
 
 
 
2003:M014 
 
 
 

 
 
 

 

EXAMENSARBETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metod för optimering och effektivisering 
av sekvensflöden 
Saab Automobile AB 

 
 
 

Henrik Tärnqvist & Niklas Engdahl 
 

2003-04-08

 

Högskolan Trollhättan/Uddevalla 
institutionen för teknik 

Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99 

E-post: teknik@htu.se 



 

 i 

EXAMENSARBETE 
 
 

Metod för optimering och effektivisering 
av sekvensflöden  
Saab Automobile AB 

 
 

Sammanfattning 

I denna rapport analyseras simulering som metod för att utreda hur olika processer och tider 
samverkar i ett sekvensflöde från det att material anländer till godsmottagningen tills dess att 
tomemballage lämnar SAAB.  Syftet med projektet är att lämna förslag på en metod för att 
kunna optimera och effektivisera sekvensflödena på Saab Automobile AB i Trollhättan. P.g.a. 
projektets omfattning och tidsomfång måste projektet begränsas till att utvärdera ett fåtal 
alternativa simuleringsprogramvaror för att analysera flöden. 

Ett antal simuleringsverktyg och tillvägagångssätt studeras och ur dessa görs ett urval. Det 
utvalda tillvägagångssättet består av fyra steg: ”Definiera problemet”, ”Bygg och testa 
modellen”, ”Experimentera” och ”Slutför & implementera projektet”. En modell av 
sekvensflödet mellan godsmottagningen vid norra porten och monteringslinan för 
instrumentpanel Saab 93 skapas enligt beskrivet tillvägagångssätt i simuleringsprogrammet 
QUEST. Modellen kan inte till fullo jämföras med verkligheten, men den är tillräckligt realistisk 
för att experiment ska kunna utföras, då endast ändringsexperiment utförs. Experiment utförs 
på hastigheten på dragtrucken, enhetslasten i sekvensvagnarna och antal vagnar som kan 
köras ut på samma gång. 

När en grundmodell skapats är det förhållandevis enkelt att laborera och ändra i den, vilket 
gör det möjligt att studera flödet och utfallet vid olika förhållanden. Om tider minskas så 
uppnås ett mer kostnadseffektivt transportflöde. Med avseende på detta kan simulering 
rekommenderas vid optimering och effektivisering av sekvensflöden. 
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DISSERTATION 
 
 

Method when improving and optimizing 
sequential flows  
Saab Automobile AB 

 
 

Summary 

In this report it is analysed if simulation could be a suitable method to investigate how 
processes and times in a sequential flow, from the point when material arrives to the point 
when empty trolleys leaves SAAB, work together. The purpose of this project is to hand over 
a proposition with a method to improve and optimize sequential flows on Saab Automobile 
AB in Trollhättan. Due to the projects extent and time schedule the project must be restricted 
to evaluate a couple alternative simulation programs to analyse material flow.  

A couple of simulation programs and courses of action will be studied and a choice is made. 
The chosen course of action consists of four steps: “Problem definition”, “Model building and 
testing”, “Experimentation” and “Project completion and implementation”. A model of the 
sequential flow between material arrival by the north gate and assembly line for the instrument 
panel Saab 93 is created in the simulation program QUEST according to described courses of 
action. The model can not be fully compared to the real flow, but it is realistic enough for 
experiments to be carried out. Experiment factors are, speed on the trolley puller, trolley unit 
load and the number of trolleys that can be handled at the same time. 

When the basic model is created, it is relatively simple to change the parameters in the model, 
which make it possible to study the flow and the result with different conditions. If times are 
reduced a more cost effective flow is achieved. With consideration to this, simulation is 
recommended when improving and optimizing sequential flows.    
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Förord 
Då kostnadseffektiv tillverkning alltid eftersträvas har i denna rapport tagits fram en metod för 
optimering och effektivisering av sekvensflöden.  

 

Vi vill tacka: 

David Åqvist, SAAB, för gedigen genomgång och uppföljning av rapportstruktur. 

Fredrik Danielsson, HTU, för handledning i QUEST.   

Kjell Hurtig, HTU, för överseende av fatala misstag med hårdvarulås. 

Kjell Lövqvist, SAAB, för information om layouten på SAAB. 

Monica Isberg, HTU, för handledning, åsikter och kontroll av rapport.  

Magnus Johansson, SAAB, för nödvändig truckdata och körtider m.m. 
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Symbolförteckning 
 

AGV  Automatic Guided Vehicle. (Självgående slingstyrd truck). 

Dec_Point En punkt på en truckslinga där en fördefinierad händelse/uppgift 
ska utföras. 

Plockartiklar Mindre artiklar som kommer in löst i lådor och som sedan 
placeras i materialställ vid linan.  

Sekvens Sekvens är en synonym till ordningsföljd. Det innebär att artiklar, 
t.ex. backspeglar med olika färg, är sorterade på ett sådant sätt 
att första artikeln ska passa på första bilen, andra artikeln på 
andra bilen osv. Rätt sak kommer i rätt mängd i rätt tid. 

Sink Objekt där material lämnar simuleringsmodellen.  

Skärmdump Genom att trycka på knappen ”Print screen” fås en bild av det 
som visas på skärmen. 

Source Källan i en simulering där allt material kommer in. 

Takttid Hastighet på monteringslinan. 

Vagnståg Serie vagnar som kopplas till en dragtruck. 

Warm-up- time Tidsåtgång för att stabilisera ett flöde i en simulering. 
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1 Inledning 
Denna rapport utgör resultatet av ett examensarbete utfört på Saab Automobile AB i 
Trollhättan under våren 2003. Examensarbetet omfattar 10 poäng på C-nivå och utgör en del 
av maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, med inriktning mot 
produktion, 120 poäng. 

1.1 Bakgrund 

På SAAB finns en osäkerhet huruvida de olika materialflödena som kommer i sekvens är 
upplagda på det mest tids-, och transportmässigt effektivaste sättet. Projektgruppen ska hitta 
en metod för att utreda hur olika processer och tider samverkar i ett sekvensflöde från det att 
material anländer till godsmottagningen tills dess att tomemballage lämnar SAAB. Genom att 
optimera och effektivisera sekvensflödet, kan körtiderna för dragtrucken minskas och tid för 
fler arbetsuppgifter erhålls. 

1.2 Problembeskrivning 

På vilket sätt samverkar olika processer och tider i ett sekvensflöde från det att material 
anländer till godsmottagningen tills dess att tomemballage lämnar SAAB? 

1.3 Syfte och mål 

Syfte: 

Syftet med projektet är att lämna förslag på en metod för att kunna optimera och effektivisera 
sekvensflödena på Saab Automobile AB i Trollhättan. 

Mål: 

Målet med projektet är att hitta en lämplig metod för att studera hur olika processer och tider 
samverkar samt analysera ett flöde med hjälp av denna metod.   

1.4 Avgränsningar 

P.g.a. projektets omfattning och tidsomfång måste projektet begränsas till att: 

• Utvärdera ett fåtal alternativa simuleringsprogramvaror för att analysera flöden.  

• Analysera endast ett sekvensflöde på SAAB.    
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2 Företagspresentation 
Saab Automobile AB, som är helt ägt av General Motors, är en biltillverkare lokaliserad 
Trollhättan, Sverige. Företaget har ca 10 000 anställda runt om i värden. Press-, kaross- och 
målerifabrikerna samt slutmontering, ligger i Trollhättan. Där finns också avdelning för teknisk 
utveckling. 

