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Abstract 

Purpose - The purpose of this study is to investigate how the use of discrete event simulation 
affects investment decisions linked to changeover time reduction. This purpose has been met 
by answering the following two questions: 

• How does an investment analysis differ, regarding changeover time reduction, based 
on discrete event simulation from one that is not? 
 

• How is an investment decision in setup time reduction affected if the decision is based 
on discrete event simulation or not? 
 

Method - The study has been conducted as a one-off study at a Swedish manufacturing 
company where data collection has taken place through interviews and observations. This data 
has then been analyzed both as a comparison between the company's existing investment 
analysis and an investment analysis expanded by simulation. This result has, in turn, been 
compared against a theoretical framework developed during a literature review. 

Findings - This study shows that simulation enables the ability to take into account more 
parameters of both changeover time itself and surrounding factors such as sequencing and 
batch sizes, fitter dependency and buffers. It also enables the impact of variation to be 
visualized. The result also indicates that an investment decision that takes place without 
simulation and without regard to the extension of parameters risks overestimating the benefit 
of the investment. 

Limitations - The main limitations in this study consist of that only increased throughput and 
the reduced cost this may result in is used as a measure of the benefit of an investment decision. 
No other aspects that a reduction in changeover time can affect have been taken into account 
in the analysis, even though it is discussed in the discussion chapter. The study has also not 
made any difference to the effort required to reduce the changeover time or reduce the variation 
of changeover time. This means that the cost of changeover time reduction or reduction of its 
variation is considered the same no matter where in the process it takes place as long as it is 
equal in size. 

Keywords – Discrete event simulation, Setup-time reduction, investment basis, investment 
decision 



 

 

Sammanfattning 

Syfte – Denna studies syfte är att utreda hur användandet av diskret händelsestyrd simulering 
påverkar investeringsbeslut kopplade till ställtidsreduktion. Detta syfte har uppfyllts genom att 
besvara följande två frågeställningar: 

• Hur skiljer sig ett investeringsunderlag gällande ställtidsreducering baserat på diskret 
händelsestyrd simulering från ett som inte är det? 
 

• Hur påverkas ett investeringsbeslut i ställtidsreducering av om beslutsunderlaget är 
baserat på diskret händelsestyrd simulering eller inte?   

Metod - Studien har genomförts som en enfallsstudie på ett svenskt företag inom 
tillverkningsindustrin där datainsamlingen har skett genom intervjuer och observationer. 
Denna data har sedan analyserats både som en jämförelse mellan företagets befintliga underlag 
för investeringar och ett investeringsunderlag som utökats med hjälp av diskret händelsestyrd 
simulering. Detta resultat har i sin tur ställts mot ett teoretiskt ramverk som byggts upp under 
en litteraturgenomgång. 

Resultat – Denna studie visar att diskret händelsestyrd simulering möjliggör förmågan att ta 
hänsyn till fler parametrar av både ställtiden i sig samt kringliggande faktorer såsom 
sekvensering och orderstorlekar, montörberoende samt buffertar. Den möjliggör också att 
påverkan av variation synliggörs. Resultatet talar också om att ett investeringsbeslut som sker 
utan diskret händelsestyrd simulering och utan hänsyn till nämnda utökning av parametrar 
riskerar att övervärdera nyttan med investeringen. 

Begränsningar – De största begränsningarna i denna studie innefattas av att endast ökat 
genomflöde och den minskade kostnad detta kan medföra används som ett mått på nyttan av 
investeringsbeslut. Inga andra aspekter som en reducering av ställtid kan påverka har tagits 
någon hänsyn till i analysen även om det diskuteras i diskussionskapitlet. Studien har inte heller 
gjort någon skillnad på den insats som krävs för att reducera ställtiden eller minska variationen 
av ställtiden. Det vill säga kostnaden för ställtidsreducering eller reducering av dess variation 
anses densamma oavsett var i processen den sker så länge den är lika stor.  

Nyckelord - Diskret händelsestyrd simulering, ställtidsreducering, investeringsunderlag, 
investeringsbeslut
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1 Introduktion 
Kapitlet presenterar de förändringar som skett och sker på marknaden och de behov som detta 
skapar. Studiens problemområde förklaras tillsammans med studiens syfte och 
frågeställningar. Avslutningsvis presenteras omfång och de avgränsningar inom vilka studien 
har genomförts. 

 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har ett skifte på marknaden skett från att säljare dikterar villkor 
gällande orderstorlekar, ledtid och graden av kundanpassningar till att nu istället köparen är 
den som dikterar villkoren. Denna förändring innebär en mer individualiserad efterfrågan där 
det i vissa fall kan leda till orderstorlekar på endast en styck (Lasi, Fettke, Kemper, Feld, & 
Hoffmann, 2014). Med allt högre priser för resurser och ett ökat fokus på hållbarhet i form av 
både miljö, ekonomi och sociala aspekter krävs också ett allt bättre resursutnyttjande (Lasi et 
al., 2014). En flexibel produktion möjliggör hantering av osäkerheter och ger möjlighet att 
bibehålla en stabil produktion även under ändrade förhållanden (Balog & Husar, 2015). 
Flexibilitet kan även användas som grund till beslut både under kända och okända 
förhållanden. Det kan realiseras, mätas och användas som utveckling av både prestanda, 
strategi och konkurrenskraft (Balog & Husar, 2015). Även Lasi et al., (2014) menar att för att 
klara dessa nya utmaningar krävs främst en flexibel produktion. Det finns en mängd olika sätt 
att se på flexibilitet. Sedan slutet på 30-talet har flexibilitet varit debatterat bland ekonomer. I 
och med en ökning av datorstyrda tillverkningssystem började man på 80-talet inom 
Management Science att fokusera på Flexible Manufacturing Systems (Fine & Freund, 1990). 
Kuzgunkaya & Elmaraghy (2007) jämförde detta med Reconfigurable Manufacturing Systems. 
Utvecklingen till en större osäkerhet och turbulens på marknaden banade även i början på 90-
talet väg för en ny produktionsera som kallas Agile Manufacturing Systems (Routroy, Potdar, 
& Shankar, 2015). Det man nu talar om inom tillverkande industrier handlar om den så kallade 
fjärde industriella revolutionen Industri 4.0 (Lasi et al., 2014).  

Samtidigt som dessa förändringar har skett har även en enorm utveckling skett kring teknik 
(Lasi et al., 2014). Rosenberg (1982) menade redan på 80-talet att den eviga anpassningen till 
nya teknologier inom industrin spelar en avgörande roll för den ekonomiska tillväxten för både 
företag och nationer. Utvecklingen har på senare tid framförallt skett på områden kring 
automatisering, miniatyrisering och digitalisering. Det finns idag möjlighet till automatiserade 
och autonoma produktionsceller som på egen hand kontrollerar och optimerar olika 
tillverkningssteg (Lasi et al., 2014). Med miniatyrisering menas att till exempel datorer blir allt 
mindre men med bibehållen eller till och med ökad prestanda. Detta är något som möjliggör 
allt högre flexibilitet inom produktionen (Lasi et al., 2014). Genom en allt mer digitaliserad 
process där sensorer registrerar olika mätdata möjliggörs i sin tur analysverktyg såsom 
simulering och olika typer av virtuella verkligheter (Lasi et al., 2014). Behovet av dessa 
analysverktyg nämndes redan i slutet på 90-talet av Fine (1999) som ansåg att de störningar 
och kostsamma misstag som kan uppstå vid en förändring kunde undvikas genom användning 
av avancerade tekniker där man virtuellt kunde testa dessa tänkta förändringar.  

Alla företag ställs inför olika valmöjligheter när det kommer till investeringar (Fine & Freund, 
1990). Enligt Slack & Lewis (2011) måste företag i sin strategi definiera vilka egenskaper de 
konkurrerar med. Det handlar om avvägning då det finns motsättningar mellan de olika 
egenskaperna. Ett sådant val kan enligt Fine & Freund (1990) handla om avvägningen mellan 
kostnad och planerade fördelar av flexibilitet. Ett sätt att utvärdera en sådan avvägning skulle 
alltså redan på ett konceptuellt stadie kunna ske genom att använda diskret händelsestyrd 
simulering. Witkowski et al., (2012) menar att den största fördelen med att använda diskret 
händelsestyrd simulering är möjligheten till att behålla en helhetsbild av vilka effekter lokala 
förändringar får. 

Olhager (2000) menar att genom en reducering av ställtider går det att öka den tillgängliga 
kapaciteten och därmed öka produktionens flexibilitet. Wadhwa (2014) hänvisar till Wernecke 
och Steinhilperilper (1982) som liksom Olhager (2000) använder ställtid som en definition av 
flexibilitet. De säger att flexibilitet är kostnaden för att ställa om från en produkt till en annan. 
Yao & Paik (2016) hävdar att den mest avgörande faktorn för att implementera ett flexibelt 
produktionssystem handlar om en reducering av orderkvantiteter vilket i de flesta fall också 
kräver en reducering av ställtider. 
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 Problembeskrivning 
Den osäkerheten som finns kring framtidens efterfrågan och hur man anpassar produktion till 
denna utgör en risk för dagens företag (Balog & Husar, 2015). Fine & Freund (1990) menar att 
många beslutsfattare har ineffektiva verktyg för att stödja deras investeringsbeslut med 
hänseende till flexibilitet och att verktygen de har ofta ger en motsatt bild mot den som 
företagets chefer har. Balog & Husar (2015) påstår att det finns bristande förståelse för 
flexibilitet och att det inte mäts hos företag. Investeringsbeslut görs vanligen på subjektiva 
omdömen och därför riskerar investeringar genomföras utan kontroll (Liu, Ting-Hua, & Cui-
Qin, 2012). Jayakumar (1991) påpekar att tidigare mätmetoder av flexibilitet brister då de:  

• Inte tar ekonomiska mått i beaktande 

• Undersöker endast en eller ett par dimensioner av tillverkningsflexibilitet och missar 
därigenom möjliga avvägningar som kan behöva göras mellan olika dimensioner.  

• Är framtagna utan koppling till det system som de ska mäta.  

Detta då det i stort sett är omöjligt att hitta ett universellt mått som fångar värdet i alla 
dimensioner och alla tidshorisonter. Sarker et al., (1994) menar också att det i stort sett är 
omöjligt att få en totalt övergripande bild av flexibilitet. 

 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att många företag står inför utmaningen med en osäkerhet i 
framtida efterfrågan. Detta ställer i sin tur större krav på flexibilitet och ett av många sätt att 
öka denna är enligt bakgrunden att reducera ställtider. Vidare framgår att företag saknar 
effektiva verktyg för att fatta investeringsbeslut med hänsyn till flexibilitet där korta ställtider 
kan ses som en definition av flexibilitet. Därmed är syftet med denna studie: 

Att utreda hur användandet av diskret händelsestyrd simulering påverkar investeringsbeslut 
kopplade till ställtidsreduktion. 

För att kunna uppnå syftet måste först diskret händelsestyrd simulerings påverkan på 
innehållet i investeringsunderlag kartläggas. Därav studiens första frågeställning: 

• Hur skiljer sig ett investeringsunderlag gällande ställtidsreducering baserat på 
diskret händelsestyrd simulering från ett som inte är det? 

För att sedan se hur de två investeringsunderlagen som tas fram i fråga ett kan påverka besluten 
behöver beslutsunderlag tas fram utifrån dessa. Därmed är studiens andra frågeställning: 

• Hur påverkas ett investeringsbeslut i ställtidsreducering av om beslutsunderlaget är 
baserat på diskret händelsestyrd simulering eller inte?   
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 Omfång och avgränsningar 
Studien avgränsas i form av att endast undersöka investeringsunderlag och beslut kopplade till 
ställtidsreducering. Detta med utgångspunkt i flexibilitet och de behov av korta ställtider som 
Yao & Paik (2016), Olhager (2000) och Wadhwa (2014) tar upp i sina studier. Denna studie 
kommer att bortse från flexibilitet i rutter, bemanning, program, volym och andra definitioner 
och dimensioner av flexibilitet. Studien kommer även att avgränsas till att undersöka en 
produktionscell genom en fallstudie. Avgränsningen i studien är en produktionscell med både 
automation och manuellt arbete i form av bearbetning och montering. Av dessa ingående delar 
i cellen kommer den automatiserade delen, bestående av en robot och två CNC-fräsar, att vara 
studiens fokuspunkt. 

 Disposition 
Rapporten är indelad i sex olika kapitel. Samtliga kapitel inleds med en text som kortfattat 
beskriver dess innehåll. Det första kapitlet beskriver bakgrund och problembeskrivning samt 
presenterar studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer kapitel två som beskriver 
studiens arbetsprocess, ansats, design litteraturgenomgång, datainsamling, dataanalys och 
trovärdighet. I kapitel tre presenteras studiens teoretiska ramverk som innehåller de teorier 
som kan kopplas till studiens två frågeställningar och som är resultatet av en 
litteraturgenomgång. I kapitel fyra återges empiriska data som har samlats in med hjälp av en 
fallstudie. I kapitel fem analyseras denna empiri med hänsyn till innehållet i det teoretiska 
ramverket. I kapitel sex sammanfattas och diskuteras studiens resultat, dess trovärdighet, 
reliabilitet och slutsats. Dessutom ges förslag på lämplig vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver studiens metoder och tillvägagångssätt. Arbetsgången tydliggörs och 
förstudiens syfte presenteras. Slutligen tas studiens reliabilitet och validitet upp och studiens 
etiska överväganden presenteras. 

 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. Figur 1 Koppling mellan frågeställningar och metodbeskriver 
kopplingen mellan studiens frågeställningar och använda metoder.  

 
Figur 1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Fråga 1: Hur skiljer sig ett investeringsunderlag baserat på diskret händelsestyrd 
simulering gällande ställtidsreducering från ett som inte är det? 

Intervjuerna behandlade vilka befintliga metoder för framtagning av investeringsunderlag som 
används på fallföretaget. Genomgång av teorier och program för diskret händelsestyrd 
simulering samt en litteraturgenomgång gjordes för att hitta möjligheterna till att generera ett 
utökat investeringsunderlag. 

