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Abstract 

The project was conducted under the school of Industrial Technology and Management 

at the Royal Institute of Technology in Stockholm on the behalf of Höganäs AB. The 

work was performed at the Distaloy plant and deals with the part of the plant that is called 

premixing, which is where the plants raw material is prepared for processing in the ovens 

of the Distaloy plant. 

The need for metal powder is expected to increase during the following years, and to be 

able to accommodate for this rising need of powder, Höganäs is planning to increase the 

total capacity at the Distaloy plant. 

The premixing is identified as a future bottle neck in the production and because of this, 

Höganäs need to know the current capacity of the premixing, and evaluation of the current 

efficiency and development potential of the current machines in the premixing. The 

reason for this is to implement improvements of the premixing that deals with the 

increasing need of powder and reduce the need of resources, following the Höganäs 

philosophy “make more with less”. 

 

The work aims to decide the capacity of the premixing and at the same time evaluate how 

streamlining and work of improvement with the current machines can impact the capacity 

and the need for resources in the premixing. The work was performed through Value 

Stream mapping and simulation with Lanner Witness where the calculations also is 

conducted. 

The value stream mapping and simulations shows that the capacity is limited by two 

bottlenecks, and waste according to lean manufacturing is identified coat two activities in 

the premixing unit. The results shows that capacity can be increased mainly through two 

actions: 

 The activity Metering is identified as a bottleneck and reducing the cycle time, or 

in other ways improving the capacity of the Metering would be the biggest factor 

for increasing the premixing at this moment. 

 Transport is an activity that limits the premixing, and an decrease in transport 

time could make an significant increase in the premixing´s capacity 

Waste of resources could be decreased mainly through two actions: 

 Transports is identified as waste and minimizing the transport and transport times 

would decrease this waste. 

 An improvement work on the activity mixing could make it possible to decrease 

the waste of inventories. 

These implementations is expected to have the greatest potential to increase capacity and 

increase the efficiency of the premixing. 



 

Sammanfattning 

Projektet utfördes under Industriell Teknik och Management hos Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm, på uppdrag av Höganäs AB. Arbetet utfördes på fabriken 

Distaloy och behandlar den del av fabriken som kallas förblandning. Denna del doserar 

och blandar metallpulver för förädling i Distaloyverkets ugnar. 

 

Behovet av metallpulver bedöms öka de kommande åren, för att tillgodose detta planerar 

Höganäs ombyggnationer för ökad totalkapacitet i Distaloyverket. Förblandningen har av 

Höganäs identifierats som en framtida flaskhals i verket och på grund av detta finns behov 

av att bestämma kapaciteten hos förblandningen samt utvärdera effektivitet och 

utvecklingspotentialen hos befintlig maskinpark. Detta för att implementera förbättringar 

som hanterar den ökade efterfrågan och minska resursbehov i enlighet med Höganäs 

filosofi “gör mer med mindre”. 

 

Arbetet ämnar att bestämma den kapacitet som anläggningen besitter, samtidigt utvärdera 

hur effektiviseringar och förbättringsarbete av befintlig maskinpark kan påverka kapacitet 

och resursbehov i förblandningen. Arbetet utförs med hjälp av Value Stream Mapping 

och simulering i programmet Lanner Witness där också beräkningar utförs. 

 

Flödesanalysen och Simuleringar visar att kapaciteten begränsas av två trånga sektorer 

och slöseri i enlighet med en Lean värdeflödeskedja sker främst hos två aktiviteter i 

förblandningen. Resultat visar att kapaciteten kan höjas främst genom två åtgärder: 

 Doseringslinjen identifieras som flaskhalsen i förblandningen. Att vidga denna 

flaskhals ger störst effekt på förblandningens kapacitet. 

 Transporter i förblandningen är en aktivitet som begränsar förblandningen. En 

minskning av transporttiden skulle innebära en förhöjd kapacitet.  

Resurser bedöms kunna sparas främst genom följande två åtgärder: 

 Transporter identifieras som slöseri, att minska transporttiden skulle hjälpa till att 

spara resurser 

 Ett förbättringsarbete hos aktiviteten Baskblandare ger möjlighet att minska 

slöseri av inventarier. 

Dessa Implementeringar bedöms ha störst potential att skapa en kapacitetsökning och 

ökning av effektiviteten i förblandningen. 

 

 

 

 

  



 

Förord 

Då dessa ord skrivs avslutas kandidatarbetet och sätter punkt för det tredje året av studier 

på Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm. Arbetet har utförts av två studenter 

från civilingenjörsprogrammet maskinteknik och har utförts under institutionen 

Industriell Produktion. 

Kandidatarbetet har för oss varit en lärorik resa där vi fått blanda tidigare kunskaper inom 

Lean tillsammans med, under arbetets gång, nyvunna kunskaper inom simulering. 

Möjligheten att få arbeta praktiskt har varit en fantastisk möjlighet och för detta har vi 

många att tacka. 

Ett stort tack skall riktas till vår handledare Lorenzo Daghini som genom projektet alltid 

stöttat oss och alltid varit öppen för diskussion av allt mellan himmel och jord. Vidare 

vill vi även rikta ett stort tack till Höganäs AB med Jonas Nilsson i spetsen som lät oss få 

vara en del av utvecklingsprojekten rörande Distaloyverket och vi ser framemot att dela 

fler skratt med er i sommar.  