Företaget SAAB, Svenska Aeroplan Aktiebolaget, grundades 1937. 1945 fattades beslut om 
att bygga bilar och 1947 presenterades den första modellen i Linköping. 1949 började 
serietillverkningen av bilar i Trollhättan. 1950 exporterades bilar för första gången bilar till de 
skandinaviska grannländerna. 1976 visade Saab upp sin första turbomotor. 15 december, 
1989 meddelade General Motors att de tänkte köpa 50 % av Saab Scanias 
personbilstillverkning och 15 mars, 1990 bildades Saab Automobile AB. 1997 firade SAAB 
sitt 50-års jubileum och nya SAAB 95 presenterades. År 2000 övertog General Motors hela 
ägandet av Saab Automobile AB.  2002 började nya 93 Sport sedan att tillverkas vilken delar 
bottenplatta med koncernsyskonet Opel Vectra.  

 

Denna information har hämtats från SAAB:s svenska internetsida. 
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3 Metod 

3.1 Uppdelning i projektet 

Projektet är uppdelat i två delar. 

• Första delen består i att samla in och analysera fakta om olika simuleringsprogram och 
hitta en metod för att svara på frågeställningen i problembeskrivningen. 

• Andra delen består av en fallstudie där den framtagna metoden används på ett 
sekvensflöde för att svara på frågeställningen i problembeskrivningen. 

3.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten, frånvaron av slumpmässiga mätfel, och validiteten, frånvaron av systematiska 
mätfel, kan fås fram med hjälp av fyra test (Yin 1994 sid. 33). 

• Logisk validitet (Construct validity): Egna tolkningar av resultat (t.ex. mätvärden) 
måste vara objektiva och logiskt uppbyggda. För att få en korrekt datainsamling bör 
olika källor användas (Yin 1994) och låta de studerande personerna/företagen 
kommentera de tolkningar som gjorts av situationen. 

• Inre validitet (Internal validity): Kontroll av alla påverkande faktorer och samband är 
ett måste, om så inte är fallet kan resultatet bli missvisande. Man ska vara noggrann i 
sina analyser, inte dra några egna slutsatser utan enbart ge objektiva analyser.  

• Generalitet (External validity): Generalitet benämns även yttre validitet och det innebär 
att resultatet ska vara överförbart i någon form till andra fallstudier, dvs. viss form av 
generalisering. En fallstudie är absolut generell då resultatet är helt överförbart till andra 
fallstudier. För att konstatera detta måste flera fallstudier göras med motsvarande 
resultat. På grund av tidsbrist har vi dock inte möjlighet att genomföra flera fallstudier, 
varför vår uppsats inte kan generaliseras. 

• Reliabilitet (Reliability): Står för i vilken utsträckning man verkligen mäter det man 
avser att mäta (Paulsson 1999). Vid bra Reliabilitet kan undersökningen upprepas 
med samma resultat. För detta krävs att alla steg dokumenteras noggrant det är även 
viktigt att dokumentera externa händelser som kan påverka undersökningen, t.ex. 
Pågående löneförhandlingar (Norén 1990). 

Ovanstående fyra punkter bör genomsyra alla resultat för att resultatet ska kunna anses vara 
realistiskt. 
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3.3 Studiens design 

Det finns fem punkter i en studies design som är speciellt viktiga (Yin 1994): 

• Frågeställning 

• Frågeställningens arbetshypotes 

• Analysenhet 

• Koppling fakta- arbetshypotes och kriterier för resultattolkning 

• Genomförande av datainsamling 

3.3.1 Frågeställning 

Vilken är det bäst lämpade metoden för att studera hur processer och tider samverkar i ett 
sekvensflöde? 

3.3.2 Frågeställningens arbetshypotes 

En arbetshypotes är vad resultatet tros komma att bli innan faktainsamlandet startat. 
Förhoppningen är att simulering är en användbar metod vid optimering och effektivisering av 
sekvensflöden på SAAB. 

3.3.3 Analysenhet 

Vad eller vem är det som skall studeras (Yin, 1994)? Det är viktigt att veta exakt vad det är 
som ska studeras eftersom olika analysenheter kräver olika inriktningar. I detta fall är 
analysenheten att studera samverkan mellan olika processer och tider i det studerande 
sekvensflödet. 

3.3.4 Koppling fakta- arbetshypotes och kriterier för resultattolkning 

Den fakta som samlades in var information om de olika simulerings-programmen och hur 
dessa kunnde svara på frågeställningen i problembeskrivningen. Detta jämfördes med den 
arbetshypotes som fanns, d.v.s. att simulering är en hållbar metod. All fakta måste dock 
analyseras objektivt och förutsättningslöst för att få fram ett riktigt resultat. 

3.3.5 Genomförande av datainsamling 

Informationen hämtades till en början från bibliotekets databaser och även i viss mån Internet. 
Först togs ett större antal simuleringsverktyg fram i en förstudie för att kunna svara på 
problembeskrivningen. Ett mindre antal valdes ut, för att en fördjupad studie skulle kunna 
utföras på dessa.  
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4 Förstudier 
Ett antal simuleringsverktyg och tillvägagångssätt studerades och ur dessa gjordes ett urval. En 
fördjupad studie utfördes på detta urval som sedan kom att ligga till grund för fallstudien.  

4.1 Generellt om simulering 

Ur Nationalencyklopedin kan följande beskrivning hämtas:  

Simulering  

1. att representera ett system med ett annat i avsikt att studera dess dynamiska uppförande 
eller för att under laboratorieförhållanden träna behärskandet av systemet  

2. Medveten efterhärmning av sjukdomssymptom gjord i uppenbart vinstsyfte. 

 

Punkt 2 är inte viktig i detta sammanhang utan enbart punkt 1, simulering av ett ”system”. 
Simulering gör det möjligt att bygga, köra och analysera komplexa system. Med hjälp av 
denna metod finns möjlighet att testa resultatet av hypoteser och ändringar utan att egentligen 
behöva utföra dem. Det är också ett användbart verktyg för att få en bättre förståelse för hur 
en process är uppbyggd och hur den kan förbättras. 

Själva modellen är alltid en förenklad avbildning av det verkliga systemet. Hur modellen är 
konstruerad bestäms alltså både av hur syftet definieras och av vilken kunskap som finns om 
systemet. En modell är därför aldrig ”sann” eller ”korrekt”. Den ska bara vara nog bra för det 
definierade syftet! (Bengt Sandblad) Den ger en beskrivning av hur ett system/en process 
uppträder. En modell byggs för att efterlikna ett system och sedan utförs det experiment på 
den allt eftersom den utvecklas med tiden (Imagine That!). ”SISO” är ett uttryck som stämmer 
mycket bra, ”Shit In Shit Out”. Om felaktig data eller data som inte stämmer med verkligheten 
matas in, kommer inte resultatet från simuleringen att stämma med verkligheten. Med andra 
ord, ju högre noggrannheten är när data matas in och ju mer hänsyn som tas till alla inblandade 
pararmetrar, ju mer exakt resultat kommer att fås. 

4.2 Tillvägagångssätt vid simulering 

För att kunna utföra en simulering på ett riktigt sätt krävs en bra struktur. Nedan tas ett antal 
sådana modeller upp. 
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Lennart Ljung och Torkel Glad beskriver i boken Modellbygge och Simulering (1991, s.337) 
en modell för möjligt tillvägagångssätt för modellvalideringsprocedur vid simulering (se Fig. 
4.2.1). 

 

 

I boken Simulering (1987, s.48) ger Lennart Råde sin förenklade tolkning för hur en studie 
med simulering som verktyg ska utföras. (se Fig. 4.2.2).  

 

 

Strukturering av 
systemet 

Approximationer 
och förenklingar 

Parameter-
anpassning 

Modell 

Test av validiteten 

Modellbygge/ 
Identifiering 

Mätdata 

Fig. 4.2.1 Lennart Ljung och Torkel Glad´s beskrivning av tillvägagångssätt 

Konstruera simuleringsmodell 

Ange bakgrundsdata 

Verkställ simulering 

Validering 

Slutsatser 

Förbättra 
simuleringsmodellen 

Fig. 4.2.2 Lennart Råde´s beskrivning av tillvägagångssätt 



 Metod för optimering och effektivisering av sekvensflöden 
 

 7 

Averill M. Law och W. David Kelton tar in sin bok Simulation Modeling & Analysis (1991, 
s.107) upp ytterligare en modell för arbetsgång vid simulering. (se Fig. 4.2.3)  

 

Formulera problemet 
och planera studien 

Samla data och definiera 
modellen 

Valid 
? 

