
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--15/089--SE

Kapacitetsutredning av ett
produktionssystem med hjälp av

simulering
Henrik Håkansson

Niklas Samuelsson

2015-06-18



LiU-ITN-TEK-G--15/089--SE

Kapacitetsutredning av ett
produktionssystem med hjälp av

simulering
Examensarbete utfört i Logistik

vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet

Henrik Håkansson
Niklas Samuelsson

Handledare Krisjanis Steins
Examinator Joakim Ekström

Norrköping 2015-06-18



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Henrik Håkansson, Niklas Samuelsson



LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Kapacitetsutredning av ett 
produktionssystem med 

hjälp av simulering 
 
 

 

 

Henrik Håkansson, henha192 
Niklas Samuelsson, niksa827 

 

 

 

  

 



 II   
 

Förord 
Detta examensarbete innefattar 16 högskolepoäng och har utförts vid Linköpings Tekniska 
Högskola på företaget Ostspecialisten i Linköping. Det utgör de elva sista veckorna av vår 
treåriga kandidatatutbildning och innebär att vi tar vår kandidatexamen i logistik.   

Vi vill ta möjligheten att tacka all personal på Ostspecialisten för den hjälp och det varma 
bemötande vi fått och framförallt ett extra tack åt David Carlsson som fungerat som vår 
handledare på Ostspecialisten. 

Dessutom vill vi särskilt tacka vår handledare vid Linköping Universitet, Krisjanis Steins, som 
varit en stor stöttepelare under hela examensarbetets gång.  

 

Norrköping 2015-06-28 

Henrik Håkansson 
Niklas Samuelsson  

  



 III  
 

Abstract 
The bachelor thesis work has been carried out at Ostspecialisten in Linköping. Ostspecialisten 
cut cheese in to smaller blocks, packs and distributes them to grocery stores in Sweden and 
Denmark. Ostspecialisten potentially faces a new customer which means that the company has 
to do a capacity assessment in order to know if the new total demand can be met. The purpose 
of the thesis work is to provide a clearer picture of Ostspecialisten’s current capacity at one of 
their production lines and if an increase of capacity might be needed.  

The production line consists of several work stations, including tasks as loading, cutting and 
packaging, all carried out by personnel along the line. The tasks at the work stations are adapted 
to the pace of the production line which means that the production line will produce 
continuously for as long as no production stops occur. 

Discrete-event simulation was chosen as the method for the capacity assessment due to the 
method’s ability to handle variations in production systems. The first step in the study was to 
develop a conceptual model of the production system. This was done by observing the actual 
production line, including a time study for a total of 11 workdays to gather data for the final 
model. Apart from observing the actual production system, historical data from 
Ostspecialisten’s business information system was gathered for the final model and also 
analyzed. 

A simulation model was constructed and later verified and validated. This was done by 
controlling the model’s logic by following an entity’s way step by step through the model, and 
by input of historical data to see if the model produces in a similar way to the actual production 
system. After the model was verified and considered valid, three scenarios were created and 
run in order to assess Ostspecialisten’s current capacity, Ostspecialisten’s capacity with the new 
customer and extended work hours, and Ostspecialisten’s capacity during customer campaigns 
where only one cheese type is produced but in large quantities. 

The results showed that Ostspecialisten has an average production time per day of 6 hours and 
12 minutes (excluding breaks and cleaning at the end of the day), and in order to meet future 
demand an average production time per day of 7 hours and 57 minutes is required (also 
excluding breaks and cleaning). This means that Ostspecialisten most probably will be able to 
meet future demand by increasing the work hours to 10 hours per day (including breaks and 
cleaning at the end of the day). The thesis work have also identified two types of production 
stops more significant than the others: one that occurs more frequently which is caused by the 
personnel because they can’t keep up with the production pace, and one that has the longest 
total accumulated time which is a set-up time including a change of production number, labels 
and plastic film.  
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Sammanfattning 
Examensarbetet har genomförts på Ostspecialisten i Linköping. Ostspecialisten delar, paketerar 
och distribuerar ost till detaljister i dagligvaruhandeln både i Sverige och Danmark. Företaget 
står inför en kundutökning med potentiellt en ny kund vilket innebär att företaget måste göra 
en utredning över sin kapacitet för att bedöma hur den nya totala efterfrågan kan mötas. Syftet 
med examensarbetet är att ge Ostspecialisten en tydligare bild av vilken kapacitet företaget 
besitter på en av sina produktionslinor samt över eventuella kapacitetsökningar som krävs i 
framtiden. 

Produktionslinan innehåller flera olika arbetsmoment, bland annat inlastning, delning och 
paketering, som utförs av personal vid respektive arbetsstation. Arbetsmomenten är dock 
anpassade efter den produktionstakt som produktionslinan har vilket innebär att 
produktionslinan går så länge som inget stopp i produktionen inträffar. 

Som metod för att genomföra kapacitetsutredningen har simulering valts då det ansågs vara 
lämpligt främst på grund av de variationer som produktionssystemet innehåller. Första steget 
var att konstruera en konceptuell modell vilket gjordes med hjälp av observationer på plats på 
företaget. Det har även utförts en tidsstudie under 11 arbetsdagar för att samla in data till den 
simuleringsmodell som konstruerats. Vid sidan av tidsstudien har även historisk data 
analyserats och också använts som indata till simuleringsmodellen.  

Simuleringsmodellen har sedan verifierats och validerats genom att stegvis kontrollera 
modellens logik och genom att köra den med ett känt orderinflöde och slutresultat för att 
kontrollera så att modellen producerar på ett sätt som efterliknar verkligheten. Efter att 
modellen verifierats och validerats och därmed ansågs som bra nog till att besvara syftet med, 
kördes tre scenarier för att utreda Ostspecialistens nuvarande kapacitet, deras kapacitet med den 
nya kunden samt nya arbetsskift inräknade, och deras kapacitet vid kampanjer då endast en 
ostsort tillverkas under en hel arbetsdag. 

Körningen av modellen gav resultatet att Ostspecialisten i dagens läge har en genomsnittlig 
effektiv produktionstid på 6 timmar och 12 minuter och för att bemöta den framtida efterfrågan 
krävs en genomsnittlig effektiv produktionstid på 7 timmar och 57 minuter. Detta innebär att 
Ostspecialisten med största sannolikhet kommer att kunna bemöta framtida efterfrågan genom 
att öka arbetstiden till 10 timmar per dag. Examensarbetet har också identifierat två olika typer 
av produktionsstopp som är mer framstående än andra. Ett som är mest frekvent och beror på 
att personalen måste stanna produktionen på grund av att de inte hinner med, och ett som upptar 
mest total tid vilket är en ställtid som innefattar byte av yst-nummer, ostsort, etikett och film. 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras företaget som arbetet utförs på, en beskrivning av problemet, syftet 
med tillhörande frågeställningar samt metoden för arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Arbetet har genomförts på Ostspecialisten AB som är beläget i södra Linköping. Ostspecialisten 
arbetar framförallt med att köpa in, lagra, dela och distribuera ost till kunder inom 
dagligvaruhandeln. Delning och paketering av hårdost genomförs idag på tre olika 
produktionslinor där varje lina erbjuder olika paketeringsmöjligheter. Det arbetar cirka 15 
personer på företaget varav cirka 10 personer arbetar vid produktionslinorna. 

För att Ostspecialisten ska hålla sig konkurrenskraftiga är det viktigt för dem att anpassa sin 
kapacitet efter marknadens efterfråga för att undvika allt för höga kostnader eller uteblivna 
intäkter. Ostspecialisten har en endast grov uppskattning om vilken kapacitet de besitter vilket 
gör det svårt att avgöra hur en förändrad orderstock skulle påverka Ostspecialistens 
leveransmöjligheter och därmed möjlighet att hålla sig konkurrenskraftiga. 

1.2 Problembeskrivning 
Ostspecialisten AB står inför ett krav av kapacitetsökning då en ny kund har tillkommit. Den 
nya kunden kräver en viss typ av förpackning som endast finns tillgänglig på en av de tre 
produktionslinorna. Beläggningsgraden (utnyttjande av total kapacitet) är i dagens läge för hög 
för att den nya kundens efterfrågan ska kunna bemötas under en vanlig arbetsdag. Företaget 
behöver göra en utredning som visar hur kapacitetsökningen kan bemöta framtida efterfrågan.  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att ge företaget en tydligare bild över vilken kapacitetsökning som krävs 
för att möta framtida efterfrågan. 

1.4 Frågeställningar 
För att noggrant kunna avgöra vilken kapacitetsökning som krävs för att möta framtida 
efterfrågan är det viktigt att definiera ett lämpligt mått så att resultatet av examensarbetet blir 
entydigt. Det valda måttet för detta examensarbete är maskintimmar och frågeställningen 
presenteras nedan.  

 Hur mycket kapacitet, mätt i maskintimmar, krävs för att Ostspecialisten ska kunna 
möta framtida efterfrågan? 

För att kunna besvara föregående frågeställning måste den studerade produktionslinans 
nuvarande nettokapacitet utredas. Detta för att erhålla en verklighetsriktig grund att utgå från 
vid utredning av framtida kapacitetsbehov. Detta leder till följande frågeställning. 

 Vilken nettokapacitet har produktionslinan i nuläget? 

För framtida förbättringsarbete kan det vara av intresse för Ostspecialisten att identifiera om 
och i så fall vilka aktiviteter eller fel i produktionen som förekommer eller påverkar 
produktionslinan i större utsträckning än andra. Detta leder till följande frågeställning. 

 Finns det några produktionsstopp som är mer framträdande än andra och i så fall, vilka 
är dessa? 
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1.5 Metod 
Med hänsyn till produktionslinans sammanhängande moment, styrda eller kontrollerade av 
personal, inklusive eventuella driftstopp, kommer variationer att förekomma. För att göra en 
utredning så representativ verkligheten som möjligt måste dessa variationer behandlas. 
Möjligheten att, enligt Banks (2010), övergripande och begripligt modellera komplexa system 
och därmed inkludera dessa variationer är två av simuleringsmetodikens styrkor, varför 
simulering valdes som metod. 

Efter att fastställt att simulering var rätt metod för att besvara frågeställningarna påbörjades en 
kartläggning över produktionssystemet. Denna genomfördes med hjälp av observationer och 
intervjuer av personal på plats på Ostspecialisten. Parallellt med denna process genomfördes 
dessutom en litteraturstudie inom simulering och produktionslogistik.  

Genom en tidsstudie på plats på Ostspecialisten har indata till modellen införskaffats. Viktigt 
att notera är att tidsstudien också till stor del bidragit till utvecklandet av den konceptuella 
modellen.  

Arbetsgången för simuleringsstudien har utgått från metoden som finns beskriven i kapitel 3. 
Analys av insamlad och såväl historisk data har därefter genomförts framförallt med hjälp av 
Excel och ARENAs Input Analyzer. 

Utöver simuleringen har även historisk produktionsdata analyserats för att erhålla 
kompletterande information och därmed en tydligare bild över Ostspecialistens kapacitet. 
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2 Produktionslogistik 
I detta kapitel presenteras relevant teori inom området produktionslogistik med utgångspunkt 
från ett helhetsperspektiv inom logistik. 

2.1 Logistik 
För att ett företag ska överleva krävs konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Kunderna 
efterfrågar hög leveransservice och företagen lever ofta under högt kostnadstryck. Enligt 
Oskarsson, Aronsson, och Ekdahl (2013) handlar logistik om att kombinera dessa två aspekter 
och på så sätt generera konkurrensfördelar. I Oskarsson et al. (2013) presenteras följande 
definition av logistik:  

Logistik omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och styra 
förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att 
tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde 
som behövs för att materialflödet ska fungera. (Oskarsson et al., 2013, s. 21) 

Logistiksystemet existerar i regel från råvara ända till slutkund. För ett producerande företag 
ser vanligtvis flödet av material och information ut som Figur 1 nedan visar.  

Figur 1 – Exempel på ett vanligt material- och informationsflöde i ett företag där MF är materialförråd och FVL 
är färdigvarulager. Baserad på Oskarsson et al. (2013). 

Som går att utläsa ur Figur 1 så utgör produktionen en central del av ett producerande företags 
logistiksystem. Det är dessutom vanligt förekommande att produktionen är en så kallad 
flaskhals. Detta innebär att kapaciteten för materialförsörjning och distribution är avsevärt 
högre än för produktionen. Oskarsson et al. (2013) menar att företagen istället eftersträvar att 
skapa så jämn kapacitet och samtidigt korta ner genomloppstiden så mycket som möjligt för att 
skapa konkurrensfördelar. Detta innebär att det ligger stor vikt i att effektivisera 
produktionsprocesserna så mycket som möjligt.  

Jonsson och Mattsson (2012) menar att de processer som kan identifieras under 
produktionsdelen exempelvis är kapacitetsplanering, detaljplanering, materialhantering och 
produktion.  

2.1.1 Produktionssystem 
En produktion kan ske på en rad olika sätt. Produktionen kan exempelvis ske på en specifik 
plats för ett unikt projekt eller via en produktionslina, där en väldigt stor volym av likartade 

Leverantör Kund 
Material- 

försörjning 
Produktion 

MF FVL 
Distribution 

Planering 
Styrning 

Inköp Marknadsföring 
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produkter produceras. Att välja rätt typ av produktionssystem utifrån producerad produkt är, 
enligt Oskarsson et al. (2013), av stor vikt för att uppnå hög effektivitet och därmed 
konkurrenskraftighet enligt. Enligt Jonsson & Mattsson (2005) finns det i stort sett fyra vanliga 
produktionssystem. Produktionssystemen sorteras stigande efter den producerade volymen och 
efter den producerade produktens standardiseringsgrad: fast position, funktionell verkstad, 
flödesgrupper och produktionslina. Fokus kommer hädanefter i detta kapitel att ligga på 
produktionslinor. 

I en produktionslina produceras ofta standardiserade produkter i hög volym. Längs 
produktionslinan genomgår produkten olika stationer som varierar i antal och aktivitet beroende 
på vilken produkt som produceras. Produktionslinor är oflexibla i den mån att de är anpassade 
efter den produkt som produceras vilket leder till höga investeringskostnader. Detta innebär i 
sin tur att produktionslinor endast bör användas där likadana produkter med låg 
anpassningsgrad produceras i hög volym, för att inte de totala investeringskostnaderna ska bli 
för höga, hävdar Oskarsson et al. (2013).  

Enligt Jonsson och Mattsson (2005) kan produktionslinor delas in i två kategorier: flytande eller 
styrande linor. Det första innebär att buffertar finns på valda platser utmed en produktionslina 
för att lättare fortsätta produktionen vid stopp. Det andra innebär att sådana buffertar inte finns 
vilket leder till en betydligt mer störningskänslig produktionslina. I gengäld minskar kostnaden 
för bundet kapital och genomloppstiderna blir kortare. 

2.1.2 Kapacitetsplanering 
Kapaciteten bestäms utifrån de resurser, i form av exempelvis maskiner, personal och lokaler, 
som företaget har tillgång till och definieras som förmågan att utföra ett arbete genom 
utnyttjande av resurserna. Ett företag bör dimensionera sin kapacitet utifrån marknadens 
efterfråga. När kapaciteten höjs bidrar detta till ökade kostnader. Om kapaciteten är högre än 
marknadens efterfråga kan detta leda till att företaget inte får in tillräckligt med intäkter för att 
täcka kostnaderna. Om förhållandena är motsatta leder detta istället till att företaget går miste 
om potentiella intäkter. Oskarsson et al. (2013) menar att det därför är viktigt att företaget är 
medvetna om vilken efterfråga som råder samt vilket kapacitet som finns tillgänglig. Oavsett 
om erhållen kapacitet används eller ej medför kapaciteten kostnader vilket i kombination med 
ovanstående faktorer leder till att det ligger i företags intresse att balansera kapacitetsbehovet 
med tillgången på kapacitet, påpekar Jonsson och Mattsson (2005). 