  



 

 

 

Läsanvisningar  

Rapporten har utformats utifrån att varje stycke ska kunna behandlas var för sig då 

relevansen av olika segment skiftar för arbetets intressenter, rekommendation är dock att 

rapporten behandlas i sin helhet. Då berört område är unikt spelar Distaloyverkets säregna 

dynamik stor roll för resultat, avgränsningar och antaganden. Stor vikt har lagts på att 

skapa en metodik bred nog för att vara applicerbar på flertalet industriverk vilket de facto 

kompliceras av att rapporten behandlar ett unikt case. Genom att bygga rapportens kapitel 

som fria kan mindre upprepningar förekomma men detta har ansetts vara nödvändigt för 

att skapa en rapport som tillfredsställer dess intressenter och samtidigt vara användbar för 

nya utvecklingsarbeten. 

För att hindra att känslig information publiceras har uppdragsgivaren Höganäs AB valt 

att inga siffror på Distaloyverkets kapacitet och teknisk data för maskinpark ska 

publiceras. Den simuleringsmodell som stora delar av arbetet grundar sina resultat och 

rekommendationer på kan med hänvisning till sekretess inte publiceras. 
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1 Inledning  

Inledningen ämnar att kartlägga och skapa förståelse för bakomliggande orsaker till 

beställarens utmaningar. En frågeställning presenteras med arbetets avgränsningar. För 

att förenkla för läsaren finns i kapitlets sista del en mindre ordlista som behandlar 

upprepad terminologi. 

1.1 Bakgrund 

Höganäs AB är världens ledande metallpulvertillverkare. På Höganäs 

produktionsanläggningar världen runt produceras järnpulver där det största 

användningsområdet är järn- och metallpulver för komponenttillverkning (sintring). 

Vidare används materialet till svets- och filterapplikationer och även till mjukmagnetiska 

applikationer. I flera år har bolaget jobbat mot visionen ”göra mer med mindre” och 

Höganäs har ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att göra produktionen mer resurssnål 

(Höganäs AB, Insikt 2014-10-14) 

Höganäs AB genomgår för nuvarande förändringar efter ett uppköp 2014. Företaget siktar 

på att växa kraftigt under de kommande åren och produktionsanläggningarna i Höganäs 

står under utveckling. Distaloy är namnet på det modernaste verket i Höganäs och här 

siktar Höganäs på att öka produktionstakten successivt och en handlingsplan för 

utbyggnader av befintliga verk finns1. Verket består av fem sektioner där det idag är den 

delen med fem bandugnar som sätter produktionens begränsningar. Sektionen som förser 

ugnarna med material är identifierad av Höganäs som en framtida flaskhals när planerade 

utbyggnader är klara och produktionstakten ökar. Denna del, som kallas förblandningen, 

har aldrig varit begränsande för produktionen vilket leder till att företaget inte vet vart 

produktionstaket för denna del ligger2. 

Då sektionerna före och efter ugnarna inte körs på max är det väldigt svårt att optimera 

maskinpark och materialflöden, något som resulterar i både onödiga kostnader och skapar 

onödigt slitage. Vidare är det befintliga verket byggt i flera olika steg sedan början på 90-

talet vilket leder till att Höganäs flera gånger ändrat materialflöden och befintliga 

modeller av flödet är utdaterade och därmed svåranalyserade. Höganäs operativa 

produktionsingenjörer har investerat i ett simuleringsverktyg för att kunna kartlägga och 

testa eventuella förbättringsidéer som kan ligga till underlag för beslutsfattare. Hittills har 

ingen på Höganäs haft möjligheten att använda sig av verktyget för att bygga en modell 

med dagens materialflöden3. 

 

                                                 
1 (Larsson, 2014) 
2 (Nilsson, 2014) 
3 (Görtz, 2014) 
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1.2 Behovet av resurseffektiv produktion  

Att producera smartare och mer kostnadseffektivt är den största konkurrensfaktorn på 

metallpulvermarknaden. Ökad medvetenhet för bolagets anställda är ett kontinuerligt 

jobb men även utveckling av bolagets processer och produkter är nödvändigt för att möta 

marknadens ökande krav. En nyckelfråga är hur Höganäs ska kunna försörja fler med 

färre resurser, framför allt på nya tillväxtmarknader, där utvecklingen generellt sker 

snabbare med utgångspunkt i existerande teknik. Svenska industrier möter för vart år som 

går tuffare krav när det kommer till resursförskaffning. En för många företag stor kostnad 

är tillgängligheten och kostnaden för hållbar energi vilken för företagen har haft en väldigt 

negativ prisutveckling de senaste åren. (Höganäs AB, 2013) 

 

Tyngre industrier upplever varje år ökade krav på resurseffektivare tillverkning. Direktiv 

från EU och svenska staten fastslår kontinuerliga förbättringskrav i den svenska industrin. 