Bygg modellen och verifiera 

Testkör 

Valid 
? 

Strukturera upp 
experimenten 

Utför experiment 

Analysera utdata 

Dokumentera, presentera och 
implementera resultaten 

Fig. 4.2.3 Averill M. Law och W. David Kelton´s beskrivning av tillvägagångssätt 

Yes 

Yes 

No 

No 
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En fjärde variant tar Stewart Robinson upp i sin bok Successful Simulation (1994, s.29) (se 
Fig. 4.2.4). De stegen som beskrivs i modellen är uppdelade i mindre steg och alla dessa är 
beskrivna på detaljerat sätt. 

 

4.3 Simuleringsprogram 

Under förstudien undersöktes många olika simuleringsprogram. Flera av dessa var dock 
anpassade för t.ex. robotsimulering på cellnivå, flödessimulering, företagsekonomisk 
simulering, föråldring av material, framtida vädersituationer, tromber m.m. Dock var det inte 
intressant med väderleksrapporter eller liknande i detta fall utan bara flödessimulering, vilket 
ledde till att all varianter som inte var anpassade för flödessimulering kunde sorteras bort. 
Exempel på sådana program är IGRIP, Robcad, Robotstudio m.fl. Av de program som togs 
upp var det bara följande som passade för uppgiften: 

• Automod (se Bilaga B) 

• Enterprise Dynamics (se Bilaga A) 

• Extend (se Bilaga C, Bilaga E)  

• Montecarlo simulering  

• Quest (se Bilaga D) 

Definiera problemet 

Bygg och testa modellen 

Experimentera 

Slutför och implementera projektet 

Fig. 4.2.4 Stewart Robinson´s beskrivning av tillvägagångssätt 
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4.3.1 Automod 

Automod är ett moduluppbyggt 3D simuleringsverktyg där grundpaketet består av själva 
beräkningsprocessorn plus två valfria moduler. Det finns för närvarande totalt 14 olika 
moduler att välja på och vilka av dessa som väljs ut beror på vad som ska studeras. Exempel 
på sådana moduler är: 

• Kinematics: Den här modulen gör det möjligt att animera robotar och annan utrustning 
som innehåller rörliga delar. 

• Autoview: Används till att skapa animationer och filmer av produktionen i den byggda 
modellen. På detta sätt kan mycket stora modeller visas på ett smidigt och resurssnålt 
sätt. 

• Autostat: Ger bl.a. möjlighet att få en grafisk bild av de resultat och slutvärden som 
önskas analyseras och att avgöra hur lång ”warm-up”-tid som behövs. 

(Brooks Automation:s internetsida, Informationsblad Automod från Xdin AB) 

4.3.2  Enterprise Dynamics 

Denna programvara finns i ett grundutförande och två olika specialutförande. Grundutförandet, 
Developer Suite, innehåller de mest grundläggande atomerna och funktionerna medan de 
andra är anpassade för logistik, Logistics Suite, och flygplatser, Airport Suite.  

• Airport suite är utvecklad för flöden typiska för flygplatser t.ex. för bagage hantering 
och hur passagerare rör sig i terminalen m.m. 

• Logistics suite är anpassad till logistiska flöden såsom materialhantering, 
conveyorsystem och tillverkningsprocesser. 

(Enterprise Dynamics internetsida, Rationalia AB:s internetsida) 

4.3.3 Extend 

Extend finns i ett grundutförande och tre, i ökande steg, mer avancerade varianter. För att 
kunna simulera händelsestyrda flöden, som är det intressanta i det här fallet,  krävs minst det 
näst enklaste varianten, och för att kunna använda 3D krävs den mest avancerade. Med den 
senare varianten får systemet också en stor bredd och kan täcka in många andra områden 
såsom finansiella simuleringar och importering av CAD modeller.  

(Imagine That!:s internetsida) 

4.3.4 Montecarlo 

Montecarlo är en metod som enbart bygger på inmatningar av värden i tabeller och formler, 
vilket med fördel kan utföras i till exempel Excel. Detta fungerar utmärkt vid enkla simuleringar 
men är uteslutet vid större och mer komplexa fall då det lätt blir väldigt rörigt. Visualisering 
sker genom siffror, tabeller och diagram, vilka kan vara svårtolkade för den oinvigde.  
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På Quicknet ges en definition av MonteCarlo-simulering: ”MonteCarlo simulering innebär i 
grunden att alla parametrars distribution och deras beroende av varandra definieras och 
utnyttjas till att simulera hela parameterrymden, naturligtvis m.a.p. specificerade data hos 
konstruktionen”. 

4.3.5 Quest  

Quest är ett tidsdiskret, objektbaserat system för simulering i 3D. Detta program är 
konstruerat för att kunna modellera, experimentera och analysera fabrikslayouter och 
processflöden. Det är möjligt att t.ex. importera CAD-modeller, robotceller från IGRIP osv. I 
grundpaketet ingår allt utom en påbyggnadsdel som heter OptQuest. Denna används för att 
optimera flöden med avseende på kostnad, effektivitet, lagerutrymme och så vidare.  

(Delmia:s internetsida, Delfoi:s internetsida) 
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5 Resultat förstudie 

5.1 Tillvägagångssätt vid simulering 

De modeller för tillvägagångssätt vid simulering som studerades i detta projekt beskiver i stort 
sett samma förfarande. En modell som beskriver detta förfarande på ett bra sätt är den som 
Stewart Robinsons beskriver i sin bok Successful Simulation. Den tar på ett detaljerat och 
förhållandevis enkelt sätt upp, och förklarar, varje steg i processen och därför användes denna 
i simuleingen. 

5.2 Simuleringsprogram 

Efter förstudien framgick det att Montecarlo simulering inte var en praktiskt hållbar lösning i 
det här fallet då det kan bli väldigt stora och komplexa system vid simulering av sekvensflöden. 
Dessutom kan det vara svårt, om en simulering med positivt resultat gjorts, att få 
genomslagskraft för ändringar. Detta p.g.a. att det är svårt för den oinvigde att se resultatet då 
det bara är siffror och tabeller. En bild säger mer än tusen ord. 

Resterande fyra system är mycket snarlika till deras uppbyggnad. Det finns förvisso lite 
variationer i vad som ingår från början och vad som måste köpas till. Den stora skillnaden 
ligger i hur systemen är att använda. Detta är svår att värdera eftersom det krävs aktivt arbete 
med systemen under en längre tid för att få den kunskapen.  

Av de fyra kvarvarande programmen finns det på SAAB licens för Quest och Automod. På 
grund av rådande besparingsprogram fanns inte möjligheter att implementera ett nytt system på 
företaget vilket gjorde att Enterprise Dynamics och Extend kunde uteslutas vid detta tillfälle. 
Det skulle ha varit intressant att ställa de två, på SAAB befintliga programmen, mot varandra. 
Dock så fanns inte tiden för att till fullo förstå de båda programmen, vilket är ett krav för att en 
sådan studie ska vara möjlig. Då kunskaperna hos uppsatsförfattarna var större i Quest än 
Automod kom fokus att läggas på just Quest. Detta medför dock att det verktyg som har 
valdes kanske inte är det effektivaste. 
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6 Teori 

6.1 Tillvägagångssätt vid simulering 

Stewart Robinson beskriver i sin bok Successful Simulation (1994, s.29-34) en arbetsgång för 
simulering (översatt av uppsatsförfattarna). Modellen visar att det finns fyra viktiga faser i ett 
projekt. (Se Fig. 6.1.1). 

