi har förstått det som att portalerna har två armar. 
Ja, tre av fyra portaler har två stycken armar där en arm lyfter ur den färdiga produkten och en arm 
lyfter i nästa produkt.  
  
Skulle man kunna förklara cykeltid som den tiden från att portalen stannar vid maskinen 
till att portalen stannar vid maskinen nästa gång? 
Ja, det skulle man kunna göra 
  
Blir då part change den tiden från att portalen stannar till att maskinen kör? 
Ja. 
 
Blir producing den tid som maskinen faktiskt kör? 
Ja. 
  
Vad är ett stopp? 
Det är kort och enkelt den tid från att en maskin stannar till att den startar igen. 
  
Hur kodas stopp? 
Stopp kodas två gånger, en gång när personalen kommer dit och en gång när det är klart. Av egen 
erfarenhet vet jag dock att det är lätt att fuska med kodningen, men det skiljer från person till 
person och skift. Det gäller främst två saker. Ibland kodas båda koderna samtidigt. Personalen 
börjar arbete på stoppet innan de registrerar att de anlänt och kodar att de anländer när de är klara 
med arbetet. Då blir fördelningen mellan väntan och faktiskt arbete fel, även om den totala 
stopptiden fortfarande stämmer. Det kan också påverkas av att underhåll kommer dit eller att man 
är flera personer på plats vilket leder till att kodningen blir felaktig. 
Vissa andra gånger så kodas stoppen som andra stopp än de är. Det beror antingen på att det är 
stressigt och folk då struntar i att koda rätt eller att det inte finns någon kod som passar. Vanligt 
att stopp kodas med det översta stoppet som är ”utrustningsfel åtgärdat av operatör”. Även 
underhåll kan göra fel ibland. Vi luras oss själva när vi gör så.  
  
Anledningen till att stopp registreras fel är att det antingen är en pressad situation eller att folk 
slarvar eller inte orkar.  
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När vi behöver hjälp för att lösa stoppen så startas en EWO i VMMS. I VMMS finns de större 
felen medans i DUGA finns alla fel. De fel som finns i DUGA men inte i VMMS är de fel där 
småfel vi kan lösa direkt. 
  
Du tror alltså att vi kan bunta ihop fel med samma stoppID istället för att studera nedbrutna 
fel? 
Ja, som det är idag så funkar det inte. Det är nog bättre att studera stoppen i helhet då de tiderna är 
korrekta.  
  
Kan det förekomma att ett fel dyker upp i DUGA även om det inte har hänt? 
Det är ovanligt men kan hända. Det hände tillexempel på min gamla avdelning där en maskin 
rapporterade ett 8-timmars stopp även då maskinen fungerat under den perioden.  
  
Kan det förekomma att ett fel inte dyker upp i DUGA? 
Ja, DUGA kan vara nere. Men det kan också ske då DUGA är uppe, men det är väldigt ovanligt. 
Men generellt är DUGA ett väldigt bra system.  
  
Hur mycket av cykeltiderna tror du är fel? 
Jag tror faktiskt att den är ganska bra och jag vet ju att det mäts kontinuerligt. Vi försöker optimera 
processerna och då mäter vi cykeltiderna för att se om det gett någonting. Väldigt svårt att säga 
hur många procent som är felaktiga. 
  
Har du någon aning om varför cykeltiderna kan skilja?  
En anledning kan vara justeringar. Att vi lyfter upp produkten till en maskin och vi har missat ett 
hål. Då fixar vi det så den blir klar. Då pratar vi kanske en cykeltid på 48 sekunder och då blir det 
två cykler. Den ”riktiga cykeln” och så en där vi justerar.  
  
Felen som vi justerar hittar vi när vi mäter och då kör vi produkten i den maskin där det blivit fel. 
Vi mäter områdesvis. Det är 3, 4 och 5 maskiner i respektive område.  
  
Här inne har inte produkterna ett produktnummer? 
Vi märker produkterna med ett individnummer, men vi kan inte spåra i vilket operation den 
individen är i. Vi kan dock se när vi kört in en produkt och när vi kör ut produkten.  
  
Vad kan de långa cykeltiderna bero på?  
Det händer att vi sänker matning och då blir det givetvis längre. Det kan också bero på att vi vrider 
ner matning i väntan på något annat och då står maskinen bara och går och går och då blir det 
längre.  
  