Ett energitungt bolag likt Höganäs drabbas hårt av ett direktiv som inte överensstämmer 

med bolagets egna hållbarhetsplaner och måste därför se till att alltid ligga i framkant 

med sitt hållbarhetsarbete och sätta upp tuffa mål. (Wadström, 2014) 

 

Teorierna bakom produktion har alltid varit en direkt spegling av företagets 

konkurrensfaktorer och marknadens behov. "Introduction to sustainable manufacturing" 

förutspår att nästa stora produktionsfokus kommer byggas kring nyckelordet sustainable. 

Denna teori har sin grund i tidigare dominanta produktionsteorier, Lean och Green 

manufacturing, men med några viktiga tillägg. Prognosen är att den viktigaste 

konkurrensfaktorn för de kommande årtiondena är egenskapen att vara flexibel. 

Marknaden blir alltmer oförutsägbar, både konjunkturmässigt och kravmässigt, och det 

företag som bäst klarar av förändringar är det företag som bäst kommer att möta 

marknadens behov (se figur 1). (Wang, 2014) 

 

  Figur 1: Evolution of manufacturing strategies (Jawahir, 2006) 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta kandidatarbete är följande; 

 Göra en kapacitetsbestämning 

 Undersöka och värdera befintlig utrustning utifrån nyckelorden effektivitet och 

signifikans. 

 Identifiera flaskhalsar 

 Undersöka utvecklingspotential i befintlig maskinpark för att effektivisera 

produktion och uppnå högre produktionstak 

1.4 Problemformulering 

Hur kan Distaloyverkets förblandning effektiviseras och samtidigt uppnå högre 

produktionstak sett till optimering av verkstadslayout och maskinanvändning? 

1.5 Avgränsning 

Fabrikssektorn som beaktas är en del i ett större kontinuerligt flöde men rapporten 

kommer behandla sektorn som en isolerad enhet där materialflödet in och ut inte är någon 

begränsning. För simuleringar av processen kommer denna att antas vara 

helautomatiserad och därmed ignoreras den mänskliga faktorn vid mätningar av 

processens nyckeltal. Historiska data kommer antas vara fortgående och representativa 

för ökning av produktionstakt vilket omöjliggör rekommendationer som förändrar 

skiftescykler, produktmixer eller personalförändring. Sekretess stoppar möjligheten för 

utomstående synvinklar på det faktiska problemet och därmed kommer intervjuer enbart 

utföras med anställda på Höganäs AB. Enbart lösningar som har ingen eller liten påverkan 

på verkets produktionsplanering kommer accepteras. Arbetet hanterar inte 

investeringskalkyler för föreslagna förbättringsarbeten. 

1.6 Metod & Genomförande 

Initialt delas projektet upp i tre faser där fas 1 sträcker sig från januari månad till och med 

mars månad. Fas 2 sträcker sig från början av april till 4 maj. Anledningen till detta ligger 

i den tid som finns tillgänglig att lägga ned på projektet. I fas 1 finns mindre tillgänglig 

tid att lägga på projektet och fokus ligger därför på framtagning av verktyg och metoder 

för genomförande samt förberedande arbete. I fas 2 finns större möjlighet att lägga ned 

tid på projektet och arbetet fokuseras därför i högre grad på genomförande. Sista fasen 

fokuserar på färdigställande av rapport samt presentationer. (figur 2). 

 

 Figur 2: Projektets faser 
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1.7 Terminologi 

Förblandning 
Den del av Distaloyverket där råmaterial doseras, blandas och 

förs till ugn 

Basktorg Buffertplats för ugn 4 och 5, där baskar väntar på att föras till 

ugn 

Påmatningsplats Där baskar töms till ficka på ugn och förblandningen tar slut 

AGV Automated Guided Vehicle - en automatiskt styrd truck 

Ugn Ugn där råmaterial förädlas 

Baskblandare Aktivitet där råmaterial blandas 

VSM, 

Värdeflödesanalys 

Value Stream Mapping - En metod för att kartlägga värde och 

informationsflöde 

Witness Program för ”Discret event” simulation 

Dosering Synonym till förblandning 

Doseringslinje Aktivitet där råmaterial doseras 

OEE Overall Equipment Effectivness - ett mätetal för 

utrustningseffektivitet 

FIFO First in First out, är en logistisk prioriteringsordning 

Worst case scenario Värsta möjliga kontinuerliga driftsituation i verket 

Signifikans Beskriver vilken inverkan ett stopp hos en maskin har på 

kapaciteten i anläggningen. 

Kaizen En filosofi för ständiga förbättringar, sprungen ur Toyota 

production systems. 

Pull-push system Ett dragande respektive tryckande produktionsflöde. 
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2 Metodik & Arbetsgång 

Nedan presenteras resultatet av den litteraturstudie som ligger till grund för val av 

metodik och verktyg. Metoderna presenteras i den ordning som projektet fortgår. 

2.1 Modellbyggande 

För beräkningar av materialflöden kommer ett simuleringsverktyg att användas. Då 

produktionen är operativ dygnet runt, året runt är det väldigt svårt att konfigurera om 

maskinparken för att testa förändringar. Även mätbarheten i ett simuleringsprogram är 

avsevärt bättre än mätningar i på golvet vilket gör metoden tilltalande. För att ta fram 

förbättringsförslag utifrån modellen används tekniken Design of experiment, som 

hanterar multivariabel testning. Via denna metod ges en fingervisning på vilka parametrar 

som är mest drivande och därför mest lämpliga att vidareutveckla.  