En kapacitetsplanering syftar till att skapa en överenstämmelse mellan tillgång och behov på 
kapacitet. Detta kan utföras såväl på veckobasis som ackumulerad på lång sikt. För den 
ackumulerade överrensstämmelsen gäller att den sammanlagda tillgången och behovet på 
kapacitet av samtliga planeringsperioder är av samma storlek. Detta innebär dock inte att det 
råder balans inom samtliga planeringsperioder. Nedan presenteras fyra av de vanligaste 
handlingsalternativen för att motverka obalans inom kapacitetsplaneringen: 

 Öka/minska tillgången på kapacitet. 
 Öka/minska behovet av kapacitet. 
 Omfördelning av kapacitetsbehovet mellan flera tidsperioder. 
 Omfördelning av den aktuella kapaciteten mellan olika 

avdelningar/produktionsgrupper. 
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För att öka tillgången på kapacitet finns flera olika möjligheter på såväl kort som lång sikt. 
Dessa kan exempelvis vara nyinvesteringar, övertid eller att utöka antalet skift. Genom att öka 
antalet skift ökar exempelvis maskinutnyttjandegraden vilket leder till ökad kapacitet. För att 
öka eller minska behovet på kapacitet kan produktionsplanerarna avsiktligt välja att tillverka 
mer eller mindre jämfört mot vad marknaden efterfrågar. För ett tillverkande företag finns 
möjligheten att omfördela kapacitetsbehovet genom att införskaffa så kallade säsongslager 
vilket jämnar ut efterfrågesvängningarna. Ett ytterligare exempel av omfördelning av den 
aktuella kapaciteten är att förflytta personal mellan avdelningar/produktionsgrupper med 
underbeläggning till någon med överbeläggning. Jonsson och Mattsson (2005) menar dock att 
ovanstående exempel inte är anpassade för alla verksamheter. 

Vid beräkningar eller uppskattningar av kapaciteten av ett företags produktion så undersöks, 
enligt Jonsson och Mattsson (2005), kapaciteten för respektive produktionsgrupp eller annan 
planeringsenhet. 

Inkomna order som hamnar i produktionsplaneringen, som vanligtvis hanteras av sälj- och 
verksamhetsavdelningen, måste översättas till kapacitetsbehov. Detta kapacitetsbehov beräknas 
sedan vanligtvis till antal mantimmar eller maskintimmar. Vilket mått som är relevant att 
använda beror på hur intensiteten inom produktionssystemet ser ut vad gäller utnyttjandet av 
maskiner kontra arbetskraft. Notera att det finns ytterligare mått som exempelvis kilogram, 
antal eller kronor för att mäta kapacitet. Det viktiga enligt Jonsson och Mattsson (2005) är att 
använda samma mått inom samma produktionsgrupp eller planeringsenhet, samt att måttet är 
representativt för verksamheten. 

Jonsson och Mattsson (2005) har delat in begreppet kapacitet i olika nivåer. Dessa illustreras i 
Figur 2 nedan. Den maximala kapaciteten innebär att produktionsgruppen inte har några stop 
utan producerar dygnet runt. Denna kapacitet är sällan av intresse eftersom det är ytterst sällan 
ett företag producerar efter dessa förutsättningar.  

Figur 2 – Kapacitetens olika nivåer (Jonsson & Mattsson, 2005). 

För att beräkna den kapacitet som finns tillgänglig används istället den nominella kapaciteten. 
Detta är den kapacitet företag utgår från att kunna använda och beräknas enligt fyra följande 
faktorer: 

 Antal maskiner eller andra produktionsenheter i gruppen. 
 Antal skift per dag. 
 Antal timmar per skift. 
 Antal arbetsdagar per planeringsperiod. 

Maximal Kapacitet 

Nominell kapacitet 

Bruttokapacitet 

Nettokapacitet 
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Jonsson och Mattsson (2005) understryker dock att denna kapacitet nästan aldrig går att utnyttja 
till fullo utan att det nästan alltid förekommer olika typer av bortfall. Dessa bortfall kan 
exempelvis vara olika typer av underhållningsarbeten, korttidsfrånvaro eller att produktionen 
av någon anledning havererar. Genom att ta hänsyn till dessa aspekter benämns kapaciteten 
istället för bruttokapacitet vilket är den näst lägsta nivån i Figur 2.  

Verkligheten ser dock oftast annorlunda ut, menar Jonsson och Mattsson (2005). Det finns flera 
andra aspekter som företagen måste ta hänsyn till för att beräkna sin så kallade nettokapacitet. 
Detta kan exempelvis vara pauser i arbetet, väntetid på material eller eventuellt omarbete av 
material.   
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3 Simuleringsteori 
I detta kapitel presenteras en överskådlig arbetsgång för simuleringsstudier som sedan utvecklas 
steg för steg i underkapitel. Beskrivningen av arbetsgången för simuleringsstudier utgår från 
Figur 3 nedan.  

Figur 3 – Visuell beskrivning av en arbetsgång för simuleringsstudier. Baserad på Banks (2010). 
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Arbetsgången börjar med att problemet som ska studeras formuleras och att mål med 
simuleringsstudien och tillhörande frågeställningar formuleras. Därefter börjar utvecklandet av 
en konceptuell modell som bygger på insamlade data från det studerade systemet. När den 
konceptuella modellen bedöms kunna beskriva det studerade systemet tillräckligt bra 
konstrueras en simuleringsmodell. Simuleringsmodellen måste sedan verifieras och valideras. 
Som kan ses i Figur 3 ska insamlingen av data, utvecklandet av den konceptuella modellen och 
konstruktionen av simuleringsmodellen enligt Banks (2010) ses som en iterativ process. 
Aktiviteterna utförs i flera cykler tills simuleringsmodellen anses vara tillräckligt bra. Efter det 
ska olika scenarier testas i simuleringsmodellen och resultaten från dessa analyseras. 
Simuleringsmodellen måste eventuellt köras fler gånger för att erhålla tillförlitliga resultat. 
Slutligen ska resultaten från simuleringsstudien dokumenteras och de slutsatser som dras 
implementeras. 

3.1 Problemformulering & mål 
Problemet som ska undersökas måste först formuleras. Därefter måste det säkerställas att alla 
inblandade parter förstår problemet och är överens om formuleringen. För att sedan bryta ner 
problemet och därmed göra det lösningsbart måste mål och frågeställningar formuleras, enligt 
Banks (2010). Robinson (2008b) föreslår att målen utformas utifrån tre delar: vad som önskas 
uppnås, hur det ska mätas och begränsningar i studien. Detta för att få en tydlig bild av hur den 
konceptuella modellen ska utvecklas och vad som kan förväntas besvaras med studien. Det är i 
detta skede en bedömning om huruvida simulering är en lämplig metod görs. Om simulering 
bedöms lämpligt hävdar Banks (2010) att en projektplan upprättas och studien fortsätter in i 
nästa steg. 

3.2 Konceptuell modell 
En konceptuell modell är en beskrivning av det studerade systemet, vars syfte är att ge en 
överblick av systemets delar och dess relationer. Den konceptuella modellen ska enligt 
Robinson (2008a) beskriva systemet på ett generellt och förenklat sätt så att den inte ska behöva 
tolkas med hjälp av någon särskild simuleringsprogramvara. Beskrivningen av systemet kan 
göras med hjälp av illustrationer eller text. Beskrivningen ska sedan gå att utveckla till en 
simuleringsmodell i valfri simuleringsprogramvara.  

Utvecklingen av en konceptuell modell och den konceptuella modellen i sig kan bidra till att 
förstå det studerade problemet bättre och mer entydigt, samt en grund att bygga 
simuleringsmodellen på. Robinson (2008a) menar också att den konceptuella modellen kan 
fungera som en tydlig riktlinje för hur simuleringsstudien ska fortskrida för att lösa det 
studerade problemet. 

Det är svårt att kvantitativt bedöma huruvida en konceptuell modell är bra eller dålig, eftersom 
en konceptuell modell endast ämnar beskriva det studerade systemets delar och hur de relaterar 
till varandra. Att utföra en kvalitativ bedömning är dock möjlig. I dagsläget finns ingen skriven 
standard för hur en sådan bedömning ska utföras, men Robinson (2008a) har samlat fyra 
kriterier utifrån diskussioner med modellerare och optimeringsforskare. Robinson (2008a) 
jämför sedan dessa med kriterier från sex ytterligare artiklar med olika författare. De fyra 
kriterierna kan översättas till validitet, trovärdighet, nytta och genomförbarhet. Samtliga 
förklaras i listan nedan.  
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 Validitet innebär att modelleraren är av uppfattningen att den konceptuella modellen 
kan utvecklas till en simuleringsmodell som är lämplig till att besvara syftet med den 
utförda simuleringsstudien. 

 Trovärdighet innebär att klienten för vilken simuleringsstudien utförs är av 
uppfattningen att den konceptuella modellen kan utvecklas till en simuleringsmodell 
som är lämplig till att besvara syftet med den utförda simuleringsstudien. 

 Nytta innebär att både modelleraren och klienten är av uppfattningen att den 
konceptuella modellen kan utvecklas till en simuleringsmodell som kan användas som 
verktyg för beslutsfattande inom samma kontext som det studerade problemet. 

 Genomförbarhet innebär att både modelleraren och klienten är av uppfattningen att den 
konceptuella modellen kan utvecklas till en simuleringsmodell med tillgängliga resurser 
och data. 

Ett ytterligare, mer övergripande kriterium är hur enkel modellen är. Robinson (2008a) hävdar 
att en konceptuell modell ska hållas så enkel som möjligt för att undvika överdrivet komplexa, 
oflexibla, långsamma (att utveckla och att köra), svårtolkade och resurskrävande 
simuleringsmodeller. 

Vidare för att faktiskt utveckla en konceptuell modell har Robinson (2008a) identifierat tre 
huvudsakliga tillvägagångssätt. Det första är att modelleringen utgår från principer där fokus 
ligger på att börja enkelt och utöka allt eftersom simuleringsstudien fortskrider.  Den andra 
metoden kan sägas vara en motsats till den första. Istället för att addera mer och mer utgår 
modelleringen från en mer komplicerad modell som sedan skalas av. Delar som kan tänkas 
påverka slutresultatet lämnas kvar medan irrelevanta delar tas bort för att öka modellens 
enkelhet. Den sista metoden baseras på ett ramverk för att utveckla den konceptuella modellen. 
Robinson (2008b) ger ett förslag på hur ett sådant ramverk kan se ut, innehållandes fem steg 
som utförs i angiven ordning. 

 Förstå problemet. 
 Bestämma modellens och projektets mål. 
 Identifiera modellens utdata (vad som ska mätas). 
 Identifiera modellens indata (som driver modellen). 
 Bestämma modellens systemgränser, detaljnivå, antaganden och förenklingar. 

Viktigt att påpeka är att, trots den angivna ordningen, arbetet med den konceptuella modellen 
är en iterativ process. Detta innebär att ett visst hoppande mellan de olika stegen uppmuntras 
för att kontinuerligt justera modellen allt eftersom mer kunskap om systemet tillskansas.  

Flera olika konceptuella modeller kan utvecklas utifrån samma studerade system beroende på 
vilket problem de är avsedda till att lösa. Detta innebär att två (eller flera) konceptuella modeller 
av samma studerade system inte nödvändigtvis klarar av att uppfylla varandras syften. 
Modellen ska, som nämnts ovan, enligt Robinson (2008a) hållas så enkel som möjligt. 

Robinson (2008b) påstår att den slutgiltiga konceptuella modellen kan bestå av en grafisk 
representation innehållandes de olika delarna i systemet med pilar och streck mellan dem för 
att indikera flöden. Till denna kan en tillhörande beskrivning i text följa. Detta för att tydliggöra 
hur systemet fungerar och även ta med detaljer som inte framgår i den grafiska representationen, 
exempelvis hur snabbt en maskin producerar och hur personalens scheman ser ut. 
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3.3 Datainsamling & analys 
Robinson (2004) menar att det finns tre typer av data som behövs för att genomföra en 
simuleringsstudie. Den första datatypen är förberedande och är till för att beskriva hur det 
studerade systemet hänger samman. Den är dessutom till för att skaffa förståelse för systemet 
och utgör en stor del av utvecklingsarbetet för den konceptuella modellen. Nästa typ av data är 
nödvändig för att driva simuleringsmodellen, också kallad indata. Här är mer detaljerad data 
över exempelvis ställtider (tid för förberedelser), ankomstintervall (tider inom vilka nästa 
ankomst sker) och cykeltider (tidsåtgång för ett moment i en produktion) nödvändiga.  Dessa 
data är uthämtade för respektive komponent i den konceptuella modellen och beskriver 
detaljerna som kan kopplas samman med dem. Den sista datatypen är till för att validera 
modellen vilket innebär att kontrollera modellen så att den efterliknar det verkliga systemet 
tillräckligt precist.  Om systemet existerar i verkligenheten går detta att genomföra genom att 
exempelvis jämföra modellens resultat med verklighetens resultat. Mer om validering i kapitel 
3.5 nedan. 

Enligt Robinson (2004) spenderas ofta mycket tid på att ta fram och utveckla den konceptuella 
modellen, dock kommer resultatet från modellen att vara missvisande om inte rätt data används 
som indata. Vincent (2008) understryker också att det svåraste momentet inom 
simuleringsstudier är att införskaffa sig data av tillräcklig kvantitet, kvalitet och variation.  

Vid datainsamling för en simuleringsstudie rekommenderar Vincent (2008) att genomföra 
mellan 100 och 200 observationer för varje parameter.  Fler observationer påverkar inte 
resultatet tillräckligt mycket för att rättfärdiga att lägga ner mer tid men färre kan påverka 
kvaliteten av framtida analyser.  Det är dessutom viktigt att vara försiktig med avrundningar så 
att datan är tillräckligt detaljerad för att inte ge ett missvisande resultat.  Ett ytterligare förslag 
är, då intresse för tider mellan händelser finns, att händelsetiden (klockslaget) först bör samlas 
in för att sedan beräkna mellantiden i efterhand. Det är dessutom viktigt att samla data från flera 
olika tider på dygnet om det föreligger misstanke om att tiden på dygnet påverkar resultatet.  

För insamling av data finns tre kategorier, vilka kan benämnas A, B och C. Under kategori A 
finns data som är tillgänglig från första början. Datan har redan i ett tidigare skede blivit 
insamlad. Robinson (2004) belyser vikten av att modelleraren granskar denna typ av data 
noggrant för att försäkra sig om att den har rätt format för simuleringsmodellen. För kategori B 
finns inte datan tillgänglig utan måste inhämtas. Exempel på tillfällen då denna typ av data ofta 
behöver inhämtas är för maskinfel, hanteringstider och ankomsttider. Även här är det viktigt att 
kontrollera att datan är i rätt format. Om den operativa personalen ska sköta datainsamlingen 
bör modelleraren fråga sig om personalen har någon nytta av att exempelvis överdriva eller 
underskatta mätningarna. Detta för att öka möjligheten att undvika missvisande mätningar och 
därmed kunna avbilda systemet korrekt. Ett sätt att hantera kritisk data är genom att genomföra 
två mätningar parallellt och sedan jämföra datan.   

Data som inte finns tillgänglig och som inte går att inhämta hamnar under kategori C. Detta 
inträffar ofta när en simuleringsstudie ska genomföras på ett system som inte existerar i 
verkligheten. Detta kan innebära att det är omöjligt att mäta data för en viss aktivitet, men även 
när data är mätbar men inte tillgänglig på grund av resurs- eller tidsbrist. Vid hantering av 
kategori C-data finns det två vägar att gå: antingen går det att uppskatta data eller så används 
den inte som en fast parameter utan som en experimentell faktor. Ett sätt för att uppskatta data 
är att hämta den från ett liknande system. Ett annat sätt är att vända sig till experter inom 
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området som kan bidra med uppskattningar. Som sista utväg estimeras datan genom att göra 
kvalificerade gissningar. Robinson (2004) understryker dock att modellens validitet försämras 
när datan bygger på uppskattningar. När uppskattningar används i beräkningarna är det dels 
viktigt att detta finns tydligt beskrivet som antaganden men även att det finns tillhörande 
känslighetsanalys för denna data. Vikten av att göra detta är beroende av känsligheten för 
slutresultatet av simuleringen.  