Det kan alltså vara så att de långa och korta cykeltiderna är fel? 
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Ja, det kan vara så. Det ska ju inte skilja så mycket. 
  
*Ger ett exempel på en maskin som har vissa cykeltider på ca 2.5 gånger så långt som den 
vanliga cykeltiden* tror du att den är korrekt? 
Nä, det borde inte kunna skilja så mycket.  
  
Hur mycket tror du att det skiljer mellan olika cykeltider. 
I en normal maskin skulle jag säga att det bara handlar om några sekunder, det borde inte vara 
mycket.  
  
Vi håller på med att skapa intervall där vi säger att cykeltider utanför det här intervallet är 
fel. Om vi gav det till dig, skulle du då kunna kolla på det och se om du tror det stämmer? 
Ja, absolut. Jag skulle kunna titta på det. Och kan inte jag svara på det finns det andra jag vet kan 
svara på det.  
  
Det finns en maskin som har två distinkta toppar, nästan som att ni kör två olika produkter. 
Vet du vad det här kan bero på? 
Vi kör bara en typ av produkt i maskinen. Det kan bero på att det är parallella maskiner. Jättesvårt 
att veta, och jag vet inte riktigt hur väntan i maskinen ser ut. Men en chansning är att det kan vara 
så att det behövs 1,5 maskiner och när den ena är avstängd så får det andra jobbar hårdare och då 
får en lägre cykeltid. Kolla på maskin 3 som också är en parallellmaskin och se om den beter sig 
på samma sätt.  
  
Finns det något annat som vi inte tagit upp som du tror kan påverka cykeltiden? 
Nä, det mesta borde vara justeringar och provkörningar, mycket mer sysslar inte vi med i ordinarie 
produktion. Annars borde det mest tuffa på.  
  
Maskin 10 beter sig konstigt. Det finns två olika toppar i part change och producing. Men i 
den totala cykeltiden finns det tre olika toppar. Visst är det här produkten går igenom två 
gånger? 
Ja, produkten går igenom två gånger. Det skulle kunna bero på att det är tre olika kammare, tvätt, 
tork och vakuum. Men jag vet inte utan det är en spontan chansning. Jag vet inte heller om det är 
samma process båda varven. Till exempel att den endast tvättas och torkas första varvet medans 
den går igenom tvätten, torken och vakuumet sista varvet. Jag tror att vår tekniker har bättre koll 
på det här. Han har nog koll på både cykeltider och stopptider. Både hur vi mäter och DUGA. 
  
Är det några andra du tycker vi borde kontakta? 
Ja, vår tekniker och underhållsansvarig. 
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 APPENDIX B: INTERVJU 2                                                   
Intervju 2 med Produktionstekniker  
 
Vilken roll har du? 
Jag är produktionstekniker. 
  
Hur skulle du definiera cykeltider? Mellan vilka mätpunkter mäts cykeltid? 
Cykeltiden kan beskrivas som en loop där man mäter från att ett verktyg går in till att samma 
verktyg går in igen, då har man gjort hela cykeln. Cykeln är med laddning och allting. Däremot 
ska transfer-tiden utanför maskinen inte räknas med. Portalens cykeltid påverkas dock av hur 
maskinerna går, maskinerna kan påverka portalens cykeltid. Alla operationer har samma logik 
bakom mätningen.  
  
Har du någon tanke på varför vissa cykeltider är väldigt korta eller väldigt långa i jämförelse 
med normaltillståndet? 
De riktigt korta är en omöjlighet att det kan vara så, tar en process 10 minuter kan den inte vara 
klar på 2. Det blir antagligen ett datafel någonstans, att maskinen får någon signal och sen tappar 
signalen, troligtvis mot DUGA. Det är mer troligt att det handlar om ett mätfel än ett processfel. 
De långa är lite mer oklara, när jag själv skriver ut cykeltider så ser jag att det är några som blir 
väldigt långa. Det kan bli något fel i maskinen att den inte skickar ut någon ”färdigsignal” men jag 
vet inte om det finns någon ”Quick fix” på de långa cykeltiderna.  
  
Hur definierar du stopp? 
Stopptid för mig är när det är rödlampa. Där maskinen övergått från ett automatiskt läge till ett 
larmläge, ett rött läge. Där stoppet startar när det röda läget börjar och slutar när det röda läget 
slutar. Stopptid är när maskinen inte är tillgänglig att producera. Där stoppdatan går automatiskt 
in i DUGA.  
  