 

2.2 Intervjuer 

Fabriken har funnits i över 20 år vilket leder till att personalen besitter stora kompetenser 

som kan användas för kontinuerlig utvärdering av både modell och potential i 

förändringar. Detta leder till kontinuerlig kontakt med personer från produktionsledning 

men även operatörer. Även längre intervjuer kommer hållas med personal ansvarig för 

verkets utveckling. Dessa intervjuer ämnar att hålla projektet inom uppsatta ramar men 

även att upptäcka eventuella felaktigheter som uppstår dels i simuleringsmodell men även 

för att hålla förslagna utvecklingsarbeten på en genomförbar basis. 

 

2.3 Mätningar och Beräkningar 

Benchmarking för projektet kommer till största del utföras via en manuell tidsstudie där 

cykeltider mäts i aktuell maskinpark. Vid verifiering av modellen används tidsstudie samt 

historiska data, som tillhandahålls av Höganäs AB, gällande produktionstakt. Dessa data 

kommer hantera den produktionsmix som Höganäs AB använder i dagens Distaloy och 

mäts som ton per timme. För att mäta utrustningseffektiviteten används mätetalet OEE 

(Overall Equipment Effectiveness) som speglar det faktiska värdet som en maskin kan 

leverera. I samråd med Höganäs kommer nyckeltal tas fram som speglar förblandningens 

kapacitet vid både befintlig layout men även för vidareutvecklade modeller.  

 

2.4 Val av lösning 

En vital del för rapporten är vad som ämnas förändras och till vilken grad ett mätetal kan 

spegla en faktisk effektivisering. Syftet för rapporten kan skapa konflikt mellan lösningar 

då arbetet både ska resurseffektivisera befintlig maskinpark men även öka dess kapacitet. 

Att öka produktionstaket går att uppnå på flera olika vis men det finns bara en lösning 

som är resurssmartast. Genom att ta hänsyn till, i produktion, de 8 slöserier inom Lean 
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och analys genom VSM kommer olika lösningar studeras för att nå den mest 

resurseffektiva förändringen som leder till kapacitetsökning. Genom att konstruera en 

framtida värdeflödeskedja med förändringar stödda av simulering kan kvantifiering 

erhållas för vilken lösning som är mest effektiv (Fawaz A. Abdulmaleka, 2006). 

Simulering ger utökad möjlighet att förstå effekten av förändringar (Breyfogle, 2003), 

detta genom att en representativ modell kan prestera statistiska data samtidigt som det 

flexibelt hanterar organisationers varierande detaljer och systemets dynamik (G.Ghiani, 

2004). Det kan användas för att hantera osäkerhet och användas för att skapa insyn i 

dynamik för ledtider, inventarienivå, maskinutnyttjandegrad för olika framtida 

värdeflöden. Beslut kan därför fattas baserade på jämförelser mellan ett förändrat, 

simulerat system och det system som skall bytas ut. (Fawaz A. Abdulmaleka, 2006). 

Genom att ta hänsyn till den karaktäristik som en Lean värdeflödeskedja har kan går det 

att minska slöseriet (Breyfogle, 2003) och via den utökade förståelsen för de förändringar 

som är möjliga tack vare simulering, så kan går det att välja för det specifika systemet, en 

lösning som är mest resurssmart. 

 

En viktig aspekt i maximering av rekommendationernas resultat ligger i det efterarbete 

som inom LEAN benämns som ständiga förbättringar eller Kazien. Eftersom potentialen 

i förändringarna enbart existerar i teorin är det inte säkert förändringarna skapar synergier 

i den utsträckning som beräknat. En implementering av tankemönster och metoder för 

personalen kring Kaizens principer öka slagkraften i förändringsarbete (se figur 3). 

 

 

 Figur 3: Kaizen metoden som visar effekten av ständiga förbättringar  (Breyfogle, 2003) 

  



                                                                  - 7 - 

 

3 Teori 

För att säkerställa vetenskaplighet i genomförande kommer flertalet verktyg och teorier 

tillämpas. I detta kapitel presenteras tidigare forskning som ligger till grund för arbetet.  

3.1 Overall Equipment Effectivness 

OEE är ett mått som speglar det faktiska värdet som en maskin kan leverera och är ett 

mätetal som anger en utrustnings effektivitet. OEE står för Overall Equipment 

Effectiveness och kommer från metoden TPM (Total Productive Maintenance) som 

härrör ur filosofin Lean Production. Detta är användbart för att mäta vart i processkedjan 

resurser bör sättas in för förbättring och en fördjupande bild av problemets attribut kan 

erhållas via de ingående mätetalen. OEE är en produkt av tre dimensionslösa faktorer; 

tillgänglighet, utnyttjandegrad och kvalitetsutbyte. OEE kan dels utvärderas som helhet 

men även genom formelns tre fraktioner för att finna vad ett förbättringsarbete ska sikta 

mot att förbättra. (Breyfogle, 2003) Den första faktorn i OEE beräknas enligt  

 

                             𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
                                  (1) 

 

och beskriver hur mycket av tiden som en maskin kan utnyttjas under sin planerade 

produktionstid. Tillgänglig operativ tid är den tid som maskinen faktiskt används, 

tillgänglig produktionstid beskriver den planerade produktionstiden för maskin. 