Fråga 2:• Hur påverkas ett investeringsbeslut i ställtidsreducering av om 
beslutsunderlaget är baserat på diskret händelsestyrd simulering eller inte?  

Intervjuer angående omställningsprocessen och dess ställtider gjordes för att kunna bygga upp 
en simuleringsmiljö samt samla in data till de olika investeringsunderlagen. Även observationer 
av ställtider genomfördes för att få kvantitativ data till analysen. Denna insamling låg sedan till 
grund för simuleringen och de manuella beräkningar som genomförts. 

  

•Intervjuer kring befinligt 
investeringunderlag

•Genomgång av simuleringsprogram
•Litteraturgenomgång
•Simulering

Fråga 1: Hur skiljer sig ett 
investeringsunderlag gällande 
ställtidsreducering baserat på 

diskret händelsestyrd 
simulering från ett som inte är 

det?

•Intervjuer kring omställningsprocessen 
och dess ställtider

•Observationer av omställningsprocessen 
och dess ställtider

•Simulering
•Beräkningar

Fråga 2: Hur påverkas ett 
investeringsbeslut i 

ställtidsreducering av om 
beslutsunderlaget är baserat 

på diskret händelsestyrd 
simulering eller inte?
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 Arbetsprocessen 
Tabell 1 Arbetsprocessenvisar tidsplanering och de aktiviteter som har legat till grund för 
denna studie. 

Tabell 1 Arbetsprocessen 

Aktiviteter Tidsåtgång
Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017

5-2 12-2 19-2 26-2 5-3 12-3 19-3 26-3 2-4 9-4 16-4

1 23dPlaneringsrapport

2 34dLitteraturgenomgång

3 10d
Framtagning av 
investeringsunderlag/ bygga 
simuleringsmiljö

4 4dIntervjuer/observationer om 
inveseringsundelag

5 7dObservationer/intervjuer om 
ställtider

6 15dAnalysera data

7 25dSammanställa rapport och 
förbereda opponering

May 2017

23-4 30-4 7-5 14-5 21-5

 

 Ansats 
Eftersom studiens syfte är att utreda hur användandet av diskret händelsestyrd simulering 
påverkar investeringsbeslut kopplade till ställtidsreduktion har en deduktiv ansats använts. 
Detta för att genom resultatet av en fallstudie möjliggöra en jämförelse med befintlig teori kring 
investeringsunderlag, ställtider och simulering som enligt Patel & Davidson (2011) beskriver 
den deduktiva ansatsen. Studien har utgått ifrån ett positivistiskt förhållningssätt där 
tänkandet och slutsatser baserats på fakta i enlighet med Patel & Davidsons (2011) beskrivning 
av positivismen. 

 Design 
Studien har genomförts som en enfallsstudie på ett svenskt företag inom tillverkningsindustrin 
där behov finns av investeringar i ställtidsreducering. Valet av fallstudie som metod stämmer 
också väl överens med den ansats som valts i arbetet då fallstudie som metod ger en god 
möjlighet att genom kartläggning av processer testa modeller och teorier (Yin, 2007). Valet av 
fallföretag grundar sig i att bolaget står inför flertalet investeringar, bland annat i 
ställtidsreducering och står inför problematiken kring bristande verktyg för investeringsbeslut 
som nämns i problembeskrivningen av detta arbete. Fallföretaget är en bearbetande 
verksamhet som har egen tillverkning och viss automation, vilket är representativt för flertalet 
liknande verksamheter och därför också utgör en grund för valet. Detta val motiveras av Yin 
(2007) som menar att denna design är lämplig om det kan ses som representativt för fler än det 
specifika fallet. Utöver detta har författarna en god förkännedom kring företaget och dess 
processer, något som anskaffats under både praktik och en sommaranställning. 
Enfallsstudien motiveras av att det möjliggör en djupare analys än vad som vore möjligt vid en 
flerfallsstudie. Analysenheten i studien är de investerings- och beslutsunderlag som skall 
jämföras sinsemellan och med det teoretiska ramverket. 

2.4.1 Förstudie 

Studien inleddes med en förstudie vilken ämnade ge författarna möjlighet att med företaget 
dela in berörda produkter i olika produktfamiljer med hänsyn till takttider och ställtider. Detta 
gjordes tillsammans med en teamledare och produktionstekniker från fallföretaget. Denna del 
är enligt Patel & Davidson (2011) ett viktigt steg i forskningsprocessen. 
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 Litteraturgenomgång 
En litteraturgenomgång har skett kring investeringsbeslut, simulering och ställtider. Detta för 
att skapa ett teoretiskt ramverk kopplat till studieområdet. Det gjordes genom att ta med teori 
som är omnämnt och citerat av många författare. Detta medför att reliabiliteten ökar (Yin, 
2007).  I flera fall i denna studie görs citeringar där källan i sin tur hänvisar till en 
ursprungskälla, dessa citeringar har gjorts när ursprungskällan inte varit tillgänglig för 
författarna till denna studie. Samtliga sökningar i Proquest central har gjorts på ”peer reviewed” 
artiklar i fulltext för att säkerställa tillförlitligheten till källan. Peer reviewed artiklar har 
genomgått en oberoende granskning av experter inom respektive område har därför en större 
trovärdighet än de som inte gått igenom samma process (Forsberg & Wengström, 2008). De 
sökningar som gjorts i Google Scholar har varit komplement till Proquest Central när denna 
inte haft relevanta artiklar inom området. Google Scholar har inte möjlighet att söka på ”peer 
reviewed” artiklar. Valet av Proquest central som databas stöds av JTH:s ämnesguide och att 
det är den största databasen som finns tillgänglig. I Tabell 2 Använda sökordTabell 2redovisas 
de sökningar som resulterat i relevanta artiklar för det teoretiska ramverket. Relevansen har 
bedömts genom i första hand rubriken av artikeln och i andra hand genom artikelns 
sammanfattning. Samtliga artiklar med relevans har använts som källor. 

Tabell 2 Använda sökord 

Sökmotor Sökord Antal 
träffar 

Relevans 

 
Investeringsunderlag 

  

Proquest 
Central 

ti(investment) AND ti(support) AND 
ti(decision*) 

12 1 

Google Scholar allaititel: "beslut om investering" 1 1 

Google Scholar allaititel: investeringsbeslut 67 2 
 

Simulering 
  

Proquest 
Central 

ti(small lot manufacturing) OR ti(small 
batch manufacturing) 

3 1 

Proquest 
Central 

ti(simulation AND production) AND 
benefit* 

45 1 

Proquest 
Central 

ti(“discrete event simulation”) AND 
variance 

29 1 

 
Ställtider/ ställtidsreducering 

  

Proquest 
Central 

ti(changeover*) AND ti(flexibility) 4 1 

Proquest 
Central 

ti(fast*) AND ti(changeover) 2 1 

Proquest 
Central 

ti(quick*) AND ti(changeover*) 4 1 

Proquest 
Central 

ti(changeover*) AND ti(reducing) 3 1 
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 Datainsamling 
Studiens empiriska data hämtades genom en fallstudie. Denna data samlades in genom 
datainsamlingsmetoderna intervjuer och observationer som beskrivs mer utförligt under 
respektive underrubrik. 

2.6.1 Intervjuer 

Enligt Yin (2007) är intervjuer en lämplig metod att använda vid insamlandet av data då 
fallstudier involverar människor och deras arbetsuppgifter. Intervjuer har genomförts hos 
fallföretaget kring deras metoder för framtagning av investeringsunderlag. Intervjun kring 
investeringsunderlag genomfördes med produktionsteknikern på företaget då han vanligtvis är 
den som är involverad i ett investeringsbeslut, något som framgick under förstudien. 

För att möjliggöra insamling av data kring omställningsprocessen och dess ställtider fanns ett 
behov av att genomföra intervjuer med de som har insyn i flödet. Därför genomfördes intervjuer 
med både en produktionstekniker, en planerare och en av teamledarna för den utvalda 
produktionscellen, detta för att just dessa personer på fallföretaget anses ha stor kännedom om 
processen. Samtliga intervjuer har genomförts med stöd av intervjuunderlag, se bilaga 1. 
Frågorna var öppna och gav respondenten möjlighet att svara fritt. Det har även ställts 
följdfrågor på de fria svaren och därför har respondenten haft möjlighet att styra riktningen på 
intervjun. Detta beskrivs av Patel & Davidson (2011) som ett semistrukturerat sätt att 
genomföra intervjuer. På detta sätt kan man insamla fakta men även få med respondentens 
idéer och åsikter (Yin, 2007). Intervjuerna gällande omställningsprocessen och dess ställtider 
genomfördes vid tre separata intervjuer där varje respondent själv fick möjlighet att ge sin bild. 
Detta för att få en så nyanserad bild av området som möjligt. 

Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer och rollen som intervjuare och 
sekreterare alternerades. Återkoppling till respondenterna har gjort för att säkerställa att rätt 
information tas med i studien.  
Genomförda intervjuer visas i Tabell 3. 

Tabell 3 Intervjuer 

Datum Syfte Roll Metod Tid 

2017-03-21 Investeringsunderlag Produktionstekniker Semistrukturerad 1h 

2017-03-21 Omställningsprocessen 
och dess ställtider 

Produktionstekniker Semistrukturerad 1h 

2017-03-22 Omställningsprocessen 
och dess ställtider 

Planerare Semistrukturerad 30min 

2017-03-22 Omställningsprocessen 
och dess ställtider 

Teamledare Semistrukturerad 30min 

2.6.2 Observationer 

Observationerna syftade till att ge en nyanserad bild av omställningsprocessen genom en 
metodjämförelse med tidigare nämnda intervju. Därefter genomfördes tidsstudier för att få 
värden på olika ställtider. Detta gjordes med hjälp av öppna direkta observationer i 
fallföretagets fabrik och till viss del med hjälp av operatörerna som fått ansvara för vissa 
mätningar då författarna inte kunde närvara. Operatörerna har tidigare under författarnas 
praktikarbete bistått med mätningar med gott resultat. Instruktioner om hur de skulle göra och 
vad som skulle mätas gavs till två teamledare för de olika skiften som sedan ansvarade för att 
genomföra mätningarna. 
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Observatörerna (författarna) har under samtliga observationer varit kända, något som kan få 
de observerade operatörerna att känna sig bekväma med situationen (Patel & Davidson, 2011). 
De observationer som genomfördes av författarna var icke deltagande, något Yin (2007) 
definierar som att studera moment utan faktisk inblandning. Att genomföra observationer på 
detta sätt ger goda möjligheter till en mer objektiv syn på det studerade (Yin, 2007). 
Observationerna gjordes under två skift för att få en rättvis bild av verkligheten. 

Observationer genomfördes även av simuleringsprogrammet FACTS för att ge en grund för 
ingående parametrar till ett investeringsunderlag baserat på diskret händelsestyrd simulering, 
hädanefter kallat utökat investeringsunderlag. FACTS används även i den andra 
frågeställningen som ett analysverktyg vilket beskrivs närmare under avsnittet Dataanalys. Där 
beskrivs också valet av just FACTS som ett relevant simuleringsprogram. Återkoppling till både 
de observerade operatörerna och teamledarna har gjorts för att säkerställa att observationerna 
återspeglar processen. Dessa redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4 Observationer 

Datum Syfte Metod Tid 

2017-03-22 Observera omställningsprocessen Icke deltagande 4h 

2017-03-27 till och med 
2017-03-31 

Mäta och samla in ställtider Icke deltagande 
och delegerat  

16h 

2017-03-22 till 2017-
04-14 

Genomgång av simuleringsprogram Deltagande 20h 

 Dataanalys  
I detta avsnitt beskrivs och motiveras det analysverktyg som använts i studien. Utöver det 
beskrivs de tillvägagångssätt som använts för att kunna analysera data kopplad till de olika 
frågeställningarna. 

2.7.1 Analysverktyg 

För att kunna analysera data samt jämföra de olika investeringsunderlagen har 
simuleringsprogrammet FACTS använts. Anledningen till detta val var att programmet är ett 
diskret händelsebaserat simuleringsprogram vilket var ett krav för att det skulle kunna 
användas i denna studie. Verktyget används av flertalet tillverkande industrier och anses därför 
av författarna vara tillräckligt vedertaget för att kvalificera sig som analysverktyg för denna 
studie. I FACTS har en konceptuell simuleringsmiljö skapats. De parametrar som verktyget 
använder sig av har även i empirin legat till grund för det utökade investeringsunderlaget. I 
empiri kapitlet beskrivs hur simuleringsmodellen byggts upp samt hur den verifierats och 
validerats.   



Metod och genomförande 

10 

 

2.7.2 Fråga 1: Hur skiljer sig ett investeringsunderlag baserat på diskret 
händelsestyrd simulering gällande ställtidsreduktion från ett som inte är det? 

För att kunna besvara den första frågeställningen identifierades de befintliga metoder som på 
fallföretaget används för att ta fram investeringsunderlag. Nästa steg var att utifrån det valda 
simuleringsprogrammet och teorin identifiera kompletterande parametrar för ett utökat 
investeringsunderlag. Analysens syfte var att belysa skillnader mellan de båda 
investeringsunderlagen. Resultatet av denna jämförelse ställdes sedan mot det teoretiska 
ramverket. En figur över analysprocessen ses nedan i Figur 2. 
 

Fråga 1

Intervjuer
Observationer
Litteraturgenomgång

Analys 1

Analys 2
Befintligt
Investeringsunderlag

Utökat 
investeringsunderlag

Teoretiskt ramverkResultat

 
Figur 2 Analys av frågeställning 1 

2.7.3 Fråga 2: Hur påverkas ett investeringsbeslut i ställtidsreducering av om 
beslutsunderlaget är baserat på diskret händelsestyrd simulering eller inte?  

