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Abstract 

When a manufacturing company intends to increase their market share, they generally need to 
increase their production as well. In order to achieve this in a cost-effective manner they must be 
aware of which factors are limiting the production system, these factors are generally known as 
bottlenecks. A production system is however not a static system, this means that the bottlenecks 
won’t be static either. They can move both in the long term and short term. 

 

The aim of this case study is to examine the bottlenecks in a system and their movement. As well as 
which improvements could be applied in order to improve the flow in the production system. Data 
concerning the production system has been collected through studies of internal databases, time 
studies and interviews. This data has been used in a simulation which has been constructed with 
FACTS-analyzer. The model has been studied and used for experimentation, for example, multigoal-
optimization with the SCORE-method, which has been used in order to find the primary and 
secondary bottlenecks of the system. 

 

The study shows that a station in the welding department was the main bottleneck in the 
productions system and the secondary bottleneck is in the department after, the paint shop. The 
study also found an optimized improvement plan for the factory up to 260 boats produced each year 

Keywords: facts-analyzer, bottleneck analysis, multi-objective optimization, dicrete event simulation, 
production management , score-method, shifting bottlenecks. 
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Sammanfattning 
När ett tillverkande företag vill öka sin marknadsandel behöver de i allmänhet öka sin 
produktion. För att kunna göra detta på ett kostnadseffektivt sätt är det viktigt att veta vilka 
faktorer som begränsar produktionssystemet, dessa benämns ofta som flaskhalsar. Ett 
produktionssystem är dock inte ett statiskt system vilket innebär att flaskhalsarna i ett 
system inte heller är statiska. De kan flytta på sig på både lång och kort sikt. 
 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka flaskhalsarna i ett produktionssystem och hur 
dessa förflyttar sig, vilka förbättringar som kan göras för att förbättra flödet i 
produktionssystemet. Data om produktionssystemet har samlats in med studier av databas, 
tidsstudie och samtal/intervjuer. Dessa data har nyttjats i en simuleringsmodell som 
framtagits med hjälp av FACTS-analyzer. Denna modell har studerats samt använts för att 
genomföra experiment. Bland annat har flermålsoptimering med SCORE metoden använts 
för att hitta systemets primära och sekundära flaskhalsar. 
 
Studien visade att en station på svetsavdelningen var den huvudsakliga flaskhalsen i 
produktionssystemet och att den sekundära flaskhalsen i systemet låg i avdelningen efter, 
måleriavdelningen. Studien tog också fram en optimerad förbättrings plan för fabriken upp 
till 260 tillverkade båtar på ett år. 
 
Nyckelord: facts-analyzer, flaskhalsanalys, flermålsoptimering, händelsestyrd simulering, 
produktionsledning, score-metoden, skiftande flaskhalsar.
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Förord 
Denna fallstudie är ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid 
Uppsala universitet. Studien utfördes på uppdrag av Arronet teknik AB som vi vill tacka stort 
för att vi fick möjligheten att genomföra examensarbetet. Vi vill i synnerhet tacka vår 
handledare Erik von Arronet och Håkan von Arronet som har varit till stor hjälp med att 
samla in i data om och bilda förståelse för produktionssystemet. Vi vill även tacka de andra 
medarbetare på Arronet som har hjälpt oss att genomföra studien. 
 
Slutligen vill vi också tacka vår ämnesgranskare Matías Urenda Moris vid Uppsala universitet, 
vars stöd och vägledning under hela arbetat har varit ovärderligt. 
 
Uppsala, Maj 2022 
 
Nils Gunnarsson 
Martin Bevemyr  
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1 Introduktion 

I detta kapitel introduceras både flaskhalsar och skiftande flaskhalsar, det ges också en bakgrund 
till företaget Arronet. Slutligen beskrivs syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 
För att ett företag som tillverkar båtar ska vara konkurrenskraftigt på den öppna marknaden 
behöver de minimera kostnader. För att uppnå detta behöver företaget ha ett effektivt 
produktionssystem.  
 
I ett system med hög produktvariation och låg produktionsvolym kan det vara svårt att hantera 
variationen (Olhager, 2013). För att hantera variation används ofta buffertar dvs ett mellanlager 
mellan två stationer i produktionssystemet. Om produktionsvolymen är låg kan det vara 
oekonomiskt att ha tillräckligt stora buffertar för att hantera systemets variation på grund av t.ex 
lagringskostnader eller uppbindning av kapital. 
 
Ett produktionssystem där vissa komponenter tillverkas i batcher och vissa komponenter inte gör 
det när de olika komponenterna ska monteras behöver det ofta ske en någon form av 
omplanering för att de ska kunna monteras utan att behöva vänta på varandra. Detta kallas för 
omplaneringspunkter 
 
En produktionslina är ett produktionssystem som är uppbyggt av olika stationer i en linje. 
Produkter färdas längs denna linje medan de produceras (Olhager, 2013). Liksom i många andra 
produktionssystem finns det i allmänhet en station som har mindre kapacitet än de andra 
stationerna i produktionssystemet denna station kallas för en flaskhals.  
 
En flaskhals begränsar flödet i hela värdekedjan (Olhager, 2013). Systemet kan inte producera 
snabbare än sin svagaste länk. Detta stämmer i de flesta fabriker. En flaskhals är den operationen 
i fabriken som har minst kapacitet och därför skapar stora materialbuffertar om den inte hanteras 
rätt (Olhager, 2013). Idealläget skulle vara en perfekt balanserad fabrik, där alla operationer 
arbetar i samma takt och inga buffertar skapas. Men eftersom många operationer inte är 100% 
pålitliga, producerar de i en ojämn takt, då skapas en flaskhals oavsett vilka ansträngningar som 
görs att undvika dem.  
 
En skiftande flaskhals är en flaskhals som rör sig från station till station i produktionslinan. Den 
kan antingen röra sig helt slumpmässigt eller i en vågliknande rörelse. Flaskhalsen må vara den 
begränsande delen i en produktionslina, men eftersom linans produktion matchar flaskhalsens 
produktion går det att använda flaskhalsens datainsamling och kapacitetsökningar. En skiftande 
flaskhals ger endast den negativa påverkan av en flaskhals. Den skiftande flaskhalsens rörelse gör 
det svårt att identifiera vilken station som är en flaskhals. Detta gör det i sin tur svårt att 
implementera de grundläggande principerna från teorier som ”theory of constraints” eller ”drum-
buffer-rope”, eftersom de använder flaskhalsens produktionsdata för att effektivisera linan 
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(Thurer, 2017). ”Theory of constraints” hävdar att endast ett fåtal moment begränsar hela 
systemets kapacitet, för att öka kapaciteten behöver fokus ligga på dessa moment. ”Drum-buffer-
rope” är ett sätt att styra in flödet i ett system genom att studera flödet ut ur flaskhalsen och 
basera inflödet av produkter in i systemet på det. Flaskhalsens rörelse kan uppstå av, bland annat, 
stationer som har driftstopp och behovet av produkterna (Roser, 2002). 
 
 

1.2 Problembeskrivning 
Problemet är att det bildas stora materialbuffertar mellan avdelningar i ett 
produktionssystemsystem med hög variation och låg produktionsvolym. Detta troligtvis orsakas 
av flaskhalsar. Det stora problemet ligger inte i att fabriken har en flaskhals, utan det ligger i att 
flaskhalsen skiftar från station till station. Ena stunden är bufferten full mellan station två och 
station tre nästa stunder är bufferten full mellan station tre och station fyra. Skiftandet är 
synnerligen slumpmässigt, vilket gör det ännu svårare att identifiera den riktiga flaskhalsen och 
orsaken till dess skiftande.  
 
Produktionssystemet som studeras har också mycket manuell produktion. Detta leder till en hög 
variation av processtiderna och kan orsaka minskad kapacitet av en station under längre tid om 
arbetskraften är sjuk, ledig eller slutar oväntat. Dessa störningar kan vara svåra att identifiera då 
de inte baseras på något som händer i fabriken.  
 
Vissa av produkterna i systemet börjar i batcher för att senare i en omplanterings punkt manuellt 
synkroniseras med resten av produkterna i systemet. Synkroniseringen utförs av cheferna och är 
grundad i en bra förståelse av hur systemet beter sig. Detta system följer inga uppenbara regler 
om hur synkroniseringen ska ske, eftersom variationen i fabriken är hög och skiftandet av 
flaskhalsen gör det svårt att förutspå. 
 
Eftersom systemet har stora delar komponenttillverkning leder det till att systemet har en stor 
mängd produkter som ska hanteras. De flesta av komponenterna går igenom samma stationer 
vilket gör att alla komponenter påverkar systemet. Detta leder till att systemet blir mycket 
komplext att analysera. 

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka ett produktionssystem med produktionslinor, manuell 
produktion, hög produktvariation och låg produktionsvolym för att få en överblick över flaskhalsar 
och deras orsaker och potentiella lösningar för dessa. 