Det andra sättet att hantera kategori C-data som Robinson (2004) beskriver är att hantera datan 
genom att vända på problemet. Istället för att samla in data så undersöks vad datan måste vara 
för att uppnå ett visst mål. Därefter går det att föra en diskussion kring hur det går hantera datan 
för att uppnå målet. Om ovanstående åtgärder inte löser problemen kring hanteringen för 
kategori C-data så finns det tre slutgiltiga åtgärder att vidta vilka presenteras nedan i Tabell 1. 

Tabell 1 - Visar de tre slutgiltiga stegen för behandling av data inom kategori C. 

Steg Innefattar 

1 Revidera den konceptuella modellen så att den saknade datan inte längre blir 
nödvändig. 

2 Ändra målet med simuleringsstudien så att datan inte längre är nödvändig. 

3 Avbryta simuleringsstudien. 

Vid konstruerandet av en simuleringsmodell finns det enligt Robinson (2004) totalt fyra olika 
sätt att presentera data som representerar variation. Dessa är traces, empiriska fördelningar, 
statistiska teoretiska sannolikhetsfördelningar samt bootstrapping. Samtliga presenteras nedan.  

Datan i ett trace presenteras i form av en ström som beskriver en serie händelser. Traces erhålls 
genom att samla data från ett verkligt system. Robinson (2004) menar att denna data 
införskaffas vanligtvis genom system som automatiskt lagrar information kring händelser. Det 
finns dessutom möjlighet att knyta ytterligare data till händelserna, exempelvis kan detta vara 
typ av maskinfel.  Det som är typiskt utmärkande för trace är att datan innehåller information 
om vilken tid en händelse inträffar. I simuleringsmodellen körs händelserna i samma ordning 
som den finns lagrad och datan finns vanligtvis lagrad på en separat fil. Ett exempel på hur 
denna information kan lagras visas i Tabell 2.  

Tabell 2 - Exempel för trace: inkommande telefonsamtal till en telefonväxel (Robinson, 2004). 

Ankomsttid för 
samtal (minuter) 

Typ av samtal 

0.09 1 

0.54 1 

0.99 3 

1.01 2 

1.25 1 

1.92 2 

2.14 2 

2.92 3 

3.66 3 

5.46 2 
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En fördel med användandet av trace är möjligheten att, i simuleringsmodellen, återskapa 
händelser så som de inträffade i verkligheten. Robinson (2004) hävdar att detta är en bra metod 
för att validera modellen då jämförelser kan genomföras för att se om modellen uppträder som 
det verkliga systemet. 

Empiriska fördelningar är baserade på historisk data och kan genereras genom att sammanställa 
datan från ett trace. Empiriska fördelningar visar bland annat antalet gånger ett visst datavärde 
inträffar viket presenteras genom histogram eller frekvensdiagram. I Figur 4 illustreras en 
sammanställning av exemplet från Tabell 2. Precis som Vincent (2008) hävdade i ett 
ovanstående stycke så menar även Robinson (2004) att det är tiden mellan händelser som är 
intressanta att mäta vid situationer som denna. Robinson (2004) och Banks (2010) hävdar att 
empiriska fördelningar vanligtvis används när ingen statistisk teoretisk sannolikhetsfördelning 
passar. 

 

Figur 4 – Sammanställning av exemplet från Tabell 2 (Robinson, 2004). 

Statistiska teoretiska sannolikhetsfördelningar rekommenderas, enligt Robinson (2004), att 
användas när en simuleringsmodell som innehåller oförutsägbar variation ska konstrueras. Han 
understryker dock att inte förkasta de andra sätten att presentera data då dessa vid vissa 
förutsättningar är de enda rätta att använda. Några av de mest förekommande 
sannolikhetsfördelningarna inom simulering är exponentiell, triangulär och weibullfördelning, 
enligt Banks (2010).  

För att sedan avgöra hur bra en sannolikhetsfördelning passar den angivna datamängden kan ett 
goodness-of-fit-test utföras. Enligt Banks (2010) är två vanliga sådana tester Chi-Square-testet 
och Kolmogorov-Smirnov-testet. Banks (2010) understryker dock att det kan vara vanskligt att 
bortse från sin förståelse av det studerade systemet och endast förlita sig på dessa tester då de 
ibland kan vara missvisande. 

Det sista hanteringssättet för data är bootstrapping. Denna metod lämpar sig då mängden data 
inte är tillräcklig, menar Robinson (2004). Den går ut på att utifrån en befintlig datamängd 
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skapa en större datamängd genom att välja slumpvist valda värden ur den befintliga 
datamängden. Detta innebär att värden väljs från den befintliga datamängden om och om igen 
till dess att den nya datamängden är tillräckligt stor. Att använda slumpvist valda värden kan 
innebära att ett värde kan dyka upp antingen fler eller färre gånger i den nya datamängden 
jämfört med den befintliga. 

3.4 Modellkonstruktion 
För att kunna köra simuleringsmodellen och för att besvara syftet med simuleringsstudien måste 
en simuleringsmodell konstrueras. Genom att implementera den konceptuella modellen med 
tillhörande insamlad och behandlad data i en datormiljö kan en modell konstrueras. Den 
konceptuella modellen kan implementeras genom programmering, men nu för tiden erbjuds 
programvaror särskilt utvecklade för ändamålet vilket sänker konstruktionstiden drastiskt, 
menar Banks (2010). När modellen sedan är utvecklad måste den kontrolleras vilket sker i nästa 
steg. 

3.5 Verifiering & validering 
Sargent (2013) definierar verifiering som att simuleringsmodellen kontrolleras så att den är 
korrekt konstruerad (att den tänkta logiken i modellen fungerar) i vald programvara. Sargent 
(2013) definierar validering som att simuleringsmodellen kontrolleras så att den representerar 
det studerade systemet tillräckligt väl för att besvara syftet med simuleringsstudien.  

Utifrån Banks et al. (1988) föreslår Sargent (2013)  två olika sätt att betrakta verifiering och 
validering i simuleringsstudier. Det ena beskriver tre huvuddelar (det studerade systemet, den 
konceptuella modellen och simuleringsmodellen) som interagerar med varandra. Det andra 
synsättet är mer komplext och utgår från två olika ”världar” (”simuleringsvärlden” och den 
”riktiga världen”) som interagerar med varandra genom teorier som utförarna av 
simuleringsstudien presenterat. Banks, Carson, Nelson och Nicol (2010)  presenterar ytterligare 
ett synsätt som likt det första ovan utgår från de tre nämnda huvuddelarna. Det som alla synsätt 
har gemensamt är att verifiering och validering är att betrakta som en iterativ process som bör 
utföras genom hela simuleringsstudien; från den allra första konceptuella modellen fram till den 
slutgiltiga simuleringsmodellen. Banks et al. (1988), Banks et al. (2010)  och Sargent (2013) 
menar att det är nödvändigt att kontinuerligt justera modellerna (den konceptuella modellen och 
simuleringsmodellen) för att erhålla korrekta modeller och därmed dra nytta av 
simuleringsstudien.  

Verifiering kan enligt Sargent (2013) utföras ifrån två olika infallsvinklar. Simuleringsmodellen 
kan antingen testas på ett statiskt eller dynamiskt sätt. Det förstnämnda innebär att 
simuleringsmodellen inte körs över huvud taget utan att modellen snarare granskas utifrån 
struktur och tekniska konstruktionsdetaljer. Det senare innebär att tekniker som kräver att 
modellen faktiskt körs används. Teknikerna som enligt Sargent (2013) är vanligast för detta 
syfte är att en simulerad enhet spåras genom modellen steg för steg, jämförelse av indata med 
utdata, hur olika data förhåller sig till varandra samt att kritiska delar i modellen konstrueras 
om och modellen körs igen.  

Medan verifiering utförs för att kontrollera att en simuleringsmodell är korrekt konstruerad och 
fungerar som modelleraren tänkt sig, utförs validering för att avgöra om en modell är tillräckligt 
bra för att besvara syftet med simuleringsstudien. Validering utförs inte endast för 
datorutvecklade modeller utan kan även omfatta konceptuella modeller och data. Att validera 
en konceptuell modell innebär samma sak som validering för en simuleringsmodell med 
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skillnaden att metoderna och teknikerna används på ett annat sätt. Att validera data är enligt 
Sargent (2013) svårt, men föreslår att utförarna av simuleringsstudien utvecklar och använder 
bra rutiner för att samla in och lagra data, testa datan, samt att identifiera extremvärden. 

Det finns enligt Banks et al. (2010)  en rad olika tekniker för att validera en modell, där alla kan 
delas in i en av två kategorier: subjektiva eller objektiva tekniker. Vid subjektiva tekniker 
bedöms modellens validitet utifrån en eller flera personers åsikter vars expertis berör det 
studerade systemet eller simuleringsstudier. Vid objektiva tekniker bedöms modellens validitet 
utifrån tester som alltid kräver data, till skillnad från subjektiva tekniker. Statistiska eller 
matematiska tester utförs för att jämföra modellens data med det studerade systemets data på 
ett objektivt sätt.  

Sargent (2013) föreslår en rad olika subjektiva tekniker, bland annat Face Validity samt 
Turingtest. Det förstnämnda innebär helt enkelt att personer som är bekanta med det studerade 
systemet ombes att göra en bedömning av modellen och dess logik. Ett Turingtest innebär att 
personer som är bekanta med systemet ges data producerad av det studerade systemet och data 
som är producerad av modellen för att försöka urskilja dessa från varandra. Om respondenterna 
inte kan skilja på datan är Turingtestet godkänt och modellen (till viss del) validerad. 

Exempel på objektiva tekniker som föreslås av Sargent (2013) är att använda historisk data och 
att fixera parametrar. Historisk data används delvis för att driva modellen och sedan jämföra 
resultatet med historiska resultat. Detta för att undersöka hur modellen efterliknar det verkliga 
systemet. Att fixera parametrar innebär att viss stokastik tas bort ur modellen för att sedan enkelt 
kunna jämföra modellens resultat med på förhand beräknade resultat. 

3.6 Experimentell utformning, körning & analys 
Under den experimentella utformningen bestäms enligt Banks (2010) vilka scenarier som ska 
simuleras och hur de ska köras. Detta genom att bestämma tillhörande 
simuleringsmodelltekniska parametrar så som under hur lång tid simuleringsmodellen ska 
köras, om någon uppvärmningstid ska används och hur många gånger (antal replikationer) 
simuleringsmodellen ska köras. 

Vidare kan så kallad försöksplanering tillämpas för att utföra experimenten på ett strukturerat 
sätt. Samtidigt kan samspelseffekter mellan faktorer som kan tänkas påverka resultatet 
upptäckas och mängden experiment att utföra minskas drastiskt. En försöksplan kan upprättas 
på flera olika sätt beroende på vad som ska undersökas, men alla sätt kräver att vissa antaganden 
görs. Exempelvis kan ett antagande om att samspelseffekter mellan fyra olika faktorer inte 
existerar göras för att minska mängden nödvändiga experiment. Även om sådana antaganden 
kan låta vanskliga att göra menar Sanchez (2007) att försöksplanering ofta är en bra metod. 
Sanchez (2007) hävdar att en tumregel är att samspelseffekter mellan två faktorer brukar vara 
en tredjedel av huvudeffekterna (en faktors påverkan, inget samspel). Sanchez (2007) påpekar 
dock att det ännu inte är bekräftat att detta stämmer för experiment inom simulering av 
komplexa system. 

När ovan nämnda simuleringsmodelltekniska parametrar och en eventuell försöksplan 
konstruerats körs sedan simuleringsmodellen och analyser av resultatet utförs. Banks (2010) 
hävdar att det efter detta steg kan visa sig att den experimentella utformningen måste göras om 
eller att simuleringsmodellen måste köras fler gånger, som kan ses i Figur 3 i kapitel 3 ovan.  
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3.7 Dokumentering & implementering 
När simuleringsstudien är vid sitt slut och resultaten är erhållna bör dessa enligt Banks (2010) 
dokumenteras i samband med en beskrivning av simuleringsmodellen. Detta för att underlätta 
för framtida användare att förstå simuleringsmodellen och därmed möjliggöra egna tolkningar 
av resultatet. Även själva genomförandet bör dokumenteras löpande genom simuleringsstudien 
för att på så sätt snabbt synliggöra misstag och fel för alla parter. Arbetsgången ökar 
möjligheten att åtgärda misstag och fel innan de blivit stora och ännu mer resurs- och 
tidskrävande.  

Slutligen kan resultatet av simuleringsstudien implementeras. Hur väl implementeringen görs 
och resultatet av implementeringen i sig beror på hur bra de tidigare stegen i simuleringsstudien 
blivit utförda, menar Banks (2010). I synnerhet valideringen eftersom simuleringsmodellen blir 
helt obrukbar i verkligheten om modellen inte stämmer överens med verkligheten.  
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4 Kapacitetsplanering med hjälp av simulering 
Simulering lämpar sig väl till att efterlikna komplexa system innehållandes variation (Banks, 
2010). För att ta reda på ett företags verkliga kapacitet, nettokapacitet enligt Jonsson och 
Mattsson (2005) definition, krävs att variationer hanteras. Detta gör simulering till en lämplig 
metod för att kapacitetsplanera eller utreda kapacitet, något som styrks av Curran, Benjamin 
och Austin (1998) som också menar att simulering är tillämpbart i många olika industrier. 
Nedan presenteras studier i vilka simulering används för att utreda eller planera kapacitet hos 
företag. 

Chu och Schruben (2005) samt Khalil och Zahedi (2013) har använt simulering som metod för 
att studera varsitt verkligt produktionssystem. Syftet med arbetena skiljer sig åt: Chu och 
Schruben (2005) har undersökt hur tre olika personalscheman påverkar en packningsprocess, 
medan Khalil och Zahedi (2013) har undersökt hur det studerade produktionssystemet klarar av 
att möta en förväntad ökning av framtida efterfrågan. Men även om syftet med arbetena och 
produktionssystemen skiljer sig åt mynnar båda arbetena ut i varsin kapacitetsutredning som 
utförts med hjälp av simulering. Enligt Jonsson och Mattsson (2005) definition av 
produktionssystem studeras en produktionslina i Chu och Schruben (2005) medan 
flödesgrupper studeras i Khalil och Zahedi (2013).  

Prestandamåtten för arbetena är liknande i den mån att tiden som produktionen sker under är 
fast medan den producerade kvantiteten tillåts variera. Resultatet av Chu och Schruben (2005) 
ledde till ett ökat beslutsstöd för personalplanering och nyanställningar samt gav en ökad 
förståelse för det studerade systemet vilket ledde till nya idéer som kan vara intressanta att 
studera. Resultatet av Khalil och Zahedi (2013) visade att produktionssystemet bara skulle klara 
av att bemöta ökning av efterfrågan i ett år. Men eftersom simulering användes som metod 
tilläts Khalil och Zahedi (2013) att utföra ytterligare experiment för att identifiera vad som 
skulle krävas för att bemöta efterfrågan över fem år.  

På ett liknande sätt har Duanmu och Taaffe (2007) utfört experiment där syftet varit att utreda 
hur en ökning av produktionseffektiviteten kan ske med hjälp av diskret händelsestyrd 
simulering. Duanmu och Taaffe (2007) har utgått från fem olika scenarier i vilka olika 
förändringar i produktionen sker. I ett av scenarierna har Duanmu och Taaffe (2007) låtit 
optimera cykeltiderna och buffertstorlekarna i produktionen för att hitta den bästa 
kombinationen.  

Liu, Yang, Wan och Fowler (2010) har också använt simulering med inslag av optimering. 
Däremot har syftet med arbetet varit att föreslå en arbetsgång för att undersöka huruvida ett 
antal olika investeringar i produktionen för att utöka kapaciteten är lönsamma eller inte. Även 
Liu et al. (2010) har använt sig av cykeltider likt Duanmu och Taaffe (2007) för att avgöra hur 
producerad kvantitet påverkas. Prestandamåttet har också varit producerad kvantitet för Chu 
och Schruben (2005) samt Khalil och Zahedi (2013). Liu et al. (2010) belyser också vikten av 
att kapacitetsplanera då investeringskostnader av verktyg och maskiner är höga. Liu et al. 
(2010) menar dessutom att kapacitetsplaneringar är svåra att genomföra framförallt på grund 
av osäkerhet i efterfrågan men även på grund av att produktionssystem ofta är komplicerade 
och innehåller stor variation. 