 

 

Varje fas i ett projekt kan delas upp i mindre steg. Dessa är uppbyggda på samma logiska sätt 
som huvudmodellen och beskrivs nedan. 

Definiera problemet 

Bygg och testa modellen 

Experimentera 

Slutför och implementera projektet 

Fig. 6.1.1 Stewart Robinson ´s beskrivning av tillvägagångssätt 
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6.1.1 Definiera problemet (Fas I) 

Den första fasen är för förståelse av problemet och tänka ut en möjlig lösning. Fig. 6.1.1.1 
visar stegen i ”Fas 1” 

 

• Identifiera problemet och sätt upp mål 

Först ska problemet identifieras, t.ex. att produktionen i en fabrik ligger under uppsatt mål. 
Målen för projektet kan därefter sättas genom att fastställa vilka problem som finns och 
vad det är som eftersträvas. Exempel på mål är att öka flödeshastigheten med 10%, 
reducera väntetiden med en minut och avgöra antalet fordon som krävs för detta. 

 

• Definiera experimentella faktorer och hur dessa ska rapporteras. 

För att nå målet måste lämpliga data och parametrar ändras och simuleringsexperiment 
utföras. För att förbättra kapaciteten i en fabrik kan t.ex. antalet pallar, storlek på buffertar 
och produktionsscheman ändras. I detta steget identifieras relevant data eller 
experimentella faktorer.  

Trovärdigheten i ett experiment utvärderas genom att värden från en eller flera 
testkörningar visas i både tabellform och grafiskt format. Denna information syftar till att 
visa när målen har nåtts. 

 

Identifiera problemet och sätt upp mål 

Definiera experimentella faktorer och hur 
dessa ska rapporteras 

Bestäm omfattningen och djupet på modellen 

Samla in och analysera data 

Gör en projektbeskrivning 

Fig. 6.1.1.1 Definiera problemet 
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• Bestäm omfattningen och djupet på modellen 

Vilka detaljer ska vara med i modellen och vilka ska uteslutas? Omfattningen innefattar 
bredden på modellen och vilka beståndsdelar som representeras. Djupet redogör för hur 
detaljerat beståndsdelarna ska beskrivas. I den utsträckning det inte inverkar på resultatets 
trovärdighet ska minimalt antal detaljer inkluderas i modellen.  

 

• Samla in och analysera data 

När omfattningen och djupet på modellen är definierat, fås en uppfattning över vilka data 
som är nödvändiga. Dessa data finns antingen omedelbart tillgänglig eller måste samlas in. 
Viss data kan inte samlas in utan måste uppskattas. Annan data behöver analyseras för att 
t.ex. hitta en lämplig fördelning på reparationstid för en maskin. Insamling och analysering 
av data kan ta lång tid och därför utförs de ofta parallellt med andra steg i modelleringen. 

 

• Gör en projektbeskrivning 

En skriven, eller ibland muntlig, beskrivning garanterar att problemet är riktigt uppfattat, 
målen är överenskomna och tillvägagångssättet är korrekt. Tillförlitligheten ska fastställas 
innan andra fasen i projektet påbörjas. 

6.1.2 Bygg och testa modellen (Fas II) 

Modellen är byggd och testad för att säkerhetsställa att det är en korrekt representation av 
verkligheten. Denna fas kan brytas ner i tre steg som visas i Fig. 6.1.2.1. 

 

 

Strukturera upp modellen 

Bygg modellen: 
- Programmera 
- Dokumentera 
- Verifiera 

Validera modellen 

Fig. 6.1.2.1 Bygg och testa modellen 



 Metod för optimering och effektivisering av sekvensflöden 
 

 15 

• Strukturera upp modellen 

Före modellen byggs upp i datorn ska strukturen arbetas fram på t.ex. papper. Detta steg 
garanterar att det bästa tillvägagångssättet för modellen hittas före simuleringsprogrammet 
används. Det ger också användbar dokumentation när modellen väl är byggd. 

 

• Bygg modellen 

Modellen byggs med simuleringsprogrammet. Denna process består av tre steg: 

- Programmering, bygg upp modellen i datorn. 

- Dokumentering, förklara modellens struktur med hjälp av programmets 
hjälpmedel och andra tekniker. 

- Verifiering, garanterar att programmeringen är korrekt.  

Varje aktivitet utförs i små steg, d.v.s. modellen byggs och förbättras stegvis. 

 

• Validera modellen 

Är modellen riktig? Är resultaten realistiska? Är det möjligt att nå projektets mål? Är 
modellen trovärdig? Alla dessa frågor är ställda under valideringen. Validiteten måste 
säkerhetsställas före experimentfasen kan påbörjas. 

6.1.3 Experimentera (Fas III) 

Fig. 6.1.3.1 visar experimentfasen för projektet. Föreslagen metod för att nå projektets mål 
testas och resultatet analyseras. Under denna analys föds ofta nya idéer och ytterligare 
experiment utförs. 

 

 

Utför experiment 
- Fastställ ”warm-up” och 

simuleringstid 
- Välj ut experiment 

Analysera resultaten och 
dra slutsatser 

Fig. 6.1.3.1 Experimentera 



 Metod för optimering och effektivisering av sekvensflöden 
 

 16 

• Utför experiment 

För att få riktiga resultat körs normalt modellen en viss tid innan statistik samlas. Den här 
”warm-up”-tiden måste bestämmas, likaså längden och antal körningar på experimentet. 

Vilka experiment skall utföras? Det kan finnas ett stort antal av potentiella varianter men 
tiden gör det inte möjligt att testa alla dessa. Med hjälp av en experimentell plan väljs vissa 
varianter ut, resultaten analyseras och slutsatser angående förhållandet mellan dessa 
resultat och andra kombinationer dras. 

 

• Analysera resultaten och dra slutsatser 

Resultatet av simuleringsexperimentet analyseras. Syftet är att se om målen för projektet 
har nåtts, och om så är fallet, till vilken grad de har uppnåtts. Utifrån denna analys dras 
slutsatser och rekommendationer kan göras. 

6.1.4 Slutför och implementera projektet (Fas IV) 

För att projektet ska bli klart måste resultatet rapporteras och rekommendationerna införas. 
Det är också användbart att rapportera om lyckade och misslyckade försök i studien innan 
ytterligare simuleringar utförs. Denna sista fas visas i Fig. 6.1.4.1. 

 

 

• Rapportering av resultaten 

Resultaten kan rapporteras antingen muntligt eller i en skriven rapport. Det spelar ingen roll 
vilken metod som används, det viktigaste är att resultaten är rapporterade och att 
slutsatser och rekommendationer blir kända. 

 

• Införande av rekommendationer 

Rapportering av resultaten 

Införande av rekommendationer Slutför dokumentationen 

Projektgranskning 

Utför ytterligare simuleringar 

Fig.6.1.4.1 Slutför och implementera projektet 



 Metod för optimering och effektivisering av sekvensflöden 
 

 17 

Om rekommendationerna är ignorerade har projektet troligtvis varit ett slöseri med tid och 
resurser. För att studien ska vara lyckad måste de framtagna rekommendationerna 
omsättas i praktiken.  

 

• Slutför dokumentationen 

Under projektets gång skapas många olika dokument. Dessa ska slutföras och göras lätt 
tillgängliga för framtida bruk. Modellen kan då lätt återanvändas. Dokumentationen 
fungerar också som hjälpinformation vid projektgranskning. 

 

• Projektgranskning 

Det är användbart att granska hur lyckat projektet har varit. En diskussion bör tas upp 
angående vad som vad som var bra, vad som kunde ha gjorts bättre och hur det kan 
göras bättre nästa gång. Syftet med en sådan diskussion är att sträva efter förbättring 
genom att identifiera specifika åtgärder för att göra detta möjligt. 