1.4 Frågeställningar 
1. Vad eller vilka är flaskhalsarna? 
2. Vilka förbättringsförslag kan tillämpas för att förbättra flödet i produktionssystemet? 
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1.5 Avgränsningar 
Produkterna kan anpassas på väldigt många sätt. Vissa av dessa anpassningar har tagits i 
beaktade, andra har ansetts försumbara. Vilka anpassningar som åsyftas presenteras i avsnitt 
4.2. Denna studie valde, på grund av tidsbegränsningar, att endast samla tillräckligt med data 
för att skapa modellen och dra slutsatser. Till exempel har vissa delar av produktionssystemet 
inte tagits med i simuleringsmodellen då de ansetts försumbara. Endast det som pågår i 
fabriken har studerats, och inte andra aktiviteter som t.ex försäljning av båtar eller inköp av 
material. 
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2 Teori  

I detta kapitel presenteras befintlig kunskap från relevanta områden, dels kring 
produktionsledning i allmänhet, men också relaterat till det specifika problemet. 

2.1 Produktionsledning 
För att ett tillverkande företag ska kunna konkurrera på dagens marknad krävs konstant 
förbättring av processer, planering och styrning. Det är denna förbättring av produktionssystemet 
som skulle är produktionsledning. 

2.1.1 Flaskhalsar 

En flaskhals är den delen i ett system som har lägst kapacitet. Det är den som begränsar flödet 
genom systemet (Olhager, 2013). På grund av detta är det fördelaktigt att utnyttja flaskhalsen till 
fullo hela tiden. Detta innebär att det alltid bör finnas material som är redo att bearbetas av 
flaskhalsen, detta material bör även vara kvalitetskontrollerat då det skulle vara stort slöseri att 
utnyttja flaskhalsens kapacitet på defekt material. Det är fördelaktigt om flaskhalsen är en i 
förhållandevis dyr resurs. Om den var en billig resurs skulle det enkelt och billigt gå att investera 
bort flaskhalsen. Ofta anses det enklare om flaskhalsen ligger tidigt i systemet. Idealfallet är att 
stegen har en successivt ökande överkapacitet för att på så sätt “skapa sug” i systemet. De steg 
som ligger efter flaskhalsen kommer att ha konsekventa ledtider. Det går att ha konsekventa 
ledtider även innan flaskhalsen om inflödet av material matchas till flaskhalsens kapacitet. 

2.1.2 Skiftande flaskhalsar 

Alla verkliga system är dynamiska, det vill säga, att de förändras över tid. Det sker oundvikligen 
driftstopp på grund av, till exempel, reparationer och de finns alltid en viss slumpmässighet. En 
viktig aspekt i dynamiska system är att flaskhalsar flyttar på sig. Detta kan ske på lång sikt eller på 
så kort sikt som ett par minuter (Roser, 2014). Det själva skiftandet av flaskhalsarna sker under 
övergångsperioden mellan att en station är en ensam flaskhals och att en annan är det (Roser, 
2002). Under den perioden är det ingen station som är ensam flaskhals. En ensam flaskhals är när 
det endast finns en flaskhals i systemet. Det är ofta intressant att undersöka en tidsperiod istället 
för en punkt i tiden. Då undersöks hur stor andel av tiden som en station är en ensam flaskhals 
eller en skiftande flaskhals. En kapacitetsökning på den station som är flaskhals störst andel av 
tiden kommer också att ha störst påverkan på hela systemet. 
 
Forskning visar att överkapacitet på icke-flaskhalsar kan bidra till mindre skiftande flaskhalsar 
(Thurer, 2017). Det finns även studier som visar att överkapacitet på den näst mest utnyttjade 
resursen kan användas för att öka produktion.   

2.1.3 Make-to-order (MTO) system 

Make-to-order (MTO), eller kundorderproduktion, betyder att produktionen endast börjar efter 
kunden har gjort en beställning och det finns en köpare (Olhager, 2013). Fabriker med MTO 
undviker att binda onödig kapital i produkter som inte säkert kan säljas. Fabriken kan också 
minska sina slutlager. Eftersom köparen väntar på produkten, istället för att produkten väntar på 
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köparen, kan produkterna säljas nästan direkt när de blir klara. MTO kan vara olämpligt att 
använda om försäljningen av produkten har ett behov av korta leveranstider. Eftersom MTO 
fabriker endast startar produktionen efter beställning, måste köparen vänta minst hela ledtiden 
för den beställda produkten. I ett system med produktion mot lager kan produkten skickas direkt. 
Ett produktionssystem med MTO kräver en viss överkapacitet för att behålla en snabb och pålitlig 
leveranstid för kunden under fluktuerande efterfrågan. Denna överkapacitet kan bestämmas 
efter marknadens variation i efterfrågan. Är marknaden lätt att förutspå går det att ha en mindre 
marginal för överkapacitet. Medan om marknaden är svår att förutspå, eller om data för att 
kartlägga marknadens efterfrågan saknas, behövs en större överkapacitet. Detta behov av 
överkapacitet gör att en mindre effektivitet på stationerna kommer att uppnås (Olhager, 2013). 

2.1.4 Teory of constrainst (TOC) 

TOC är en teori som togs fram 1980 av Dr Eliyahu M. Goldratt (Madin 2015). Teorin går ut på att 
identifiera ett systems begränsningar för att sedan justera dem efter målet. Delarna av systemet 
som inte är systemets begränsande faktorer, ska justeras efter de som är det. I ett 
produktionssystem kan begränsningarna, eller flaskhalsarna, vara till exempel en station eller 
process. Dr Goldratt utvecklade också 5 steg som ska följas för att systematiskt effektivisera 
systemet.  
 

1. Identifiera systemets begränsande processer: hitta de processer i systemet som 
begränsar dess kapacitet. 

2. Utnyttja flaskhalsen: effektivisera den begränsande processen så att ingen tid förloras 
eller slösas på denna process. 

3. Justera de andra processerna till begränsningen: se till att de andra processernas 
produktion är lika mycket som begränsningen för att buffertarna i systemet inte ska öka. 

4. Lyft upp den begränsande processen: öka kapaciteten på den begränsande processen för 
att uppnå behov. 

5. Om något har ändrats gå tillbaka till steg ett: undersök om den begränsande processen 
har flyttats efter kapacitetsökningen, om det har hänt gå tillbaka till steg ett för att börja 
om på nytt. 

 

2.1.5 Produktionssystem 

Ett produktionssystem är ett system som används för att framkalla varor eller tjänster. Inom 
tillverkning används ofta produktionssystem som består av stationer eller maskiner, dessa 
stationer kan utforma en produktionslina. Detta är när stationerna är placerade efter varandra. 
Detta är mycket effektivt vid produktion av produkter med hög volym men med låg 
produktvariation. Ett annat alternativ skulle vara en funktionell verkstad, där alla stationer inte 
står i någon specifik ordning. Detta gör att olika produkter kan ta olika vägar genom fabriken 
utan att behöva åka genom alla andra stationer. Detta används ofta vid hög produktions 
variation (Olhager. 2013). 
 
Ett produktionssystem kan också bestå av manuell eller automatiserad produktion. I ett 
manuellt produktionssystem har ofta större flexibilitet och mindre kapacitet. Det är ofta också 
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en mindre investering från början men kostnaderna per produkt går upp då arbetare behöver 
lön men inte robotar. En stor fördel med en automatiserad fabrik är också pålitligheten, en 
robot tenderar att ha en mer stabil produktionstakt än en människa. En robot behöver inte 
heller sova så den kan arbeta genom natten. I monderna fabriker är det vanligt att det är en 
blandning mellan manuell och automatisk produktion (Olhager. 2013).  
 

2.2 FACTS Analyzer Professional 
FACTS analyzer professional är ett datorprogram som används för att simulera och optimera 
produktionssystem. FACTS började som ett svenskt forskningsprojekt som stöttats av den svenska 
fordonsindustrin. 2014 efter ca 9 år av utveckling och forskning släpptes FACTS analyzer 
professional, vilket kunde användas av allmänheten. I denna studie används FACTS analyzer 
professional för att simulera Arronet teknik ABs produktionssystem, för att hitta optimeringar 
med hjälp av SCORE (Evoma, 2022). 

2.2.1 Simulation-based multi-objective optimization (SMO) 

SMO är en utökning på multi-objektive optimization (MOO) vilket är en metod för optimering som 
strävar mot flera mål samtidigt(Evoma, 2022). Är målet, till exempel, endast att öka throughput 
kanske snabbaste sättet skulle vara att öka mängden produkter i arbete men detta är inte alltid 
den lösningen som är den mest önskvärda att använda. Med hjälp av MOO går det att välja att 
optimera throughput men också behålla eller minska mängden produkter i arbete. Med SMO 
används simuleringar för att utföra iterativa experiment för att hitta förbättringarna. 

2.2.2 SCORE-optimering 

SCORE är ett verktyg i FACTS som hjälper till med optimering av simuleringsmodell. Simulation-
based COnstraint REmoval eller SCORE använder SMO för att identifiera och rangordna flaskhalsar 
(Evoma, 2022). Först inmatas de tillåtna förbättringar som SCORE får göra med hjälp av 
funktionen setup SCORE, se figur 1.  
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Figur 1. Setup SCORE fönster. 