Som Liu et al. (2010) har utvecklat en arbetsgång, har Sidharta, Stephan, Tarikere och Vijay 
(2013) på ett liknande sätt utvecklat ett ramverk. Dock har Sidharta et al. (2013) använt 
simulering för att identifiera störningar i produktionssystem. Ramverket har sedan testats 
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genom att ett antal scenarier utvecklats utifrån ett verkligt problem och sedan testats. Det som 
skiljer Sidharta et al. (2013) från alla andra arbeten nämnda ovan är att en experimentell 
utformning innehållandes en försöksplan med 2k-faktorförsök har använts. Försöksplanen har 
en central roll i de slutsatser som dras från resultaten av arbetet. I försöksplanen har cykeltider, 
personals effektivitet och graden av automatisering använts som parametrar som tillåts variera 
mellan ett lågt och ett högt värde. Sidharta et al. (2013) påpekar också vikten av att inte betrakta 
personals effektivitet på samma sätt som maskiners effektivitet betraktas. Sidharta et al. (2013) 
menar att detta ofta händer i forskningssammanhang och att personals beteende bör betraktas 
som mer variabla, då människors beteenden är ostabila och svåra att förutse samt att människor 
är kapabla till att ta egna initiativ. Sidharta et al. (2013) belyser även vikten av att identifiera 
och minimera störningar för att skapa en effektiv tillverkningsprocess. Detta eftersom de flesta 
produktionssystem enligt Sidhartha et al. (2013) endast utnyttjar 50-60 % av total 
produktionstid.  

Silva, Ramos och Vilarinho (2000) har också identifierat störningar för ett produktionssystem 
och föreslagit åtgärder baserade på bland annat utnyttjandegrader för olika arbetsstationer längs 
den studerade produktionslinan. De föreslagna åtgärderna visade sig lovande och 
implementerbara. Silva et al. (2000) valde simulering som metod med tanke på dess möjlighet 
att hantera variationer i komplexa system och hoppas att visa de fördelar ett litet till medelstort 
företag kan dra nytta av när metoden används. Även Workman (2000) påvisar att simulering 
möjliggör bra hantering av variation i produktionssystem, genom att utföra en simuleringsstudie 
på ett verkligt företag. 
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5 Systembeskrivning 
I detta kapitel presenteras en kortare beskrivning av hur Ostspecialistens verksamhet fungerar 
samt en beskrivning av produktionen för den studerade produktionslinan. 

5.1 Verksamhetsbeskrivning 
Ostspecialistens produkter levereras framförallt till detaljhandelsbutiker inom 
livsmedelsbranschen både i Sverige och Danmark.  Produktionen styrs av den orderstock 
Ostspecialisten har vilken i sin tur styrs av marknadens efterfrågan. Företaget tillverkar sina 
produkter framförallt mot order, där företaget utlovar att produkten skickas inom två 
arbetsdagar. Vid särskilda tillfällen, framförallt om beläggningsgraden är låg, kan ostsorter som 
säljs i stora kvantiteter tillverkas mot lager för att bemöta framtida efterfrågan. 

Ostspecialisten paketerar på uppdrag från sina kunder där kundernas varumärken används, men 
producerar och säljer även sitt eget varumärke. Detta innebär att vissa ostsorter inte ägs av 
Ostspecialisten utan av kunden vilket i sin tur innebär att företaget inte binder kapital i samtliga 
lagerförda produkter. Produkterna som produceras är hårdost och dessertost. 

Emellanåt har Ostspecialistens kunder kampanjer då ost av en viss sort exempelvis säljs 
billigare än vanligt. Detta innebär i sin tur att kunden beställer mer än vanligt vilket i sin tur 
leder till att Ostspecialisten måste producera en stor kvantitet av den beställda ostsorten under 
några dagar. Detta innebär att kapacitetsbehovet ökar eftersom mer ost måste produceras, dock 
påverkas produktionen genom att ställtider minimeras. 

Som nämnts tidigare sker produktionen av hårdost på produktionslinor. Varje produktionslina 
består av fem huvudsakliga moment: inlastning, delning, inplastning, packning och utlastning 
där varje moment kontrolleras och styrs av personal. Dessa moment gäller även för delning av 
dessertost. Dock kan arbetsgången inom respektive moment skilja sig från produktionen av 
hårdost.  

Förädlingsmoment som sker vid sidan av produktionen av hårdost är bland annat lagring, 
vaxning och delning av dessertost. Dessa moment kräver endast en liten del av den totala 
arbetstiden från den operativa personalen. Arbetsuppgifter som måste utföras vid sidan av 
produktionen är framförallt uppgifter inom lagerhantering med arbetsmoment så som 
orderplockning, bokning av transporter, godsmottagning och godsavsändning. 

5.2 Produktionsbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning för hur respektive del inom det studerade produktionssystemet 
fungerar. 

Inlastningsprocessen hanteras av en lagerarbetare som ansvarar för inlastningen av samtliga tre 
produktionslinor. Det är dock sällan fler än två linor i drift samtidigt. Personalen är fast 
positionerad vid respektive produktionslina och det har inte identifierats några beroenden 
mellan produktionslinorna utöver inlastningsprocessen. Lagerarbetaren hämtar, enligt 
produktionsplaneringen, aktuell pall på lagret och transporterar den till inlastningsbandet där 
den skannas och därmed justeras också lagersaldot. Varje fullastad pall består av totalt 42 
kartonger med två ostfiléer i varje kartong. Varje kartong är märkt med ett yst-nummer (från 
ordet ysta: att tillverka ost) som anger respektive ostfilés tillverkningsserie. Ostfiléerna tas ur 
kartongen och lastas i staplar om tre gånger två stycken på inlastningsbandet till en 
produktionslina. När en kartong med ett nytt yst-nummer packas ur placeras en etikett med det 
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nya yst-numret på de ostfiléer som tillhör den nya produktionsserien. Detta innebär att det är 
viktigt att kontrollera varje yst-nummer så att rätt ostfiléer bearbetas i rätt ordning. Därefter 
viker lagerarbetaren ut kartongen och placerar den på avsedd plats. Dessa moment fortsätter till 
dess att produktionsplaneringen för aktuell ostsort är uppfylld.  

Osten som lastats på rullbandet hanteras av personal i nästkommande rum. Rummet är en så 
kallad ren zon vilket innebär att det finns bestämmelser för hur osten får hanteras. All utrustning 
måste vara steril och personalen måste ha speciella klädesplagg som skyddar osten från 
orenheter. Första steget är att ta bort den plast som omger ostfilén samt att kontrollera att osten 
inte har några defekter. Därefter placeras ostfilén i delningsmaskinen. Med hjälp av 
tryckluftsstyrda ”armar” pressas ostfiléerna genom ståltrådar. Det finns olika kombinationer för 
hur ståltrådarna kan vara ställda och Ostspecialisten använder sig i dagens läge av totalt fyra 
olika delningstyper för den produktionslina examensarbetet ämnar att studera.  Osten som delats 
hanteras därefter av ytterligare personal i den rena zonen. Hens uppgift är att placera de 
färdigdelade ostarna med ett jämnt avstånd på ett rullande band. Bandet är sammanhängande 
med en maskin som plastar in ostbitarna var för sig. Förpackningen som används i den studerade 
produktionslinan är en så kallad flow-pack-förpackning vilken innehåller livsmedelsgas. När 
ostbitarna är inplastade lämnar de den rena zonen via rullbandet.  

Rullbandet fortsätter in till nästkommande rum där det först passerar en etiketteringsmaskin. 
Därefter hamnar osten på ett snurrande bord där osten packas i så kallade SRS-backar som vägs, 
etiketteras och lastas på pall. SRS-backarna är standardiserade lastbärare som främst används 
inom livsmedelsbranschen.  För delningstyp 2 och 3 (vilka är de mest förekommande 
delningstyperna) är SRS-backarna anpassade för att rymma lika många ostbitar som en ostfilé 
ger upphov till. En fullastad pall  av delningstyp 2 och 3 rymmer totalt 56 stycken SRS-backar 
och när den kvoten är uppnådd transporteras pallen ut till färdigvarulagret där den görs redo för 
leverans. För delningstyp 1 används en mindre variant av SRS-back vilken endast erbjuder plats 
för 12 bitar, som kan ses i Tabell 3 på sida 20. Det finns även ett specialfall vad gäller 
packningen av ost. Ett fåtal kunder efterfrågar att osten packas i kartonger istället för SRS-
backar. Detta påverkar dock inte själva packningsprocessen men personalen måste lägga extra 
tid på förberedelser, i form av att vika kartonger. Det sista som sker är att pallen skannas ute på 
färdigvarulagret då pallen är färdig för leverans.  
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6 Konceptuell modell 
I detta kapitel presenteras först en beskrivning av den konceptuella modellen, vilka 
avgränsningar och antaganden som fastställts, och sist en grafisk beskrivning av den 
konceptuella modellen. 

6.1 Beskrivning 
Examensarbetet har utgått från arbetsgången som presenterades i kapitel 3. När problemet 
identifierats och frågeställningar formulerats i samtycke med Ostspecialisten fastställdes att 
simulering var rätt metod att använda för att kunna behandla de variationer som uppkommer i 
produktionssystemet, exempelvis oförberedda stopp. Därefter påbörjades utvecklandet av en 
konceptuell modell.  

Första steget innebar en kartläggning över produktionen hos Ostspecialisten. För att visualisera 
detta upprättades ett flödesschema (en grafisk representation av systemet) vars huvudsyfte är 
att identifiera de arbetsmoment som genomförs för att få fram en slutprodukt. Flödesschemat 
ligger också till grund för den konceptuella modellen som i sin tur ligger till grund för 
tidsstudien och simuleringen. Se Figur 5 nedan för flödesschemat. 

Figur 5 – Flödesschema över produktionslinan: order mottags, ostfiléer lasts in, delas, plastas in, packas och 
lastas ut till lagret. 

För att kartlägga systemet och skapa den konceptuella modellen utgick arbetet från Robinsson 
(2008a) tredje föreslagna metod: att arbeta efter ett ramverk. Med inslag från det första 
föreslagna tillvägagångssättet utvecklades till en början en enkel modell som i stora drag 
beskrev produktionssystemets huvudmoment. Men varefter författarna skaffade mer kunskap 
och förståelse för produktionen utökades detaljnivån i den konceptuella modellen för samtliga 
områden enligt Robinsson (2008a) beskrivning, återgiven i kapitel 3.2. Den konceptuella 
modellen har alltså utvecklats parallellt med datainsamlingen, likt den iterativa arbetsgång 
Banks (2010) föreslår.  

Som beskrevs i kapitel 5.2 identifierades fyra olika delningstyper vilka presenteras i Tabell 3 
nedan. 

Tabell 3 - Visar delningstyper från den aktuella produktionslinan och hur de packas i slutet av produktionslinan. 

Delningstyp Vikt/bit Bitar/filé Bitar/SRS-back 

1 360 gram 16 12 

2 500 gram 12 12 

3 800 gram 8 8 

4 1 600 gram 4 4 

Orderstock Inlastning Delning Inplastning Packning Utlastning Lager Lager 

Studerat system 
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Produktionen stoppas emellanåt vilket kan bero på att någon personal inte hinner med arbetet, 
såväl som att något behöver bytas eller justeras i produktionen eller att en spontan rast tas. De 
spontana rasterna (oftast toalettbesök) tas cirka en gång per dag av varje anställd vid 
produktionslinan. Nedan presenteras samtliga anledningar till  att bandet stoppas under en 
produktionsserie som identifierats med hjälp av observationer och intervjuer av personal (P. 
Karlsson, personlig kommunikation, 13 april 2015), utöver de spontana rasterna. 

 Byte av yst-nummer: samma typ av ost men ett nytt tillverkningsnummer.  Datorproblem: problem med någon av datorerna vid produktionslinan.  Etikettbyte 1: av någon anledning behöver etiketter i ren zon bytas.  Etikettbyte 2: av någon anledning behöver etiketter i packningszonen bytas.  Filmbyte: plasten som omger osten behöver bytas i maskinen.  Filmrester: rullen med plastspill är full och behöver tömmas.   Maskinfel: av någon anledning fungerar inte maskinen som den ska.  Mänsklig faktor: personalen hinner av någon anledning inte med maskinens takt.  Oklarheter: oklarheter/dålig kommunikation i produktionen.   Returer som ”körs” igen: när något fel inträffar med inplastningen eller etiketter måste 
osten returneras och plastas om.  

Utöver dessa stopp har även ställtider vid byte av ostsort identifierats med hjälp av författarnas 
egna observationer. Respektive ställtidstyp tillsammans med ingående moment presenteras i 
Tabell 4 nedan.  

Tabell 4 – Alla ställtidstyper. 

Ställtidstyp Ingående moment 

1 Byte av ostsort, yst-nummer och etikett  

2 Byte av ostsort, yst-nummer, etikett och film 

3 Byte av ostsort, yst-nummer, etikett, film och städning 

Som går att utläsa ur Tabell 4 så tillkommer ett moment för respektive ställtidstyp och därmed 
bör medeltiden öka i fallande ordning för att genomföra varje ställtidstyp, eftersom inga 
tillkommande moment vanligtvis utförs parallellt med de andra momenten helt och hållet. 
Vilken ställtidstyp som krävs beror på vilken ostsort som har producerats innan och som ska 
produceras härnäst. Ställtidstyperna beror på ostarnas olika paketeringar, etiketteringar och 
bakteriekulturer/smak/kryddning (kräver städning). I Tabell 5 nedan visas en hierarki över 
vilken produktionsordning som önskas följas tillsammans med den ställtidstyp som krävs vid 
byte efter respektive ostsort. 

Tabell 5 – Hierarki över ställtidstyper för byten mellan ostsorter. ID-numren används för lättare identifiering. 

ID-nr. Ostsort Vikt Typ av 
film 

Film-nr. Ställtidstyp vid byte i 
numerisk ordning 

10 Boxholm eko  360g Grön film  1 - 

11 Änglamark lagrad  500g Coop film 2 Ställtidstyp 2 

12 Änglamark mild  500g Coop film 2 Ställtidstyp 1 
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13 Blåklint lagrad  500g Neutral 
film 

3 Ställtidstyp 2 

14 Blåklint mild  500g Neutral 
film 

3 Ställtidstyp 1 

15 Sjugårdar lagrad  500g Neutral 
film 

3 Ställtidstyp 1 

16 Sjugårdar mild  500g Neutral 
film 

3 Ställtidstyp 1 

17 ICA eko 500g Neutral 
film 

3 Ställtidstyp 1 

18 Specialost  500g Neutral 
film 

3 Ställtidstyp 1 

19 Boxholm eko 1 600g Stor film 5 Ställtidstyp 2 

20 Mixlåda chili/havssalt 
& örter 

500g Neutral 
film 

3 Ställtidstyp 2 

21 Caroline  500g Blå film 4 Ställtidstyp 3 

22 Vallonost 500g Blå film 4 Ställtidstyp 1 

23 Årgångsost  360g Blå film 4 Ställtidstyp 1 

24 Borgmästare mild  800g Blå film 4 Ställtidstyp 1 

25 Borgmästare lagrad  800g Blå film 4 Ställtidstyp 1 

26 Borgmästare 1 600g Stor film 5 Ställtidstyp 2 

27 Årgång 1 600g Stor film 5 Ställtidstyp 1 

28 Martin Olsson 1 600g Stor film 5 Ställtidstyp 1 

29 Vitlöksost  360g Blå film 4 Ställtidstyp 2 

30 Tellicherry peppar  360g Blå film 4 Ställtidstyp 1 

31 Chili  500g Blå film 4 Ställtidstyp 1 

32 Paprika 500g Blå film 4 Ställtidstyp 1 

33 Havssalt & örter  500g Blå film 4 Ställtidstyp 1 

34 Chili 360g Blå film 4 Ställtidstyp 1 

35 Paprika 360g Blå film 4 Ställtidstyp 1 

36 Havssalt & örter  360g Blå film 4 Ställtidstyp 1 
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37 Chili 1 600g Stor film 5 Ställtidstyp 2 

38 Kryddost 1 600g Stor film 5 Ställtidstyp 1 

39 Kryddost  500g Blå film 4  Ställtidstyp 2 

Produktionen planeras och utförs vanligtvis två dagar i taget för att minimera det totala antalet 
ställtider. Hierarkin eftersträvas att följas nedåt i numerisk ordning enligt ID-nr., i största 
möjliga mån för att minska antalet ställtider som innehåller flera moment. Detta innebär, så 
länge som tillgänglig kapacitet finns, att ostsorter som ska levereras ”i morgon” slås ihop med 
ostsorter som ska levereras ”i dag” i produktionsplaneringen och allt produceras sedan ”i dag”. 
Observera att ifall ostsorterna lastas in i en annan ordning än ovan angivna så ändras de krävda 
ställtidstyperna. 