 

• Utför ytterligare simuleringar 

Ibland uppdagas nya frågeställningar som ett direkt resultat från tidigare simuleringar. T.ex. 
en modell som är byggd för att studera planeringen i en fabrik, visar brister i flödet. Vidare 
studier utförs sedan för att betrakta dessa brister mer detaljerat. I andra fall hålls modellen 
ständigt uppdaterad mot den verkliga fabriken för att kunna möjliggöra vidare analyser då 
detta anses nödvändigt. Alternativt kan ett nytt problem angripas till följd av ett slutfört, 
lyckat projekt. 

 

6.2 Simuleringsprogram QUEST 

QUEST (Queing Event Simulation Tool) är ett simuleringsprogram med 3D-visualisering för 
flödessimulering baserat på CAD-geometri. Programtillverkaren, Delmia Corporation, har 
också utvecklat IGRIP (robotsimulering) och ERGOsim (Ergonomi analyser). De har gjort det 
möjligt att t.ex. importera robotceller från IGRIP till QUEST och på så sätt få en mer 
detaljerad approximation av verkligheten. 

Det finns möjlighet att simulera transportband, arbetare, AGV-robotar, kinematik, 
automatiserat höglager m.m. Möjlighet finns att definiera egna processer genom att 
programmera i QUEST:s egna programspråk SCL (Simulation Control Language). Det är 
t.ex. möjligt att ändra beteende på de olika byggstenarna i modellen och bestämma hur 
kommunikationen mellan de olika blocken ska ske. 
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QUEST kan hantera både diskreta och kontinuerliga simuleringar. Skillnaden mellan dessa är 
hur tiden hanteras. I en kontinuerlig simulering finns alla tidpunkter, t.ex.  
y = 2,5 * t, där t kan anta alla värden. I en diskret simulering av y = 2,5 * t kan t bara anta 
fasta värden, t.ex. 1,2,3,4,…,n. 

Det finns en påbyggnad som heter OptQUEST. Denna används för att optimera flöden med 
avseende på kostnad, effektivitet, lagerutrymme och så vidare.  

Enligt Kjell Hurtig på HTU finns det också användare som utnyttjar systemet för att planera 
skalenliga fabrikslayouter. 
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7 Fallstudien  

7.1 Studerat flöde 

Det flöde som valts att studeras är det sekvenserade materialflödet mellan godsmottagningen 
vid norra porten och monteringslinan för instrumentpanelen till Saab 93. Detta flöde är 
uppbyggt av tre slingor som betjänas av en dragtruck. I slinga 1 körs ventilationshus och 
pedalställ ut, i slinga 2 körs instrumentnät och instrumentpanel ut och i slinga 3 körs 
handskfack och instrument (hastighetsmätare m.m.) ut. Före material körs ut måste dock 
tomvagnar från respektive förbrukningsplats hämtas. 

7.2 Definiera problemet 

• Identifiera problemet och sätt upp mål 

Då fallstudien var en del av projektet identifierades problemet redan i 
projektbeskrivningen innan projektet startades. Denna problembeskrivning finns att läsa i 
kapitel 1.2 och målen återfinns i kapitel 1.3 (se nedan). 

Problembeskrivning: 

På vilket sätt samverkar olika processer och tider i ett sekvensflöde från 
det att material anländer till godsmottagningen tills dess att tomemballage 
lämnar SAAB? 

Mål: 

Målet med projektet är att hitta en lämplig metod för att studera hur olika 
processer och tider samverkar samt analysera ett flöde med hjälp av detta 
verktyg. 

 

• Definiera experimentella faktorer och hur dessa ska rapporteras 

När ett simuleringsprojekt utförs måste de viktigaste parametrarna, de parametrar som har 
störst inverkan på resultatet, identifieras (Alltså de som krävs för att kunna utföra 
simuleringen på ett trovärdigt sätt). Ur dessa väljs de experimentella parametrarna ut. 
Dessa parametrar är: 

- Antal vagnar, olika vagn/artikelkombinationer 

- Truckhastighet 

- Hastigheten på monteringslinan 

Skärmdumpar togs på statistikrutan för trucken. Där kan bl.a. utnyttjandegrad, körd 
sträcka, antal körda vagnar av olika slag, tider utläsas. 

• Bestäm omfattningen och djupet på modellen 
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Modellen gjordes mycket enkel då projektet var förhållandevis litet. Monteringslinan 
modellerades inte upp och simuleringen kom endast att omfatta en sekvensslinga där 
instrumentpanel till Saab 93 monteras ihop. 

Modellen kom att vara en grund för att testa hur olika samband förändras då tider och 
processer ändras, inte en optimering av en specifik slinga. Det var därför inte nödvändigt 
att modellen stämde till 100 % mot verkligheten. Den var dock tvungen att ha en viss grad 
av verklighetsanknytning. 

• Samla in och analysera data 

Se bilaga F och bilaga G 

• Gör en projektbeskrivning 

Då simuleringen var en del av projektet gjordes en beskrivning på detta innan projektet 
startades upp. 

7.3 Bygg och testa modellen 

• Strukturera upp och bygg modellen 

Grunden i modellen var en layout, gjord i AutoCAD (se bilaga H), över norra 
godsmottagningen och monteringslinan för instrumentpanel till Saab 93. Denna lades som 
golv för att få skalenlig bild av verkligheten. 

Truckens transportvägar bestämdes genom att lägga ut körslingor i truckgångarna där 
materialet transporteras. På denna slinga lades sedan dec_points in där material lämnas 
och hämtas vid varje förbrukningsplats, samt vid platsen för på- och avkoppling av 
vagnståg vid godsmottagningen. 

Vid varje förbrukningsplats placerades en maskin som skulle symbolisera arbetsmomentet 
vid förbrukningsplatsen. Före och efter varje maskin placerades en buffert. (Se bild 7.3.1) 
Dessa hade som uppgift att se till att maskinen alltid kunde lämna ut material och plocka in 
material, under förutsättning att det fanns material på in-bufferten, utan att produktionen 
behövde stoppas.  
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Bild 7.3.1 Skärmdump från QUEST med förklarande text. 

Materialet matades in i flödet med hjälp av sex source:er, en för varje artikeltyp. 
Materialet visades i form av paletter, där en palett motsvarade 12 artiklar. 

Flödet delades in i tre olika slingor med två förbrukningsplatser i varje slinga. (Se bilaga F) 

För att trucken skulle veta vad den skulle göra med materialet den fick, skapades 
kopplingar mellan de olika paletterna och beslutspunkterna (dec_point). T.ex.:  

Från dec_point_1 ska artikel_A transporteras till dec_point_2. 

Slutligen fördes alla tider och hastigheter in i modellen, dvs. hur snabbt trucken ska färdas i 
olika situationer, hur lång takttiden på linan är, hur ofta materialet kommer in i flödet osv. 
(Se bilaga G)  

Simuleringen kördes en tid som i verkligheten skulle motsvara 17 timmar. I den tiden ingår 
1 timme warmup-tid. 

 

Dec_point 

Buffert 

Maskin 

Truckens transportväg 

Paletter 

Truck 
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• Validera modellen 

Modellen kunde inte till fullo jämföras med verkligheten, men den var tillräckligt realistisk 
för att experiment skulle kunna utföras. Enligt Magnus Johansson på SAAB så ska 
beläggningen på trucken aldrig överstiga 80 %. Anledningen till detta är eventuella 
störningar i materialflödet så som stopp i truckgången, punktering osv. Beläggningen på 
denna truck är på SAAB beräknad till 65 %. (se bilaga G) 

Vid körning av modellen erhölls resultat enligt bild 7.3.2. Utnyttjandegraden på trucken i 
simuleringsmodellen blev ca 63,3 %. Dock har 
en vagn med tre plockartiklar inte tagits med i 
denna modell p.g.a. komplexitet och trucken i 
modellen lämnade/hämtade inte 
material/materialvagnar i samma ordningsföljd 
som i verkligheten.  