När de båda investeringsunderlagen jämförts lades data angående ställtider från 
observationerna och intervjuerna in i respektive investeringsunderlag för att ge 
beslutsunderlag. Fallföretagets befintliga beslutsunderlag beräknades utifrån ett specifikt 
investeringsscenario och fördes därefter in i FACTS för att ge möjlighet till att testa samma 
investeringsscenario i simuleringsprogrammet. Valet av investeringsscenario bygger på data 
angående ställtider som samlats in och scenariot beskrivs mer utförligt i Analys kapitlet. 
Det utökade beslutsunderlaget utvärderades även det med hjälp av FACTS och samma 
investeringsscenario simulerades med enda skillnad att hänsyn hade tagits till de utökade 
parametrarna i underlaget. När båda analyserna var klara ställdes dessa mot varandra och mot 
det teoretiska ramverket. Detta visualiseras i Figur 3. 

Fråga 2

Intervjuer
Observationer

Analys 1

Analys 2

Teoretiskt ramverkResultat

Med simulering
Befintligt
beslutsunderlag

Utökat 
beslutsunderlag

Utan simulering
Befintligt
beslutsunderlag

 
 

Figur 3 Analys av frågeställning 2 



Metod och genomförande 

11 

 

 Trovärdighet 
I detta avsnitt behandlas studiens trovärdighet med utgångspunkt i begreppen validitet och 
reliabilitet. Där reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten i mätningarna och validiteten är 
måttet på att man verkligen mäter det man avser mäta (Patel & Davidson, 2011). 

2.8.1 Reliabilitet 

Rapportens metod och genomförandeavsnitt är väl definierade för att ge en hög reliabilitet. För 
att ytterligare öka reliabiliteten har flera källor på fallföretaget använts vid insamlingen av data 
för de analyser som gjorts. Denna typ av källtriangulering bidrar till ökad reliabilitet (Yin, 
2007). Vidare har ramverket som har arbetats fram baseras på flertalet tidigare teorier kring 
investeringsunderlag, simulering och ställtider. Av dessa har en jämförelse gjorts för att få fram 
de mest relevanta teorierna. Detta skapar en teoretisk triangulering där olika teorier hänvisar 
till samma förfarande vilket ger en större reliabilitet (Yin, 2007). 

2.8.2 Validitet 

För att säkerställa en hög validitet har flera metoder använts för datainsamling. För insamlande 
av data har både intervjuer och observationer använts där det har varit möjligt att genomföra 
båda. Denna typ av metodjämförelse minskar risken för tolkningsfel och kan ge ökad validitet 
(Williamson, 2002). Detta då data som samlats in kan jämföras mellan de olika metoderna och 
möjligheten att upptäcka brister i materialet eller tolkningen av det ökar. 

De teorier som legat till grund för den datainsamling som gjorts har tagits fram genom en 
omfattande litteraturgenomgång där multipla källor har använts för att identifiera dessa. 
Denna typ av teoritriangulering minskar risken för tolkningsfel och höjer validiteten (Yin, 
2007). 

 Forskningsetik 
Författarna har gjort etiska överväganden under studiens gång och för att minimera färgning 
från handledaren och lärosätet har objektiviteten ständigt varit i fokus. Dock är författarna 
medvetna om att det är svårt att uppnå total objektivitet. Studiens transparens har varit hög 
mellan handledare, företag och författare för att säkerställa att en så korrekt bild som möjligt 
av det studerade fallet återges. 

Fallföretaget och dess anställda nämns inte vid namn i rapporten för att bevara både företagets 
och den enskildes integritet. Detta regleras dels av ett muntligt avtal med fallföretaget men även 
genom ett sekretessavtal som författarna skrivit på gällande företagshemligheter. Det muntliga 
avtalet kom till då sekretessavtalet inte omfattar alla de delar som fallstudien kommer att 
beröra. 
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3 Teoretiskt ramverk  
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Ramverket har delats upp i tre huvudområden som benämns som 
investeringsbeslut, simulering och ställtider och presenteras under respektive rubrik i detta 
kapitel. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd teori beskrivs i Figur 4 Koppling 
mellan frågeställningar och teori. 

 
Figur 4 Koppling mellan frågeställningar och teori 

3.1.1 Fråga 1 

För att kunna jämföra de två olika investeringsunderlagen i fråga 1 krävdes en beskrivning av 
vad en investering innebär och hur detta definieras. Därför beskrivs under avsnittet 
investeringsbeslut vad som kännetecknar en investering och olika beslutsteorier. 

För att identifiera skillnader mellan de olika investeringsunderlagen behövs en förklaring av 
vad diskret händelsestyrd simulering innebär och vad det kan tillföra ett underlag vilket 
beskrivs under avsnittet simulering. Det behövs också en djupare förståelse för ställtider och 
vilka komponenter som kan ingå i ett ställ samt olika metoder för att reducera ställtider vilket 
beskrivs i avsnittet ställtider. 

3.1.2 Fråga 2 

För att kunna jämföra hur investeringsbeslut påverkas av om investeringsunderlaget är 
simulerat eller inte behövs en teoretisk grund kring hur beslut normalt sker och hur de bör ske. 
Detta sker med hjälp av en del under avsnittet Investeringsbeslut som behandlar beslutsteori. 
Det sker också genom en beskrivning av simulering som beslutsstöd under avsnittet 
Simulering. 

 Investeringsbeslut 
I följande avsnitt ges först en beskrivning kring vad som kännetecknar en investering och 
därefter redovisas beslutsteorier. 

• Investeringsbeslut
•Simulering
•Ställtider

Hur skiljer sig ett 
investeringsunderlag gällande 
ställtidsreducering baserat på 

diskret händelsestyrd simulering 
från ett som inte är det?

•Investeringsbeslut
•Simulering

Hur påverkas ett investeringsbeslut 
i ställtidsreducering av om 

beslutsunderlaget är baserat på 
diskret händelsestyrd simulering 

eller inte?
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3.2.1 Vad kännetecknar en investering? 

Ett investeringsbeslut kan beskrivas som att företaget istället för att förbruka befintliga resurser 
investerar i dem för att uppfylla framtida mål. Men det kan även leda till att företaget får in nya 
resurser via investerare då investeringsbeslut skapar framtidstro både inom företaget och för 
externa investerare (Bergknut & Elmgren-Warberg, 1993). Ett investeringsbeslut behöver inte 
inrikta sig mot marknads-, produktions-, eller lönsamhetsmål utan kan likväl vara ett beslut för 
att hantera en osäker framtid genom investeringar i utbildning, forskning och utveckling 
(Bergknut & Elmgren-Warberg, 1993). De nämner två faktorer som kan påverka om det anses 
som en investering. Dessa är tidskonsekvenserna och värdet på resursutnyttjandet. Normalt 
sett krävs att konsekvenserna av resursutnyttjandet sträcker sig över mer än två till tre år för 
att det skall definieras som en investering (Bergknut & Elmgren-Warberg, 1993). 
Investeringsbeslut fattas ofta på en hög nivå inom företaget då de ofta innebär att en stor andel 
kapital binds upp. En investering kan också kännetecknas av att den grundar sig i spekulationer 
om framtiden både vad gäller villkor och förutsättningar (Bergknut & Elmgren-Warberg, 1993). 

3.2.2 Beslutsteori 

När ett beslut genomförs finns det vanligtvis flera olika alternativ att välja mellan. Dessa 
alternativ kan förslagsvis rangordnas efter den nettonytta de bidrar med. Valet görs med hänsyn 
till det alternativ som bidrar med störst nettonytta (Andersson, 2004). Det gäller helt enkelt att 
mäta fördelar mot nackdelar för att sedan välja det alternativ som ska kunna uppfylla ett mål 
eller syfte (Ljung, 1996). Denna nettonytta tar hänsyn till intäkter, kostnader och risker med de 
olika alternativen. Risken representeras av en sannolikhet av att ett visst scenario sker. 
Ekvationen ser ut som följer: 

Förväntad nytta = summa över möjliga utfall av 

(intäkt * sannolikhet för intäkt - kostnad * sannolikhet för kostnad) (Andersson, 2004) 

Ett liknande sätt att se på det, som presenteras av Bergknut och Emlgren-Warberg (1993), är 
att en investerings förväntade värde måste vara högre än resursernas 
alternativutnyttjandevärde. Dessutom förknippas varje investeringsalternativ med en risk eller 
osäkerhet (Andersson, 2004). Detta kan medföra att det valda alternativet efter ett tag visar sig 
få sämre konsekvenser än vad som beräknats och att det sällan finns möjligheter att korrigera 
beslutet. Detta kan i sin tur leda till att betydande kostnader kan uppstå (Andersson, 2004). 
Ordet risk brukar beskrivas som en varning för en förlust (Andersson, 2004). Finansiellt 
uttryckt så innebär en risk att förändringar i kostnader kan uppstå till följd av förändringar i 
någon variabel som påverkar de finansiella medlen (Segelod, 1991). Vidare menar Segelod 
(1991) att skillnaden mellan en risk och osäkerhet är att vid en risk är utfallet av olika händelser 
okänd men däremot är sannolikheten för dessa händelser känd eller så kan den uppskattas. 

Säkerhet kan endast finnas om det finns säkerställd kännedom om utfallet av 
beslutsalternativen (Segelod, 1991). I övriga fall får besluten tas med varierande grad av 
osäkerhet beroende på hur väl underbyggda de sannolikhetsberäkningar som finns 
presenterade är (Andersson, 2004). Om ingen sannolikhetsskattning finns att tillgå anses 
genuin osäkerhet råda enligt (Andersson, 2004). 

 Vanliga osäkerheter kan vara (Andersson, 2004): 

• Osäkerhet när det gäller att avgränsa/finna alla beslutsalternativ 

• Osäkerhet över konsekvenserna av de olika beslutsalternativen 

• Osäkerhet i tilltron till det befintliga beslutsunderlaget 

• Osäkerhet i värderingar 
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De osäkerheter som Andersson (2004) nämner kan bero på bristande indata till 
kalkylunderlaget, att det finns beroenden mellan olika variabler och även tidsaspekten kan vara 
en orsak till osäkerhet. Ett exempel på tidsaspekten är att en investering vanligtvis har en 
avskrivningstid på flera år och då är det önskvärt om nivåerna av nytta är någorlunda lika under 
hela denna period (Andersson, 2004). Motsatsen skulle vara om nyttan försämras eller att 
kostnaderna skulle öka under perioden (Hansson, 1994) via (Andersson, 2004). Normalt sett 
råder statisk eller stationär osäkerhet vilket innebär att osäkerheten kring olika scenarion är 
konstant över tiden (Andersson, 2004). Dock finns det också fall när osäkerheten kan förändras 
med tiden. Detta fall kallas dynamisk osäkerhet och innebär att beslutsfattaren succesivt kan 
bedöma hur en investering kommer utvecklas (Andersson, 2004).  Det kan möjliggöra en 
vägledning i beslutssituationen då information finns kring när dessa osäkerheter förväntas 
upplösas. 

3.2.2.1 Hur kan osäkerheter och risker hanteras? 

Osäkerhet uppstår som även nämnts tidigare då sannolikheten för olika utfall är okänd. Det är 
av vikt att identifiera och definiera osäkerheter då det annars är svårt att hantera den (Segelod, 
1991). För att kunna bedöma och mäta en risk behövs även ett val göras kring vilka variabler 
som är relevanta att ta hänsyn till (Segelod, 1991). Det finns ingen teknik för att helt eliminera 
osäkerheter. Däremot kan olika osäkerheter analyseras och därefter undersökas för att då en 
bild av hur dessa påverkar resultaten av olika alternativ (Bergknut & Elmgren-Warberg, 1993). 

3.2.2.2 Hur ska beslutsprocessen organiseras? 

Hur beslutsprocessen sker skiljer sig vanligtvis mellan hur den rationellt (normativt) bör ske 
och hur den faktiskt sker (deskriptivt). En deskriptiv teori beskriver eller förklarar hur 
beslutsfattarna faktiskt agerar (Andersson, 2004). Nedan visas två modeller över hur en 
beslutsprocess kan organiseras. 

Hur beslutsprocessen skall organiseras presenteras av (Andersson, 2004): 

1. Identifiering av problemställningen 

2. Nödvändig information samlas in 

3. Olika beslutsunderlag presenteras 

4. Välj en metod efter vilket beslutet ska fattas 

 Hur beslutsprocessen skall organiseras presenteras av Ljung (1996) och ser ut som följer: 

1. Precisera problemet 

2. Ta fram alternativ och kartlägg konsekvenser 

3. Gör en kalkyl och genomför känslighetsanalys 

4. Dra slutsatser och ge rekommendation 

Ljung (1996) menar att möjligheten till en god investering till stor del beror på hur problemet 
och målsättningen preciseras och avgränsas på rätt sätt. Vidare diskuteras att 
investeringsförslag ofta uppkommer på grund av missförhållanden eller förbättringsidéer och 
därför blir problemuppfattningen oklar då ingen analys sker. 
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3.2.2.3 Payback-metoden 

För att ta reda på när en viss investering lönar sig finns det en mängd olika metoder att använda. 
En av de mest allmänna metoderna för små och medelstora företag att använda i praktiken är 
Payback-metoden som ofta används för att göra en första beräkning (Bergknut & Elmgren-
Warberg, 1993). Metoden går ut på att den beräknar antalet år det tar för en investering att 
generera de intäkter som krävs för att täcka grundinvesteringen (Bergknut & Elmgren-
Warberg, 1993). Nedan beskrivs formeln för Payback-metoden som omarbetats utifrån 
(Bergknut & Elmgren-Warberg, 1993): 

𝐺𝐺 = �
𝑎𝑎𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛´

𝑡𝑡=1

 

I ekvationen kan företag välja att utelämna räntan. Detta innebär att de inte tar hänsyn till de 
finansiella kostnaderna och att återbetalningstiden därigenom blir kortare än om ränta hade 
beaktats. Vid beräkning av återbetalningstiden visas även hur likviditeten kommer påverka 
företaget på årsbasis. 

Den kritik som riktas mot återbetalningsmåttet är det faktum att endast de transaktioner som 
ligger inom återbetalningstiden tas med i beräkningen. Dock kan det vara motiverat att ha 
större fokus på transaktioner som sker i början då det är svårare att förutsäga framtida 
transaktioner (Bergknut & Elmgren-Warberg, 1993). 

 Simulering 
I detta avsnitt beskrivs olika typer av simulering. Vidare beskrivs simulering som beslutsstöd. 