Eftersom produktionslinan är kort och det inte förkommer några buffertar mellan 
arbetsstationerna så antas att hela produktionen står still om något av arbetsmomenten stannar. 
Konsekvenserna av detta innebär att produktionsflödet modelleras som en enskild enhet. Enligt 
Oskarsson et al. (2013) definition som nämns i kapitel 2.1.1, är den studerade produktionslinan 
en så kallad styrande lina. Produktionen kommer endast att påverkas av produktionsstoppen 
och ställtidstyperna nämnda ovan. 

Att antalet stopp och inte enskilda arbetsmoment observeras och behandlas motiverades med 
att produktionstakten (bitar/minut) är satt till normal arbetskapacitet för personalen vilket 
innebär att produktionen hela tiden utförs i en konstant takt mellan varje stopp i 
produktionslinan. Personalen och deras enskilda arbetsmoment påverkar således inte 
produktionstakten när produktion väl sker. Produktionstakterna varierar beroende på vilken 
delningstyp som används varför antalet producerade bitar ökar när delningsstorleken minskas. 
Det bör dock noteras att mängden ost (mätt i kg) inte påverkas likadant.  

I dagsläget arbetar personalen 07:00-17:00 måndagar till onsdagar, 07:00-16:00 torsdagar och 
07:00-12:15 fredagar. För att bemöta framtida efterfrågan har Ostspecialisten för avsikt att 
införa skift för två arbetslag. De nya tiderna skulle innebära att produktionen istället pågick 
under 10 timmar per dag (exklusive 30 min slutstädning). Detta skulle i sin tur medföra att den 
nominella kapaciteten för den aktuella produktionslinan, enligt Jonsson och Mattsson (2005) 
definition, skulle öka med totalt 10 timmar per vecka. 

6.2 Avgränsningar & antaganden 
Ingen hänsyn har tagits till eventuella kapacitetsbegränsningar för lagerhantering och 
godsmottagning samt godsavsändning. 

Ingen hänsyn har tagits till ett eventuellt beroende mellan produktionslinorna för inlastning av 
ostfiléer. Inlastningen antas ske utan problem. 

Ingen hänsyn har tagits till enskild personals skicklighet. Dels på grund av att examensarbetet 
avser att ge en generell bild över Ostspecialisten, men även att examensarbetet inte har 
tillräckligt med resurser och tid för att ta hänsyn till detta. 

Ingen hänsyn har tagits till att kartonger måste vikas för vissa kunder eftersom detta 
förekommer sällan samt görs när produktionen ändå inte är igång. 
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Inga observationer där delningstyperna påverkar stoppen i produktionen har gjorts för 
delningstyperna 1, 2 och 3 varför antagandet att det inte föreligger något samband görs. 
Observationer där delningstyp 4 påverkar stoppen i produktionen har däremot gjorts varför 
takten för denna delningstyp har justerats. 

Den operativa personalen har möjlighet att utföra justeringar av produktionstakten när de så 
önskar, men modellen drivs med en av fyra kända takter beroende på delningstyp, identifierade 
i samband med tidmätningarna. Alltså, mindre justeringar av produktionstakten har inte tagits 
hänsyn till eftersom resurser för tillräckligt detaljerade mätningar för att fånga dessa saknas. 

Stopp i produktionen i modellen har utgått från produktionsstoppen och ställtiderna listade i 
kapitel 6.1. Detta innebär att vissa stopp i produktionen som inte strikt passar någon definition 
och anses förekomma mer sällan har sorterats in en, av författarna vald, lämplig kategori för att 
underlätta och begränsa tidsåtgången för datainsamlingen. Om en aktivitet anses vara särskilt 
tidsdrivande och inte passar någon definition har detta noterats och behandlats vid analys av 
datan. 

Författarna har inte tagit hänsyn till Hawthorneeffekten (Stacy, 2013) eftersom data saknas för 
tidigare tillfällen när den mänskliga faktorn varit anledningen till att produktionen stoppats. Det 
finns inte heller resurser och tid till att genomföra tidsstudier utan personalens vetskap. På grund 
av detta kan inte någon jämförelse utföras för att påvisa någon eventuell effekt.  

De raster modellen tar hänsyn till är endast de spontana rasterna och inte de schemalagda raster 
som förekommer.  
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6.3 Grafisk presentation 
Nedan i Figur 6 presenteras den konceptuella modellen grafiskt. 
 

Figur 6 – Grafiskt schema över ordergången. t =  osttyp/ostsort. v =  vikt för ordern. 
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Som indata skapas order för den aktuella dagen utifrån sannolikhetsfördelningar baserade på 
historisk data innehållandes ostsort och vikt (total vikt som ska produceras). Den historiska 
datan som samlats in är faktisk produktionsdata (hur inlastning i produktionen ser ut) och inte 
order som ankommer direkt från kunder. Detta innebär att vissa order redan är hopslagna på det 
sätt som nämnts i kapitel 6.1 varför ingen hopslagning krävs i modellen. 

Order sorteras därefter med hjälp av hierarkilistan för att minimera antalet ställtider. Därefter 
genomförs en kapacitetskontroll för att avgöra om den totala slumpgenererade kvantiteten 
överstiger den tillgängliga kapaciteten, inklusive den maximala övertid som utnyttjades 
perioden 2014-04-01 till och med 2015-04-30 (perioden för den inhämtade historiska 
produktionsdatan). Om kapaciteten överskrids väljs den produktionsorder med lägst vikt och 
placeras i nästkommande dags produktion. Denna process fortsätter tills kapaciteten inte 
överskrids och därför anses rimligt att tillverka.   

Orderprocessen sker en gång per dag i modellen och efter produktionsplaneringen är klar startar 
produktionen och sedan lastas alla order ut i lagret. Observera att tiden för själva utlastningen 
inte modelleras utan sker direkt och att samtliga moment i produktionen (inlastning, delning, 
inplastning och packning) ingår i ”Produktion”. 

Modellen kommer i huvudsak att mäta hur lång tid det tar att producera en arbetsdags 
inkommande order, dessutom kommer antalet producerade kilon att mätas för ett scenario. 
Antalet dagar som övertid förekommer och hur lång denna är i genomsnitt kommer även att 
mätas. 

  



 27  
 

7 Indata 
I detta kapitel presenteras all indata som modellen kräver (modellparametrar), hur insamlingen 
av indata har skett, hur denna har bearbetats samt resultatet av bearbetningen. 

7.1 Modellparametrar 
För att kunna driva simuleringsmodellen har åtta nödvändiga parametrar identifierats: 

1. Tid för varje typ av stopp i produktionen. 
2. Tid mellan varje stopp i produktionen. 
3. Produktionstakten för respektive delningstyp. 
4. Ankomstintervall för varje ostsort i dagsläget. 
5. Kvantiteten per order för respektive ostsort i dagsläget. 
6. Ankomstintervall för varje ostsort för den nya kunden. 
7. Kvantiteten per order för respektive ostsort för den nya kunden. 
8. Justerade takter för varje delningstyp. 

Parameter 1 till och med 3 används för att reglera kapaciteten i produktionen. Parameter 4 och 
5 används för att skapa ett produktionsinflöde att producera. Parameter 6 och 7 används för att 
simulera ökningen av produktionsinflödet Ostspecialisten står inför. Parameter 8 används för 
att uppskatta hur lång tid varje inkommande order tar att producera för att kunna avgöra om den 
tillgängliga kapaciteten överskrids. 

För att kunna validera modellen krävs också följande parametrar: 

9. Kända vikter från kända produktionsdagar. 
10. Kända ankomstintervall från kända produktionsdagar. 

7.2 Datainsamling 
Tidmätningarna har genomförts av författarna på plats på Ostspecialisten med hjälp av en 
klocka i totalt under 11 arbetsdagar. När produktionslinan stannade registrerades stopptid, orsak 
till varför produktionslinan stannade, och när produktionslinan startade på nytt. Mallen som 
användes för tidinsamlingen finns som Bilaga 1 (observera att stopporsaken benämns som 
”Feltyp”). Även anteckningar för tidmätningarna togs när något ovanligt, som riskerade att göra 
tidmätningen icke representativ, inträffade. Detta för att underlätta borttagningen av eventuella 
extremvärden senare. 

All data från tidmätningarna är av kategori B-typ, enligt Robinson (2004) kategorisering. Se 
Tabell 6 nedan för en sammanställning av frekvensen för varje stopporsak. 

Tabell 6 – Sammanställning av alla observationer för stopp i produktionen. Observera att värdena nedan inte 
säger något om hur lång tid varje stopporsak pågått i. 

Stopporsak Antal observationer Andel av totala antalet observationer 

Datorproblem 1 0,2 % 

Etikett 1 18 3,9 % 

Etikett 2 24 5,1 % 

Filmbyte 13 2,8 % 

Filmrester 5 1,1 % 

Maskinfel 91 19,5 % 



 28  
 

Mänsklig faktor 167 35,8 % 

Oklarheter 18 3,9 % 

Returer 10 2,1 % 

Ställtidstyp 1 36 7,7 % 

Ställtidstyp 2 24 5,1 % 

Ställtidstyp 3 5 1,1 % 

Yst-byte 55 11,8 % 

Notera att ställtidstypernas uppmätta tider endast används för att avgöra hur lång tid respektive 
ställtidstyp pågår i. Frekvensen av respektive ställtidstyp baseras på orderinflödet i kombination 
med hierarkilistan i Tabell 5.  

Produktionstakterna som identifierats för respektive delningstyp är också av kategori B-typ och 
har samlats in genom att författarna i samband med tidmätningarna har punktmätt antalet 
ostbitar per minut för respektive delningstyp. 

Ankomstintervall samt kvantitet av respektive ostsort i dagsläget har hämtats från lagrade 
produktionsdata i Ostspecialistens affärssystem och är alltså av kategori A-typ. Kategori A-
datan har samlats in under tidsperioden 2014-04-01 till och med 2015-04-30.  

För att få fram de justerade takterna, som använts i modellen för att uppskatta kapacitetsbehov, 
har tidmätningarna används i kombination med historisk data från Ostspecialisten. De justerade 
takterna anger hur mycket vikt per minut som Ostspecialisten klarar av att producera för 
respektive delningstyp. Tiderna är från tidsstudien och producerad vikt är från Ostspecialistens 
historiska data. 

Ankomstintervall och kvantitet av respektive ostsort för den nya kundens efterfrågan är kategori 
C-data och har uppskattats av Ostspecialisten baserat på prognoser från kund.  

Slutligen har datan för validering samlats in både genom tidmätningar (kategori B) och genom 
att hämta historisk produktionsdata (kategori A).  

7.3 Bearbetning 
Samtliga tidmätningar sammanställdes dagligen i Excel där tiderna för alla stopp i produktionen 
och tiderna mellan stoppen beräknades. Med jämna mellanrum under tidsstudien 
sammanställdes all dittills insamlad data för kontroll av datans användbarhet. Detta gav i sin 
tur en tydligare bild över det studerade systemet och därmed ökad förståelse för systemet. 

När tidsstudien blev klar sammanställdes slutligen alla tidmätningar för respektive stopporsak. 
För varje stopporsak (utom alla ställtidstyper) skapades två datamängder: en för hur lång tid 
stoppen pågår och en för hur ofta de inträffar (ankomstintervall). Histogram för varje 
datamängd skapades för att möjliggöra en överblick över datans användbarhet och för att 
upptäcka eventuella brister.  

Sammanställningarna analyserades sedan i ARENAs Input Analyzer för att undersöka dess 
kvalitet och implementerbarhet med hjälp av goodness-of-fit-testerna Kolmogorov-Smirnov-
testet och Chi-Square-testet. I enlighet med Robinsson (2004) eftersträvades användning av 
statistiska teoretiska sannolikhetsfördelningar. Först valdes fördelningar som ARENAs Input 
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Analyzer bedömde passa bäst. Dock presterade vissa stopporsakers sannolikhetsfördelningar 
dåligt vid testerna på grund av att de hade för få mätvärden eller uppenbara grafiska brister. 
Därför ansågs de som otillräckliga och andra metoder valdes för att modellera indatan. I dessa 
fall uppskattades fördelningen till en triangulär eller likformig fördelning med hjälp av 
intervjuer av operativ personal. I Tabell 7 nedan visas hur samtliga stopporsaker behandlades 
för respektive datamängd (tiden stoppet tar (stopptid) och hur ofta det inträffar 
(ankomstintervall)). I de fall ingen bearbetning krävdes kunde en sannolikhetsfördelning väljas 
direkt från ARENAs Input Analyzers rekommendation. 

Tabell 7 – Visar hur samtliga stopporsaker har bearbetats. 

Stopporsak Bearbetning - stopptid Beabetning - ankomstintervall 

Datorproblem Endast ett mätvärde. Förekommer väldigt sällan enligt intervjuer med 
personalen och tas således bort.* 
 

Etikett 1 Ingen bearbetning. 
 

Ingen bearbetning.  

Etikett 2 Ingen bearbetning. 
 

Ingen bearbetning. 

Filmbyte Ingen bearbetning. 
 

Ingen bearbetning. 

Filmrester Uppskattas med hjälp av personal 
som en triangulär fördelning.* 
 

Ingen bearbetning. 

Maskin Ingen bearbetning. 
 

Ingen bearbetning. 

Mänsklig 
faktor 

Rensades från extremvärden. Visade 
sig bestå av två fördelningar totalt. 
Delades upp i två nya fördelningar 
hädanefter benämnda Mänsklig 
faktor 1 och 2. 
 

Rensades från extremvärden och 
delades upp på samma sätt som för 
stopptiden för att felen ska inträffa 
korrekt. 

Oklarheter Ingen bearbetning. 
 

Ingen bearbetning. 

Returer Uppskattas med hjälp av personal 
som en triangulär fördelning. 
 

Ingen bearbetning. 

Ställtidstyp 1 Ingen bearbetning. 
 

- 

Ställtidstyp 2 Ingen bearbetning. 
 

- 

Ställtidstyp 3 Uppskattas med hjälp av personal 
som en triangulär fördelning.* 
 

- 

Yst-byte Ingen bearbetning. Ingen bearbetning. 

*Baserat på en intervju med anställde P. Karlsson (personlig kommunikation, 7 maj 2015). 

Efter att flera mätvärden för Mänsklig faktor genererats så identifierades två typer av data. 
Skillnaden mellan datan berodde till stor del på i vilken av zonerna (rummen) som stoppet 
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kunde härledas till. Om stoppet inträffade i den rena zonen var stoppet oftast endast några 
sekunder långt och om det inträffade i packzonen pågick stoppet ofta i några minuter. Detta 
beror i sin tur på att när produktionen stoppas från packningszonen så är det snurrande bordet 
oftast fullt och det tar några minuter att packa all ost som finns på bordet. I den rena zonen 
berodde stoppet oftast på att operatören inte hann med att arbeta i maskinens takt för en kort 
tidsperiod vilket ledde till att bandet stannar tills personalen har arbetat ikapp. 

För ankomstintervallen och kvantiteten för varje ostsort i dagsläget har datan från 
Ostspecialistens affärssystem först rensats från ostsorter som förekommer väldigt sällan och 
därmed inte anses representativa. Borttagandet av dessa ostsorter gav ett totalt bortfall på cirka 
0,47 % från Ostspecialistens totala produktion (mätt i kg) från 2014-04-01 till och med 2015-
04-30. Likt stopporsakerna i Tabell 7, har sedan två sannolikhetsfördelningar skapats för varje 
kvarvarande ostsort: hur ofta ostsorten förekommer och hur mycket som produceras varje gång. 
Detta för att senare kunna simulera Ostspecialistens produktion och därmed (med hjälp av 
hierarkin presenterad i Tabell 5, kapitel 6.1 ovan) kunna identifiera hur ofta de olika 
ställtidstyperna inträffar.  