 

Utnyttjandegrad beräknas enligt  

 

           𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
  𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑  

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
                              (2) 

 

och beskriver vilken beläggning som finns på den aktuella maskinen. Teoretisk 

produktionstid beskriver den tid då maskinen arbetar med normal hastighet. 

 

Kvalitetsutbyte beräknas enligt  

 

                         𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
         𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑     

 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 
                                     (3) 

 

och beskriver hur stor andel av den planerade produktionstiden som är kvalitetsskapande. 

Värdeskapande tid är den tid som maskinen tillför faktiskt värde till produkten. 

 

OEE beräknas således enligt formeln 

 

      𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 × 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒           (4) 
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3.2 Design of Experiment 

Design of experiment är en teststrategi för att smidigt hantera multipla variablers inverkan 

på varandra under experiment. Metodiken går ut på att behandla faktorer som antingen 

hög eller låg och ställa upp testet i form av en matris med antal test som rader och antal 

faktorer som ortogonala kolumner med kombinationen av variablerna som en 

produktvektor av de ingående variablerna (se figur 4). På så vis kan antalet scenarion 

reduceras med bibehållet resultat. (Breyfogle, 2003) 

                        

  Figur 4: Ortogonalmatris DOE (G. Giesbercht, 2004) 

 

Genom att hantera faktor A respektive B som oberoende ortogonala vektorer med -1 som 

låg, 1 som hög och C som en beroende faktor av A och B, reduceras antalet nödvändiga 

tester. Varje faktors inverkan beräknas sedan via en linjärapproximation och på så vis fås 

en fingervisning om vilka faktorer som är viktiga, det vill säga, vilka faktorer som 

påverkar resultatet Y mest (G. Giesbercht, 2004).  

 

Utifrån detta fås en regressionsmodell som beräknas enligt följande formel: 

 

𝑌 = 𝑌0 + ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐿𝑖

2
                                                     (5)   

  där Y är det erhållna resultatet, 𝑌0 är det genomsnittliga resultatet, 𝑋𝑖  är respektive 

faktor och 𝐿𝑖   är respektive faktors effekt, n är antalet faktorer i experimentet.      

3.3 Simulering 

Vid simulering kan ett antal viktiga faktorer identifieras som särskilt viktiga för att 

framgångsrikt bygga en modell. Faktorerna bygger upp följande struktur (Lanner, 2013): 
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Ställ upp objektiv - Målet med modellen är alltid att öka möjligheten för ett bättre 

affärsbeslut. Det är viktigt att förstå hur det företagsekonomiska perspektivet påverkar 

simuleringsmodellen och dess innehåll. 

Bestäm modellens detaljnivå - Det är viktigt att avgränsa modellens detaljinnehåll i så 

hög grad det går. Målet är att alltid modulera minst antal faktorer möjliga för att uppnå 

målet med modellen (se figur 5).  

 

 Figur 5: Noggrannhet till följd av modellens detaljnivå (Lanner, 2013) 

 

Samla data - Information gällande modellen hamnar med hög sannolikhet i en av tre 

följande kategorier:  

 Tillgänglig data: Data som är tillgänglig och formatet är redo att direkt föras in i 

modellen 

 Inte tillgänglig men framtagbar: Data som är i fel format eller som ännu inte är 

insamlad. Här kan till exempel en tidsstudie vara nödvändig 

 Varken tillgänglig eller framtagbar: Data som inte finns tillgänglig samt ej går att 

samla in. Om data varken är tillgänglig eller framtagbara måste uppskattningar ske: 

1. Användning av maskintillverkarens data: Tillverkare av industrimaskiner 

tillhandahåller ofta data, till exempel data som behandlar livslängd. 

2. Känslighetsanalys: Handlar om att sätta högt respektive lågt värde på en okänd 

parameter för att bestämma vikten av parametern för modellen. Är påverkan låg 

är parametern inte att bedöma som kritisk, är den hög måste arbete läggas ned 

för att uppskattningen skall vara nära verklig data. 

Strukturera modellen - Ett viktigt steg i modellering är att ha en startstruktur, till exempel 

en skiss. Detta hjälper till vid att identifiera behovet av ytterligare data, eller att identifiera 

förbisedda delar i modellen. 
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Bygg modellen - Det är rekommenderat att modellen byggs upp stegvis och att tester 

utförs för varje steg innan nästa steg byggs. Med denna metodik är det lättare att hitta 

problem med modellen innan den är klar.  

Kör och testa modellen - att testa en modell innebär att verifiera samt validera.  

 Verifiera: försäkrar att innehållet i modellen är enligt förväntningarna. Exempelvis att 

delarna färdas efter rätt rutter. 