I verkligheten körs material från 
godsmottagningen, lämnas vid en 
förbrukningsplats varpå tomvagnar från nästa 
förbrukningsplats tas med tillbaka till 
godsmottagningen. Material körs sedan ut till 
denna förbrukningsplats, tomvagnar hämtas 
därefter från efterföljande förbrukningsplats osv. 

I simuleringsmodellen hämtades först samtliga 
tomvagnar, d.v.s. då trucken endast kunde 
hämta tomvagnar från två förbrukningsplatser 
per hämtning kördes den utan last från 
godsmottagningen till förbrukningsplatserna. 
När material sedan kördes ut gällde det 
omvända förhållandet dvs. trucken körde i 
tomme från förbrukningsplatserna till 
godsmottagningen. 

 

Om materialvagnen med plockartiklar hade tagits med i modellen skulle utnyttjandegraden 
av trucken ha ökat. Däremot skulle den ha minskat om trucken kördes på samma sätt som 
den gör i verkligheten, vilket är beskrivet ovan. Vid medräknade av detta hamnade 
utnyttjandegraden nära den från SAAB beräknade utnyttjandegraden på 65% d.v.s. 
modellen kan då anses vara valid.  

Denna första simulering var den mall som varje experiment utgick från. På så sätt användes 
samma grundmall för alla simuleringarna innan ändringar utfördes. 

7.4 Experiment och resultat 

Bild 7.3.2 Värden från utgångsmodellen 
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7.4.1 Experiment - Ökad hastighet på dragtruck 

Hastighet vid körning utan last ökades från 3,333 m/s till 6,667 m/s, hastighet för körning med 
last ökades från 2,222 m/s till 4,444 m/s och 
kurvhastigheten ökades från 2,0 m/s till 4,0 m/s. 

7.4.2 Resultat - Ökad hastighet på dragtruck 

Resultat utläses i bild 7.4.1.1. Ökad hastighet 
resulterade i att utnyttjandegraden av trucken 
minskade, pga. att den står stilla mer. Antal utkörda 
vagnar ändrade sig inte i de simuleringar som gjorts då 
linan går med en konstant fart. I simuleringen erhölls en 
utnyttjandegrad (Avg. Utilization) på 43,6 % då 
hastigheten ökade. Detta kan jämföras med 63,3 % 
från standardsimuleringen (se bild 7.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 7.4.1.1 Värden från experiment med ökad hastighet. 
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7.4.3 Experiment - Minskad hastighet på dragtruck 

Hastighet vid körning utan last minskade från 3,333 
m/s till 1,7 m/s, hastighet för körning med last minskade 
från 2,222 m/s till 1,5 m/s och kurvhastigheten 
minskade från 2,0 m/s till 1,4 m/s. 

7.4.4 Resultat - Minskad hastighet på dragtruck 

Resultat utläses i bild 7.4.3.1. Minskad hastighet 
resulterade i att utnyttjandegraden ökar pga. att 
trucken måste arbeta under en längre tid. Antal utkörda 
vagnar ändrade sig inte i de simuleringar som gjorts då 
linan gick med en konstant fart. Om hastigheten på 
trucken minskades för mycket hann den inte köra ut 
nytt material i den takt som det förbrukades, vilket 
ledde till att linan stannade. I simuleringen erhölls en 
utnyttjandegrad (Avg. Utilization) på 88,2 % då 
hastigheten minskades. Detta kan jämföras med 63,3 
% från standardsimuleringen (se bild 7.3.2). 

 

 

 

 

 Bild 7.4.3.1 Värden från experiment med 
minskad hastighet på dragtruck. 
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7.4.5 Experiment - Ändrad enhetslast i vagnar 

Enhetslasten på instrumentpanelsvagnarna ändrades 
från 4 artiklar till 12 artiklar vilket gjorde att en vagn 
kunde användas istället för tre. På värmehusvagnarna 
ändrades enhetslasten från 6 artiklar till 12 artiklar 
vilket gjorde att en vagn kunde användas istället för två. 

7.4.6 Resultat - Ändrad enhetslast i vagnar 

Dessa ändringar gjorde att den totala kopplingstiden 
(Busy – Unloading Time, Busy – Loading Time) 
minskades då antalet vagnar reducerades till en vagn 
per förbrukningsplats. Detta i sin tur resulterade i att 
den lediga tiden (Idle – Parked Time) ökade. 
Resultaten från simuleringen kan ses i bild 7.4.5.1. 

Dessa ändringar gjorde att utnyttjandegraden minskade 
med knappt 1,3 procentenheter mot 
standardsimuleringen (se bild 7.3.2). Antal utkörda 
vagnar ändrade sig men då simulering utförde med hjälp 
av paletter som innehöll 12 artiklar/st. ändrades inte 
antalet paletter utan bara kopplingstiden på dessa. 

 

 

 

 

 

 

(Bild 7.3.3.1) 
Bild 7.4.5.1 Värden från experiment med 
ändrad enhetslast i vagnar. 
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7.4.7 Experiment - Ändrat maximalt antal vagnar efter dragtruck 

Denna ändring gjorde att trucken körde ut material till 
tre förbrukningsplatser per utkörning istället för två, 
dvs. mer material kunde köras ut samtidigt. 
Simuleringsmodellen utnyttjade dock detta endast vid 
utkörning av material pga. att komplexiteten gjorde att 
programmering, som inte har använts vid skapandet av 
denna modell, krävdes. 

7.4.8 Resultat - Ändrat maximalt antal vagnar 
efter dragtruck 

Resultat finns att skåda i bild 7.4.7.1. Om maxantalet 
vagnar som får köras med truck ökades så minskade 
antalet transporter av material till linan och tomvagnar 
från linan. På så sätt kunde den totala körsträckan 
minskas. I detta fall, som bara inkluderade den första 
varianten med fler vagnar ut till linan, minskades 
körsträckan (Distance Travelled) med ca 4,3 km på 16 
timmar jämfört med standardsimuleringen (se bild 
7.3.2). Resultatet av detta blev att totala körtiden (Busy 
– Loaded Travel Time + Busy – Empty Travel Time) 
minskade och den lediga tiden (Idle – Parked Time) 
ökade. 

 

 
(Bild 7.3.4.1) 
Bild 7.4.7.1 Värden från experiment med 
ändrat maximalt antal vagnar efter dragtruck. 
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8 Diskussion 
Simulering är ett kraftigt verktyg för att bygga, köra och analysera komplexa system och det är 
därför ett intressant verktyg vid studier av materialflöde som t.ex ett sekvensflöde på Saab 
Automobile AB. Verktyget gör det möjligt att testa resultatet av hypoteser och ändringar utan 
att egentligen behöva utföra dem. Det är också ett användbart verktyg för att få en bättre 
förståelse för hur en process är uppbyggd och hur den kan förbättras. 

För att kunna utföra studien på ett riktigt sätt krävs en bra struktur som den Stewart 
Robinsons beskriver i sin bok Successful Simulation. Alla de strukturer som påträffades under 
förstudien beskriver i stort sett samma tillvägagångssätt. Anledningen till att just Stewarts 
struktur valdes är att den på ett detaljerat och förhållandevis enkelt sätt tar upp, och förklarar, 
varje steg i processen och därför har denna använts i fallstudien tillsammans med 
simuleringsprogrammet QUEST. 

QUEST var det simuleringsprogram som var mest tillgängligt, då det finns både på skolan och 
på Saab. Det är också det program som det fanns mest kunskap om hos uppsattsförfattarna. 
Det fanns även möjlighet att utföra fallstudien i AutoMod, som också finns på Saab, men då 
det krävs en viss grad av utbildning för att kunna hantera programmet på ett bra sätt valdes 
inte detta. 