3.3.1 Definition av simulering 
För att testa förändringar av ett system finns olika typer av förfaranden. Antingen kan 
förändringen testas i verkligheten eller genom någon typ av experiment (Law, 2007). Dessa 
experiment kan i sin tur ske antingen genom en fysisk modell eller en matematisk modell. Vid 
en matematisk modell kan förändringens påverkan utvärderas antingen genom simulering eller 
med hjälp av en analytisk lösning (Law, 2007). Den analytiska lösningen är ofta av enklare 
karaktär och kan lösas med exakthet. Däremot är verkliga system ofta allt för komplexa för att 
kunna lösas genom analytisk lösning och då kan simulering vara mer lämpligt. Simulering kan 
i sin tur delas in i olika typer där modellerna antingen är statiska eller dynamiska, 
deterministiska eller stokastiska, samt kontinuerliga eller diskreta (Law, 2007). Skillnaden 
mellan statiska och dynamiska är huruvida tiden spelar någon roll. Den statiska modellen ger 
en ögonblicksbild utan hänsyn till tiden medan den dynamiska modellen skapas med hänsyn 
till tiden (Law, 2007). Skillnaden mellan deterministisk och stokastisk simulering handlar om 
huruvida modellen innehåller någon form av slumpmässighet eller inte.  Om modellen 
innehåller någon form av slumpmässighet i indata är det en stokastisk modell (Law, 2007). 
Denna slumpmässighet i indata medför i sin tur att utdata från modellen bara kan ses som en 
uppskattning av det verkliga systemets beteende. Skillnaden mellan kontinuerlig och diskret 
simulering handlar om hur variablerna förändras i förhållande till tid (Law, 2007). I en 
kontinuerlig simuleringsmodell förändras variablerna kontinuerligt med hänsyn till tid medan 

G = grundinvestering 

t = antal år 

a = årlig avkastning 

n = återbetalningstiden 

r = ränta 

Figur 5 Ingående parametrar i paybackmetoden 



Teoretiskt ramverk 

17 

 

de i en diskret modell förändras vid fasta tider eller händelser. Det är endast ett fåtal system 
som i sin helhet är diskreta eller kontinuerliga. Vanligtvis dominerar antingen det diskreta eller 
det kontinuerliga (Law, 2007) men båda kan finnas representerade i systemet. I fortsättningen 
är diskret händelsestyrd simulering den simulering som beskrivs. Denna typ av simulering 
anses vara den mest robusta och realistiska metoden för att utvärdera ett komplext 
produktionssystem (Yao & Paik, 2016). Simulering kan snabbt och med hög tillförlitlighet 
presentera hur genomslaget av ett förändringsförslag påverkar hela produktionssystemet och 
dess processer men även ge en nulägesbild av systemet och ge förslag på förbättringsområden 
(Krauszová & Szombathyová, 2014). Dessa komplexa miljöer är svåra om inte omöjliga att 
hantera genom någon annan analytisk metod. Yao & Paik (2016) hänvisar till Hall (1999) som 
menar att testning av produktionssystem med olika sannolikhets fördelningar och flertalet 
förändringsparametrar inte kan genomföras med annat än simulering. Att använda simulering 
sparar både tid och pengar vid studier av ett komplext systems dynamik (Yao & Paik, 2016). 
Innan en omfattande datainsamling genomförs för att kunna skapa en simulering bör 
uppskattning av operationstider, ställtider, förflyttningstider och liknande sammanställas för 
att få en bild av vilken data som är relevant för att representera systemet (Yao & Paik, 2016). 

3.3.2 Simulering som beslutsstöd 

Vid arbete med ställtidsreduktion ger simulering möjlighet att testa olika scenarion och även 
ge förslag på var förbättringarna bör ske. Speciellt i fall där man försöker minska orderstorlekar 
och öka antalet ställ (Yao & Paik, 2016). I dessa fall visar simulering tydligt påverkan på till 
exempel materialhantering och buffertstorlekar (Watson & Wood, 1995). En av de variabler 
som är svår att hantera i ett produktionssystem är variation, något som simulering kan ta 
hänsyn till (Watson & Wood, 1995). Det kan innebära variation i kvalitet, processtider, 
efterfrågan med mera. Med simulering kan man snabbt få fram konsekvenserna av denna 
variation och även vad eventuella förbättringar skulle ge för resultat (Yao & Paik, 2016). Detta 
skapar möjlighet för beslutsfattare att känna en större säkerhet i att gå vidare med eventuella 
investeringar (Maurício et al., 2015). 

 Ställtider  
Olhager (2000) definierar generellt ställtid som den tid det tar att ställa om en 
produktionsutrustning vid byte av tillverkning från en produkt till att tillverka annan produkt. 
En mer precis definition av ställtider menar Olhager (2000) är tiden från den sista korrekta 
enheten i en order till den första korrekta enheten i nästa order. 

Wadhwa (2014) delar in flexibilitet kopplat till ställtider i tre dimensioner som kan ha olika stor 
betydelse för olika företag. Dessa tre dimensioner är tid, kostnad och omfång. Ett exempel på 
deras olika betydelse är exempelvis hur ett företag med överkapacitet i sin produktion inte 
fokuserar speciellt mycket på tiden utan mer på kostnaden för ett ställ (Wadhwa, 2014). Ett 
företag som däremot har mer begränsningar i sin kapacitet fokuserar mer på tiden för ställen.  
Ett annat övervägande som måste göras är hur noggranna mätningar som skall göras och hur 
ofta (Wadhwa, 2012). Dessa överväganden är direkt kopplade till de resurser som krävs för att 
utföra mätningen. Det behöver inte heller vara så att frekvensen av mätningarna är konstant 
utan de kan till exempel ökas vid förändringar för att bättre se effekten av förändringen eller ge 
ett bättre underlag för förbättringen. Fördelarna med att mäta data med hög noggrannhet och 
hög detaljnivå är förstås att det ger en bättre bild av vad som måste förbättras (Wadhwa, 2012). 

3.4.1 Kostnadskomponenten 

Kostnad för ställ är en mycket viktig aspekt för tillverkande företag. För att bäst analysera denna 
komponent bör den brytas ner i olika delar (Wadhwa, 2014). Nedan presenteras några av de 
operationer som kan finnas men både fler och färre kan förekomma. Alla av dessa operationer 
är förknippade med en kostnad men långt ifrån alla företag mäter sina kostnader på en sådan 
detaljerad nivå (Wadhwa, 2014). 

• Planera och initiera stället 

• Flytta och instruera personal 

• Personal som väntar på att produktionen skall starta 
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• Konfigurera tillverkningssystemet 

• Byta verktyg i maskinen 

• Byta program i maskinen 

• Byta verktyg på robot 

• Byta program på robot 

• Byta pallar 

• Byta program på annan utrustning 

• Hämta material för nya ordern 

• Flytta material från förra ordern 

(Wadhwa, 2014) 

I kostnadskomponenten inkluderas även kostnaden för den tid som använts och som kan brytas 
ned i: 

• Kostnad för förlorad produktionstid 

• Kostnad för uppstartstid när nya ordern inte körs med 100 % effektivitet från start 

(Wadhwa, 2014) 

Dessa olika operationer kan delas in i inre och yttre ställ där inre ställ är operationer som endast 
kan genomföras när maskinen står still medan yttre ställ är operationer som kan genomföras 
medan maskinen fortfarande är igång. Detta yttre ställ kan genomföras antingen innan eller 
efter maskinen stoppas (Cakmakci, Karasu, Çakiroglu, Ayva, & Ortabas-Demirel, 2012). 

3.4.2 Tidskomponenten 

Utöver att den direkta tidsåtgången kan generera kostnader är tid själv en viktig faktor. 
Tidsåtgången påverkar produktionssystemets kapacitet och därför även andra delar än den 
maskin där stället sker (Wadhwa, 2012). 

Tiderna som ingår i tidskomponenten är enligt Olhager (1993) via (Wadhwa, 2014): 

• Ställtid (som är tiden från att en produkt är färdig till produktionen av nästa börjar.) 

• Uppstartstid (som är tiden från det att produktionen startar till den körs på 100 %.) 

• Nedstängningstid (som är tiden från att produktionen körs på 100 % till den är helt 
avstängd.) 

Denna komponent visualiseras i Figur 5 och är baserad på Wadhwa (2014) 
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Produktion

0%

100%

Produkt A Produkt B

Nedstängning
Uppstart

Ställtid  
Figur 6 Tidskomponenten 

I Figur 5 visas uppstartstiden och nedstängningstiden som gradvisa även om de likväl kan vara 
direkta (Wadhwa, 2014).  

Uppstartstiden (𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅) och nedstängningstiden (𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆) kan ofta uppskattas med en enkel formel 
som antas vara linjär: 

 

𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑇𝑇100% − 𝑇𝑇0%

2
 

𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑇𝑇0% − 𝑇𝑇100%

2
 

T100% är vid vilken tid som systemet producerar med full kapacitet och T0% är vid vilken tid 
som systemet är helt avstängt. Om dessa tider inte är linjära kan inte denna ekvation användas 
(Wadhwa, 2014).  

3.4.3 Omfångskomponenten 

Denna komponent används för att visa till vilken grad ett flexibelt system kan hantera 
produktvariationen hos företag och vilka produktfamiljer som bör prioriteras i fortsatta 
utvecklingar av tillverkningssystemet (Wadhwa, 2012). Denna komponent kräver studier över 
längre tid. En tydlig indikator på att man missat denna komponent kan vara då en ökning av 
produkter som inte kan tillverkas i det befintliga produktionssystemet ökar. Detta kan tyda på 
att nya produkter introduceras utan att anpassas för tillverkningen (Wadhwa, 2012). 

3.4.4 Ställtidsreducering 

Även om det är mer ekonomiskt att processa stora orderkvantiteter riskerar större kvantiteter 
drabbas av omfattande problem (Yao & Paik, 2016). Ett stopp i produktionen av en större 
orderkvantitet skulle störa flödet, öka mängden produkter i arbete och i värsta fall stänga ner 
all produktion under en period (Yao & Paik, 2016). Med en mindre orderkvantitet ökar 
möjligheten att arbeta runt problemet med mindre störningar och stress (Yao & Paik, 2016).  
Mindre orderstorlekar, flexibel utrustning och utbildad personal minimerar produkter i arbete 
(Yao & Paik, 2016). Om det däremot saknas både flexibel utrustning och utbildade arbetare 
riskerar frekventa omställningar få motsatt effekt på både produkter i arbete, utnyttjad tid och 
produktivitet (Yao & Paik, 2016). Därav går det att se hur en avvägning måste göras mellan ha 
små orderstorlekar och ett flexibelt flöde, jämfört med större orderstorlekar och mindre 
förlorad tid på grund av färre omställningar och mindre materialhantering (Yao & Paik, 2016). 

Att arbeta mot mindre orderstorlekar bör vara en nyckelstrategi för att uppnå flexibla och 
kortare produktionsledtider (Yao & Paik, 2016). Detta är endast möjligt om omställningarna 
blir snabba, effektiva och säkra (Singh & Khanduja, 2010). 
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Singh & Khanduja (2010) hänvisar till Pannesi (1995) som menar att kortare ställtider ger 
följande effekter på produktionssystemet: 

• Möjliggör produktion av mindre orderstorlekar 

• Reducerar omställningskassationer 

• Minskade kostnader för bemanning kopplade till omställningar 

• Gör produktionssystemet flexibelt 

• Reducerar produktionsledtider 

• Ökar produktiviteten och utnyttjandet av resurser 

• Minskade tillverkningskostnader 

Det finns några grundläggande regler för att reducera ställtider enligt Singh och Khanduja 
(2010): 

• Gör omställningar viktigt. Prata om dem och diskutera fördelarna som kan uppnås.  

• Mät omställningstider och andra viktiga faktorer som kassation, lager och så vidare, 
mät med ett syfte. 

• Analysera omställningsprocessen och försök hitta sätt att förbättra den. 

• Uppmärksamma framgång och uppmärksamma de som är inblandade 

• Träna de som är inblandade i omställningar att inte bara att utföra omställningen utan 
även att utveckla den. 

Anonym (1996) framhäver vikten av att reducera icke-värdeadderande tider kopplade till 
omställningar och gör om inre ställ till yttre. Vikten av en tydlig organisation där alla 
inblandade i omställningar skall känna till sina uppgifter och befogenheter nämns också som 
en viktig faktor. En välkänd metod för att reducera ställtider kommer från LEAN produktion 
med fokus på att reducera slöserier och kallas SMED (Kumar & Abuthakeer, 2012). Det är en 
teori och uppsättning med verktyg som skall göra det möjligt att utföra omställningar på mindre 
än tio minuter vilket även namnet "Single Minute Exchange of Die" som på svenska betyder 
ensiffrigt antal minuter för byte av verktyg (Cakmakci et al., 2012). Det är även av vikt att 
maskinen där ställtiden skall reduceras är en flaskhals då övriga maskiner redan har en 
överkapacitet Shingo (2000) via (Singh & Khanduja (2010). 

Kumar & Abuthakeer (2012) har definierat tre huvudsakliga områden att fokusera på vi SMED 
arbete: 

1.    Separera inre- och yttre ställ 

2.   Konvertera inre ställ till yttre ställ. 

3.   Effektivisera alla aspekter av omställningsprocessen 

Ofta sker omställnings operationer först efter att produktionen av tidigare produkter är färdig. 
För att förhindra detta bör i det första steget inre- och yttre ställ separeras (Singh & Khanduja, 
2010). Detta gör att den tiden då produktionen står still är detsamma som det inre stället. Det 
yttre stället sker under produktion av den tidigare ordern istället för när maskinen står stilla. 
Detta steg kan enligt (Singh & Khanduja (2010) som hänvisar till Shingo (2000) bidra med en 
reducering av omställningstiden med 30-50% från tidigare omställningstid. Det andra steget 
handlar om att till exempel ett byte av verktyg förbereds i så stor utsträckning som möjligt 
under yttre ställ (Singh & Khanduja, 2010). Detta steg kan innebära en reducering av ställtiden 
med upp till 75 %. Det sista steget handlar om att effektivisera både det inre- och yttre stället 
genom metodstudier, värdeflödesanalys, orsak-verkan analys eller paretodiagram för att senare 
kunna skapa standardiserade arbetssätt för omställningsrutinerna. Singh & Khanduja (2010) 
hänvisar till Chao (2001) som påstår att detta steg kan innebära en reducering av 
omställningstiden med upp till 90 %. Dessa siffror är baserade på processer med en maskin och 
en operatör. Vid fler operatörer eller maskiner kommer effekter från balanseringen av arbete 
mellan dessa in i ekvationen (Singh & Khanduja, 2010).
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av fallföretaget och den produktionscell som varit i 
fokus. Omställningsprocessen beskrivs och den befintliga metoden för investeringsunderlag 
presenteras. Avslutningsvis ges en beskrivning av hur uppbyggnaden av 
simuleringsmodellen skett. 