 Validering: undersöker huruvida modellen presterar i jämförelse med verkliga 

produktionssiffror. En typisk metod att utföra detta på är att jämföra likartad input för modell 

respektive verklighet, och jämföra detta med erhållen output.   

Experimentera med modellen - att experimentera modellen ger möjlighet till simulera 

förändringar. Experimenteringen bör vara direkt relaterad till de uppsatta modellmålen 

och de förändringar den ämnar att testa. Framgångsrik experimentering innefattar warm-

up tid, passande körtid och att köra modellen med mer än en slumpvärdesträng. Detta för 

att minimera oväsentliga körfall, och att förändringen inte skett endast på grund av en 

viss värdesträng. 

Dokumentera modellen - att dokumentera modellen är vitalt för att det skall vara möjligt 

att undersöka modellen längre fram i tiden (Lanner, 2013).  

3.4 Value stream mapping 

VSM (Value Stream Mapping, värdeflödesanalys på svenska) är ett verktyg inom Lean 

Production som hanterar kartläggning av värde och informationsflöde.  Fokus ligger på 

att kartlägga flöden, minimera slöseri och skapa värde.  En värdeflödesanalys kan 

beskriva flödet av både information och produkter gränsöverskridande inom en 

organisation. Genom att kartlägga vart värde skapas och vart slöseri finns i 

produktionsprocessen ökar möjligheten att implementera ett flöde som baseras på Lean-

principen, det vill säga att minimera slöseri och öka fraktionen värdeskapande tid 

(William Faulkner, 2014).  

Det finns åtta typer av slöseri inom Lean (A.C.Ward, 2007): 

 Transport - att förflytta material, produkter och information 

 Inventarier - att lagra material, bitar och dokument i onödig utsträckning 

 Överproduktion - att producera mer än vad som är direkt nödvändigt 

 Rörelse - onödiga och skadliga rörelser i allmänhet, för människor och maskin  

 Vänta - vänta på delar, material, information eller instruktioner 

 Överbearbetning - att använda sig av snävare toleranser än nödvändigt vid 

tillverkning 

 Defekter - att skrota material och produkter 

 Kunskaper - att använda över eller underkvalificerade människor 
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Vid utförande av VSM kartläggs flödet, med början i slutet av processkedjan. 

Kartläggningen fortgår sedan uppströms. Vanligtvis görs enkla skisser av flödet med 

standardiserade figurer (se Breyfolge, 2003). Under kartläggningen dokumenteras flödet 

av information och värde. Slöseri bör identifieras. Den viktigaste slöserifaktorn är 

överproduktion. Denna skapar en varietet av slöseri så som, men inte uteslutande, onödigt 

många inventarier, defekter, väntan och transport. 

 

En Lean värdeflödeskedja har vissa faktorer som utmärker den:  

1. Producering enligt takttid: för processindustri kan detta vara ton i timmen. 

2. Ett kontinuerligt flöde med "först in först ut" (FIFO) metodik där produkten dras 

igenom, ett så kallat ”pull”-flöde 

3. Supermarkets: en buffert av material eller delar för att hantera de gränser där 

kontinuerligt flöde inte fortsätter uppströms. Till exempel då leverantörer har lång 

ledtid fram till processen. Hantera detta genom att schemalägg enligt behov 

nedströms kedjan. 

4. Takttid bestäms via en enda process: Takttiden bestäms av en process, ofta den 

process som är flaskhalsen i systemet. Processen som bestämmer takt kallas ofta 

"Pacemaker process" 

5. Jämn fördelning av produktionsmixen: fördela produktmixen jämnt över tid för 

pacemaker processen, detta förbättrar flexibiliteten och minskar ledtider för kund 

samtidigt som det behåller en jämn lagerhållning och supermarkets uppströms får 

låg inventarienivå. 

 

En värdeflödesanalys skall försöka minimera slöseri genom att ta hänsyn till ovan 

faktorer. Simuleringsanalys kan vara väldigt användbara och det är uppmuntrat att 

använda för att skapa en framtida värdeflödeskarta. Den information som erhålls ur 

simuleringen kan förbättra förståelsen för förändringar i input och olika scenarion i 

produktionsprocessen. Detta kan hjälpa till att fokusera förbättringsarbetet på viktiga 

faktorer (Breyfogle, 2003). En Lean värdeflödeskedja förbättras kontinuerligt, så kallad 

Kaizen. Detta är en metod för ständiga förbättringar och standardisering av förbättringar. 

Det finns två delar av Kaizen, processdelen, som hanterar slöseri samt flödesdelen, som 

hanterar Värdeflödesanalys. (Breyfogle, 2003) Kaizen behandlar även kontinuerlig 

förbättring av handlingsplan för förbättringsarbete (MELTON, 2005) 
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4 Dagens Distaloyverk 

Fabriksdelen som kommer analyseras presenteras mer ingående i kapitlet nedan. En 

presentation av dagens Distaloy följs av de utvecklingsplaner som redan är planerade.  

 

4.1 Layout och maskinpark  

Den delen av verket Distaloy som rapporten behandlar presenteras nedan i form av en 

översiktsbild och kallas för förblandningen eller doseringen. Förblandningen är en 

helautomatiserad process med tre stycken aktiviteter, tre förflyttningar och en kö. 