Stopptider som är planerade stopp som planerat underhåll så ska den tiden räknas bort från 
produktionstimmarna. Det gäller även när produktionsmålet är uppnått. Däremot så om kalendern 
inte sköts på rätt sätt så kan tid som ska räknas bort istället klassas som stopp. Det kan vara en 
felkälla till stopptider.  
  
Maskinerna här ute (på produktionslinan) har byggts på under tid vilket gör att alla maskiner 
kanske inte har samma data-in vilket kan vara en förklaring till varför stopp inte alltid registreras 
på samma sätt i DUGA. T.ex. att vissa har mer nedbrutna komponenter, som waiting starved eller 
blocked medans vissa andra inte har det.  
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Vissa maskiner har lite märkliga beteende på cykeltider, handlar om maskin 5,1, maskin 5,2 
och maskin 10. Har du en förklaring om varför? (visar här grafer över hur de ser ut) 
Produkten går två varv genom maskin 10. Mer än så vågar jag inte säga. Efter det här går vi ut och 
kikar på maskinen och pratar med en operatör. 
  
I maskin 5 kan det spela roll på hur verktygen placerats i verktygsmagasinet vilket kan ge oss två 
toppar. Beroende på hur de placeras i magasinet så kan det påverka cykeltiden. Det är iallafall min 
spontana tanke.  
  
Jag föreslår att ni pratat med någon eltekniker. Kolla med dom om framförallt signaler och sånt.  
 
Resterande intervju skedde i produktionsmiljö och kunde därför inte spelas in. Här är en 
sammanfattning av vad som sades, av både produktionstekniker och närvarande operatör. 
Operatörer har inte märkt någon markant skillnad i cykeltider hos maskin 10. Det framkom även 
att samma program körs båda gångerna en detalj går igenom operationen. Ingen förklaring till de 
varierande cykeltiderna hos maskin 5.1 och maskin 5.2 framkom, föreslogs manuell mätning. 
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APPENDIX C: INTERVJU 3                                                   
 
Intervju 3 med Simuleringspersonal 
 
Är det rimligt att bortse från portaler? 
Ur mitt perspektiv är det rimligt för vissa frågeställningar, att bortse ifrån portallogik. Men inte 
från tillgängligheten. Det första villkoret (för att kunna bortse från portaler) är att portalens cykeltid 
under någon av dess normalcykler är styrande. Att portalen hinner med att serva (utrustningen). 
Oftast går problemen med portalen att översätta med bara tillgänglighetsförlusten.  
 
Maskinerna skickar signaler till portalerna, sedan går portalen efter en prioritetsordning? 
Det finns lite olika tillvägagångssätt. Startar vi med en tom line kommer vi få en beteende där 
sekvenserna är lite förskjutna till varandra.  Det normala är att man sätter en försignal en stund 
innan maskintiden har gått ut. Och det är den signalen som används för att starta ett uppdrag, inte 
att maskinen är klar. Portalen har ett antal olika flödesscheman med ja/nej-frågor eller olika val 
som leder ner till det uppdrag som ska tas. Men det normala är att det är flera flödesscheman. 
Oftast brukar man utgå ifrån griparstatus. Där den första blir tomma gripare. Den första status blir 
0 mellan inbana och första operationen, nästa blir 1 osv.  Det är i princip bara då status är 0 (tom) 
man kan prioritera olika maskiner mot varandra. I andra fall kan man visserligen prioritera mellan 
parallellstationer. I övrigt är det normala att prioritera i sekvensordning, kan finnas andra 
undantagsfall.  
 
Då blir det intressant att rensa tillgänglighetsdatan? 
Tillgängligheten behöver alltid kikas på, normalfallet är att det bara är tillgängligheten som 
behövs. På en övergripande nivå. Det finns vissa portalområden där logiken eller det som utförs 
påverkar systemet. Hittills har vi inte sett att det spelar roll. 
 