Den nya kundens efterfrågan har utgått från befintliga ostsorters sannolikhetsfördelningar som 
sedan justerats med hjälp av uppskattningar från Ostspecialisten. Genom att utgå från befintlig 
produktion och från de åtta mest frekventa ostsorterna har vikten modifierats för att motsvara 
den nya kundens efterfrågan. Dock har ankomstintervall, osttyp och filmtyp behållits vilket 
innebär att produktionsordningen för de nya ostarna följer samma ordning som de ordinarie 
ostarna som utgåtts från. De åtta mest frekventa som använts som utgångspunkt är: Borgmästare 
mild 800g, Borgmästare lagrad 800g, Kryddost 500g, Carolineost 500g, Vitlöksost 360g, 
Årgångsost 306g, Boxholms eko 360g och Chili 360g. 

Den insamlade datan för de justerade produktionstakterna har endast bearbetats i Excel. Genom 
att ta fram produktionstider för varje delningssätt och genom att sätta dessa i förhållande till 
den vikt som har producerats har ett genomsnittligt värde erhållits för hur många kilo som 
produceras per minut för respektive delningstyp. 

Den historiska, dagliga produktionsdatan för valideringen har också endast behandlats i Excel. 
För validering har datan från tidsstudien strukturerats i trace-format. Stoppen i produktionen är 
däremot borttagna för att kunna jämföra om simuleringsmodellen producerar ost på ett liknande 
sätt som i verkligheten. Den genomsnittliga produktionstiden har också beräknats utifrån 
historisk data. Denna har sedan justerats genom att ta bort tid för schemalagda raster som 
uppmätts i tidsstudien.  
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7.4 Resultat av insamlad och bearbetad data 
Produktionstakterna för respektive delningstyp presenteras nedan i Tabell 8.  

Tabell 8 – Produktionstakterna för respektive delningstyp. 

Delningstyp Vikt/bit Produktionstakt 

1 360g 44 bitar/minut 

2 500g 44 bitar/minut 

3 800g 38 bitar/minut 

4 1 600g 7,5 bitar/minut 

Notera att produktionstakten för delningstyp 4 är betydligt lägre än de övriga takterna. Detta 
beror på att det förekommer produktionsstopp som är unika för 1 600-grams-bitarna utöver de 
vanliga produktionsstoppen. Observationer av produktion av 1 600-grams-bitar har dessutom 
endast skett vid ett fåtal tillfällen. Därför har inte tillräckligt med underlag samlats för att 
modellera 1 600-grams-bitarna på samma sätt som de andra delningstyperna varför en justerad 
takt används istället. Den justerade takten har beräknats på samma sätt som de andra justerade 
takterna. Ett exempel på ett produktionsstopp som är unikt för 1 600-grams-bitarna är att 
etikettering sker för hand. 

I Tabell 9 nedan presenteras de justerade takterna som används för att beräkna nödvändig 
kapacitet. 

Tabell 9 – Justerade takter för respektive delningstyp. 

Delningstyp 1 2 3 4 
Justerad 
produktionstakt 

5,26 
kilogram/minut 

10,19 
kilogram/minut 

 

13,41 
kilogram/minut 

 

12 
kilogram/minut 

För samtliga sannolikhetsfördelningar som används för stopp i produktionen, se Bilaga 2. För 
samtliga sannolikhetsfördelningar för varje befintlig ostsort, se Bilaga 3. 
Sannolikhetsfördelningarna för den nya kundens produktion finns i Bilaga 4.  

I första hand eftersträvades att använda den sannolikhetsfördelning som ARENAs Input 
Analyzer bedömde som lämpligast. Men med hänsyn till att många fördelningar inte presterade 
särskilt väl vid goodness-of-fit-testerna för sannolikhetsfördelningen rekommenderad av 
ARENAs Input Analyzer gjordes en del antaganden för vissa av sannolikhetsfördelningarna. 
Samtliga sannolikhetsfördelningar för ankomstintervall har modellerats som exponentiella 
fördelningar på grund av att dessa är vanligt förekommande vid modellering av 
ankomstintervall, hävdar Kelton, Sadowski och Swets (2010). 

Stopptiden för stopporsakerna Ställtidstyp 3 och Filmrester har, med hänsyn till att endast ett 
fåtal observationer gjorts, kompletterats med uppskattningar från personalen. Triangulära 
sannolikhetsfördelningar har då valts för att väsentligt underlätta uppskattning och justering av 
dess parametrar vid intervju av personal. 

Utöver de två antagandena ovan har inga andra antaganden gjorts. Stopptiden för alla 
stopporsaker och vikten för alla ostsorter har valts utifrån vad ARENAs Input Analyzer har 
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rekommenderat utifrån dess goodness-of-fit-tester. Ingen misstanke kring andra underliggande 
sannolikhetsfördelningar finns. 

Slutligen har tiden för den genomsnittliga produktionsdagen beräknats till 06:14:52 
(timmar:minuter:sekunder)  med en standardavvikelse på 02:34:55 utifrån historisk data 
erhållen från Ostspecialisten.   
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8 Simuleringsmodell 
Simuleringsmodellen fungerar i huvudsak precis som den konceptuella modellen där order först 
skapas och en kö bildas. I kön sorteras orderna efter hierarkilistan (Tabell 5, i kapitel 6.1) utifrån 
ostarnas ID-nr. Sedan flyttas orderna till en ny kö där kapacitetskontrollen utförs för säkerställa 
att orderna inte överskrider den tillgängliga kapaciteten och order sorteras bort om kapaciteten 
överskrids. Kapacitetskontrollen sker en gång per produktionsdag och pågår tills gränsen inte 
längre överskrids. För att utföra kapacitetskontrollen i modellen används endast en entitet i ett 
annat flöde avskilt från orderflödet. Se Figur 7 nedan för det avskilda flödet som 
kapacitetskontrollen utförs i. 

Entiteten som utför kapacitetskontrollen skapas i modulen ”Day creator” en gång per dag. I 
modulen ”Check order inflow queue” kontrollerar sedan entiteten om orderkön är tom eller om 
en kapacitetskontroll bör utföras. Om kön är tom förkastas entiteten och ingen produktion sker 
för aktuell dag. Om order finns går entiteten till modulen ”Capacity control” där den 
kontrollerar kapaciteten. Antingen förkastas entiteten och produktionen kan starta, eller så 
börjar en bortsortering av order genom modulerna ”Select min time order” och ”Remove min 
time order”. 

Innan produktionen startar tilldelas varje order en ställtidstyp med en slumpgenererad tid från 
aktuell sannolikhetsfördelning. Ställtidstypen bestäms framförallt utifrån vilken filmtyp som 
tidigare order använt, och dels utifrån ostsort. Om ordern innan har använt en annan filmtyp än 
aktuell order krävs ett filmbyte och därmed ställtidstyp 2. Om ordern innan använt samma 
filmtyp som aktuell order krävs inte ett filmbyte och därmed Ställtidstyp 1. Om ordern innan 
aktuell order är av samma ostsort tilldelas inte någon ställtid alls. Eftersom orderna redan är 
sorterade enligt ostarnas ID-nr. i hierarkilistan förekommer endast en Ställtidstyp 3 och det är 
efter ID-nr. 20, Mixlåda chili/havssalt & örter 500g. Om ingen ost har tillverkats innan samma 
dag knyts ingen ställtid till ordern. Se Figur 8 nedan för hur tilldelningen av ställtider sker. 
Modulen ”Should not be used” har endast använts för kontroll av modellen. Ordern ankommer 
till modulen högst upp och lämnas beroende på vilken ställtid som tilldelas.  
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Figur 7 – Det avskilda flödet som kapacitetskontrollen utförs i. 
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När en order tilldelats en ställtid läggs ordern i en kö i 
väntan på produktion. Sedan när alla order tilldelats en 
ställtid (förutom den första, som aldrig får någon) startar 
produktionen. En order produceras i taget och läggs sedan 
i en ny kö så fort orden har producerats. Under 
produktionen sker också samtliga stopp (utöver 
ställtiderna). Eftersom hela order och inte enskilda ostbitar 
eller ostfiléer produceras i taget tillåts inte produktionen att 
göra klart aktuell produktion innan produktionsstoppet 
inträffar. Produktionen avbryts, pausas, och fortsätter på 
samma order. Hade produktionen tillåtits göra klart aktuell 
produktion hade det inneburit att endast ett 
produktionsstopp (utöver ställtider) per order inträffar, 
vilket är fel. Om enskilda ostbitar eller ostfiléer hade 
använts istället för hela order i modellen hade skillnaden 
mellan sätten för produktionen att hantera felen blivit 
betydligt mindre, om än dock fortfarande fel. 

Efter produktionen fördröjs alla order en i taget med den 
ställtid de blivit tilldelade, för att sedan gå ut ur modellen 
och ”lastas in i lagret”. Anledningen till att all 
produktionstid sker först och att alla ställtider sker efteråt 
är för att underlätta eventuell kontroll av modellen. 

Tiden det tar för varje order att produceras, utan 
produktionsstopp och ställtider, beräknas i början av flödet 
i modellen utifrån den vikt som slumpats fram och den takt 
som ska användas. Det går alltså att beräkna hur lång tid 
varje order tar att producera direkt efter att ordern skapats. 
Produktionsstoppen och ställtiderna är inte medräknade i 
detta eftersom de slumpgenereras senare i själva 
produktionen. 
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Figur 8 – Skärmdump från 
ställtidstilldelningen i simuleringsmodellen.  
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9 Verifiering & validering 
Verifieringen och valideringen har, likt Sargents (2013) första synsätt nämnt i kapitel 3.5, 
genom examensarbetet betraktats som en iterativ process. Processen sker mellan de tre 
huvuddelarna: det studerade systemet, den konceptuella modellen och simuleringsmodellen. 
Genom examensarbetets gång har alla tre delar kontinuerligt jämförts med varandra för att i 
slutändan erhålla en så verklighetstrogen modell som möjligt.  

För den konceptuella modellen har verifieringen skett i liten utsträckning i jämförelse med 
verifieringen av simuleringsmodellen med tanke på skillnaden i komplexitet. Den konceptuella 
modellen har endast verifierats statiskt där sambanden mellan delarna har granskats när något 
ändrats i denna. Valideringen har däremot skett mer kontinuerligt. Jämförelser mellan 
examensarbetets syfte och frågeställningar, det studerade systemet och den konceptuella 
modellen har utförts. Detta för att säkerställa att rätt detaljnivå och omfattning valts så att den 
fyller sitt syfte. Diskussioner med personal på Ostspecialisten har också förts för att säkerställa 
den konceptuella modellens validitet. För att bedöma huruvida bra eller dålig den konceptuella 
modellen är har Robinsons (2008a) fyra kriterier nämnda i kapitel 3.2 använts. Samtliga fyra 
kriterier anses vara uppfyllda av såväl modellerarna (författarna) som klienten 
(Ostspecialisten). 

Simuleringsmodellen har verifierats genom att stegvis följa entiteter genom modellen för att 
undersöka om modellen beter sig enligt den konceptuella modellen. Författarna har på förhand 
beräknat entiteters förväntade väg genom simuleringsmodellen och kontrollerat så att de följer 
denna väg. Modellen har även matats med extrema värden för att kontrollera att 
ordersorteringen fungerar. 

Valideringen av produktionen i simuleringsmodellen har skett dynamiskt och objektivt genom 
att mata modellen med känd produktionsdata från tre dagar i form av traces med ostsorter och 
vikt men utan stopp och klockslag. Detta för att undersöka hur nära den kända produktionen 
modellen lyckas producera, mätt i produktionstid. Noggrannheten för vad om är godkänt har 
satts till en differens med 8 % från den faktiska produktionstiden till den gräns av 
konfidensintervallet för den simulerade produktionstiden som ligger ”längst bort” från den 
faktiska produktionstiden. Detta i enlighet med Banks, Carsons, Nelsons och Nicols (2010) 
förslag för vad som kan anses vara en valid modell. Se Figur 9 nedan. Medelvärdet är den tid 
som simuleringsmodellen genererar. Dessutom presenteras differensen från den undre 
respektive övre gränsen av konfidensintervallet för simuleringens resultat till den faktiska 
produktionstiden för produktionsdagen 2015-04-20. För denna dags väljs differensen från den 
övre gränsen (6,71 %) eftersom den är störst. 

Figur 9 – Illustration av hur valideringen utförts. 

Övre gräns: 
07:03:46 

Undre gräns: 
07:00:10 

Faktisk produktionstid: 
06:37:08 

Medelvärde: 
07:01:58 

Differens: 
5,80 % 

Differens: 
6,71 % 
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Modellen har körts i 1000 replikationer för varje dag och konfidensgraden är 95 %. Differensen 
på 8 % har valts för att det motsvarar en halvtimmes produktion för den genomsnittliga 
produktionsdagen och är uträknad med hjälp av historisk data. Differensen anses vara av 
tillräcklig noggrannhet för att erhålla slutgiltiga resultat att besvara syftet och frågeställningarna 
med. De produktionsdagar som valts anses vara de mest genomsnittliga produktionsdagarna. 
Eftersom stor variation förekommer mellan enskilda produktionsdagar och eftersom 
simuleringsmodellen är konstruerad att ge ett genomsnittligt resultat är det svårt för modellen 
att motsvara de kända produktionsdagarna mer noggrant. Ett exempel på variation mellan 
produktionsdagar är för dagen 2015-04-17 där en ställtidstyp 2 tog längre tid än vanligt.  
Eftersom den totala produktionstiden också är så pass kort blir differensen (i procent) större.  

I Tabell 10 visas resultatet av valideringen med avvikelsen angiven i procent för varje dag. 
Observera att produktionstiden ej innefattar schemalagda raster. 

Tabell 10 – Resultat från valideringen av simuleringsmodellen för varje känd dag som testats. 

Känd 
produktionsdag 

Känd tid Tid från 
modellen 

Differens från känd tid 
till 
konfidensintervallgräns 
som är längst bort 

2015-04-13 06:09:11 06:10:23 0,65 % 

2015-04-17 02:55:52 02:43:26 7,75 % 

2015-04-20 06:37:08 07:01:58 6,71 % 

För att validera orderingången tillsammans med produktionen har simuleringsmodellen körts i 
21 arbetsdagar (en månads arbete utan helger inräknat). Även denna gång har 1000 replikationer 
körts och konfidensgraden är satt till 95 %. Ett medelvärde av produktionstiden har beräknats 
och sedan jämförts med den genomsnittliga produktionsdagens tid. I Tabell 11 nedan visas 
resultatet. 

Tabell 11 – Resultat från valideringen av simuleringsmodellen för den genomsnittliga produktionsdagen 
beräknad från historisk data. 

Genomsnittlig produktionsdags tid Tid från modellen Differens från känd tid 
till 
konfidensintervallgräns 
som är längst bort 

06:14:52 06:12:32 3,39 % 

Som kan utläsas ur tabellen hamnar även detta resultat inom den valda noggrannheten på 8 %.  
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10 Experimentell utformning 
I detta kapitel presenteras tre olika scenarier och deras olika förutsättningar och inställningar. 

10.1 Scenario 1 – Typisk månad 
Den andra frågeställningen måste först utredas och besvaras innan den första kan besvaras. För 
att utreda vilken kapacitet Ostspecialisten har i nuläget kommer modellen att köras 21 
arbetsdagar för att motsvara en månads arbete. Genom att skapa en slumpvis orderingång som 
efterliknar verkligheten kan en typisk månad återspeglas. I Tabell 12 visas de modelltekniska 
inställningar och förutsättningar som detta scenario förhåller sig till och vilka prestandamått 
som ska användas.  

Tabell 12 – Modelltekniska inställningar och prestandamått för scenario 1. 