 Fallföretaget 
Fallstudien har genomförts på ett producerande företag i Jönköpingsregionen. Företagets 
primära uppgift är att inom en koncern tillhandahålla produktion av koncernens olika 
produkter. Fallföretaget är en av fyra producerande enheter inom koncernen och den enda som 
är belägen i Sverige. Det som produceras är produkter inom butiksinredning och 
kontorsutrustning. Tillverkning av halvfabrikatsprodukter till koncernens andra producerande 
enheter utgör i dagsläget en relativt stor del av verksamheten. Studien hos fallföretaget bestod 
i att undersöka ett av deras flöden för produkter som tillverkas helt och hållet i fabriken i 
Sverige. Flödet i fråga handlar om tillverkning av höj- och sänkbara bordsben för kontorsmiljö. 
Anledningen till denna inriktning är att det förväntas en uppgång i efterfrågan för produkterna 
i just detta flöde. 

 Studerad produktionscell 
I slutet av flödet för de höj- och sänkbara bordsbenen finns en cell där slutbearbetning, 
montering och test genomförs. Bearbetningen är automatiserad och monteringen och 
testningen är manuell. Layout av produktionscellen ses i Figur 6. 

 
Figur 7 Layout på produktionscell, Upprättad av författarna. 

Det är en produktionscell bestående av två CNC fräsar, som förses med material via en robot 
från två motoriserade banor och två magasin. Magasinen laddas med rör som är 
sammansvetsade med ett motorhus medan banorna laddas med rör utan motorhus. Vid 
påfyllning av magasinen måste alltid roboten stängas av då grinden in till roboten måste 
öppnas. Dessa magasin kan vid ett ställ behöva bytas beroende på motorhusets dimensioner. I 
varje magasin ryms 24 eller 25 stycken rör med motorhus beroende på vilket magasin som 
används. De två motoriserade banorna kan delvis fyllas på under tiden som roboten är igång 
om detta sker kontinuerligt. Dock är detta sällan fallet. Det som sker vid ett ställ handlar om en 
enkel justering av bredden på de motoriserade banorna beroende på rörens längd. På varje bana 
finns det plats för mellan 25–30 stycken rör beroende på dimensioner. 
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Roboten tar sedan de laddade rören och placerar dem i en av de två CNC-fräsarna alternativt i 
båda, beroende på vilken typ av ben som går genom robotcellen. Därefter tar roboten ut rören 
ur fräsarna och placerar dem på ett utgående motoriserat transportband. På transportbandet 
ryms sex eller sju uppsättningar med rör beroende på antalet ingående rör i det slutliga benet. 
När bandet är fullt slutar roboten arbeta till dess att bandet töms av en montör. När det första 
rören för ett ben har lagts på bandet tar det 14 sekunder till montören kan nå rören på bandet. 
Vid ett ställ måste program för roboten väljas och inställning av fräsen göras beroende på vilken 
modell som skall köras. Efter ett byte av variant måste vanligtvis också små justeringar av fräsen 
göras under drift för att uppnå ett bestämt friktionsmotstånd i benen som testas av montörerna. 
Arbetet i produktionscellen sker under två skift mellan 06:30 och 14:00 samt 14:00-22:00 med 
45 minuters rast per skift. 

 Omställningsprocessen 
Under förstudien kunde benen som bearbetas i cellen delas in i två kategorier beroende på den 
takt de håller i fräsen samt efterföljande montering och även baserat på skillnader i 
omställningsprocessen. Denna indelning innefattar ben som består av två rör där endast ett av 
dem bearbetas av en fräs. Den andra typen är ben bestående av tre rör där två av dem bearbetas 
i varsin fräs. Detta innebär att förfarandet vid ställ skiljer sig mest mellan dessa två varianter 
även om det finns skillnader även inom dessa varianter. Dessa skillnader inom varianterna gör 
att det ofta även uppstår ställtider mellan två orders av samma variant. Detta är dock inte alltid 
fallet som mellan de olika varianterna där det alltid sker ett ställ. Dessa två varianter kallas i 
fortsättningen variant A som är benen med tre rör och variant B som är benen med två rör. 
Takttiden för fräsen är 60 sekunder för variant A och 40 sekunder för variant B. I monteringen 
är takten 10 A respektive 16 B i timmen. 

 Befintlig metod för investeringsunderlag 
Under intervjun med produktionstekniker på företaget beskrevs hur de i dagsläget beräknar 
sina investeringar. Detta görs med en typ av payback-metod som tar hänsyn till 
investeringskostnad och den minskade kostnad som investeringen förväntas bidra till. Normalt 
är kravet från företaget att en investering i verktyg och liknande skall ha en återbetalningstid 
på mindre än ett år. Däremot finns det undantag om man räknar med att produkten eller 
produkterna som är kopplade till investeringen har en längre beräknad livslängd. Dock godtas 
sällan investeringar med mer än tre till fyra års återbetalningstid. Den minskade kostnad som 
genereras av en investering beräknas genom minskningen av självkostnadspriset per produkt i 
den berörda processen som multiplicerats med tillverkningsvolymen på årsbasis. Denna 
tillverkningsvolym baseras på försäljningshistorik och kompletteras ofta genom en avstämning 
med marknadsavdelningen kring hur efterfrågan beräknas se ut. Detta anser 
produktionsteknikern är ett enkelt sätt att hantera osäkerhet, men trots det anser han att 
mycket osäkerhet kvarstår som skulle kräva mycket resurser att hantera. En annan 
osäkerhetsaspekt som de inte tar med i kalkylen är ränta, enligt produktionsteknikern. Under 
intervjun nämndes fördelar med att den befintliga metoden är smidig och enkel att använda. 

De underlag som tagits fram med hänsyn till ställtidsreducering har enligt 
produktionsteknikern gjorts genom att försöka beräkna den totala reduceringen av ställtid 
under ett år som en viss investering förväntas åstadkomma. Detta för att sedan kunna se en 
potentiell ökning av genomflöde som ställs mot de fasta kostnader som finns för den aktuella 
processen i affärssystemet. Därigenom möjliggörs även en beräkning av det nya 
kostnadspåslaget per produkt för fräscellen. Vid dessa beräkningar tar de alltså hänsyn till en 
total ställtid som presenteras i Tabell 5 vilken innefattar tiden från det att material börjar köras 
fram och till dess att första benet ligger på transportbandet efter fräsen. Denna process beskrivs 
mer utförligt under rubrikerna inre- och yttre ställ i avsnittet kring parametrar för utökat 
investeringsunderlag. Under intervjuerna togs även den fasta årskostnaden för fräscellen fram 
vilken var 4 miljoner kronor. 
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Tabell 5 Total ställtid under en vecka 

Variant B A A B A B A B A B B B A Summering 

Ställtid 
(min)   79 65 57 67 56 64 54 64 58 70 80 73 787 

 Uppbyggnad simulering  
För att kunna skapa det utökade investeringsunderlaget och analysera de båda underlagen har 
en simuleringsmodell byggts som presenteras i Figur 7 Modellen har byggts upp med 
simuleringsprogrammet FACTS och med stöd från det teoretiska ramverket kring ställtider. De 
olika objekten och dess parametrar har valts med relevans för den specifika processen och 
därför kan andra objekt och parametrar vara aktuella vid ett annat investeringsunderlag. Då 
processen inte har någon nedstängningstid kommer inte det utökade underlaget i detta fall ta 
hänsyn till den delen av ställtiden. I följande avsnitt presenteras den insamling av data kring 
processen och FACTS som gjorts och hur modellen i Figur 7 utefter detta byggts upp.  

 

4.5.1 Arbetad tid 

Arbetad tid används i form av objektet Timetable som styr tiden då processen är aktiv. Detta 
sker även med hänsyn till raster. Arbetad tid är inställd till två skift måndag till fredag mellan 
klockan 06:30-14:00 och mellan 14:00-22:00. Raster är inlagda klockan 11:00-11:45 samt 
17:00-17:45. 

4.5.2 Sekvensering och montörberoende 

I simuleringen kan även objektet Source användas för att bestämma en viss sekvensering av 
varianter. Det innebär att objektet förser modellen med varianter och anger i vilken storlek och 
ordning de anländer till modellen. I Tabell 6 presenteras den sekvens som uppmättes under en 
veckas produktion.  

Figur 8 Simuleringsmodell 
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Tabell 6 Sekvens 

Variant B A A B A B A B A B B B A Summering: 

Orderstorlek 
(st) 38 25 103 15 87 9 8 15 22 53 32 230 171 770 

Objektet Source kan även användas för att förse modellen med pallar och montörer. Detta 
medför att en eventuell väntan på montörer kan fångas upp i simuleringen. Detta sker med 
hjälp av objekten Assembly och Dissasembly där de olika varianterna kan monteras ihop och 
isär. Detta kan anges med olika fördelningar av processtid och med en tabell för hur många 
enheter av varje variant som skall monteras ihop. I intervju med teamledaren angavs att 
montören som sköter det inre- och yttre stället även har andra arbetsuppgifter. Dessa uppgifter 
uppskattas av teamledaren ta cirka 20 minuter per gång och ske ungefär en gång för varje 
laddning av magasinen. 

Modellen inleds med en Source kallad order för varianterna A1, A2, B1 och B2 som i detta fall 
innefattar de orders som frisläpps till fräscellen och ettorna och tvåorna används för att påvisa 
ett ställ mellan samma variant. Denna Source har fördelats baserat på den sekvens och med de 
orderstorlekar som presenterats i Tabell 6. För att simulera hur det finns ett behov av en montör 
i både det inre- och yttre stället används även en Source för en montör. Det av teamledaren 
uppskattade medelvärdet på 20 minuter har fördelats med hjälp av en EPT (Effective Process 
Time)-fördelning vilket är en fördelning som tar hänsyn till mänsklig variation och som finns 
förinställd i programmet. För att ställa in hur ofta detta arbete sker har en viktning gjorts mellan 
hur ofta montören utför olika processer. Viktningen är alltså gjord med hänseende till hur ofta 
montören utför arbete kopplat till det inre- och yttre stället samt annat arbete. Viktningen är 
gjord med 12:25 på både inre- och yttre stället samt med en viktning 1:25 för annat arbete.  

4.5.3 Yttre ställ 
Det yttre stället definieras i detta arbete som den tid det tar att köra fram material till den nya 
ordern och att köra tillbaka eventuellt material från föregående order. Enligt en av 
teamledarna för fräscellen varierar det yttre stället mycket i tid då affärssystemet inte alltid 
överensstämmer med den kvantitet som finns på lagret och på den lagerplats som är angiven. 
Detta kan i vissa fall även bidra till att ordern senareläggs för att material inte finns på plats. I 
övrigt sker i det yttre stället även en smörjning av rören innan de kan laddas i magasinen, eller 
på banden. Detta är något som inte varierar mycket i tid enligt teamledaren och under 
observationer låg detta på ungefär 20 sekunder för variant A och 10 sekunder för variant B. 
Det som skiljer mellan variant A och B är att det blir två rör som behöver smörjas invändigt 
för variant A medan det för variant B endast är ett. Denna smörjning görs på alla ben där det 
ska husera ett mindre ben inuti. Det som kan påverka tiden för smörjning är om det upptäcks 
kvalitetsbrister i de rör som skall smörjas. Detta kan innebära att ordern måste senareläggas 
då kvantiteten som kasseras är så pass stor att materialet tar slut innan ordern är klar. 
Tiderna för att smörja ett ben och köra fram material för en order visas i Tabell 7. Det finns 
plats för att smörja ungefär 20 stycken ben innan de måste börja laddas på transportbanden 
eller i magasinen.  
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Tabell 7 Yttre ställ 

Variant B A A B A B A B A B B B A 
Smörj 

(s/ben) 
 

20 20 10 20 10 20 10 20 10 10 10 20 
Köra fram material 

(min/order) 
 

42 28 28 37 28 30 33 24 33 44 45 37 

Därför har det yttre stället i simuleringsmodellen byggt upp med hjälp av en Assembly och 
Disassembly. Dessa kallas Framkörning och Smörj där montören och en variant måste kopplas 
samman för att kunna fortsätta till Disassembly:n innan de läggs i ett lager för smörjda ben som 
benämns Förladd. Processtiden som alltså innefattar smörjning är ställd till 20 sekunder för 
variant A och 10 sekunder för variant B. Ställtiden är inställd som en normalfördelning baserad 
på mellan vilka varianter stället sker och som visas i Tabell 8.  

Tabell 8 Ställtidsberoenden yttre ställ 

Variantbyte Köra fram material (min) Medel (min) Standardavvikelse (min) 
B-A 42 37 30 24 37 34 6 
A-A 28         28   
A-B 28 28 33 33   30 3 
B-B 44 45       45 0,5 

Kapaciteten i bufferten av försmörjda ben är fördelad lika mellan varianterna, med en total 
kapacitet på 80 stycken och utan någon processtid. Det innebär att kapaciteten för varje variant 
är 20 stycken. 