I figur 1 tillåts programmet öka processtiderna på alla operationer med upp till 10 stycken 5% steg 
(maximalt 50%). Det går också att tillåta programmet att öka mängden av operationer på en 
parallell operation och mängden i ett maxWIP objekt. Sedan byggs en optimeringsplan upp 
baserat på begränsningarna som sattes. Efter det definieras målen som optimeringen ska sikta 
mot. Detta kan vara till exempel genomströmning, WIP eller ledtid. När optimeringen utförs kör 
programmet 50 olika scenarion som gör slumpmässiga förbättringar i simuleringen. När alla 50 
scenarion har körts väljs det bästa resultatet ut och sedan körs 50 nya scenarion baserat på det 
utvalda scenariot. Denna process kan upprepas 5000 gånger, eller fler, beroende på hur stark 
datorn som används är. Resultatet kan illustreras i ett diagram som det i figur 2.  
 

 
Figur 2. Diagram illustration av SCORE optimering. 

 
Varje punkt i diagrammet representerar den bästa punkten i varje repetition. Längs med y-axeln 
går det att se mängden produkter tillverkade under det simulerade året, x-axeln representerar 
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mängden förbättringar som har gjorts. De intressanta punkterna är de vid den övre kanten, de 
som åstadkommer störst ökning med minst antal ändringar.  

2.2.3 Effective process time 

FACTS-Analyzer har en manuell distribution för att hjälpa till att simulera skillnaden i Effective 
process time (EPT) för manuellt arbete, se figur 3. Distributionen kallas för ”Johnsons fördelning” 
och har blivit framtagen med ett experiment utfört inom bilindustrin. Distributionen förväntas 
hantera oplanerade raster, toabesök, slarvigt arbete, mm. Johnsons fördelning visar att en station 
har större möjlighet att ta längre tid än förväntat än att ta kortare tid än förväntat. 
 

 
Figur 3. Johnsons fördelning (Evoma 2022). 

2.2.4 FACTS objekt 

För att bygga upp en simulation i FACTS används olika objekt och varianter. Varianter 
representerar produkter i modellen. Modellen som skapades i denna studie använde främst 
objekten operation, store, assembly, source och sink, se tabell 1. Operation och assembly används 
för att representera stationer. De har en processtid som bestämmer hur lång tid det tar för en 
variant att röra sig genom objektet. Store och buffertar fungerar som mellanlager och används 
för att förvara varianter som väntar på att bli bearbetade. Source och sink används som in och ut 
ur systemet. Source skapar varianter och skickar in de i systemet och sink tar bort varianterna ur 
systemet och räknar dem. Det finns också en maxWIP funktion som kan begränsa mängden 
produkter i en del av systemet. Objekten kopplas ihop med hjälp av flöden för att instruera 
varianterna om hur de ska färdas genom modellen. 
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Tabell 1. Objekt i FACTS (Evoma. 2022). 

ikon Objekt Förklaring 

 

Variant Varianter är entiteter som rör sig genom 
modellen för att representera produkterna 

 

Source Skapar varianter och styr insläppet in i 
modellen. 

 

Sink Ett sätt för varianter att åka ut ur modellen 

 
Operation Utövar en process på en variant under en vis 

tid. 

 
Parallel Operation Kan utöva en process på flera varianter 

samtidigt under en viss tid. 

 

Assembly Monterar ihop två eller flera olika varianter 
med varandra. 

 
Disassembly Plockar isär ett par varianter som har 

monterats i en assembly. 

 

Buffer Förvara en vis mängd produkter i samma 
ordning som de kom in.  

 

Store Förvara en vis mängd varianter men kan 
släppa ut dem i olika ordningar 

 

MaxWIP 
Begränsar mängden varianter i en del av 
modellen 

 

Timetable Skapar scheman för de andra objekten  

 

Component Används för att skapa en egen komponent 
med hjälp av de andra objekten. 
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2.3 Tidigare arbeten 
I detta avsnitt presenteras en delmängd av de arbete som gjorts på området. De artiklar som 
valts ut har valts ut baserat på tematisk likhet till denna studie. 

2.3.1 Tidigare forskning 

Skiftande flaskhalsar och produktions-analys är ett väl utforskat område sen industriella 
revolutionen. Som en fallstudie kommer det vara svårt att gör något akademiskt bidrag, utan den 
kommer använda tidigare forskning och teorier för att komma fram till en lösning på problemet. 
En stor del av det akademiska arbetet inom området har gjorts av Goldratt, Cox (Goldratt, 1984) 
och på sistone C Roser. Goldratt och Cox är kända för deras teori ”teory of constraints” som 
förklarar hur flaskhalsar fungerar och ska hanteras. Goldratt förklarar detta i hans roman ”the 
goal: a process of ongoing improvment”. Roser har bland annat utvecklat metoder för att 
upptäcka flaskhalsar i produktionssystem och hur de skiftar. Några exempel på artiklar som han 
skrivit om detta är Detecting shifting bottlenecks (Roser, 2002) och About Shifting Bottlenecks 
(Roser, 2014). 

2.3.2 Tidigare examensarbeten 

Ett exempel på tidigare examensarbeten på liknande områden är Talebi och Österlunds 
examensarbete ”effektivisering av process för utlastning” (Talebi, 2018). Den process som 
studeras är lastningsprocessen vid Holmen AB:s pappersbruk i Hallstavik. Denna rapport har 
likartade syfte och frågeställningar. Dessa är ” Vilka processtörningar förekommer och vad är 
deras frekvens” samt ” Vilka förbättringar och åtgärder föreslås”. Rapporten kartlägger ett system 
för att sedan hitta lösningar på systemets problem och potentiella effektiviserings strategier. 
Rapporten använder inga simuleringar, som denna studie använder, utan använder lean teorier 
istället.  
 
Ett annat relevant exempel är ”Flödesoptimering av manuell montering” av Erik von Arronet(von 
Arronet, 2020). I detta examensarbete studeras flödet i monteringsavdelningen på samma fabrik 
som i detta examensarbete. Examensarbetet är däremot från 2020 och vissa saker har ändrats 
därefter.  
 
Ett examensarbete i vilket de använder sig av liknande metoder för att lösa liknande problem som 
i denna studie är ”Simuleringsstudie av en manuell monteringslina: Linjebalansering genom 
flaskhalsanalys och flermålsoptimering med hjälp av SCORE-metoden” (Norlén, 2021). 
Användningen av SCORE-metoden är speciellt relevant. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras vilken design som studien har och vilka metoder som använts för 
datainsamling och analys. Det presenteras även hur stärkande av reliabilitet och validitet samt 
etiska ställningstagande har hanterats. 

3.1 Design av studien  
Studien är en kvantitativ fallstudie med en deduktiv ansats. Tillvägagångsättet i studien har 
presenterats i kronologisk ordning som ett flödesschema i figur 4. Studien började med planering 
och studier av befintlig litteratur. Därefter gick det vidare till kartläggning och datainsamling. 
Kartläggning av process innebär, i det här sammanhanget, en kartläggning av de olika stegen i 
processen, vad de gör och hur det relaterar till de andra stegen. Datainsamling betyder i det här 
sammanhanget att samla in data om till exempel ledtider, buffertar osv men också att få en bild 
av hur produktionssystemet är uppbyggt. I slutet av projektet gjordes en simulering av 
produktionssystemet för att hitta orsaker till problemet och lösningar till dessa problem. Med 
hjälp av data från simuleringen besvaras studiens frågeställningar och syftet med studien uppnås.  
 

 
Figur 4. Flödesschema för studien. 

3.2 Datainsamlingsmetod  
En datainsamlingsmetod är en konkret metod som används för att samla in data. Studien har 
använt sig av tre olika datainsamlingsmetoder: observation, mätning och intervju. Syftet med 
detta var att de olika metoderna ska väga upp för varandras svagheter. Denna metod kallas för 
triangulering (Säfsten & Gustavsson, 2019). Ett exempel på hur detta ger en mer välgrundad bild 
skulle kunna vara att en intervju av en kunnig anställd på företaget skulle kunna hjälpa till att 
förklara, till exempel, mönster i ett uppmätt datamaterial. 

3.2.1 Observation 

Observation är den mest naturliga formen av datainsamling. Det går ut på att iaktta en händelse 
i nutid och med egna sinnen. För att göra det till en vetenskaplig metod bör observationen 
dokumenteras, med antingen tabeller som fylls i, eller anteckningar om det är svårt att förbereda 
för observationen (Säfsten & Gustavsson, 2019). Observationer utfördes för att undersöka 
fabriksflödet och vad som rent konkret sker på de olika stationerna. 
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3.2.2 Mätning 

Mätning är en datainsamlingsmetod som innebär att en observation görs och den tilldelas en 
symbol, oftast är det en variabel som ges ett värde (Säfsten & Gustavsson, 2019). I denna studie 
användes tidsstudier för att hitta ledtider på stationer och aktiviteter. Tidsstudien utfördes 
genom att sitta vid en station och markera tiderna då stationen körde, hade avbrott och 
stationens omställningstid. Tiderna markerades ner i ett excel dokument för senare analys. 
Fördelarna med en tidsstudie är att det går att utöva det på nästan alla moment i produktionen, 
samt att det går att vara säker på exakt vilka moment som ingår i den uppmätta tiden. 
Anledningen till att en tidsstudie kan var svåranvänd är för att den tar lång tid att utföra om 
ledtiderna är långa och om många behöver genomföras. Därför går det bara att få ett begränsat 
antal mätpunkter.   