Inställning Värde 

Antal replikationer 1000 st 

Tid modellen ska köras 1 månad (504 timmar) 

Uppvärmningstid 1 dag (24 timmar) 

Prestandamått Genomsnittlig produktionstid per dag 
Genomsnittlig produktionstid för övertid när denna används 
Antal dagar som övertid används 

Antalet replikationer har valts för att erhålla ett 95 % konfidentintervall på endast ett par minuter 
kring slutresultaten. Detta för att undvika mer variation än den redan tillåtna 8  % -gränsen som 
fastställdes vid valideringen. Att modellen körs en månad i taget är för att fånga så mycket 
variationer i produktionen som möjligt men fortfarande hålla simuleringen aktuell genom att 
undvika en eventuell förändrad orderstock. Uppvärmningstiden är vald för att säkerställa att 
tillräckligt många order finns att behandla vid simuleringens start. Prestandamåtten är valda för 
att kunna besvara den andra frågeställningen. För att avgöra huruvida övertid används har 
ordinarie arbetstid per dag satts till 7 timmar och 30 minuter. All tid som överskrider denna 
gräns klassificeras som övertid. Observera att 24-timmarsdygn simuleras för att inte begränsa 
produktionen och därmed tillåta övertid att förekomma när det behövs. 

10.2 Scenario 2 – Framtida efterfrågan 
För att kunna avgöra om de nya arbetstiderna med skift kommer att kunna täcka upp och möta 
den framtida efterfrågan måste modellen matas med den nuvarande efterfrågan plus den nya 
kundens efterfråga. De nya arbetstiderna består av totalt 10 arbetstimmar varav 30 minuter är 
städning. Detta innebär att all output från modellen som passerar 9 timmar och 30 minuter 
kommer att klassas som övertid. Den efterfråga som finns i dagsläget kommer att genereras på 
samma sätt som i scenario 1 och på ett liknande sätt även för den nya kunden (se kapitel 7.3). 
Den nya kundens order antas produceras efter att alla ordinarie ostar har producerats. En ställtid 
3 förekommer mellan all ordinarie ost och den nya kundens ost för att simulera en städning av 
produktionslinan. Den nya kundens ost har en intern ordning på samma sätt som de ordinarie 
ostarna. Se kapitel 7.3 för vilka ostar som ligger till grund för den nya kundens efterfråga och 
produktionsordning. I Tabell 13 visas de modelltekniska inställningar och förutsättningar som 
detta scenario förhåller sig till och vilka prestandamått som ska användas.  
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Tabell 13 – Modelltekniska inställningar och prestandamått för scenario 2. 

Inställning Värde 

Antal replikationer 1000 st 

Tid modellen ska köras 1 månad (504 timmar) 

Uppvärmningstid? 1 dag (24 timmar) 

Prestandamått Genomsnittlig produktionstid per dag 
Genomsnittlig produktionstid för övertid när denna används 
Antal dagar som övertid används 

De valda inställningarna används med samma motivering som för scenario 1. Samma 
inställningar har valts för att kunna jämföra dem emellan och därmed kunna besvara den första 
frågeställningen. 

10.3 Scenario 3 - Kampanjer 
Ostspecialistens kunder har kampanjer på vissa ostsorter ibland. Detta innebär att stora 
kvantiteter ska säljas till ofta lägre priser. Vid dessa tidpunkter produceras ofta samma typ av 
ost under en hel arbetsdag. Detta scenario kommer att utreda vilken kapacitet företaget har om 
endast en ostsort tillverkas under en dag. Inga ställtider kommer därför att tas med i modellen 
och den kommer att producera så mycket som möjligt under en normal arbetsdag (7 timmar och 
30 minuter i produktionstid) och under en arbetsdag med skift (9 timmar och 30 minuter i 
produktionstid). Osten som valts är Borgmästare mild 800g eftersom kampanjer är vanligast 
förekommande för den ostsorten. Scenario 3 ämnar att besvara syftet till viss del, genom att ge 
Ostspecialisten en tydligare (och bredare) bild över sin nuvarande kapacitet. I Tabell 14 visas 
de modelltekniska inställningar och förutsättningar som detta scenario förhåller sig till och vilka 
prestandamått som ska användas.  

Tabell 14 – Modelltekniska inställningar och prestandamått för scenario 3. 

Inställning Värde 

Antal replikationer 1000 st 

Tid modellen ska köras 7,5 & 9,5 timmar 

Uppvärmningstid? Ingen 

Prestandamått Vikt (kg) som hinner produceras 

Ingen uppvärmningstid krävs eftersom att orderingången inte är stokastisk utan inflödet är 
konstant över hela simuleringen. 
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11 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultat både från simuleringen och från dataanalysen i respektive 
underkapitel. 

11.1 Resultat av simuleringen 
I Tabell 15 nedan presenteras resultaten från scenario 1 och scenario 2 för de tre 
prestandamåtten. Alla tider presenteras i formatet ”timmar:minuter:sekunder” om inget annat 
anges. Konfidensgraden som används är 95 % för samtliga konfidensintervall. 

Tabell 15 – Resultat från scenario 1 och 2. 

Scenario Genomsnittlig 
produktionstid  

Arbetstid i timmar 
utan städning 

Genomsnittlig 
övertid 

Andel dagar som 
övertid används 

1 06:12:32 7,5 02:09:01 29 % 

2 07:57:22 9.5 01:52:28 28 % 

Ökningen i genomsnittlig produktionstid när den nya kunden tillkommer är alltså 01:44:50 och 
minskningen i genomsnittlig övertid (när övertid väl används) är 00:17:29. Andelen dagar som 
övertid används minskar med 1 procentenhet när den nya kunden tillkommer. 
Konfidensintervallet för genomsnittlig produktionstid är ± 00:10:24 för scenario 1 och ± 
00:10:53 för scenario 2. Konfidensintervallet för genomsnittlig övertid är ± 00:02:33 för 
scenario 1 och ± 00:02:05 för scenario 2. 

Resultatet för scenario 3 visas i Tabell 16 nedan. 

Tabell 16 – Resultat från scenario 3. 

Scenario Fast produktionstid Genomsnittlig produktion  
3 07:30:00 9 855 kg  

3 09:30:00 12 547 kg  

Under en normal kampanjdag bör alltså Ostspecialisten kunna producera runt 9 855 kg om 
endast en ostsort (Borgmästare mild 800g) utan ställtider körs. 12 547 kg bör hinna produceras 
när de nya arbetstiderna införs. Konfidensintervallet för scenario 3 med en produktionstid på 
07:30:00 är ± 38,23 kg, och ± 43,07 kg för produktionstiden 09:30:00. 
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11.2 Resultat av dataanalys 
Figur 10 visar antalet timmar som produktionen har varit aktiv för 260 produktionsdagar under 
perioden 2014-04-01 till och med 2015-04-30. Den röda linjen visar en vanlig arbetsdag 
inklusive raster men är justerad med 30 minuter för den städning som krävs i slutet av varje 
arbetsdag. Detta går att översätta till den nominella kapaciteten som Ostspecialisten har i form 
av maskintimmar och den är satt till 8,5 timmar.  

Att en stapel överstiger den röda linjen innebär att övertid har utnyttjats den dagen. Som går att 
utläsa ur Figur 10 så har övertid utnyttjats flera dagar samtidigt som vissa dagar visar på 
outnyttjad kapacitet. Medelvärdet av dessa arbetstimmar blir 6 timmar och 14 minuter i effektiv 
produktionstid och en vanlig arbetsdag är 7 timmar och 30 minuter effektiv produktionstid 
tillgängligt. Detta tyder på att det i genomsnitt finns cirka 1 timme och 16 minuters outnyttjad 
kapacitet varje produktionsdag.  

Kurvan i Figur 11 nedan visar antalet kilo som producerats månadsvis under samma tidsperiod. 
Som går att utläsa ur figuren så finns det två tydliga toppar: en under våren och en under hösten. 
Utifrån dessa toppar går det även att härleda en hel del övertid i produktionen. Den 
genomsnittliga vikten per månad ligger på cirka 108 000 kg vilket illustreras av den streckade 
linjen i figuren. 

Figur 10 – Visar produktionstiden i timmar för 260 produktionsdagar för perioden 2014-04-01 till och med 
2015-04-30. 
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Vid en jämförelse, baserad på tidsstudien, mellan produktionstiden och tiden då 
produktionslinan stod still framkommer att Ostspecialisten under tidsperioden för tidsstudien 
endast utnyttjat cirka 48 % av den faktiska produktionstiden. Detta innebär att, då personal står 
vid produktionslinan, står produktionslinan still i en längre tid än den faktiskt producerar. 
Tidsstudien genererade också data kring varför produktionslinan stannade. Resultatet från 
denna data presenteras nedan i Figur 12.  

Som går att utläsa ur figuren så är det Maskinfel och Mänsklig faktor 1 som är de vanligast 
förekommande stopporsakerna. Mänsklig faktor 1 är produktionsstopp som beror på att någon 
av operatörerna av någon anledning inte hinner med maskinens takt och därför måste stanna 
bandet. Dock är detta endast statistik över när felen inträffar och tar därför inte hänsyn till hur 
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länge respektive stopporsak pågår. I Figur 13 visas den totala stopptiden för respektive 
stopporsak. 

 

Figur 13 – Total stopptid av alla produktionsstopp från tidsstudien. 

Anledningen till att Maskinfel och Mänsklig faktor 1 har en avsevärt mindre andel av den totala 
tiden beror på att de oftast endast pågår i ett fåtal sekunder. Som går att utläsa ur Figur 13 så är 
det Ställtidstyp 2 som tar upp mest tid av produktionstiden.  
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12 Analys 
I detta kapitel följer en analys för samtliga scenarier. Tider anges i formatet 
”timmar:minuter:sekunder” om inget annat anges. 

Den genomsnittliga produktionstiden i nuläget blir i simuleringen, som Tabell 15 i kapitel 11.1 
visar, 6 timmar och 12 minuter med en total produktion på cirka 1 377 800 kg ost per år. När 
den nya kundens efterfråga adderas ökar den totala produktionen med cirka 300 000 kg ost per 
år vilket är en ökning med nästan 22 %. Detta leder till att den genomsnittliga produktionstiden 
i simuleringen ökar med cirka 1 timme och 45 minuter.  Notera att Ostspecialisten kommer att 
öka arbetsdagen med två timmar per dag när den nya kunden tillkommer. Vid en snabb 
överblick går det att anta att dessa två timmar räcker för att täcka upp för den ökade 
produktionstiden, som i genomsnitt ökar med 1 timme och 45 minuter. Dock kommer andelen 
dagar som kräver övertid endast att minska med 1 procentenhet.  Tillika så kommer den 
genomsnittliga tiden då övertid används att minska med cirka 17 minuter. Detta innebär att mer 
än var fjärde dag kommer att kräva övertid om den nya kunden tillkommer. Viktigt att notera 
är att när den dagen inträffar så har personalen redan arbetat i 9 timmar och 30 minuter til l 
skillnad mot nuläget då personalen arbetat i 7 timmar och 30 minuter. 

Eftersom scenario 1 utgått från 7,5 timmars arbetsdagar och simuleringen resulterat i en 
genomsnittlig produktionstid på 6 timmar och 12 minuter skapas en differens på drygt 1 timme 
och 18 minuter då produktionen inte utnyttjas. För scenario 2 gäller 9,5 timmars arbetsdagar 
och en genomsnittlig produktionstid från simuleringen på 7 timmar och 57 minuter. Denna 
differens uppgår istället till 1 timme och 32 minuter då produktion inte utnyttjas. Notera att 
dessa värden endast gäller för den genomsnittliga produktionstiden. Detta innebär att den 
genomsnittliga utnyttjandegraden kommer att öka med cirka 1 procentenhet när skift införs i 
samband med den nya kunden. Se Tabell 17 nedan för en sammanfattning av ovanstående. 

Tabell 17 – Visar outnyttjad kapacitet och utnyttjandegrad av produktionslinan för scenario 1 och 2. 

Scenario Fast 
produktionstid 

Genomsnittlig 
produktionstid 

Differens Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

1 07:30:00 06:12:32 01:17:28 82 % 

2 09:30:00 07:57:22 01:32:38 83 % 

Som går att utläsa ur Figur 10 och Figur 11 i kapitel 11.2, förekommer vissa variationer inom 
produktionen såväl på daglig som månadsbasis. Under dessa perioder ökar produktionsvolymen 
med över 20 % i förhållande till den genomsnittliga produktionsvolymen som produceras per 
månad. Samtidigt minskar produktionsvolymen också med upp till 26 % under enstaka 
perioder. Detta beror till stor del på att ostförsäljningen är säsongsbetonad. Det är därför också 
rimligt att anta att även den nya kundens försäljning kommer att variera på ungefär samma sätt 
under dessa tidsperioder. Viktigt att notera är att produktionen under dessa månader inte är 
jämnt fördelad vilket innebär att produktionen kan vara avsevärt högre eller lägre under vissa 
kortare tidsperioder.  

För de toppar i produktionen som sker är övertid i dagens läge nödvändigt för att besvara 
efterfrågan.  Som Figur 10 i kapitel 11.2 visar pågår produktionen under enstaka dagar i över 
15 timmar. En ökad efterfrågan under dessa tidsperioder riskerar att överskrida rimlig 
produktionskapacitet. 
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Vad gäller den procentuella andelen då övertid utnyttjas så finns risken att dessa värden inte 
stämmer överens med verkligenheten. Detta på grund av den mänskliga faktorn som modellen 
inte lyckas efterlikna. Gränsen för när övertid inträffar är satt till ett fast värde vilket är tiden 
för arbetsdagen (7 timmar och 30 minuter). Detta innebär i sin tur att samtliga värden som 
överstiger gränsen kommer att klassas som övertid, även om värdena endast överstiger med en 
sekund. För att kontrollera detta kördes därför modellen ytterligare en gång med en förskjuten 
övertidsgräns på 15 minuter. Den tiden ansågs vara den övre gränsen för personalen att hinna 
”jobba ikapp” för att undvika övertid. Resultatet av detta visas i Tabell 18.  

Tabell 18 - Resultat då modellen har en förskjuten övertidsgräns på 15 minuter. 

Scenario Genomsnittlig 
produktionstid 

Genomsnittlig 
övertid 

Andel dagar som övertid 
används 

1 06:12:32 02:06:59 27 % 

2 07:57:22 01:47:16 26 % 

Vid en jämförelse mellan resultaten i Tabell 15 (kapitel 11.1) och Tabell 18 sjunker andelen 
dagar som övertid används med 2 procentenheter för båda scenarierna. Den genomsnittliga 
övertiden sjunker med drygt 2 respektive 5 minuter för scenario 1 och 2. Detta motsvarar en 
sänkning med cirka 1,6 % för scenario 1 och med cirka 4,5 % för scenario 2. Konfidensgraden 
och konfidensintervallen för den genomsnittliga produktionstiden för båda scenarierna är 
samma som i kapitel 11.1. För den genomsnittliga övertiden skiljer sig endast ett fåtal sekunder 
vid användning av samma konfidensgrad som i kapitel 11.1. 

Vad gäller produktionstoppen som beskrivs i Figur 12 i kapitel 11.2 så går det att utläsa att 
frekvensen för Mänsklig faktor 1 är hög jämfört med flera andra stopp. Detta beror till stor del 
på att takten för bandet är anpassad efter vad en person klarar av att hantera om inget runt 
omkring stör arbetet. Vid en lägre takt är det därför lättare att arbeta ikapp missad produktion 
utan att stanna produktionslinan vid en eventuell störning. Det är därför rimligt att anta att 
frekvensen för inträffandet av Mänsklig faktor 1 minskar om även takten på produktionslinan 
skulle sänkas. Efter en intervju med produktionschef David Carlsson (personlig 
kommunikation, 13 mars 2015) stärktes även dessa antaganden då produktionstakten tidigare 
år varit lägre och tillika så stoppen, men att producerad kvantitet varit ungefär den samma. 

Figur 12 i kapitel 11.2 visar att Ställtidstyp 2 har en total stopptid på nästan 6 timmar under 
perioden för tidsstudien. Detta är mer än 22 % av den totala stopptiden innehållandes samtliga 
stopporsaker trots att Ställtidstyp 2 inte inträffar mer än 24 gånger vilket motsvarar 5,1 % av 
frekvensen för samtliga produktionsstopp. Det är dock ett nödvändigt moment för att 
produktionen ska kunna genomföras men tiden är för lång för att inte noteras.  