4.5.4 Inre ställ 

Det inre stället definieras i denna studie som den tid det tar från det att grinden öppnas och 
inställning av fräsarna sker till det att första benet lagts på transportbandet som går ut till 
monteringen. Eftersom grinden måste öppnas för att byta bredd på transportbanden och eller 
magasinet samt i många fall för att ladda med nya rör är detta också en del av det inre stället. 
Enligt teamledaren är tiden för att ladda väldigt lika medan variationen för att byta verktyg 
varierar desto mer. Vid observationer låg tiden för att ladda på omkring 12 minuter för variant 
A och 8 minuter för variant B. Detta innefattar alltså tiden för att ställa om transportbanden 
och byta magasin. Laddningen av rören observerades till omkring 12 sekunder för variant A och 
8 sekunder för variant B. Det som främst påverkar variationen vid byte av verktyg i fräsen anses 
av teamledare vara erfarenheten hos operatören eller om det sker något oförutsett, till exempel 
om något har gått sönder. Dessa tider för inre ställ redovisas i Tabell 9. Både vad gäller 
smörjning och laddningen av rören är det något som sker vid flera tillfällen för en order om den 
är på fler än 25 ben. Detta då det sker varje gång som magasinen och banorna måste laddas, 
oavsett om det sker ett ställ eller inte. 

Tabell 9 Inre ställ 

Variant 
B A A B A B A B A B B B A 

Ladda 
(s/ben) 

 
12 12 8 12 8 12 8 12 8 8 8 12 

Inställning 
transportband 

(min/order) 

 

12 12 8 12 8 12 8 12 8 8 8 12 

Verktygsbyte 
(min/order) 

 
17 17 17 10 16 14 9 20 13 14 23 16 

Vid det inre stället används även här en Assembly som benämns Inställning och Ladda. Detta 
då det krävs en montör för att utföra inställning och laddning av transportbanden och 
magasinen. 
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Denna Assembly ställs in med processtiden 12 sekunder för variant A och 8 sekunder för variant 
B. Ställtiden är inställd på 12 respektive 8 minuter vid byte till A respektive B. 

För att simulera hur laddningen av pallen sker har ytterligare en Assembly skapats benämnd 
Pall in som i detta fall är kopplad till en just en pall. Pallen monteras ihop med 25 stycken 
varianter av antingen A1, A2, B1 eller B2. För att en ny påfyllning av pallen inte skall kunna ske 
innan pallen är tömd av roboten och fräsen har även en buffert med en kapacitet på en styck 
och som pallen måste nå innan den kan återvända för ny laddning använts. För att förhindra 
att modellen stannar om inte 25 varianter finns att tillgå har även funktionen Force Assembly 
lagts till med tiden 30 minuter vilken efter 3o minuter tvingar pallen vidare även om den inte 
är full. 

Därefter kommer en operation som benämns Fräsen. Processtiden för denna är inställd till 60 
sekunder för variant A och 40 sekunder för variant B. Ställtiden är inställd som en 
normalfördelning med medelvärde och standardavvikelse beroende på mellan vila varianter 
stället sker, detta kan ses i Tabell 10. 

Tabell 10 Ställtidsberoenden inre ställ 

Variantbyte Verktygsbyte (min) Medel (min) Standardavvikelse (min) 
B-A 17 10 14 20 16 15 3,3 
A-A 17         17   
A-B 17 16 9 13   14 3,1 
B-B 14 23       19 4,5 

4.5.5 Uppstartstid 

Den sista delen av ställtiden som tas med i denna studie är uppstartstiden vilken definieras som 
den tid det tar från att första benet är gjort till det att produktionen flyter utan justeringar av 
fräsdjup. Det som styr om justeringen krävs är det krav som finns på en förbestämd friktion när 
benen är monterade. Denna friktion mäts när första benet är monterat och innebär att ett ben 
måste monteras och godkännas innan nästa ben kan köras i fräsen. Detta till skillnad från när 
det sker montering utan behov av inställningar då fräsen kan producera mot en buffert på 
transportbandet. Vanligtvis sker fortsatt små justeringar kontinuerligt under drift men det 
påverkar inte takten i monteringen. Vid fel på friktionen kan vanligtvis rören köras igen i fräsen 
utan behov av kassation. Uppstartstiden kan enligt teamledaren variera väldigt mycket, till stor 
del beroende på operatören men också kvalitén på rören. Eftersom det passerar ett fåtal ben 
under uppstarten har processtiden för dessa subtraherats från uppstartstiden för att ge en 
korrekt bild av genomflödet under uppstart. I Tabell 11 redovisas de uppmätta tiderna för 
uppstart. 

Tabell 11 Uppstartstid 

Variant B A A B A B A B A B B B A 
Uppstartstid 
(min/order) 

 67 26 38 71 54 98 46 81 96 113 94 42 

I simuleringsmodellen har efter fräsen en operation adderats som representerar den 
uppstartstid som krävs innan fräsen kan börja producera mot det efterföljande 
transportbandet. Uppstartstiden representeras av ställtiden i operationen på samma sätt som 
tidigare och visas i Tabell 12. Däremot har processtiden ställts till noll då denna process endast 
används för att representera uppstartstiden vid ett ställ och i övrigt är det ingen process som 
varianterna behöver passerar och därav är processtiden noll. 
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Tabell 12 Ställtidsberoenden uppstartstid 

Variantbyte Uppstartstid (min) Medel (min) Standardavvikelse (min) 
B-A 67 71 98 81 42 72 18,3 
A-A 26         26   
A-B 38 54 46 96   59 22,4 
B-B 113 94       104 9,5 

För att simulera det efterföljande transportbandet används objektet Conveyor som har plats för 
sex varianter av A1 och A2 samt sju varianter av B1 och B2. Hastigheten är inställd på 0,5 meter 
per sekund och bandet är 7 meter långt vilket innebär att det tar 14 sekunder att mata ut ett 
ben, i enlighet med den tid som uppmätts. 

Slutligen ligger monteringen som har en takt på 10 A respektive 16 B per timme. Detta 
motsvarar en processtid på 6 minuter för variant A och 3 minuter och 45 sekunder för variant 
B. Monteringen sker i flera steg och med variation men till detta tas ingen hänsyn då det inte 
ingår i analysen av detta arbete. 

4.5.6 Verifiering och validering av simuleringsmodell 

För att verifiera trovärdigheten av den skapade modellen har teamledaren och 
produktionsteknikern fått verifiera modellen med hjälp av att studera modellen i 
animeringsfliken. Animeringsfliken visar visuellt hur modellen beter sig och detta anses av 
teamledaren och produktionsteknikern stämma väl överens med verkligheten. 

Validering av modellen har utförts genom en jämförelse av genomflöde i modellen och i 
verkligheten. Dock saknas data kring vilket genomflöde produktionscellen haft under en längre 
tidsperiod så som processen nu ser ut. Därför är de mätningar som gjort under denna studie de 
som är närmast verkligheten och de resulterar i ett genomflöde på 40 040 ben per år beräknat 
utifrån Tabell 6 och med 52 veckor per år. För att beräkna genomflödet i modellen har en 
simulering av simuleringsmodellen som presenterats i Figur 7 genomförts. I simuleringen 
används en uppvärmningstid på en dag för att fylla modellen med varianter och skapa en 
realistisk bild av hur processen ser ut vid starten av dagen. Simuleringshorisonten är inställd 
på 366 dagar för att simulera ett års produktion plus en dags uppvärmning. Den Timetable som 
kopplats till modellen gör också att ingen produktion sker på lördagar och söndagar.  
Simuleringen sker genom fem repetitioner och modellen ger då ett genomsnittligt genomflöde 
på 34 029 ben per år. Simuleringsmodellen ger alltså 15 % lägre genomflöde än den verklighet 
som studerats. Detta är något som kan förklaras med att det i verkligheten inte alltid behöver 
göras en omställning mellan varianterna A-A och B-B vilket simuleringen inte kan ta hänsyn 
till. Det kan också förklaras med att takten i monteringen eventuellt är högre än den som 
produktionsteknikerna angett och som använts för simuleringen.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk. 

 Hur skiljer sig ett investeringsunderlag gällande ställtidsreducering 
baserat på diskret händelsestyrd simulering från ett som inte är det? 
Det som främst skiljer det befintliga investeringsunderlaget från det utökade 
investeringsunderlaget är huruvida hänsyn tas till olika delar av ställtiden eller inte. 
Anledningen till att detta inte används i det befintliga investeringsunderlaget kan kopplas till 
fördelarna med enkelheten och användarvänligheten som påtalades vid intervjun med 
produktionsteknikern. Därför är det enklast att beräkna ställtid som en sammanlagd tid trots 
att det finns olika delar av ställtiden som inte alltid behöver påverka genomflödet. Singh & 
Khanduja (2010) menar att det är av yttersta vikt att maskinen där ställtiden skall reduceras är 
en flaskhals då övriga maskiner redan har en överkapacitet. Detta är något som även gäller hos 
fallföretaget där de olika processerna inom produktionscellen inte alla nödvändigtvis är en 
flaskhals. Därigenom behöver inte heller en reducering av ställtiden i alla dessa processer 
påverka genomflödet lika mycket som att fokusera reduceringen på den av processerna som är 
flaskhalsen. Denna aspekt missar det befintliga investeringsunderlaget som inte gör någon 
uppdelning av processerna utan ser ställtid som summan av ett antal olika processer Detta 
visualiseras Figur 9. 

Ställtid

Köra fram
(min)

Inställning
Transportband

(min)

Verktygsbyte
(min)

Medelvärde

 
Figur 9 Befintligt investeringsunderlag 

Det utökade investeringsunderlaget som beskrivs i Figur 10 har, med hjälp av simuleringen, 
möjlighet att ta med flera processer i underlaget. Det utökade investeringsunderlaget har även 
möjlighet att inkludera variation. Variation är en av företeelserna i ett produktionssystem som 
simulering kan ta hänsyn till och tydliggöra effekterna av (Watson & Wood, 1995). Det befintliga 
investeringsunderlaget tar ingen hänsyn till den variation som finns mellan både processtider 
och ställtider och vilken effekt detta får på den eventuella väntan och blockering som sker i 
flödet till följd av variation. Detta är något som är svårt att ta med i underlaget utan hjälp från 
simuleringen som används i det utökade investeringsunderlaget. Där finns det enligt empirin 
möjlighet att ställa in olika variationer i både processtider, ställtider och kapacitet på buffertar 
vilket alla bidrar till en påverkan av genomflödet. För att kunna se påverkan från dessa 
variationer kan man använda simulering, då detta är ett av få verktyg som kan göra denna form 
av analys  (Yao & Paik, 2016). Vid användning av simulering och variation får också de buffertar 
som finns i flödet en avgörande roll för att förhindra väntan och blockering. Något annat som 
simuleringen i det utökade investeringsunderlaget gör möjligt är att kunna ta hänsyn till i vilken 
sekvens och med vilka orderstorlekar produktionen sker och hur detta påverkar genomflödet. 
Det är även möjligt att i det utökade underlaget se effekten av en montör som inte alltid är 
tillgänglig för omställningsarbetet och hur detta påverkar genomflödet. 
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Figur 10 Utökat investeringsunderlag 

Slutligen är de resurser som krävs för att ta fram respektive underlag något som skiljer de båda 
underlagen åt. Som nämnts tidigare är det befintliga underlaget enkelt att hantera och inte 
speciellt resurskrävande. Däremot kräver simulering mer resurser i form av både tid och 
kompetens men även i form av pengar då programvaran uppbringar en viss inköpskostnad. 
Wadhwa (2012) menar att överväganden kring mätmetoder är direkt kopplade till de resurser 
som krävs för att utföra mätningen. Detta kan även kopplas till detta fall där mätningarna blir 
betydligt mer omfattande för det utökade investeringsunderlaget. Fördelarna med att mäta data 
med hög noggrannhet och hög detaljnivå är att det ger en bättre bild av vad som måste 
förbättras (Wadhwa, 2012). 

 Hur påverkas ett investeringsbeslut i ställtidsreducering av om 
beslutsunderlaget är baserat på diskret händelsestyrd simulering eller 
inte? 
I följande avsnitt beskrivs vilka scenarion som har analyserats. Slutligen analyseras de olika 
underlagen och dess påverkan på investeringsbeslut presenteras. 

5.2.1 Scenarion att analysera 

För att utreda de olika beslutunderlagens påverkan på investeringsbeslut används det minskade 
kostnadspåslag per produkt som de olika underlagen påvisar som nyckeltal.  Detta nyckeltal 
används då det är fallföretagets metod för att utreda nyttan med en investering och därmed 
kopplat till ett förväntat investeringsbeslut.  

För att kunna genomföra denna analys används en förenkling av investeringsalternativen som 
innebär att alla typer av investeringsalternativ har förmågan att totalt reducera 15 minuter av 
medelvärdet för ställtiden per ställ eller 15 minuter av dess standardavvikelse per ställ. Valet är 
gjort med hänseende till Singh & Khanduja (2010) som hänvisar till Chao (2001) och hävdar att 
SMED-arbete i bästa fall kan uppnå en reducering av ställtiden med omkring 90 %. Denna 
reducering är i sin tur baserad på den processen med kortast ställtid. Detta är processen Fräsen 
där medelvärdet för de ställtider som presenteras i Tabell 10 är 15 minuter. En jämförelse görs 
sedan av vilken påverkan på genomflödet som de olika underlagen påvisar. Det genomflöde 
som är utgångspunkten är det som presenterats i valideringen av simuleringsmodellen 
nämligen 40 040 ben per år för beräkning utan simulering och 34 029 ben per år med 
simulering. De olika scenarios som kommer analyseras presenteras i Figur 11. 
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Figur 11 Scenarion att analysera 

5.2.1.1 Scenario 1 
I scenario 1 reduceras fallföretagets definition av ställtid med 15 minuter både med och utan 
simulering. Denna ställtid finns beskriven i Figur 9 och innefattar processerna köra fram, 
inställning av transportband samt verktygsbyte dock ses alla dessa processer som en och 
samma ställtid av fallföretaget.  

Befintligt beslutsunderlag utan simulering 

För det befintliga beslutsunderlaget utan simulering används det befintliga genomflödet på 
40 040 produkter per år som jämförs med det genomflöde som uppstår vid en reducering med 
15 minuter av ställtiden. I det befintliga beslutsunderlaget finns bara en ställtid där 
reduceringen kan ske eftersom det enligt Figur 9 bara finns ett medelvärde för ställtiden. 
Därför reduceras medelvärdet för denna ställtid med 15 minuter. 