3.2.3 Intervju 

En intervju är en form av datainsamling där en person, oftast en forskare, pratar och ställer frågor 
till en eller flera personer (Säfsten & Gustavsson, 2019). Det används oftast för att få kvalitativdata 
om en persons åsikter på ett specifikt ämne eller problem. I denna studie gjordes 
semistrukturerade intervjuer för att få en grundläggande bild av produktionssystemet och vart 
problemen kan tänkas ligga. Både strukturerade och ostrukturerade intervjuer användes för att 
få en bra bild av hur produktions var uppbyggt.  
 
Det underlättar att få en bild av systemet av folk som har arbetat där i mer än 10 år. Intervjuer är 
ett bra alternativ för datainsamling i denna studie eftersom det finns en stor tillgång till 
välutbildade arbetsledare som har varit med länge.  

3.2.4 Dokumentstudie 

Företaget har en intern databas där rådata samlas. Ur denna databas har data om, bland annat, 
nedlagda timmar per order på olika stationer samlats under en längre tid. Det finns även data om 
fördelningen mellan olika modeller och antal producerade båtar. Data för perioden augusti 2020 
till september 2021 har sammanställts. Denna period går från semester till semester och 
motsvarar alltså en årsproduktion. Den största fördelen med denna metod är att den möjliggör 
insamling av data från en tidsperiod som är längre än den som studien utförts under. Detta är 
speciellt användbart i denna fallstudie då Arronet tillverkar förhållandevis få produkter per år. 
 

3.3 Dataanalys 

3.3.1 Deskriptiv statistik 

För analys av den kvantitativa mätdatan användes tabeller och grafiska presentationsmedel för 
att få en bra bild av den befintliga datan. Korstabeller och stapeldiagram användes för att 
presentera mätdata från de olika stationerna. För att följa en produkts väg genom fabriken 
användes ett korsdiagram där en rad representerades av en båt och en kolumn av en station. I 
cellerna däremellan skrevs båtens ledtid ner för varje station (Säfsten & Gustavsson, 2019). Vissa 
tider från dokumentstudien var uppenbara felstämplingar därför togs de mest extrema 
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mätpunkterna bort för att förbättra validiteten. För att validera de framtagna processtiderna har 
presenterats för erfarna produktionsledare på företaget. 

3.3.2 Preskriptiv analys 

Preskriptiv analys syftar till att hitta rekommenderade tillvägagångsätt för att uppnå optimala 
resultat, detta kan kontrasteras mot deskriptiv analys som syftar till att förklara vad som hände 
och varför. Preskriptiv analys har använts för att utvärdera vilka scenarier som skulle vara de mest 
effektiva sätten att öka produktionen. För att göra detta har huvudsakligen SCORE-metoden som 
beskrivs i avsnitt 2.2.2 använts (Evoma AB FACTS Analyzer, 2022). 
 

3.3.3 Simulering och modellering 

För att ta fram lösningar till de upptäckta problemen användes FACTS Analyzer. Genom att bygga 
upp en modell av produktionssystemet med den uppmätta och observerade data som samlats, 
simulerades produktionssystemet. Systemet kunde då observeras under en längre tid. Teorier och 
effektiviseringar kunde observeras genom att implementeras i simuleringen. Detta användes för 
att ta fram lösningar på de identifierade problemen. FACTS Analyzer användes också för dess 
flaskhals analys, vilket kunde hitta både flaskhalsar och skiftande flaskhalsar (Evoma AB FACTS 
Analyzer, 2022). FACTS har också en simulation-based constraint removal (SCORE) funktion som 
kan användas för att identifiera flaskhalsar och ger förslag på förbättringar som hjälper systemet 
att flöda mer effektivt.  

3.4 Validitet och reliabilitet  
Validitet kan delas in i intern och extern validitet. Intern validitet handlar om ifall undersökningen 
ger underlag för att besvara frågeställningarna, eller om det finns andra förklaringar till resultatet. 
Den här studien har försökt minimera dessa alternativa förklaringar med t.ex triangulering, vilket 
innebär att flera datainsamlingsmetoder används för att väga upp svagheterna med specifika 
datainsamlingsmetoder (Säfsten, Gustavsson, 2019). I detta examensarbete innebär detta till stor 
del att kvantitativa data från mätningar kan kompletteras och förklaras med hjälp av kvalitativa 
data från observationer och intervjuer. Eftersom studien har två observatörer kan vardera göra 
observationer separat för att sedan jämföra resultaten. Det ger en högre validitet om båda 
observatörerna separat kommer fram till samma svar. Om olika svar erhålls är det lättare att 
identifiera ett fel i observationsprocessen. 
 
Extern validitet handlar istället om hur väl resultatet kan överföras till andra situationer. 
Undersökningen är en fallstudie, vilket i sin natur leder till att den externa validiteten är låg 
(Säfsten, Gustavsson, 2019).  
 
Reliabilitet handlar om ifall en mätning kan upprepas av andra personer och/eller andra tillfällen. 
Mätningar och observationer har gjorts under en längre tid för att säkra för variationer (Säfsten, 
Gustavsson, 2019). 
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3.4.1 Verifiering och validering av simulationsmodeller 

Verifiering av en simuleringsmodell beskrivs i (Kleijnen, 1995) som processen för att bestämma 
om simulationsprogrammet beter sig som förväntat, det vill säga, debuggning eller felsökning av 
datorprogrammet. I och med att den här studien använder sig av ett färdigt datorprogram har 
detta inte varit möjligt. Validering beskrivs som att bestämma om den konceptuella 
simulationsmodellen är en noggrann representation av det studerade systemet. Validering kan 
däremot inte förväntas resultera i en perfekt modell då den perfekta modellen skulle vara det 
riktiga systemet. En modell är, per definition, en förenkling och behöver bara vara tillräckligt bra 
för att kunna uppfylla sitt syfte. I denna studie valdes det att validera simuleringsmodellen genom 
att studera hur bra flödet liknar verkligheten, hur många produkter som modellen kan producera 
under ett år. För att modellen ska kunna vara giltig valdes det att den maximalt fick vara 10% 
under eller över det verkliga värdet.  

3.5 Etiska ställningstaganden 
Studien har tagit hänsyn till olika etiska faktorer. I studien används endast namnet på företaget 
där studien utförs. Ingen av de anställda namnges i rapporten för att behålla deras anonymitet. 
Studien ser också till att alla som studeras är väl informerade att en studie pågår och att samtycke 
finns från de som blir studerade. Studien uppfyller också företagets konfidentialitetskrav genom 
att inte publicera någon data eller information som företaget vill behålla konfidentiellt. 
Utnyttjandet av insamlad information och data kommer endast att användas för att besvara 
frågeställningarna som ställs i denna studie.   
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4 Empiri 

I detta kapitel beskrivs hur företagets produktionssystem ser ut i nuläget och vilka produkter som 
produceras. Det beskrivs även hur detta produktionssystem har modellerat i FACTS-Analyzer. 

4.1 Företaget 
1992 startades Arronet teknik AB med inriktning på metallprodukter. I Öregrund tillverkas ett 
brett sortiment av aluminiumbåtar från plåt till båt. Nu 2022 önskar de att undersöka och utöka 
sin produktion. Vid nuläget producerar varvet ca 168 båtar på ett år som innehåller 1880 
arbetstimmar.  

4.2 Produkter 
Arronet tillverkar aluminiumbåtar med en längd mellan 18 och 35 fot. De kan huvudsakligen delas 
in i små (18 fot), mellanstora (20, 23 och 24 fot) och stora båtar (28, 30 och 35 fot). De går i olika 
flöden genom fabriken. Båtarna erbjuds med olika kabiner och styrpulpeter. Det finns två 
varianter av styrpulpet SP och SPO. Skillnaden är huvudsakligen att det är öppet på sidan av SP-
pulpeten medan SPO- pulpeten går ut till båtkanten. Det finns två varianter av kabin SPC och CC. 
Den huvudsakliga skillnaden på dem är, liksom för pulpeterna, att det är öppet på sidan av CC-
kabinen, medan SPC-kabinen går ut till båtkanten. De små båtarna erbjuds med två olika pulpeter 
och en kabin. De mellanstora båtarna erbjuds med samtliga kabiner och styrpulpeter, förutom 20 
fots båtarna som inte erbjuds med CC-kabinen. De stora båtarna erbjuds med båda kabinerna 
men inte som styrpulpet.  
De stora båtarna och vissa av de mellanstora båtarna erbjuds i en w (work) variant, vilket innebär 
att den har en lastlucka i fören som kan användas för att underlätta lastning och tillåta frakt av 
mindre fordon som, till exempel, fyrhjulingar. Detta är endast en översikt av de viktigaste 
variationerna. Det erbjuds många andra anpassningar som, till exempel, inombordsmotor. Dessa 
är däremot ovanliga och därför tas de ej upp i den här studien.  