Om kunskap inom programmering funnits kunde modellen i fallstudien ha gjorts mer 
verklighetstrogen då det finns möjlighet i Quest att mer exakt styra hur, och i vilken följd, 
händelser ska ske. I denna modell användes dock enbart kopplingar mellan olika objekt, samt 
tider och hastigheter i olika händelser. Detta gör att modellen har begränsade 
ändringsmöjligheter men är tillräckligt flexibel för att fylla syftet med projektet. Detta syftet är 
att analysera om simulering är en hållbar metod för att optimera och effektivisera 
sekvensflöden. 
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9 Slutsatser 

9.1 Analys av resultat 

Det tillvägagångssätt som valdes, beskrivet av Stewart Robinsson i sin bok Successful 
Simulation, visade sig vara enkelt att arbeta med då det är strukturerad och tydlig i sitt 
utförande.  

När en grundmodell skapats är det förhållandevis enkelt att laborera och ändra i den, vilket 
gör det möjligt att studera flödet och utfallet vid olika förhållanden. Möjlighet finns att 
importera data från t.ex. Excel. Data kan då hämtas från redan befintliga dokument. Excel kan 
även användas då utdata ska visualiseras med hjälp av listor och diagram. Om tider minskas så 
uppnås ett mer kostnadseffektivt transportflöde. Med avseende på detta kan simulering som 
metod rekommenderas vid optimering och effektivisering av sekvensflöden. 

9.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Då detta projekt endast har som syfte att lämna förslag på en metod, har en rekommendation 
till fortsatt arbete gjorts. Denna består i att strukturera upp all data för samtliga flöden av 
material till och från respektive förbrukningsplats. Konstruera och bygg sedan en stor modell, 
alternativt flertalet mindre modeller för att analysera om sekvensflödena på SAAB kan 
optimeras och effektiviseras. 
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Bilaga A 

Enterprise Dynamics 

Tillverkare: 

Incontrol Enterprise Dynamics (www.enterprisedynamics.com) 

 

Svensk kontakt: 

Rationalia AB (www.rationalia.se) 
Heidenstams gata 5 
584 37 Linköping 
Tele: 013- 172 015 
E-mail: tomas.lloyd@rationalia.se  

 

Support: 

Kan nås via telefon men i första hand e-mail.  ”Svar inom 24 timmar” support finns att tillgå 
hos Incontrol Enterprise Dynamics i Holland. För Svensk support gäller dock dagtid vardagar. 
Första året är supporten gratis då den ingår i köpet, men sedan får man betala en kostnad per 
licens för att få support och nya versioner av programvaran. 

 

Kurser och dyl.: 

Utbildning genom kurser på företaget och mer öppna/allmänna kurser finns. De erbjuder även 
fördjupningskurser på 1-2 dagar beroende på vad kunden vill fördjupa sig inom. 

Den svenska återförsäljaren (Rationalia AB) försöker också träffa sina användare 1-2 gånger 
per år. Det framgår dock inte om detta är enskilt möte eller allmänna träffar. 

 

Visualisering:  

”Vanlig” 3D och VR-teknik.  

Resultat från körda simuleringar kan visas med diagram, listor, databaser och delar av 
modeller och hela modeller. 

 

Kommunikation med andra program och databaser: 

Vid programmering används SQL, men det går också att använda egna program från t.ex. 
C++. 

Det finns möjlighet att skapa kopplingar till Office program. Detta gör att in/ut data kan 
hämtas/sparas i t.ex. Excel-filer. 
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Verktyg & påbyggnad: 

Det finns en mängd olika verktyg och påbyggnader.  

T.ex. 

E.D. CAD Wizard 

Konverterar CAD-filer i DXF format direkt till en ED-modell. 

 

E.D. Security 

Detta verktyg skyddar filer och egenutvecklad kod. Det går även att bestämma vad de olika 
användarna ska ha tillgång till. 

 

Plattform och PC-krav:  

Windows 95, 98 , NT, 2000 

Pentium II 200MHz 

Vid användning av VR-teknik krävs även grafikkort som stöder OpenGL. 

Generellt gäller dock att ju större modellen är desto bättre dator behövs. 
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Bilaga B 

Automod 

Tillverkare: 

Brooks Automotion (www.brooks-pri.com) 

 
Svensk kontakt: 

Xdin Simulations AB (www.xdin.se) 
Gustaf Werners Gata 12 
SE-421 32 Västra Frölunda 
Tel. 031-725 1000 
Fax 031-725 1099 
E-mail: info@xdin.com  

 

Support: 

Ett år ingår i programvarupriset. Telefontider till Xdin är 8-17. Övrig tid kan support fås från 
USA via telefon. 

Kurser och dyl.: 

Företagsanpassade utbildningar och mer öppna/allmänna kurser i Automod eller inom 
simuleringsteknik finns att tillgå hos Xdin. 

 

Visualisering: 

”Vanlig” 3D och VR-teknik.  

 

Kommunikation med andra program och databaser: 

Möjlighet att hämta/spara in/ut-data i Excel-filer. Det finns även en modul (Communication 
Module) som möjliggör enkel kommunikation med styrsystem både på PLC och övergripande 
nivå. 

 
Verktyg & påbyggnad: 

Det finns för närvarande totalt 14 olika moduler att välja på varav två valfria ingår vid köp av 
programmet.  

• AS / RS Module (Höglager) 

• Automod Suite 
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• Autostat 

• Autotruck Template 

• Autoview 

• Bridge Crane 

• Conveyor Module 

• Expert Fit 

• Kinematics Module 

• Model Communication Module 

• Path Mover 

• Power and Free 

• Tanks and Pipes 

• ToolSim 

 

Plattform och PC-krav:  

Windows 95, 98 , NT, 2000 

Generellt gäller dock att ju större modellen är desto bättre dator behövs. 
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Bilaga C 

Extend 

Tillverkare: 

Imagine That! (www.imaginethatinc.com) 

 

Svensk kontakt: 

Duke Systems AB (www.duke.se) 
Skogsklockevägen 1 
Box 10007 
181 10 Lidingö 
Tel: 08-765 48 80 
Fax: 08-765 48 33 
E-mail: Info@duke.se 

 

 

Support: 

Support ingår, d.v.s. man kan ringa under kontorstid eller maila till Duke om man har problem 
med systemet, däremot inte för systemutvecklingssupport.  

Telefontider för support i USA är mellan klockan 09.00 och 17.00 amerikansk tid. 

 

Kurser och dyl.: 

Tvådagarskurser erbjuds. Dessa omfattar utvecklingsmiljön i EXTEND, de olika biblioteken 
(för kontinuerliga och diskreta händelser, tillverkande företag, Business Process Modeling och 
plotter), scriptspråk (MOD-L) och produktionssättning av simuleringsprogram. Dessa kurser 
hålls i Dukes lokaler i Stockholm. 

 

Visualisering: 

2D, alternativt 3D, beroende på vilken version av Extend man har. 

 

Kommunikation med andra program och databaser: 

Kommunikation med andra program är OLE och ActiveX. Data kan hämtas/skriva från Excel 
eller Access eller ODBC. 

Köper man Extend Industri finns en inbyggd databas med. Dessutom kan man utbyta data 
över Internet. 



 Metod för optimering och effektivisering av sekvensflöden 
 

 36 

 

Verktyg & påbyggnad: 

Det finns fyra olika paket av Extend (CP, OR, Industry, Suite). Den enklaste varianten (CP) 
är själva grunden, medan de andra tre är påbyggnader på den första. Dessa tre omfattar olika 
mycket. OR är den enklaste och Suite är den mest avancerade. För mer info om de olika 
påbyggnaderna gå in på www.imaginethatinc.com/prods_matrix.html 

 

Plattform och PC-krav:  

Minimum är 96 MB internminne, 233 MHz. På disk behöver man ca 50 MB.  