Materialet förflyttas mellan aktiviteterna i stora behållare kallade baskar och flödet är, 

under hela förloppet, slutet. Råmaterialet töms, vid ugn, till en bufferttank. Dessa tankar 

agerar supermarkets då de matar råmaterialet kontinuerligt till ugn. AGV:s används för 

att förflytta baskarna mellan processens aktiviteter. Maskinparken består av en 

doseringslinje, två baskblandare och två AGV:s (se figur 6).  

 

Figur 6: Översiktsbild av förblandningens layout (Larsson, 2014) 

 

4.2 Dagens materialflöden 

Distaloy framställer inget järnpulver utan blandar olika sammansättningar av järnpulver 

med tillsatsmaterial såsom koppar, nickel eller molybden. Ett järnpulvers 
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sammansättning bestämmer de mekaniska egenskaperna vilket leder till att det finns 

hundratals olika recept i Höganäs databas. I verkligheten är det snarare 10 recept som 

dominerar produktionen vilket skapar en relativt homogen processtillverkning. 

Produktmixen varierar dock dagligen då planering bestäms utifrån principen ”produktion 

mot kund, inte lager”. Detta skapar en kraftigt differentierad produktionstakt där 

konjunkturer och säsonger har kraftig inverkan på Distaloys produktionstakt4.  

4.3 Liknande system för processindustri 

Användningen av bandugnar finns i flera av Höganäs fabriker men doseringsmetoden 

som används på Distaloyverket är ensam i sitt slag. Distaloy har en nyare systerfabrik, 

Astaloy, som har implementerat automatiserade traverskranar istället för, som i Distaloy, 

truckar. Traverskonceptet har bedömts vara väldigt framgångsrikt och därför förespråkar 

några produktionsingenjörer på Höganäs att byta ut truckarna mot automatiserade 

traverskranar. Truckarna som används idag är en äldre modell som får luft- och 

elförsörjning direkt via anslutningar i taket. Nyare truckar figurer redan inom andra 

områden av Distaloyverket och kan bli aktuella även i förblandningen5.  

  

                                                 
4 (Larsson, 2014) 
5 (Görtz, 2014) 
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5 Kartläggning av processflöde 

I detta kapitel behandlas kartläggning av de flöden som finns i förblandningen. Vidare 

utreds den data som finns för denna produktionslina. 

5.1 Utredning av historisk data 

Förblandningen har som uppgift att förse Distaloyverkets 5 bandugnar där behovet, som 

tidigare beskrivit, varierar kraftigt. Data finns rörande varje unikt materials 

produktionstakt men denna siffra är något missvisande. Siffran är uppmätt på hur mycket 

varje ugn levererat under lång tid och mäter inte ugnens behov vid drift. För att få fram 

ugnens behov har ugnens uppmätta ton/timme från ugn dividerats med ugnens 

tillgänglighet. På så sätt fås ugnarnas momentana behov för varje specifik produkt.  

För att effektivt kunna utvärdera förblandningens maskiner krävs hänsyn till tillgänglig 

produktionstid. Likväl planerade reparationer som haveri har inverkan på systemets 

duglighet. Då driften är kontinuerlig, 24 timmar om dygnet året runt, är chansen för att 

genomföra reparationer som inte påverkar driften ytterst liten. En närmre analys av 

haveriers inverkan på systemet berättar om behov av data rörande hur långa olika haverier 

är och inte enbart tillgänglighet. 

Det historiska data som fanns rörande kvalitetsutbyte visade tydligt att denna siffra låg 

ytterst nära ett och därför valdes kvalitetsutbyte till 1.0 under det fortsatta arbetet. 

För rapporten behandlas inte haverier och planerade reparationer då det data som 

tillhandahållits av uppdragsgivare visade sig vara missvisande. Historisk data som finns 

ges enbart utifrån villkoret att produktionstakten har drabbats negativt av haveriet och 

stopp som inte har hindrat produktionen finns ej dokumenterade. I dialog med 

uppdragsgivaren fastslogs att bristen på teknisk tillgänglighet för maskinparkens olika 

maskiner var för arbetets gång försumbar. Utifrån två aspekter är det för uppdragsgivaren 

svårt att utvärdera en uppmätt utnyttjandegrad för en viss maskin. Verkets dynamik 

omöjliggör full drift och samtidigt ≈100 % utnyttjande för någon av maskinerna. Vidare 

är det även omöjligt att bestämma vart gränsen för en utnyttjandegrad går och samtidigt 

inneha full drift6. 

5.2 Processtudie 

5.2.1 Utförande av VSM 

Värdeflödesanalys utfördes för att kartlägga flödet i förblandningen. I och med att 

processen är helautomatiserad lades stor energi på att kartlägga de digitala signaler, det 

vill säga informationsflödet, som förblandningen använder sig av för styrning av 

värdeflödet. Vidare gjordes en kartläggning av slöseri för att identifiera vad som var 

                                                 
6 (Larsson, 2014) 
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slöseri i kedjan i enlighet med den teori som ligger till grund för VSM. För att finna vart 

i flödet värde adderades genomfördes intervjuer och tidsstudier.  