4.3 Produktionssystemet 
Arronets fabrik är uppdelad i sju avdelningar: lager, plåtbearbetning, svets, storbåtsvets, 
centrumlager, målning, och montering. Vilket kan ses i figur 5. De flesta modeller berör alla av 
dessa avdelningar på sin resa genom systemet. Vissa av momenten kan utföras på mer än en 
station, som kan ses i figur 5. Till exempel, skär, bockning, twisted sisters, detaljsvets, 
storbåtssvets, måleriet, hytt monteringen, och skrov monteringen. Nya ordar släpps in i systemet 
omedelbart när det finns fri kapacitet på den första stationen. 
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Figur 5. Förklarande bild av fabriksgolvet. 

4.3.1 Plåtbearbetning 

Lagret är den första avdelningen i fabriken och förvarar rör, aluminiumplåtar och det som ska 
monteras på båten som motorer och radarutrustning. Plåtarna fraktas sedan till nästa avdelning, 
plåtbearbetning. Där skär två 6x4 meter stora plasmaskärare ut skrov, bottenplåtar, 
överbyggnader, bensintankar och andra smådetaljer av plåtarna. Sedan åker allt som ska bockas 
vidare till bockningen där det bockas med två stora bockningsmaskiner. Det enda som inte går till 
bockningsmaskinerna är bottenplåten som har en egen specialbyggd maskin som den bockas i. 
Plåtbearbetningsavdelningen består också av en rörbockningsstation som bockar och gör i 
ordning alla aluminiumrör som ska sitta på båten.  

4.3.2 Svets 

Efter plåtbearbetningen kommer svetsavdelningen, här svetsas bland annat överbyggnader och 
skrov. De mellanstora skroven kommer först till ”Ring of fire” där bottenplåten, akterpartiet och 
resten av skrovet svetsas ihop med varandra. Sedan går den antingen till en liten buffert eller 
direkt till nästa station ”Twisted sisters” där övre delen av skrovet svetsas. Vid denna station 
behövs bordet, vilket alltid skärs ”just in time”, och levereras direkt från plasmaskäraren till 
”twisted sister”. Sist på svetsavdelningen kommer de mellanstora båtarna till stationen ”pipline” 
där rördetaljerna svetsas på och skrovet kontrolleras för läckor. Kontrollen tar lång tid eftersom 
båten måste fyllas med vatten och sedan stå ett par timmar, medan en kontrollant ser till att 
skrovet inte läcker. De stora skroven, små skroven och överbyggnaderna, har en annan väg genom 
svetsavdelningen då de har egna svetsstationer där allt svetsas på samma station. De små båtarna 
åker nu till småbåtsmonteringen där all utrustning monteras och överbyggnaderna sätts på. 
Resten av båtarna måste åka till måleriet för att målas.  
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4.3.3 Måleriet 

Skroven som ska bottenmålas måste först tvättas, och sedan måste alla repor, som har uppstått 
under resan genom de tidigare avdelningarna slipas bort. Sedan målas skroven 3 gånger. Alla tre 
lager behöver målas under en dag för att färgen ska fästa ordentligt. Kabinerna tar ungefär fyra 
dagar att åka genom måleriet. Denna tid är relativt konsekvent eftersom kabinerna måste torka 
under natten efter varje station. Det börjar med att kabinerna fogas och tvättas. Nästa dag 
stomgjutsmålas insidan av kabinen. Dagen efter täckmålas insidan av kabinerna. På samma dag 
kan även fönstren limmas på plats och sista dagen fixas de estetiska delarna. På pulpeterna 
limmas endast rutorna fast. 

4.3.4 Montering 

Sista avdelningen i systemet är monteringen. Här monteras först överbyggnaderna och skroven 
separat med utrustning, motorer och inredning. Sedan flyttas skroven till ”Marrige” stationen där 
överbyggnaderna monteras på skroven. Efter det är båtarna i stort sett klara, de ska bara gå 
igenom slutkontrollen, där målarna kommer och ser till att allt fortfarande ser bra ut. 
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4.4 Simuleringsmodell 
Vid framtagningen av modellen har vissa parametrar valts ut för att ta fram en realistisk 
approximation av produktionssystemet. I detta avsnitt presenteras vilka parametrar för in och 
utdata som tagits med, samt vilka antaganden och förenklingar som har gjorts. 

4.4.1 Upplägg av simulationsmodell 

I detta avsnitt presenteras hur olika aspekter i produktionssystemet har modellerats. I Figur 6 
presenteras hur hela flödet har modellerats. 
 

 
Figur 6. Upplägg av hela simulationsmodellen. 

Ett problem är att överbyggnaderna, till skillnad från skroven, tillverkas i batchproduktion. I 
simulationsmodellen innebär detta risk för att systemet låser sig helt om ingen av 
överbyggnaderna i monteringen inte passar till skrovet de ska monteras på. I det verkliga 
systemet börjar överbyggnaderna och skroven att matchas före, eller efter, måleriet för att 
komma fram till monteringen samtidigt. För att uppnå ett liknande beteende i modellen har ett 
objekt tagits fram som synkroniserar överbyggnaderna med skroven. Objektet är placerat  innan 
måleriavdelningen (orangea rutan i Figur 6). 
 
Detta objekt fungerar som så att det ”monterar ihop” skrovet med tillhörande överbyggnad och 
monterar sedan direkt isär dem (se Assembly1 och Dissasembly1 i Figur 7). På detta sätt går 
överbyggnaderna in i måleriet först när det finns ett färdigt skrov som det passar till. Detta 
fungerar inte exakt som i verkligheten, men det är en approximation av hur det fungerar och det 
ger en modell med ett fungerande flöde.  
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Figur 7. Objekt för att synkronisera överbyggnader med respektive skrov. 

 
Måleriet är en annan del av produktionssystemet som är svår att modellera. I måleriet är 
torktiderna den begränsande faktorn och mellan de flesta operationer behöver skrovet, eller 
överbyggnaden, vänta över natten. För att modellera detta finns två linjer, en för skrov (den övre 
linjen i Figur 8) och en för överbyggnader (undre linjen i Figur 8). De är uppbyggda med ett 
conveyor objekt mellan varje operation. Måleri-operationerna är aktiva under hela dygnet medan 
conveyor-operationerna endast släpper förbi under dagtid. Processtiden på måleri-operationerna 
är satt till att vara längre än en arbetsdag men kortare än en natt. På så sätt uppnås ett beteende 
där skrovet eller överbyggnaden går vidare till nästa station först vid morgonen oberoende när 
de påbörjats dagen innan, på samma sätt som i verkligheten.  
 
De båda linjerna är begränsade till mängden WIP (work in progress) som tillåts.  I modellen 
innebär detta att det vid ett tillfälle endast kan befinna sig tre skrov, eller överbyggnader, i hela 
måleriavdelningen. Detta ska representera att det finns två måleribås i avdelningen men att en 
del arbete inte behöver göras i ett måleribås. 
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Figur 8. Upplägg av måleriet i simulationsmodell. 

Då akterpartivarianterna endast behövs för att ta kapacitet på plåtavdelningen behöver de 
därefter försvinna ur modellen. Detta kan göras med ett ”sink objekt”, men det kommer att öka 
systemets throughput. Istället nyttjas en annan lösning, denna visas i Figur 9. En ”delete variant” 
skapas av Source2 vid starten av modellen. Den går därefter fram och tillbaka mellan centrallagret 
och Assembly1. När ett akterparti kommer in i centrallagret går det direkt till Assembly1 och 
monteras på ”delete varianten” och raderas samtidigt. 
 

  
Figur 9. Lösning för att radera akterpartier. 
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4.4.2 Indata 

Indatan till modellen är baserad på data från det verkliga produktionssystemet. Den data som är 
tagen ur företagets egna databaser är samlad från augusti 2020 till juli 2021.   
 
Processtiderna för de flesta stationerna är framtagna ur tidsredovisningsdatabas-systemet 
Andersson. Stämplade tider på olika stationer för olika båtar. Dessa har sedan sorterats efter 
modell, på så sätt har genomsnittliga processtider per modell och station tagits fram. De stora 
båtarna har räknats ihop på grund av att de enskilda storbåtsmodellerna är för ovanliga för att 
utgöra ett statistiskt underlag. Skillnaderna mellan mellanstora skrov till SP, SPO och CC båtar, av 
samma längd, är förhållandevis små och därför har de också räknats ihop för att få ett bättre 
statistiskt underlag. Skillnaden mellan processtider för akterpartier till olika båtar anses 
försumbara. För att förenkla modellen har de därför delats in i akterpartier till mellanstora båtar 
och akterpartier till småbåtar. Undantagen från denna metod är måleriet och plåtbearbetningen 
på grund av att dess stationer inte stämplar tider på specifika ordar. 
 
I måleriet kommer processtiderna från en intervju med avdelningschefen. På måleriet begränsas 
processtiderna av torktider. Efter varje operation i måleriet torkas skrovet, eller kabinen över 
natten, därmed går det att säga att den effektiva processtiden för måleriet är en dag för varje 
operation. 
 