Befintligt beslutsunderlag med simulering 

För att sedan simulera vilken förändring i genomflöde det befintliga investeringsunderlaget 
(Figur 9) påvisar används de 15 minuterna jämnt fördelad på de processer som ingår i det som 
benämns ställtiden i det befintliga underlaget. De processer som ingår i ställtiden för det 
befintliga underlaget är köra fram, inställning av transportband samt verktygsbyte. Därför sker 
reduceringen med fem minuter i respektive process och med lika mycket oberoende av variant. 
Jämförelsen av genomflödet görs med det genomflöde som påvisats i valideringen av 
simuleringsmodellen vid simuleringen nämligen 34 029 ben per år.  

5.2.1.2 Scenario 2,3,4 och 5 

Vid simulering av det utökade investeringsunderlaget (Figur 10) används scenario 2,3, och 4. 
Scenario 2 innebär att en reducering sker med 15 minuter av medelvärdet i någon av de 
ställtidsprocesser som ingår i underlaget. De processer som ingår i det utökade 
beslutsunderlaget beskrivs i (Figur 10). Det utökade beslutsunderlaget innebär också att 



Analys 

32 

 

reduceringen kan läggas på standardavvikelserna för de olika ställtidsprocesserna. Därför 
reduceras i scenario 3 någon av ställtidsprocessernas standardavvikelse med 15 min. I scenario 
4 sker en fördelning av reduceringen med tio respektive fem minuter mellan de två 
ställtidsprocessernas som i scenario 2 och 3 haft störst påverkan på genomflödet. Det resultat 
av scenario 2 och 3 som har störts genomflöde styr i sin tur om reduceringen görs av 
medelvärdet eller standardavvikelsen. Denna jämförelse görs för att utreda huruvida en 
fördelning av reduceringen kan ge ett större genomflöde än vid reducering i endast en process. 
För att testa dessa olika scenarion krävs totalt 10 simuleringar som presenteras mer ingående i 
avsnittet kring det utökade beslutsunderlaget med simulering.  

5.2.2 Analys av scenarion 

I följande avsnitt analyseras de scenarion som tidigare presenterats. Ingående parametrar för 
respektive analys redovisas samt de beräkningar som genomförts. 

5.2.2.1 Befintligt beslutsunderlag utan simulering. 

För att få fram ett beslutsunderlag med hjälp av den befintliga metoden på företaget behöver 
till en början ett befintligt genomflöde beräknas (som även presenterats i verifiering och 
validering av simuleringsmodell) och sedan ett framtida genomflöde efter reducering av 
ställtiden med 15 minuter. Tabell 13 presenterar de ingående parametrar som krävs för 
uträkningen och tabell 15 presenterar uträkningen. Denna uträkning resulterar i ett befintligt 
genomflöde på 40 040 produkter per år och en beräknad ökning av genomflöde till 41 756 
produkter per år. 

Tabell 13 Indata för beräkning av genomflöde 

Total ställtid/ vecka (min) 787 

Genomflöde/vecka (st) 770 

Antal ställ/vecka (st) 12 

Arbetad tid/vecka (min) 4200 

Antal veckor/år (st) 52 

Tabell 14 Beräkning av genomflöde 

Parameter (enhet) Produktions 
volym Beräkningsbeskrivning 

Befintlig ställtid/år (min) 40 924 Total ställtid/ vecka*Antal veckor/år 

Beräknad ställtid/år (min) 31 564 (Total ställtid/ vecka-(15*12))*Antal 
veckor/år 

Frigjord tid/år (min) 9 360 Befintlig ställtid/år-Beräknad ställtid/år 

Ökning av genomflöde/år (st) 1 716 Genomflöde/vecka ÷ Arbetad tid/vecka 

Befintligt genomflöde/år (st) 40 040 Genomflöde/vecka*Antal veckor/år 

Framtida genomflöde/år (st) 41 756 Ökning av genomflöde/år + Befintligt 
genomflöde/år 

 

Utifrån beräkning av befintligt och framtida genomflöde behöver sedan denna 
skillnad omsättas i det minskade kostnadspåslaget per produkt. Denna uträkning 
grundar sig i indata gällande kostnaden för fräscellen per år som presenteras i Tabell 
15. Uträkningen i  
Tabell 16 följer företagets metod för beräkning av minskat kostnadspåslag per produkt efter 
ställtidsreducering. Det befintliga beslutsunderlaget genererar ett minskat kostnadspåslag per 
produkt med 4,1 %. 

Tabell 15 Indata för beräkning av minskat kostnadspåslag 

Kostnad fräsen/år (kr) 4 000 000 
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Tabell 16 Beräkning av minskat kostnadspåslag per produkt, utan simulering 

Innan ställtidsreducering   

Befintligt genomflöde/år (st) 40 040 Hämtas från Tabell 14 
Befintligt kostnadspåslag 
fräscell/produkt (kr) 99,9 Befintligt genomflöde/år÷ Kostnad fräsen/år 

Efter ställtidsreducering   

Beräknat genomflöde/år (st) 41 756 Hämtas från Tabell 14 
Beräknat kostnadspåslag 
fräscell/produkt (kr) 95,8 Beräknat genomflöde/år÷ Kostnad fräsen/år 

   
Minskat kostnadspåslag per 
produkt (%) 
Scenario 1.1 4,1 % 

1-(Befintligt kostnadspåslag fräscell/produkt ÷  
Beräknat kostnadspåslag fräscell/produkt) 

5.2.2.2 Befintligt beslutsunderlag med simulering 

För att simulera de förändringar som sker vid investeringsbeslut kopplat till det befintliga 
underlaget minskas alltså ställtiden för processerna köra fram, inställning av transportband 
samt verktygsbyte med fem minuter vardera. 

Resultatet av denna förändring innebär i simuleringen en ökning av genomflöde per år från 
34 029 ben till 34 121. Detta medför ett minskat kostnadspåslag per produkt med 0,3 %. Denna 
uträkning redovisas Tabell 17. Även här används fallföretagets metod men med skillnaden i att 
genomflödet istället beräknas med hjälp av simuleringen. 

Tabell 17 Beräkning av minskat kostnadspåslag per produkt, med simulering 

Innan ställtidsreducering   

Befintligt genomflöde/år (st) 34029 Hämtas från simulering 
Befintligt kostnadspåslag 
fräscell/produkt (kr) 117,5 Befintligt genomflöde/år÷ Kostnad fräsen/år 

Efter ställtidsreducering   

Beräknat genomflöde/år (st) 34 121 Hämtas från simulering 
Beräknat kostnadspåslag 
fräscell/produkt (kr) 117,2 Beräknat genomflöde/år÷ Kostnad fräsen/år 

   
Minskat kostnadspåslag per 
produkt (%) 
Scenario 1.2 0,3 % 

1-(Befintligt kostnadspåslag fräscell/produkt ÷  
Beräknat kostnadspåslag fräscell/produkt) 

 

5.2.2.3 Utökat beslutsunderlag med simulering 

Även det utökade beslutsunderlaget jämförs med den utgångspunkt som simuleringen påvisat 
vad gäller genomflöde. I det utökade beslutsunderlaget finns, som nämnts i Figur 11, scenario 
2,3 och 4 att analysera och som totalt resulterar i 10 simuleringar. En mer utförlig presentation 
av hur dessa scenarion simulerats presenteras i Tabell 18. Uträkningarna av det minskade 
kostnadspåslaget per produkt som presenteras i Tabell 18 är gjorda utifrån samma förfarande 
som tidigare. 
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Tabell 18 Simulerade förändringar 
Scenario Process där 

reducering 
sker 

 

Standard- 
avvikelser 

(min) 
 

Medelvärde 
(min) 

 
 

Förändring 
genomflöde 

(st) 
 

Minskat 
kostnadspåslag 

per produkt 
(%) 

2.1 Uppstartstid  -15 1 761 4,9 % 
2.2 Ställtid fräsen  -15 1 655 4,6 % 
2.3 Framkörning  -15 248 0,7 % 
2.4 Inställning av 

transportband  
Ställtid  

eliminerad -5 - 0,01 % 
 

     
3.1 Uppstartstid -15  812 2,3 % 
3.2 

Ställtid fräsen 
Variation 

eliminerad  -28 - 0,08 % 
3.3 

Framkörning 
Variation 

eliminerad  63 0,2 % 
3.4 Inställning av 

transportband 
Finns ingen 

variation    
 

     
Uppstartstid 

Ställtid fräsen 

Uppstartstid 

Ställtid fräsen 

Den ställtid som enligt simuleringen ger mest påverkan på genomflödet är uppstartstiden som 
vid en reducering av medelvärdet med 15 minuter ökar genomflödet med 1761 ben per år. Detta 
medför ett minskat kostnadspåslag per produkt med 4,9 %. Dock är denna skillnad 
förhållandevis liten då reducering av ställtiden i fräsen ger ett ökat genomflöde på 1655 ben och 
ett minskat kostnadspåslag per produkt med 4,6 %.  Vad gäller en reducering av 
standardavvikelsen ger även det mest effekt i uppstartsprocessen men inte lika mycket effekt 
som en reducering av medelvärdet. En reducering av standardavvikelsen i fräsen ger en något 
negativ effekt på genomflödet. Utifrån detta har i enlighet med figur 11 vidare jämförelse gjorts 
med en uppdelning av de 15 minuterna mellan uppstartstidens medelvärde och medelvärdet 
för fräsen. Detta då dessa processer är de som visat sig ha störst effekt på genomflödet och för 
att medelvärdet i sin tur visat sig ha mer påverkan på genomflödet än standardavvikelsen. 
Denna uppdelning visar att det är mer effektivt att minska ställtiden i fräsen med 10 minuter 
och i uppstartstiden med fem minuter än tvärtom. Detta kan upplevas något motsägelsefullt då 
det tidigare visat sig mer effektivt att minska uppstartstiden än ställtiden i fräsen. Dock är 
denna skillnad i genomflöde och kostnad återigen förhållandevis liten och kan bero på den 
dynamik som är inbyggd i simuleringsprogrammet. Enligt dessa simuleringar är behovet av en 
ställtidsreducering främst kopplad till fräsen och uppstartstiden och bör läggas på en av dem 
istället för en kombination av båda. 

5.2.3 Hur påverkas investeringsbeslut? 

Simulering kan snabbt och med hög tillförlitlighet presentera hur genomslaget av ett 
förbättringsförslag påverkar hela produktionssystemet och dess processer men även ge en 
nulägesbild av systemet och ge förslag på förbättringsområden (Krauszová & Szombathyová, 
2014). Simuleringen i detta fall visar att det befintliga beslutsunderlaget utan simulering i 
jämförelse med samma beslutsunderlag med simulering ger en betydligt högre värdering av den 
nytta investeringen skulle medföra. Detta skulle kunna medföra en överskattad nytta av 
investeringen utan användning av simulering eller så ger simulering en allt för pessimistisk bild 
av nyttan. De olika beslutsunderlagens påverkan på kostnadspåslaget per produkt 
sammanfattas i Tabell 19. 
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Tabell 19 Sammanställning beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 
 

Minskat kostnadspåslag per produkt 
(%) 

Befintligt utan simulering 
(Scenario 1.1) 

4,1 % 

Befintligt med simulering 
(Scenario 1.2) 

0,3 % 

Utökat med simulering 
(Scenario 2.1) 

4,9 % 

En investering som minskar ställtiden jämnt fördelat över de processer som ingår i det 
befintliga underlaget skulle knappt få någon effekt på kostnadspåslaget per produkt (0,3 %) när 
den simuleras, men vid manuell beräkning ger den ett minskat kostnadspåslag med 4,1 %. Detta 
kan medföra att det valda alternativet efter ett tag visar sig få sämre konsekvenser än vad som 
beräknats och att det sällan finns möjligheter att korrigera beslutet. Detta kan i sin tur leda till 
att betydande kostnader kan uppstå (Andersson, 2004). 

Vid arbete med ställtidsreduktion ger simulering möjlighet att testa olika scenarion och även 
ge förslag på var förbättringarna bör ske enligt (Yao & Paik, 2016). Det visar sig också i detta 
fall där samma reducering av den totala ställtiden men fördelad där den ger mest effekt på 
genomflödet ger investeringen möjlighet att nå upp till större nytta än den befintliga metoden. 
Alltså råder en stor osäkerhet med befintligt beslutsunderlag kring konsekvenserna av 
beslutsalternativet som enligt (Andersson, 2004) är en av många osäkerheter vid beslut. 

Valet av investeringsalternativ bör göras med hänsyn till det alternativ som bidrar med störst 
nettonytta (Andersson, 2004) och därför påverkas investeringsbeslut i allra största grad av den 
nya information som det utökade investeringsunderlaget med simulering kan tillföra. 
Simuleringen bidrar både med ett investeringsalternativ och kartlägger konsekvenser av övriga 
investeringsalternativ i enlighet med Ljungs (1996) beskrivning av beslutsprocessen. Däremot 
kan inte simuleringen påverka investeringsbeslut i form av var det är enklast att realisera och 
upprätthålla den reducering som önskas med respektive investeringsalternativ. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat. Vidare diskuteras även studiens begränsningar 
och metoder. I slutet av kapitlet presenteras slutsatser och förslag på vidare forskning. 

 Resultatdiskussion 
Analysen av studiens frågeställningar diskuteras i detta avsnitt. 

6.1.1 Fråga 1: Hur skiljer sig ett investeringsunderlag gällande ställtidsreducering 
baserat på diskret händelsestyrd simulering från ett som inte är det? 