 
Läggs planeringsförluster in manuellt i DUGA/CAL? 
Det är ett antal saker som man måste vara varsam med när det gäller manuellt inmatade saker i 
DUGA. Men planerade förluster är det som läggs in i kalendern och tillgängligheten är det som 
mäts. Planeringsförlusten utgår ifrån CAL, där läggs det in manuellt, fast i en återkommande 
veckoplan. Sen kan den här veckoplanen ändras manuellt vecka för vecka, när det händer särskilda 
saker. Det som ligger i CAL, gäller för all utrustningar på avdelningen. Sen finns det också 
manuellkoder som är planerade förluster. De är manuellt inmatade genom en kod som slås in på 
maskinen. Exempelvis kan produktionsmål uppnått väljas. Detta gäller per maskin och är även det 
bortplanerad tid. Detta syns inte i CAL. Om det fungerar rätt och som jag tror, kommer detta 
däremot inte komma som ett stopp.  
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Precis som att om vi har ett planerat aktivitetsfönster på 3h, alltså ett planerat stopp, och ett haveri 
som sträcker sig över den tiden. I de flesta automatiska uppföljningarna kommer dessa tre timmar 
att dras bort från stopptiden.  
 
Innehåller “Stops aggregated over shift breaks” de stopp som “delats” pga. skiftbyte, fast nu 
i hel form? 
Ja i den exporten och i två till exporter som bygger på den. 
 
“Verification of Stopdata”- avrundningen av stoppens starttid. Varför gör man det, verkar 
avrunda eftermiddagar till nästkommande dag. 
Anledningen till det finns är vi inte kör fredag kväll t.ex. Och det är missat i cal. Kör 
förmiddagsskiftet klart kan de börja stänga av maskinerna tidigare, med avrundningen får vi med 
detta och alltså spikarna. Numera kan Excel sortera dygnsvis ändå och det är okej.  
 
Finns varianter i bearbetningen med i DUGA? 
Ja 
 
Larmtext i stopp, manuell inmatning? 
Nej, tanken är att när vi skickar signaler om att vi har larm i maskinen sätts en signal i bitmönstret, 
och när det sätts så går man in i larmloggen i maskinen och läser. Då registreras larmmeddelandet 
i maskinen på den stoppraden. Sen finns en del olika lösningar, men det har ingenting med vad 
operatören har matat in utan sätts automatiskt. 
 
Hur delas stoppgrupper in, är det alltid XS-S-M-L-XL? 
Alltid dessa 5, se Excel-mallen., räknar exakt samma sak som duga. (Visar mallen) 
 
Är de baserade på over shift-breaks? 
Ja. 
 
De går igenom den rensning som finns i instruktioner? “Verification of Stopdata” 
Ja, alternativet är att gå igenom plant simulation där man kan göra detta för hela avdelningen. Där 
skickar man in den rensade datan och får ut samma sak fast för hela avdelningen. 
 
Den används endast för att identifiera felaktigt planerad produktionstid? 
Ja, inte så mycket i just den där. Huvudsakligen för att identifiera då vi har glömt att planera bort. 
 
Simulering 
Kort beskriva hur ni går tillväga för att göra en ny simulering. Används master process för 
simulering? 
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 Ja det är den vi säger att vi alltid ska gå efter. 
 
Vilka Fördelningar används generellt för cykeltider? 
Det beror lite på. Tittar man på automatiska maskiner har det historiskt varit konstant eller en 
triangel med outliers borttagna. Har det varit med varianter så har det bara varit konstant för 
enkelhetens skull, det finns en export som tar ut variantcykeltider. Då har man använt medianen 
som konstant. För automatiska utan varianter har det varit både median och medel. Nu är vi mer 
mot median, vi har även kikat på mode. Vi har även gjort en analys på skillnaden på median och 
mode. I nutiden ligger vi kvar med samma inläsningsmöjligheter till plant simulation, så vi har 
egentligen inte gått ifrån det här. För manuella stationer så är det mer osäkert vad vi använt 
historiskt. Nu skulle jag säga att det är av någon form av “data fitting” som vi använder. Utan att 
vi är nöjda eller säkra på att vi har gjort rätt.  
 
Används alltid AVB och MTTR /duration (Erlangfördelning) i FACTS, och inga andra? 
Det är det som används nu. Inga andra används i dagsläget, men vi ser behovet. Vi har sett att 
Erlang verkar vara en ganska bra fördelning för att beskriva duration gruppvis.  
 
Har ni undersökt hur exponentialfördelning för Interval passar?  
Vi tror att det verkar vara en bra fördelning. Vår uppfattning är att det är rätt antagande. 
 
 
  
  
  
 
 
 