På plåtavdelningen har processtiderna för skärning tagits fram genom att ta fram skärtider för 
samtliga plåtar för ett specifikt skrov eller överbyggnad. Till detta har en tidsstudie genomförts 
för att få ut tiderna för att lasta om skärmaskinen, samt vilken påverkan som avbrott har på den 
verkliga processtiden.  
För bockning har processtiderna tagits fram baserat på antagandet att en båt, som tar längre tid 
i svetsavdelningen, också bör ta mer tid på bockning. Den procentuella skillnaden i processtid för 
svets har alltså tagits fram och baserat på det har de totala arbetade timmarna på 
bockningsavdelningen fördelats med samma fördelning. Samtliga processtider presenteras i 
bilaga 1 till 4. 
 
Produkterna släpps ut i systemet i en förutbestämd sekvens som är baserad på den ordning som 
produkterna släpptes ut i systemet under perioden augusti 2020 till juli 2021.  

4.4.3 Antaganden 

I framtagandet av en simuleringsmodell måste vissa antaganden göras, dessa presenteras nedan. 
 
 EPT (effective process time) har använts för att skapa avvikelser i processtider, i enighet med 

Johnsons fördelningskurva. 
 Produkterna tillverkas alltid enligt FIFO (first in first out). 
 SP, SPO och CC skrov är förhållandevis lika och antas ha samma processtid. 
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5 Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras svaren på frågeställning 1 och 2. För att besvara frågeställningarna 
görs en analys av resultaten från experimenten som utfördes i FACTS analyzer.  

5.1 Experimentöversikt  
För att besvara frågeställning 1 utförs ett experiment där FACTS modellen simulerade ett år av 
produktion och samlade mätvärden som throughput, ledtid och WIP. Detta experiment gjorde 
också en ”shifting bottleneck detection” som undersöker hur flaskhalsarna skiftar från station 
till station. 
 
För Frågeställning 2 gjordes två SCORE optimering, som förklaras i avsnitt 2.2.2. Experimentet 
2A tillät SCORE att öka mängden operationer på en station och experiment 2B tillät SCORE att 
både öka mängden operationer och buffertarnas storlek. En översikt av resultaten kan ses i 
tabell 2. I experiment 3A användes en modifierad sekvens. 
Tabell 2. Experimentöversikt. 

Frågeställning 1 Frågeställning 2 
Experiment 1A: simulering av ett år med 
”Shifting Bottleneck Detection” algoritm 

Experiment 2A: optimering som ökar 
mängden operationer 

 Experiment 2B: optimering som ökar 
mängden operationer och storleken på 
buffertar. 

 Experiment 3A: alternativ sekvensering. 
 

5.2 Frågeställning 1 
Vad eller vilka är flaskhalsarna? 

5.2.1 Validering och verifiering 

För att kunna vara säkra på att resultaten och svaren till frågeställningarna är valida, kräver det 
att FACTS modellen är valid, då alla experiment utgår från denna modell. Som sagts i 
metodkapitlet sattes kravet för en valid modell till att skillnaden på produkter producerade 
mellan verkligheten och modellen skulle vara inom 10%. Det verkliga systemet producerade 171 
båtar under arbetsperioden 2020 - 2021 och i modellen under lika lång tid produceras 169 båtar, 
se tabell 3. Detta ger en skillnad på 1.2% vilket är en valid modell. 
 
Tabell 3. Skillnaden mellan verkligt system och modell. 

 Verkliga systemet Modellen 
Antal producerade båtar 
under ett arbetsår 

171 169 

Relativ skillnad 1,000 0,988 
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5.2.2 Experiment 1A 

För att besvara den första frågeställningen kördes ett experiment på modellen som ses i figur 6. 
Experimentet simulerar ett år av produktion och samlar olika data som ”throughput”, ledtid, 
utnyttjade, mm. Experimentet kan också göras med så kallad ”Shifting bottleneck detection”. 
Detta ger ett diagram som visar hur ofta en station är en ensam flaskhals eller en skiftande 
flaskhals, se figur 10. 
 

 
Figur 10. “Shifting bottleneck detection” algoritmen på den simulerade modellen. Blå = ensam flaskhals, 
röd = skiftande flaskhals. 

Flaskhalsarna har ett stort skiftande och det är ingen station som sticker ut som huvudflaskhals. 
Stationen ”Twisted sisters” är den som oftast är en flaskhals, viket pekar på att den är den 
huvudsakliga flaskhalsen. I diagrammet för utnyttjandegrad kan det ses att ”twistad sisters” har 
en nästan hundraprocentig utnyttjandegrad under dagtid, då den inte är stängd på grund av skift 
slut, se figur 11. Detta pekar också mot att ”twisted sisters” är huvud flaskhalsen.  
 

 
Figur 11. Utnyttjandegrad av stationerna i modellen. 

På grund av hur måleriavdelningen är uppbyggd i modellen (det vill säga att det begränsas till 
antal ordar i hela avdelningen snarare än kapaciteten på de individuella stationerna) ger 
diagrammet med utnyttjandegrad inte någon relevant data för fallet då måleriet är en flaskhals. 
I figur 10 Shifting bottleneck detection går det dock att se att stationerna i början av 
måleriavdelningen är de enda stationerna som är ensam flaskhals någon del av tiden. 
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5.3 Frågeställning 2 
Vilka förbättringsförslag kan tillämpas för att förbättra flödet i produktionssystemet? 

5.3.1 Experiment 2A 

För att besvara den andra frågeställningen användes primärt SCORE-funktionen. Först kördes en 
optimering där algoritmen fick lägga till max 3 operationer på varje station och öka maxWIPen 
med 3 i måleriet. Denna optimering kunde högst nå ett resultat på ca 242.9 parts produced (PP) 
på ett år. Optimeringen pekade också ut att den bästa förbättrings vägen var först ”twisted 
sisters” sen måleriet och efter det hyttsvets, se tabell 4. För en visualisering av data, se figur 12. 
 

 
Figur 12. Diagram med optimeringspunkter. 

Förbättringarnas påverkan minskar efter 235 PP och vid 242 stannar de upp helt. Det går att höja 
taket för förbättringarna om ökningen ska fortsätta.   
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Tabell 4. Förbättringar rekommenderade av optimeringen. 

PP Antal 
tillagda 
operationer 

Antal 
implementeringar 
 

Förbättringar 

175.6 1 0.33 +1 twisted sisters 
182.6 2 0.66 +1 twisted sisters, 1+ måleriet 
191 3 1.00 +1 twisted sisters, 1+ måleriet, +1 hyttsvets 
193.2 4 1.33 +1 twisted sisters, 1+ måleriet, +1 hyttsvets, +1 

hyttmontering 
200.3 5 1.66 +1 twisted sisters, 1+ måleriet, +1 hyttsvets, +1 

mellanskrovsmontering, +1 småbåtssvets 
208.7 6 2.00 +1 twisted sisters, 1+ måleriet, +1 hyttsvets, +1 

mellanskrovsmontering, +1 småbåtssvets, +1 ring 
of fire  

213.1 7 2.33 +1 twisted sisters, 1+ måleriet, +1 hyttsvets, +1 
mellanskrovsmontering, +1 småbåtssvets, +1 ring 
of fire +1 bockning 

221.7 8 2.66 +1 twisted sisters, 1+ måleriet, +1 hyttsvets, +2 
mellanskrovsmontering, +1 småbåtssvets, +1 ring 
of fire +1 bockning 

229.6 9 3.00 +1 twisted sisters, 1+ måleriet, +1 hyttsvets, +2 
mellanskrovsmontering, +1 småbåtssvets, +1 ring 
of fire +1 bockning, +1 hyttmontering 

238.1 12 4.00 +2 twisted sisters, +1 måleriet, +1 hyttsvets, +2 
mellanskrovsmontering, +2 småbåtssvets, +1 ring 
of fire, +1 bockning, +2 hyttmontering 

241.5 15 5.00 +2 twisted sisters, +1 måleriet, +1 hyttsvets, +2 
mellanskrovsmontering, +3 småbåtssvets, +2 ring 
of fire, +1 bockning, +2 hyttmontering, +1 Pipeline 

 

5.3.2 Experiment 2B 

I den andra SCORE-optimeringen tilläts algoritmen även använda sig av ökningar i store och 
buffertkapacitet. Ökningarna var max 10 steg stora. I denna optimering kunde programmet nå 
260 PP under ett år. Här följde optimeringen en liknande väg som den första men med inslag av 
buffertökningar. Ökningarna i speciellt lagren före och efter bockningen gav en stor förbättring 
på mängden PP senare i diagrammet, se tabell 5.   
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Tabell 5. Data punkter från experiment 2B. 