Studiens analys visar att investeringsunderlag som baseras på diskret händelsestyrd simulering 
möjliggör att påverkan av variation synliggörs. Analysen visar också att diskret händelsestyrd 
simulering möjliggör att hänsyn tas till fler parametrar av både ställtiden i sig och kringliggande 
faktorer såsom sekvensering och orderstorlekar, montörberoende samt buffertar. Dock har inte 
dessa kringliggande faktorers påverkan utretts i denna studie. Utökningen av parametrar kan 
inte heller helt tillskrivas simulering. Även om det befintliga investeringsunderlaget i detta fall 
inte gjorde någon indelning av ställtider likt de som gjorts i det utökade underlaget har den 
kunskap som författarna inhämtat vid litteraturgenomgången av ställtider och simulering varit 
det som till störst del har bidragit till att ta fram det utökade underlaget. Även insamlingen av 
empiri genom intervjuer och observationer har till stor del varit en del i att kunna ta fram det 
utökade underlaget. Däremot kräver uppbyggnaden av en simuleringsmiljö att denna kunskap 
finns eller inhämtas. Detta gör att användandet av diskret händelsestyrd simulering kan ses 
som ett tvingande verktyg för att så noggrant och korrekt som möjligt kartlägga och mäta ett 
produktionssystem. Genom att enbart skaffa sig denna information om ett produktionssystem 
kan flera parametrar åskådliggöras. På detta sätt ger simuleringen svar på en del av 
problembeskrivningen i denna studie. Balog & Husar (2015) påstår nämligen att det finns en 
bristande förståelse för flexibilitet och att det inte mäts hos företag. Just mätning av flexibilitet 
är något som simuleringen tvingar fram. 

Det den diskreta händelsestyrda simuleringen direkt bidrar med är förmågan att hantera 
parametrarnas samverkan även om vissa av dem skulle kunna användas i det befintliga 
underlaget. Det som kan tala mot användandet av simulering är att det inte är lika enkelt att 
använda om man jämför med investeringsunderlag likt det som finns på fallföretaget. De 
resurser som krävs för att samla in data, köpa in programvaran och skaffa sig den kompetens 
som krävs kan vara avskräckande och eventuellt kännas övermäktigt. Dock skulle de 
beräkningar som krävs för att utöka det befintliga investeringsunderlaget likt det utökade 
investeringsunderlaget snabbt kräva mer resurser än simuleringsprogrammet för att vara 
tillförlitligt. Med de ökande kraven på flexibilitet i produktionssystem blir det allt mer ohållbart 
att inte noggrant överväga varje investering och försöka att så noggrant som möjligt utvärdera 
påverkan av dessa. Investeringsunderlag baserade på diskret händelsestyrd simulering 
påverkar förmågan att utvärdera den ekonomiska aspekten av en investering. Däremot tillför 
den inget vad gäller miljömässiga och sociala aspekter i jämförelse med ett 
investeringsunderlag utan simulering.  Däremot kan en mer korrekt bild av den ekonomiska 
aspekten även ge effekter i de sociala- och miljömässiga aspekterna. 

6.1.2 Fråga 2: Hur påverkas ett investeringsbeslut i ställtidsreducering av om 
beslutsunderlaget är baserat på diskret händelsestyrd simulering eller inte?  

Investeringsbeslut påverkas enligt analysen till stor del av användningen av diskret 
händelsestyrd simulering eller inte. Ett investeringsbeslut gällande ställtidsreducering som 
sker utan simulering och utan hänsyn till nämnda utökning av parametrar riskerar att 
övervärdera nyttan med investeringen. Detta då den likställer en reducering av ställtider med 
en ökning av genomflöde. Det utökade beslutsunderlag kan därför förhindra att 
investeringsbeslut görs på subjektiva omdömen och att investeringar genomförs utan kontroll 
som (Liu, Ting-Hua, & Cui-Qin, 2012) hävdar är fallet. Ett investeringsbeslut som vilar på ett 
underlag som tagits fram genom noggrann kartläggning och mätning av ett produktionssystem 
kommer dock i sig självt att kunna ligga till grund för bättre beslut. 
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I problembeskrivningen av denna studie beskrivs även att många beslutsfattare har ineffektiva 
verktyg för att stödja deras investeringsbeslut med hänseende till flexibilitet och att verktygen 
de har ofta ger en motsatt bild mot den som företagets chefer har (Fine & Freund,(1990). Detta 
behöver dock inte vara något negativt om det visar sig att verktyget ger en mer korrekt bild än 
den ledningen har. Studien visar att simuleringen ger en annan bild av nyttan med 
investeringen och därmed att det bör påverka beslutet. Simuleringen har ingen åsikt eller 
agenda. Det är bara ren data som sedan skall tolkas och analyseras. Det är därefter upp till 
beslutsfattare och specialister att utvärdera dessa resultat. Dock kan ledningens uppfattning 
fortfarande påverka investeringsbeslut i en annan riktning. Därför gäller det att skapa en 
tillförlitlig simuleringsmodell och att förankra användandet av simulering hos berörda parter 
för att därigenom möjliggöra beslut som är mer faktabaserade. Likväl kommer det alltid finnas 
begränsningar i att använda simuleringen som beslutsstöd. Dessa begräsningar är kopplade till, 
hur tillförlitlig modellen är med hänseende till hur mätbar den befintliga processen är och hur 
väldokumenterad prestandan av det studerade systemet är. 

 Metoddiskussion 
I bakgrunden av denna studie påpekar Jayakumar (1991) hur tidigare mätmetoder av flexibilitet 
brister. Bland annat genom att de inte tar ekonomiska mått i beaktande. Denna brist uppstår 
till viss del även i denna studie som inte adresserat de olika kostnader som krävs för att 
genomföra en reducering av ställtiden eller dess variation. En reducering av ställtiden för olika 
typer av processer är förstås förknippat med olika stora kostnader och likaså är en reducering 
av variation inte representerat av samma kostnad som vid en reducering av ställtiden i sig. En 
dimension som snarare tar hänsyn till var pengarna gör mest nytta än vad en reducering med 
15 min gör mest nytta hade förstås varit att föredra med också förknippad med ett mer 
omfattande arbete för att minimera den osäkerhet som råder kring dessa kostnader. 

Jayakumar (1991) menar också att det i stort sett är omöjligt att hitta ett universellt mått som 
fångar värdet i alla dimensioner och alla tidshorisonter. Detta har också varit fallet i denna 
studie som begränsats både vad gäller tidshorisonten i form av att endast ett år simuleras och i 
dimensionen i form av att samma sekvenser och orderstorlekar används för varje vecka. Detta 
styrks även av Sarker et al., (1994) som menar att det i stort sett är omöjligt att få en totalt 
övergripande bild av flexibilitet. Övriga begräsningar presenteras i följande avsnitt med 
koppling till hur de påverkar validiteten respektive reliabiliteten av denna studie. 

6.2.1 Begränsningar validitet 

Att använda simuleringsprogrammet som ett analysverktyg för att ge svar på hur olika 
investeringsunderlag påverkar genomflödet riskerar trots verifiering och validering av 
simuleringsmodellen ge en annan bild än verkligheten. Det finns även vissa skillnader i den 
modell som skapats och verkligheten vilket kan minska validiteten. Dock anses skillnader 
mellan verkligheten och modellen i form av genomflöde inte ha någon större betydelse för att 
kunna utvärdera skillnaderna mellan hur de olika investeringsunderlagen påverkar beslutet 
som är studiens syfte. Den största risken ligger i om simuleringen påvisar andra begränsningar 
i systemet än de som finns i verkligheten. Detta har försökt undvikas genom verifiering och 
validering av simuleringsmodellen. 

De mätningar som gjorts av ställtider är endast baserade på en veckas produktion och därför 
kan det ligga en begränsning i hur väl detta återspeglar även andra veckor. För omställningarna 
mellan A-A finns till exempel endast mätdata från ett tillfälle och för B-B från två tillfällen. 
Framförallt är sekvensen inte alltid samma från vecka till vecka vilket skulle kunna få effekter 
på genomflödet. Något som inte heller kunnat tas hänsyn till är det faktum att det inte alltid 
sker ett ställ mellan varianterna A-A och B-B och därför kan ställtiden i vissa fall vara noll 
minuter. Detta var dock inte fallet under den vecka då mätningarna skedde. 
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För simuleringen har inte några mätningar kring kassation gjorts. Dock sker de flesta 
kassationer enligt empirin innan fräsen. Denna del har i simuleringen visats ha en överkapacitet 
vilket därför innebär att kassationen i denna del av flödet inte bör ha någon större effekt på 
genomflödet. Den eventuella kassation som sker vid monteringen är delvis inbakad i 
uppstartstiden med koppling till huruvida friktionen uppfylls eller inte som kan vara en orsak 
till kassation. Vanligtvis kan en produkt som inte klarar dessa krav köras igen i fräsen enligt 
empirin. Även om kassationen i detta fall inte har någon större effekt på genomflödet kan den 
både ge upphov till ökade kostnader i form av ökade materialkostnader, ökad belastning på 
miljön i form av slöseri med resurser och minskad konkurrenskraft vilket i förlängningen kan 
hota arbetstillfällen. 

Validiteten för den identifiering som gjorts av de processer som främst påverkar genomflödet 
kan begränsas av att modelleringen av montörsberoende inte kunnat genomföras för alla 
processer. I processerna Fräsen och Uppstart behövs montören endast vid ställ och inte för 
varje enhet som i övriga processer. Detta är något som programmet inte kan hantera och därför 
används inte montören för processerna Fräsen och Uppstart. En möjlighet till montörberoende 
även i dessa processer skulle troligtvis endast öka effekten av en ställtidsreducering då ännu 
mer väntan skulle uppstå efter dessa processer. Dock skulle andelen annat arbete kunna 
påverka betydelsen av en ställtidsreducering i de processer där montörsberoende används. 
Hade modellen använt en större andel annat arbete hade troligtvis en ställtidsreducering haft 
större effekt på genomflödet i de processer som är kopplade till montören då dessa skulle 
medföra mer väntan för efterföljande processer. 

6.2.2 Begränsningar reliabilitet 

Att endast se på nyttan med en investering i ställtidsreducering som en ökning av genomflöde 
och därmed en minskad kostnad riskerar att ge en ensidig bild av en ställtidsreduktions 
påverkan på kostnader. Nyttan kan, enligt Singh & Khanduja (2010) som hänvisar till Pannesi 
(1995), även uppstå i form av minskade kostnader för ställ i form av minskat behov av 
bemanning, minskad kassation, bättre resursutnyttjande med mera. Detta kan i sin tur kopplas 
till en hållbarhetsaspekt där reducerad ställtid kan ge upphov till uppsägningar och arbetslöshet 
samtidigt som samma reducering kan öka konkurrenskraften hos förtaget genom minskade 
kostnader och en mer miljövänlig produktion med ett bättre resursutnyttjande. Det är även 
viktigt att poängtera hur genomflödet kan påverkas av andra parametrar förutom de kopplade 
till ställtider. 

Då det befintliga investeringsunderlaget är väldigt enkelt uppbyggt finns risken att det inte är 
diskret händelsestyrd simulering som enbart bidrar till förbättrade resultatet utan även den 
kunskap som författarna har införskaffat sig kring ställtider, ställtidsreducering och om 
processen. 

Att mäta genomflödet på ett begränsat avsnitt av produktionsflödet riskerar ge en felaktig bild 
av att detta genomflöde även representerar övriga delar av produktionsflödet Denna 
representation behöver dock inte vara fallet för att kunna uppfylla syftet med denna studie som 
går ut på att utvärdera hur investeringsbeslut påverkas vid användning av diskret händelsestyrd 
simulering eller inte. 

 Slutsatser 
Slutsatserna av denna studie pekar på att användandet av diskret händelsestyrd simulering 
påverkar investeringsbeslut kopplade till ställtidsreducering genom att tydligt visa var en 
förbättringsåtgärd i form av reducerad ställtid bör ske för att uppnå störst nytta. Detta 
möjliggörs med hjälp av simuleringsprogrammets förmåga att ta hänsyn till fler parametrar vid 
ett investeringsbeslut än ett investeringsbeslut utan användning av simulering. Studien visar 
också att en stor påverkan av investeringsbeslut beror på den kartläggning av processen och de 
teorier som kan kopplas till detta. Alltså är det inte bara simuleringen i sig som kan påverka 
investeringsbeslut utan även den lärdom som dras av att samla in data för att bygga 
simuleringsmodellen. 
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 Vidare forskning 
Som nämnts i begränsningar kring reliabilitet vore en studie som behandlar dimensionen kring 
kostnader för en reducering av ställtider och dess variation en intressant inriktning som ger en 
än bättre bild av hur diskret händelsestyrd simulering påverkar investeringsbeslut. Då skulle 
kostnader för respektive reducering av ställtider eller dess variation kunna kopplas till var störst 
nettonytta uppstår enligt simuleringen. 

En annan inriktning skulle kunna vara att utreda hur de kringliggande faktorer såsom 
sekvensering och orderstorlekar, montörberoende samt buffertar påverkar genomflödet i 
förhållande till en ställtidsreducering. 
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag 

 
Intervjufrågor Produktionstekniker 

Vilken metod använder ni för att skapa en investeringskalkyl? 

Varför använder ni just denna metod? 

Vilka krav finns vanligtvis på en investering? 

Vilket återbetalningskrav finns vanligtvis på en investering? 

Hur beräknas den ökade intäkten i kalkylen? 

Hur hanterar ni osäkerheter? 

Använder ni ränta i er kalkyl? 

Hur ser en investeringskalkyl ut vid en investering i ställtidsreducering? 

Hur skulle ni definiera ställtiden i fräscellen? 

Byte till intervju 2 

Beskriv processen och uppskatta ställtider. 

Hur mäter ni stillestånd? 

Hur mycket skulle du uppskatta att de olika processerna påverkas av stillestånd 
och hur långt är varje stopp i snitt? 

Vad beror variationen på i de olika momenten? 

Intervjufrågor Planerare 

Beskriv processen och uppskatta ställtider. 

Vilken takt håller fräsen och monteringen? 

Vilka arbetstider har montörerna? 

Vilken är den fasta kostnaden för fräscellen på årsbasis? 

Vilken är den prognostiserade efterfrågan för 2018? 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor Teamledare 

Beskriv processen och uppskatta ställtider. 

Vilka moment varierar mycket i hur lång tid de tar? 

Vad beror variationen på i de olika momenten? 

Hur ofta utför den som jobbar med framkörning, smörj, ladd, inställning av transportband och 
fräsen annat arbete?  

Hur lång tid brukar detta arbete ta i snitt? 
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