För att undersöka hur förekomsten av ställtider påverkar resultatet när den nya kunden 
tillkommit följer en analys nedan. Analysen består av tester där de använda ställtidstyperna 
varierar. Analysen har utgått från ett best case- och ett worst case-scenario. 

Beroende på hur den nya produktionshierarkin ser ut när den nya kunden tillkommer påverkas 
antalet ställtider. I dagsläget går det inte att avgöra hur produktionshierarkin kommer att se ut 
varför den nya kundens ost produceras sist av alla i simuleringsmodellen och att endast 
filmtypen påverkar valet av ställtidstyp. Två tester har genomförts där det första (best case-
scenario) innebär att den nya kundens ost ”bakas in” i den befintliga produktionshierarkin och 
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samma filmtyper antas användas vilket leder till att endast ställtider av typ 1 förekommer för 
de nya ostarna. I det andra testet (worst case-scenario) antas att den nya kundens ost produceras 
efter att alla ordinarie ostsorter har producerats och att en Ställtid av typ 3 förekommer 
däremellan för att städa produktionslinan. Vidare antas att alla nya ostarna produceras med 
olika filmtyper varför ställtider av typ 2 förekommer mellan varje ny ost. Nedan i Tabell 19 
presenteras resultat från testerna. 

Tabell 19 – Resultat från testerna där produktionshierarkin för den nya kundens ost produceras. 

Beskrivning Genomsnittlig 
produktionstid 

Genomsnittlig 
övertid 

Andel dagar som 
övertid används 

Best case 07:33:00 01:45:27 26 % 

Worst case 08:08:59 02:00:22 32 % 

Som kan utläsas ur tabellen skiljer sig de genomsnittliga tiderna endast med cirka 36 minuter 
eller mindre medan andelen dagar som övertid faktiskt används ökar med 6 procentenheter. Att 
differensen för den genomsnittliga produktionstiden mellan de två alternativen inte är större 
beror till stor del på att den nya kunden inte efterfrågar så många olika ostsorter och därmed är 
antalet ställtider lågt. Konfidensintervallen för genomsnittlig produktionstid och genomsnittlig 
övertid är för både best case- och worst case-scenariot nästan samma som i kapitel 11.1 för 
scenario 2, med endast några sekunders skillnad. 

Avslutningsvis följer en analys av scenario 3. Vikten som hinner produceras i scenario 3 
förutsätter, likt de andra scenarierna, att inga större stopp i produktionen sker (exempelvis 
maskinhaveri eller datorproblem). Men för scenario 3 används även samma ankomstintervall 
för film- och etikettbyte som för de andra scenarierna. Under kampanjer tillverkas endast en 
ostsort varför personalen möjligtvis är mer medvetna om när film- och etikettbyten sker och 
därmed har möjlighet att hantera dessa byten bättre. Bytena kan också tänkas inträffa mer sällan 
eftersom exempelvis en halv film- eller etikettrulle monteras vid byte av ostsort för att den 
användes sist för den aktuella ostsorten, och rullarna måste ta slut innan en helt ny används. 
Vid kampanjer används samma etikett och samma film vilket leder just till att 
ankomstintervallen för film- och etikettbytena kan vara aningen för höga och att resultatet 
därmed kan vara aningen pessimistiskt. 
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13 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet och metoden som använts under arbetets gång. Dessutom 
förs en kortare diskussion kring simuleringsmetodik. 

13.1 Resultat 
Med hjälp av resultatet kan Ostspecialisten få en tydligare bild över vilken kapacitet och vilka 
variationer som råder i nuläget. Detta leder till en ökad förståelse för hur verksamheten har 
fungerat under det senaste året. Dessutom ges en bild över hur produktionen påverkas när den 
nya kunden ansluter. 

Resultatet från simulering påvisar att Ostspecialisten kommer att klara av att bemöta den nya 
kundens efterfrågan med de nya arbetstiderna som innebär 10 arbetstimmar per dag. Detta är 
endast ett genomsnittligt resultat som tyder på att den totala tiden under en månad räcker för att 
bemöta efterfrågan. Detta värde tar dock inte hänsyn till de variationer som förekommer mellan 
produktionsdagarna. Att efterlikna denna variation kan vara svårt då flera replikationer av 
simuleringsmodellen genererar ett medelvärde över alla dagar under en månad. För att 
uppskatta dessa variationer togs därför en procentsats ut för när övertid utnyttjas (för varje dag 
i varje replikation) och dessutom ett medelvärde för den tiden. Viktigt att notera är att detta 
endast är en generell bild över den variation som förekommer i produktionen. Detta eftersom 
modellen inte är utvecklad för att ta hänsyn till de trender och säsongsvariationer som 
förekommer i verkligheten. Att enbart utgå från resultatet från simuleringsmodellen skulle 
därför bli missvisande. För att komplettera denna information presenterades därför grafer över 
hur produktionsbelastningen såg ut föregående år.  

Som analysen påvisade förekommer en viss skillnad i total produktionstid beroende på vilken 
produktionshierarki som används. När den nya kundens produkter är fastställda så bör en analys 
genomföras för att ta fram en ny inlastningshierarki för att effektivisera produktionen och 
minimera antalet ställtider. Att ta fram ett optimerat underlag för ställtider blir framförallt 
viktigt för de dagar då många olika ostsorter produceras.  

Modellen ska även kunna användas för att tillämpa andra typer av scenarier. Detta innebär 
framförallt att Ostspecialisten ska ha möjlighet att, med hjälp av modellen, undersöka hur andra 
typer av förändringar skulle påverka produktionen. Den flexibilitet och de valmöjligheter som 
erbjuds vid sidan av de scenarier som presenterats i rapporten ses som en av de absoluta 
styrkorna med examensarbetet. Exempelvis så krävs ytterst lite arbete för att ändra den nya 
kundens efterfrågan eller lägga till ytterligare kunder.  

Vissa stopporsaker tillsammans med ställtiderna är nödvändiga för att produktionen ska kunna 
genomföras. Dock har ett till synes enkelt åtgärdat problem identifierats som i nuläget bidrar 
till ökade produktionsstopp. Stoppet är inte nödvändigt och stopporsaken benämns Oklarheter. 
Anledningen bakom detta stopp berodde nästan uteslutande på bristande kommunikation 
mellan de olika produktionsavdelningarna. Genom rakare och tydligare kommunikation, 
framförallt kring produktionsplaneringen, går det att minska antalet stopp som beror på 
oklarheter avsevärt.  
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13.2 Metod och genomförande 
Innan en tidsstudie påbörjas är det viktigt att redan från början ha klartecken från bland annat 
personal, fackorganisation och arbetsgivare. Detta examensarbete har inte hanterat situationen 
annorlunda. Redan från början klargjordes tydligt att tidsstudien endast avser att studera hur 
lång tid olika arbetsmoment tar att genomföra och hur lång tid olika produktionsstopp pågår i, 
utan att registrera vem som utfört arbetet. Det har inte från någons sida uppstått motstånd mot 
tidsstudien utan endast positiv respons kring arbetet har noterats.  

Faktorer som kan förändra och påverka såväl modellen som resultatet av simuleringen 
presenteras nedan styckevis. Det första är att ingen hänsyn har tagits till större maskinhaverier 
då dessa inte inträffade under tidsstudien. Det har dock med hjälp av intervjuer av personal (P. 
Karlsson, personlig kommunikation, 7 maj 2015) framkommit att maskinhaverier och svårare 
fel har inträffat, men sällan.  

Det råder även viss osäkerhet kring den nya kundens faktiska efterfråga då den efterfrågan som 
använts i modellen endast är uppskattad av Ostspecialisten. En ytterligare riskfaktor med den 
nya kundens produkter är att dessa kan kräva en annan typ av delningsverktyg än nuvarande 
produktion. Om så är fallet leder detta till ytterligare icke värdeskapande arbete vilket kan leda 
till en ökad total produktionstid. Modellen tar inte heller hänsyn till om den nya kundens ost 
paketeras eller hanteras på ett annat sätt som är mer tidskrävande. 

När modellen körs tilldelas endast en Ställtidstyp 3, vilket är för den ostsort som ankommer 
efter Mixlåda chili/havssalt & örter (ID nr. 20). I verkligheten utförs dock inte alltid 
produktionen i enlighet med hierarkilistan (oftast på grund av ett en order behöver prioriteras) 
vilket innebär att städning kan förekomma även då. Detta innebär i sin tur att den totala 
produktionstiden för dessa dagar blir högre än om produktionen skulle skett enligt listans 
ordning. 

Eftersom den nya kundens efterfråga är fördelad efter de åtta mest förekommande ostsorter som 
produceras på Ostspecialisten idag är denna behäftad med osäkerhet. Det finns risk att 
fördelningarna för ankomstintervallen och vikterna ser annorlunda ut och att exempelvis 
kampanjer förekommer mer frekvent. Konsekvenserna av detta kan innebära att 
beläggningsgraden vid vissa tidpunkter är avsevärt högre än den som presenteras i modellen. 
Kampanjer baserade på spekulationer upplevdes dock för osäkert att hantera i modellen då 
dessa kan bli väldigt missvisande. 

Byten av film och etiketter samt tömning av filmrester kan härledas till antalet ostbitar som 
produceras istället för till tid i produktionen. Men eftersom tömning av filmrester ibland sker 
som förebyggande åtgärd innan rullen faktiskt är full och eftersom ett stort antal olika etikett- 
och filmrullar används (och väldigt sällan förbrukas helt i en och samma produktionsserie) blir 
härledningen till antal ostbitar väldigt tidskrävande och hamnar därmed utanför 
examensarbetets ramar varför de härleds till tid i produktionen istället. 

Det går även att diskutera om fördelningarna med få mätvärden verkligen passar datamängden 
om fler mätvärden skulle samlas. Viktigt att poängtera är dock att syftet med simuleringsstudien 
inte var att enkom skapa sig fördelningar som efterliknar datamängderna till hög grad utan att 
konstruera en modell som efterliknar verkligheten tillräckligt mycket. 

Med tanke på de systemgränser som används för det studerade systemet så finns det vissa risker 
med den nya kunden som simuleringsmodellen inte tar hänsyn till. Då den nya kunden inte 
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enbart har för avsikt att producera ost på den studerade produktionslinan så kommer även 
beläggningsgraden att öka på resterande två linor. Detta kan i sin tur innebära att arbetsmoment 
som exempelvis inlastning blir mer tidskrävande. Detta kan i sin tur leda till att det krävs 
ytterligare resurser för att hantera den ökade arbetsbelastningen för att inte riskera 
produktionsstopp på den studerande linan på grund av att den som arbetar med inlastningen inte 
hinner med.  

I tidigare studier, som beskrivs i kapitel 4, har samtliga studerade system haft olika stationer 
med arbetsuppgifter med olika cykeltider. Vissa av arbetena har också använt producerad 
kvantitet som prestandamått istället för att låta tiden variera likt examensarbetet (med undantag 
för scenario 3). Med dessa två skillnader kan examensarbetet användas som komplement till de 
tidigare arbetena som hittades, vid framtida simuleringsstudier för att avgöra hur modelleringen 
ska göras. 

Likheter mellan examensarbetet och de tidigare arbetena finns framförallt i Sidharta et al. 
(2013), som påstår att endast 50-60 % av ett produktionssystem används till effektiv produktion. 
För Ostspecialisten används 48 % till effektiv produktion, resten av tiden står produktionslinan 
still. Ytterligare en likhet är att både Sidharta et al. (2013) och examensarbetet betraktar 
människor som en källa till variation. I Sidharta et al. (2013) används mänsklig effektivitet som 
en parameter att justera medan den mänskliga faktorn används som källa till produktionsstopp 
(spontana raster, Mänsklig faktor 1 & 2) i examensarbetet. 
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14 Slutsats 
I dagens läge har Ostspecialisten en genomsnittlig produktionstid på 6 timmar och 14 minuter, 
enligt historisk data, och 6 timmar och 12 minuter enligt modellen. För att bemöta den framtida 
efterfrågan krävs en genomsnittlig kapacitet på 7 timmar och 57 minuter. Notera att denna tid 
är effektiv produktionstid och innehåller således inga schemalagda raster. Detta innebär att 
Ostspecialisten med största sannolikhet kommer att kunna bemöta befintlig och den nya 
kundens efterfrågan genom att arbeta i skift, totalt 10 timmar per dag. För att bemöta framtida 
trender och produktionspikar räcker dock inte kapaciteten för att kunna producera allt utan 
övertid. 

Utredningen har också identifierat två olika typer av produktionsstopp som är mer framstående 
än andra. Ett som är mest frekvent och beror på att personalen måste stanna produktionen på 
grund av att de inte hinner med, vilket benämns som Mänsklig faktor 1. Ett som tar upp mest 
total tid vilket är en ställtid som innefattar byte av yst-nummer, ostsort, etikett och film och som 
benämns som Ställtid 2. 

Utifrån resultatet från simuleringen rekommenderas Ostspecialisten att införa skift och påbörja 
ett samarbete med den nya kunden. Detta eftersom den genomsnittliga tiden tyder på att 
Ostspecialisten kommer att klara av den ökade produktionen samtidigt som den genomsnittliga 
utnyttjandegraden ökar med 1 procentenhet.  

Nästa steg är att utföra en analys över den nya kundens ostar. Detta för att minimera antalet 
ställtider och på så sätt uppnå en så effektiv produktion som möjligt vad gäller ställtider.  

Dessutom rekommenderas att en noggrann analys med sammanhängande handlingsplan 
genomförs för säsonger då produktionen normalt sett ökar.  

Utifrån de identifierade felen föreslås även att en analys genomförs med avseende på att 
framförallt minska de stopp som sker mer frekvent men även att korta ner tiden för de stopp 
som pågår under längre tidsperioder. 
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Bilaga 1 
Nedan visas mallen för tidmätningarna utförda på Ostspecialisten. 

Datum: Tidmätning utförd av: 

Osttyp: Delningstyp: Takt: 

Klockslag start: Klockslag stopp: 

 

Feltyp Start Stopp 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Feltyp Start Stopp 
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Bilaga 2 
Nedan visas de använda sannolikhetsfördelningarna för tid mellan stoppen och stopptiderna för 
samtliga stopporsaker i produktionen, och stopptiderna för alla ställtidstyper. Yttrycken som används 
i ARENA, P-värdena fån Kolmogorov-Smirnov-testet (KS) och från Chi-Square-testet (CS) samt antal 
värden i datamängden visas. Enheterna i ARENA-uttrycken är sekunder. 
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Bilaga 3 
Nedan visas de använda sannolikhetsfördelningarna för ankomstintervallen och vikterna för alla 
ostsorter som i nuläget produceras. Yttrycken som används i ARENA, P-värdena fån Kolmogorov-
Smirnov-testet (KS) och från Chi-Square-testet (CS) samt antal värden i datamängden visas. Enheterna 
i ARENA-uttrycken för ankomstintervallen är dagar och vikten är kilogram. För ankomstintervallen 
finns inget KS eftersom testet kräver en kontinuerlig datamängd medan alla värden för 
ankomstintervallen är heltal (bara hela dagar) där samma antal dagar dessutom förekommer upprepade 
gånger vilket gör att datamängderna betraktas som diskreta. 



 

 57 
 

 



 

 58 
 

 



 

 59 
 

 



 

 60 
 

 



 

 61 
 

 



 

 62 
 

Bilaga 4  
Nedan visas de använda sannolikhetsfördelningarna för ankomstintervallen och vikterna för alla 
ostsorter som produceras åt den nya kunden. Yttrycken som används i ARENA, P-värdena fån 
Kolmogorov-Smirnov-testet (KS) och från Chi-Square-testet (CS) samt antal värden i datamängden 
visas. Enheterna i ARENA-uttrycken för ankomstintervallen är dagar och vikten är kilogram. För 
ankomstintervallen finns inget KS eftersom testet kräver en kontinuerlig datamängd medan alla värden 
för ankomstintervallen är heltal (bara hela dagar) där samma antal dagar dessutom förekommer 
upprepade gånger vilket gör att datamängderna betraktas som diskreta. 
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