PP Imp Förbättringar 
175.6 0.33 +1 twisted sisters 
185.7 0.86 +1 twisted sisters, 1+ måleriet, +2 efterbocknings lager 
191.3 1.10 +1 twisted sisters, 1+ måleriet, 1+ ring of fire, 1+ efterbocknings lager 
194.7 1.43 +1 twisted sisters, 1+ måleriet, +1 hyttsvets, +1 mellanskrovsmontering, +1 

efterbocknings lager 
200.3 1.66 +1 twisted sisters, + 1måleriet, +1 hyttsvets, +1 mellanskrovsmontering, +1 

småbåtsvets. 
208.7 2.00 +1 måleriet, +1 twisted sisters, +1 huttsvets, +1 mellanskråvsmontering, +1 

ring of fire, +1 småbåtsvets. 
237.9 3.00 +2 måleriet, 1+ hyttsvets, +2 twisted sisters, +2 mellanskorvsmontering, +1 

hyttmontering, +1 bockning. 
258.2 6.13 +2 måleriet, +1 skärning, +2 hyttsvets, +2 twisted sisters, +2 

mellanskrovsmontering, +1 bockning, +1 ring of fire, +1 småbåtsvets, +1 
skrov lager, +10 småbåts lager, +8 efter bockningslager 

 

5.3.3 Experiment 3C 

För att minska skiftandet av flaskhalsarna genomfördes ett försök med modifierad sekvens. 
Denna sekvens är baserad på resultatet från tidigare experiment. Syftet med sekvensen är att 
minska variationerna i produktionssystemet. I sekvensen är båtarna indelade efter deras 
processtider på ”twisted sisters”. De skrov som har processtider inom en halv standardavvikelse 
från medelvärdet räknas som medeltunga, medan de andra räknas som lätta eller tunga. 
Skroven är placerade enligt sekvensen i tabell 6. Med denna sekvens är lätta och tunga skrov jämt 
utspridda över året. Den jämnar också ut genom att ett tungt skrov alltid antingen efterföljer eller 
efterföljs av ett lätt skrov.  
 
Vid körning av simulationen med denna sekvens skedde ingen nämnvärd förändring i systemet. 
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Tabell 6. Sekvens för insläppet av material in i produktionssystemet. 

Under halv 
std avvikelse 

Inom en halv 
std avvikelse 

Över en halv 
std avvikelse 

 

 

Modell 
Processtid 
på twisted 
sisters 

20sp 27.29 
20spo 27.29 
20spc 33.16 
23sp 36.09 
23spo 36.09 
23cc 36.09 
23spc 34.59 
23spW 38.64 
23spoW 38.64 
23ccW 38.64 
23spcW 44.23 
24sp 37.90 
24spo 37.90 
24cc 37.90 
24spc L 30.09 
24spc H 36.30 

 

Nr Sekvens 
1 Över 
2 Inom 
3 Under 
4 Inom 
5 Över 
6 Under 
7 Inom 
8 Under 
9 Över 
10 Inom 
11 Under 
12 Inom 
13 Över 
14 Under 
15 Inom 
16 Under 
17 Över 

 

 

5.4 Sammanfattning och jämförelse av resultat 
Experiment 1A syftade till att undersöka nuläget i produktionssystemet och validera modellen. 
Experimentet bidrog till förståelse av primära flaskhalsar och deras skiftande. Experimentet 
studerade också stationernas utnyttjandehetsgrad.  
 
Experiment 2A och 2B syftade till att rangordna flaskhalsarna samt att reda ut problemen med 
att analysera måleriavdelningen.  
 
Sekvenseringsexperimentet experiment 3A syftade till att jämna ut flödet genom att jämna ut 
arbetsbelastningen på flaskhalsen.  

5.5 Analys av frågeställningarna  
I följande avsnitt analyseras resultaten utifrån frågeställningarna.  
1. Vad eller vilka är flaskhalsarna och hur rör de sig? 
2. Vilka förbättringsförslag kan tillämpas för att förbättra flödet i produktionssystemet? 
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5.5.1 Frågeställning 1  

Frågeställning 1 har besvarats av experiment 1A, 2A och 2B. Resultatet visar tydligt, i samtliga 
experiment, att ”twisted sisters” stationerna är en flaskhals. Enligt “Shifting bottleneck detection” 
algoritmen i experiment 1A är det en flaskhals den största delen av tiden. Det visar också att 
flaskhalsarna skiftar väldigt mycket. Även baserat på utnyttjandegraden är ”twisted sisters” 
stationen den mest tydliga flaskhalsen i systemet.  
 
I experiment 2A och 2B med SCORE-algoritmen framträder ”twisted sister” fortfarande mest som 
huvudsaklig flaskhals. Enligt experiment 2A och 2B är måleriet den andra flaskhalsen. Det går att 
se tecken på detta även i resultatet från “Shifting bottleneck detection” i experiment 1A. Där är 
de första stationerna i måleriavdelningen visserligen inte är flaskhals särskilt stor andel av tiden 
är det de enda stationerna som är ”sole bottleneck”. Baserat på utnyttjandegrad går det inte att 
dra några som helst slutsatser om måleriavdelningen, eftersom måleriet stationer går under hela 
natten för att simulera torktiderna. 

5.5.2 Frågeställning 2 

Experiment 2A och 2B ger i början mycket lika resultat och ökningarna i buffertarna gör en 
minimal skillnad. Skillnaden mellan experiment 2A och 2B börjar visa mot toppen av diagrammen. 
Det högsta värdet som 2A når är 243 medan de högsta värdet i 2B är 260. Detta visar att mot 
slutet krävs det att buffertarna ökas. Denna ökning av buffertarna kommer också innan någon 
station har nått sin maximala ökning. 
 
Sekvenseringsexperimentet experiment 3A gav inte något positivt resultat. Eftersom flaskhalsen 
redan har en nästan hundraprocentig utnyttjandegrad kan den inte producera mer än den redan 
gör.  
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6 Diskussion 

Detta avsnitt diskuterar resultatet på frågeställning 1 och 2. Det utforskar resultatets betydelse 
och trovärdighet. Det diskuterar också metoderna som har använts i studien och hur valen av 
metoder har lönat sig. 

6.1 Frågeställning 1 
I både frågeställning 1 och 2 var validiteten av modellen en stor faktor för att få ut ett giltigt 
resultat. Av denna anledning spenderades majoriteten av studiens tid på att samla data om tider 
och flödeskartläggning. Vid utvecklingen av modellen valdes det att utlämna olika delar av 
produktionssystemet, då de inte kunde vara flaskhalsar, eller att de inte påverkade en potentiell 
flaskhals. Vid bockningen var det svårt att hitta tider på alla mindre delar som bränsletankar, 
targabågar och dörrar. Dessa delar riskerade inte att vara flaskhalsar, men de påverkade 
bockningen vilket var en potentiell flaskhals, vilket gjorde att det inte bara gick att hoppa över 
dem. Lösningen som användes var att räkna ihop all tid som spenderades på bockning under det 
året som studerades och sedan dela ut den tiden på de olika skroven och överbyggnaderna. 
 
Eftersom tiden var en begränsande faktor i studien krävdes det att framtagning av processtiderna 
gjordes på olika sätt, med begränsad mängd data. Vissa av tiderna som togs från Andersson 
databasen var, till exempel, de vanligare båtarna som 24SPC L och H hade många datapunkter 
vilket gav ett bra medelvärde. Medan tiderna på ovanligare båtar som 20SP och SPO hade ont om 
tider. Ett par av tiderna i Andersson var också uppenbara felstämplingar som behövde räknas 
bort, detta minskade också mängden datapunkter och validiteten av medel-processtiden.  
 
Tiderna på bockningsavdelningen togs fram på ett lämpligt sätt under förutsättningarna men det 
utlämnades många variabler. Till exempel användes alla timmar som arbetades under året, men 
det är inte säkert att alla dessa timmar spenderades på bockning. Senare under studien syntes 
det att en del av bockarnas arbetstid spenderades på att hjälpa till med att starta skärnings 
maskinerna vid maskinstopp och avlastning av skärmaskinerna. Det är heller inte helt säkert att 
fördelningen mellan varianterna är samma på bockningsavdelningen och svetsavdelningen. Trots 
detta gav modellen ett resultat som var inom 10% av det verkliga, vilket var den mängd validitet 
som söktes.  
 
I modellen har stationen pipeline två parallella operationer. Detta stämmer inte fullständigt 
överens med verkligheten. I det verkliga systemet har pipeline i allmänhet inte några parallella 
operationer. Vid behov kan stationen arbeta på två skrov samtidigt, vilket är anledningen att 
stationen har två parallella operationer i modellen. Detta innebär att pipeline har en viss 
överkapacitet jämfört med det verkliga systemet och skulle potentiellt kunna vara en flaskhals i 
det verkliga systemet (Olhager, 2013). 
 
Resultatet på frågeställning 1 ger produktionssystemets begränsningar. Detta kommer att hjälpa 
till med att balansera och stabilisera systemet. Det kommer också hjälpa till med att optimera 
systemet eller öka dess kapacitet. Företaget där studien genomförs håller nu på med en 
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implementation av en ny svetsrobot som drastiskt kommer att öka kapaciteten på 
svetsavdelningen. Eftersom resultatet pekar ut Twisted sisters och måleriet som flaskhalsar 
kommer en ökning på svetsavdelningen, och med det twisted sisters, att göra måleriet till en egen 
flaskhals. Detta kommer att öppna möjligheten att använda mer klassiska 
produktionsledningsmetoder i systemet (Olhager. 2013).  
 
Denna slutsats stämmer bra överens med  slutsatsen som Roser kommer fram till i artikels 
”Shifting Bottleneck Detection”. I hans artikel ger han ett exempel på två olika stationer som är 
olika mänger av egna flaskhalsar och skiftande flaskhalsar och vilken som kommer ge den största 
förbättringen (Roser. 2002). 