Windows, NT, 98, 2000, XP.  

Det finns stöd för MAC9.1->10 också men bara för de två första Extend-versionerna (CP 
och OR.) 

Generellt gäller dock att ju större modellen är desto bättre dator behövs. 
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Bilaga D 

Quest 

Tillverkare: 

Delmia (www.delmia.com) 

 

Svensk kontakt: 

Delfoi AB – Göteborg (www.delfoi.com) 
Sofierogatan 3d 
SE-41251 Göteborg, Sweden 
Tel.+46 31 400 551 
Fax.+46 31 400 610 
E-mail: support.sweden@delfoi.com 
 

Support: 

Svensk support finns i hos Delfoi AB i Göteborg. De nås på dagtid via telefon eller e-mail 

På Internet finns en supportsida som är tillgänglig dygnet runt alla dagar. 
(www.delmiasupport.com) 

 

Kurser och dyl.: 

Delfoi erbjuder många olika kurser, både standardiserade och mer djupgående kurser. Dessa 
innefattar bland annat grunderna för Quest, SCL-programering osv. Längden på dessa är två 
till tre dagar. 

 

Visualisering: 

”Vanlig” 3D 

Resultat från körda simuleringar kan visas med diagram, listor, databaser och delar av 
modeller och hela modeller. 

 

Kommunikation med andra program och databaser: 

Möjligt att importera modeller ifrån DELMIA:s andra produkter (t.ex. Igrip eller Virtual NC) 

Kommunikationen med andra databaser, t.ex. Excel, fungerar, men då krävs det att man 
använder sig av Delfoi’s programvara Integrator tillsammans med Quest. 

 

Verktyg & påbyggnad: 
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Det finns en påbyggnad som heter OptQuest för optimering av modellen. 

 

Plattform och PC-krav:  

233 MHz (absolut minimum) 

3D-kort med OpenGL-stöd rekommenderas, speciellt vid större modeller. 

Windows NT, 2000 

Generellt gäller dock att ju större modellen är desto bättre dator behövs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Metod för optimering och effektivisering av sekvensflöden 
 

 39 

Bilaga E 
Hej Niklas, 

Vi har 4 olika versioner av Extend: 

Extend CP Designed for modeling continuous processes, Extend CP is the cornerstone of the 
Extend family of simulation tools. 

Extend OR The essential tool for simulating the operation of any system or process, Extend 
OR adds message-based discrete event architecture and capabilities to the Extend CP 
product. 

Extend Industri Indispensable for large-scale simulation projects, Extend Industry adds a 
relational database for data management to Extend OR and additional high-end features and 
tools for the power simulation user. 

Extend Suite A comprehensive and integrated set of tools, Extend Suite bundles leading 
analysis software with the Extend Industry product. Use this package for modeling any 
continuous, discrete event, or discrete rate process, plus get a relational data management 
system, analytical distribution fitting, and professional animation capabilities 

 

Dessa 4 är påbyggnar av den första. Så den sista innehåller allt. Se www.imaginethatinc.com 

Med det finns ytterligare 2 moduler 1. Plant Builder och 2. Supply Chain builder. Se 
www.simulationdynamics.com. 

Man kan alltså börja med Extend CP för kontinuerliga (tidsstyrda) simuleringar och sedan 
köpa upp sig till Extend OR då man adderar diskreta simuleringar (händelsestyrda). 

Extend CP kostar 9800 SEK och Extend OR kostar 16800 SEK exkla frakt i Sverige och 
moms. 

 

Vad gäller dator så är inte kraven så stora. Den minsta vi har är en med 96 MB internminne, 
233 Mz. På disk behöver man ca 50 MB. Men det är ju så att ju större modeller man har 
desto större och snabbare burk bör man ha. 

Windows, NT, 98, 2000, XP gåtr bra. Den går på MAC9.1->10 också men bera de 
2 första CP och OR. 

Support ingår, dvs man kan ringa om man har problem med systemet, inte för 
systemutvecklingssupport. Detta är under kontorstid. Ring eller maila. 

 

Vi kommer att ha en kurs i mitten av Mars på 2 dagar och som kostar 9000 
kr/deltagare. Den går i våra lokaler i Stockholm. 
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Kommunikation med andra program är OLE och ActiveX. Data kan hämtas/skriva 
från Excel eller Access eller ODBC. 

Köper man Extend Industri finns en inbyggd databas med. Dessutom kan man utbyta data 
över Internet. 

 

Se också bif beskrivning av Extend. 
Hoppas detta hjälper. 

 

Med vänlig hälsning 
DUKE Systems AB 
Staffan Enhörning 
08-7654880 

 

----- Original Message ----- 
From: "Niklas Engdahl" <m99nien@thn.htu.se> 
To: <info@duke.se> 
Sent: Monday, January 27, 2003 8:52 AM 
Subject: Frågor om extend 

 

Hej! 

 

Vi håller på med ett examensarbete på Saab Automobile AB i Trollhättan som 
bland annat innefattar att ta reda på info om olika flödessimuleringsprogram. Efter en del 
letande på nätet har vi konstaterat att vi inte fått reda på riktigt allt vi vill veta och vi skulle 
därför vara tacksamma om ni kunde svara på några frågor: 

 

Frågor: 
Finns det påbyggnadspaket? Alltså, finns det en standard version som man bygger på tills man 
får ett system som är anpassat som man vill ha det eller får man köpa allt eller inget? 

 

Vad krävs för dator för att använda programmet? Krävs OpenGL? Vilka versioner av 
Windows? 

Support? Vad ingår? När kan man ringa, maila? osv. 

Finns det kurser och dyl.? 

Hur är komunikationen med andra program/databaser? Kan man t.ex hämta in/skriva ut 
tabeller och värden till t.ex Excel? 

Vad är systemkraven för att kunna köra programmet? 
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Tack på förhand 

Mvh 
/Niklas Engdahl 
 Henrik Tärnqvist 
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Bilaga F 
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Bilaga G 

               Mall standardtider

Operation Tid Enhet
Dragtruck (hastighet) tom 0,3 Sekund/meter
Dragtruck (hastighet) 5 vagnar 0,45 Sekund/meter
Koppla på vagnståg 5,02 Sekund/vagn
Koppla av vagnståg 3,18 Sekund/vagn
Vagnsbyte (full mot tom) 91,5 Sekund/byte
Hämta tom/lämna full vagn 23 Sekund/byte
Dragtruck U-sväng 5 vagnar (30) 0,6 Sekund/meter
Dragtruck L-sväng 5 vagnar (20) 0,5 Sekund/meter
Skjutstativstruck (hastighet) 0,45 Sekund/meter
Byte stolställage 87 Sekund/byte
Hämta /lämna ställage 15,5 Sekund/byte
Byte däckspall 12,5 Sekund/byte
Byte stötfångare 55 Sekund/byte
Lossa SeDe 45
Lasta SeDe 60
Lossa SeDe/Lear 30
Lasta SeDe/Lear 45
Hämta tom/lämna full vagn lyftbord 35

              Omräknade värden

Operation värde Enhet
Dragtruck (hastighet) tom 3,333 Meter/sekund
Dragtruck (hastighet) 5 vagnar 2,222 Meter/sekund
Dragtruck U-sväng 5 vagnar (30) 1,667 Meter/sekund
Dragtruck L-sväng 5 vagnar (20) 2 Meter/sekund
Skjutstativstruck (hastighet) 2,222 Meter/sekund

         Antagna/uppskattade värden

Operation värde Enhet
Takttid på monteringslinan 2,5 Minuter/station
Dragtruck acceleration 1 Meter/sekund2

Dragtruck deacceleration 1 Meter/sekund2

På SAAB beräknad utnyttjandegrad av dragtruck 65%
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Bilaga H 
 

 

 