6.2 Frågeställning 2 
Bortsett från validiteten av modellen kan även SCORE uppsättningen påverka resultatet på 
frågeställning 2. I de första optimeringarna tilläts SCORE algoritmen att ändra på processtiderna 
på varje station. Detta visade sig vara ett mycket ineffektivt sätt att utföra optimeringen då det 
tog lång tid att förbereda, för att mängder av variabler som inte bör ändras behövde tas bort. Det 
tog också lång tid att utföra på grund av att det var många variabler. Det var också ett problem 
att algoritmen inte ändrade hela stationens processtid, utan bara processtiden för en variant i 
stationen. Detta representerade inte en verklig kapacitetsökning på en station. I optimeringen 
som används i resultatet tilläts SCORE algoritmen att ändra mängden av operationer på varje 
station. Detta hjälpte till med att minska tiden det tar att både förbereda och köra optimeringen, 
samtidigt gav det också en jämn ökning på hela stationen. Tyvärr blir stegen som SCORE 
optimeringen får ta lite för stora, eftersom modellen inte kan ha en halv operation.  
 
I experiment 2 tilläts SCORE algoritmen ändra kapaciteten på store och buffert objekten. Detta 
gav ett bra resultat och visade att det kan löna sig att öka mängden produkter i arbete för att öka 
throughput. Tyvärr kräver detta att buffertarna har rätt värden, vilket kan vara svårt att veta. I 
verkligheten kan produkter placeras lite vart som helst där det finns plats, detta gör det svårt att 
veta de exakta värdena på buffertarnas kapacitet. I modellen kräver det ibland också att 
buffertarna är större än de borde vara för att simuleringen inte ska bli blockerad. I verkligheten 
hjälper arbetsledarna till att se till att produkterna synkroniseras i fabriken. I modellen används 
större buffertar för att undvika blockeringar.  
 
Som förklarat i teorin får optimeringen ändra olika variabler i steg (Evoma, 2022). För SCORE 
algoritmen är 1 en maximal ökning och ett steg har värdet 1 delat på max. Detta gör att värdet på 
en ökning kan variera beroende på vilken maxökning som önskas, även om de är lika svåra att 
utföra. Eftersom SCORE algoritmen använder minsta mängden förbättringar som ett mål kan 
detta göra svaren vilseledande.  
 
I resultatet för frågeställning 2 går det att se att den bästa vägen för optimering inte är att endast 
lägga all kraft på flaskhalsarna och istället sprida ut sina ökningar över många olika stationer. 
Detta pekar mot samma sak som ”shifting bottleneck detection” algoritmen pekade mot, att 
fabriken är bra balanserad och att det finns en flaskhals men inte en som sticker ut långt över de 
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andra. I Goldratts fem steg för att effektivisera ett system nämner han också att efter en ökning 
av kapacitet på flaskhalsen ska är det lämpligt att gå tillbaka och undersöka om flaskhalsen har 
flyttats och om den har ska stegen genomföras på den nya flaskhalsen. Det är samma sak som 
visas i denna studies rapport. Detta kommer att vara till stor hjälp under stor tillväxt då de vet 
vilka steg som ska tas beroende på vilken throughput de önskas ha, hela vägen upp till 260 
producerade produkter på ett år. 

6.3 Metoddiskussion 

6.3.1 Datainsamling 

Databasstudier valdes som en av de huvudsakliga metoderna för insamling av data.  Detta har 
vissa problem som att det till exempel är svårare att garantera tidernas validitet. Det finns många 
exempel på uppenbart felstämplade tider i databasen. Dessa kan till exempel vara många hundra 
procent högre än medelvärdet för de övriga tiderna. För att minska detta problem har de mest 
extremvärdena tagits bort. Däremot har metoden den stora fördelen att den tillåter studier av 
längre tidsperioder. Som i detta arbete då ett helt års processtider har studerats trots att arbetet 
endast pågått i lite över två månader. I och med att ledtiden i fabriken är mycket lång skulle det 
ha varit omöjligt att ta fram statistiskt relevanta underlag för samtliga varianter och stationer med 
hjälp av till exempel tidsstudier. Även om det hade varit möjligt att genomföra tidsstudie överallt 
i produktionssystemet samtidigt under hela arbetets gång skulle det inte räcka för ett tillräckligt 
statistiskt underlag. Dessa har kompletterats med andra metoder som tidsstudier på 
omlastningstider på skärningsavdelningen. 
 
För insamling av kvalitativa data som, till exempel, antal personer på en specifik station. Hur olika 
varianter går igenom en station och så vidare har huvudsakligen inhämtats med hjälp av intervju 
och samtal med produktionsledare och avdelningschefer. Med denna metod blir datan beroende 
av dessa personers kunskap om systemet. Det hade däremot inte varit realistiskt med avseende 
på tidsplanen om författarna skulle basera all kvalitativ information om systemet på, till exempel, 
observationer.  

6.3.2 Dataanalys 

Data har analyserats med händelsestyrd simulering och flermålsoptimering med SCORE-
metoden.  Dessa metoder har gett möjligheter att djupt analysera den insamlade datan och 
möjliga förbättringar till systemet. Författarna hade viss tidigare erfarenheter med FACTS 
analyzer. Arbetet har dock krävt utökade kunskaper. Dessa har samlats från experimenterande, 
FACTS egen handbok samt möten med ämnesgranskaren.  
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7 Slutsatser  

Detta avsnitt drar slutsatser baserat på rapportens huvudkapitel, resultat, analys och diskussion. 
Avsnittet diskuterar också potentiellt fortsatt arbete som skulle kunna utföras. 

7.1 Slutsatser frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka ett produktionssystem med produktionslinor, hög 
produkt variation och låg produktions volym för att få en överblick över flaskhalsar och deras 
orsaker och potentiella lösningar för dessa. Med hjälp av FACTS analyzer och dess inbyggda 
funktioner har både flaskhalsarna pekats ut och förbättringsmetoder har tagits fram och testats i 
simuleringen. Teorier som inte har fungerat har också testats och undersökts varför de 
misslyckades. 
 
För att besvara studiens första frågeställning (Vad eller vilka är flaskhalsarna?), användes 
datorprogrammet FACTS analyzer. FACTS är ett simuleringsprogram som används för att 
simulera produktionssystem. Processtider och flöden togs fram för att bygga upp en modell som 
kunde simulera produktionssystemet. Med hjälp av FACTS modellen kunde systemet simuleras 
under ett helt år på bara ett par sekunder. Det upptäcktes att systemet hade två flaskhalsar, en 
station i svetsavdelningen (som i företaget går under namnet Twisted sisters) och måleriet. Som 
ses i figur 10 skiftar flaskhalsarna mellan många olika stationer. Det betyder att det går att dra 
slutsatsen att kapaciteten i produktionssystemet i nuläget är mycket välbalanserad. Detta 
behöver däremot inte betyda att flödet är välbalanserat. 
 
För den andra frågeställningen (Vilka förbättringsförslag kan tillämpas för att förbättra flödet i 
produktionssystemet?) användes en funktion inom FACTS som kallas SCORE optimering. SCORE 
använder en evalverande algoritm för att hitta den optimala förbättringen av modellen och med 
det produktionssystemet. Genom att låta SCORE öka kapaciteten på olika stationer och buffertar 
kunde den hitta den bästa förbättringsplanen upp till 260 producerade produkter per år. Det gick 
också att se att de stationer som är viktigast för förbättring är både flaskhalsstationen i 
svetsavdelningen och måleriavdelningen.  
 
Det gjordes också ett experiment för att ta reda på om en annan sekvens för insläppet av material 
skulle påverka throughput eller flaskhalsarnas rörelse. Produkterna jämnades ut över året baserat 
på deras processtid i flaskhalsen i svetsavdelningen. Detta experiment visade varken en ökning i 
throughput eller en minskning i flaskhalsarnas rörelse.  

7.2 Förslag på fortsatt arbete 
På grund av studiens begränsade tid finns det goda möjligheter för fortsatt arbete. En fortsatt 
studie skulle kunna undersöka hur implementationerna av förbättringarna skulle kunna se ut. Den 
skulle också kunna studera varje avdelning i mer detalj för att få en bättre bild om hur de kan 
effektiviseras. Måleriet var också en del av fabriken som skulle behövas undersökas med mer 
noggrannhet. Denna studie valde, på grund av tidsbegränsningar, att endast samla tillräckligt med 
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data för att skapa modellen och dra slutsatser. Det skulle också kunna vara att undersöka hur 
implementationen av, till exempel, kanban system skulle hjälpa och effektivisera produktionen.  
 
Eftersom simuleringen endast studerade båtarna producerade under 2020-2021 skulle det kunna 
vara intressant att undersöka hur modellen ser ut med produktionen av senare år. Studien skulle 
också kunna återskapas efter att kapacitetsökningarna har implementerats för att identifiera nya 
problem som inte kunde ses från nutiden.  
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Bilagor 

Bilaga 1: processtider mellanskrov 
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Bilaga 2: Processtider småskrov 
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Bilaga 3: Processtider storaskrov 
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Bilaga 4: Processtider akterpartier 

 