Ett genomgående Pull-flöde kunde identifieras i enlighet med en Lean värdeflödeskedja. 

Genom att studera informationsflödet konstaterades att ugnarna drar råvaror genom 

förblandningen med utgångspunkt från doseringslinjen. Med hjälp av truckar flyttas 

råvarorna mellan maskiner tack vare digitala signaler. Denna transport identifierades som 

slöseri i enlighet med Lean principerna. Systemet har buffertplatser där råvarorna inväntar 

förflyttning till ugn.  Dessa buffertplatser finns för att säkerställa stabil produktion på ugn.  

Aktiviteterna doseringslinje och blandning identifierades som värdeskapande aktiviteter 

och utnyttjandegrad samt cykeltid togs fram via intervjuer och tidsstudier. 

Doseringslinjen kunde identifieras som förblandningens flaskhals. Cykeltiden var längst 

för aktiviteten blandning men i och med att det finns två parallella blandningsstationer 

innebar detta en mycket låg utnyttjandegrad för respektive maskin, vilket ger aktiviteten 

doseringslinjen egenskapen av en flaskhals. Det gick också att konstatera att 

transporttider till och från doseringslinjen var tidskrävande och via detta minskas 

utnyttjandegraden av doseringslinjen. 

Värdeflödesanalysen innebar en grund för fortsatt arbete med simuleringsmodellen samt 

att en initial kartläggning av processens dynamik fanns. Via värdeflödesanalysen kunde 

ett flertal viktiga slutsatser dras: 

 Resurser slösas via de transporter som finns idag. Transport är nödvändigt men 

här kan ett förbättringsarbete eventuellt innebära både ökad kapacitet samt 

minskade kostnader. AGV transporterna sker via två AGV, varav en utför byte 

av bask på ugn samt transport till doseringlinje och från baskblandare. Den andra 

utför enbart transport från doseringslinje till baskblandare. 

 För att öka kapaciteten i anläggningen bör flaskhalsen doseringslinje studeras 

mer noggrant. Genom att öppna upp flaskhalsen kan kapaciteten i förblandningen 

ökas. Att öka denna flaskhals i samband med en kapacitetsökning skulle möjligen 

kunna innebära en ökad utnyttjandegrad på aktivitet blandning och på detta vis 

minska slöseri till följd av låga utnyttjandegrader. 

 Att använda två blandare innebär idag att kapaciteten är högre jämfört med att 

enbart använda en då blandarna har längst cykeltid i processen. Att ha två 

blandare innebär att flaskhalsen förflyttas till doseringslinjen. Med en cykeltid 

som är lika eller kortare än doseringslinjens cykeltid skulle det i dagsläget endast 

behövas en baskblandare. Detta skulle minska slöseri i form av inventarier och 

minska driftskostnaderna för anläggningen. Vidare blandas idag allt material lika 

länge där blandningstiden är bestämd efter det material som behöver blandas 

längst. För de material som kräver kortare blandningstid identifieras, enligt Lean, 

slöseri i form av överbearbetning. 

 Principen FIFO, enligt Lean värdeflödeskedja, används idag inte till fullo. I 

diskussion med Höganäs drogs slutsatsen att en fast prioritet finns i anläggningen 
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för att aktivitet ugn ska säkerställas råvaror i en viss ordning men den är inte 

utformad enligt FIFO.  

Karta för genomförd VSM återfinns i Bilaga 1. 

5.2.2 Studie av Overall Equipment Effectivness 

Via värdeflödesanalysen och utredning av historisk data kunde OEE beräknas med 

försummad tillgänglighet. Då den tillgängliga tiden och kvalitetsutbytet ansågs vara 

försumbar eller så används OEE enbart som jämförelsetal. Då arbetet varken tar hänsyn 

eller ämnar att förändra tillgänglig tid på maskinparken sätts denna parameter som fast. 

Genom att förändringar i utnyttjandegrad står i direkt proportion till värdeskapande tid 

om tillgänglig tid är fast, så kan OEE användas som en jämförelse av maskineffektivitet 

mellan två förändringar i förblandningens layout. Utifrån undersökningen av historiska 

data sattes faktorerna kvalitetsutbyte som 1 och tillgänglighet som 1. Förs detta in i formel 

(4) så erhålls  

𝑂𝐸𝐸 = 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑.                                             (6) 

OEE kommer alltså användas synonymt med utnyttjandegrad i fortsättningen av detta 

arbete.    
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6 Modellering av processflöde 

Denna del av rapporten behandlar arbetet med modellering för flödet i förblandningen, 

inkluderat den validering och verifiering som krävs för att modellen skall vara 

användbar. 

6.1 Konstruktion av simuleringsmodell 

Genom Värdeflödesanalys kunde modellen byggas upp med hjälp av de observationer 

och kartläggningar som gjordes.  

Arbetets syfte låg till grund för modellens målbild. Modellen skulle uppfylla följande 

krav: 

 Bestämma kapaciteten 

 Bestämma maskineffektivitet för olika produktionstakter 

 Bestämma störningskänsligheten, signifikansen, på aktiviteter 

 Bestämma flaskhalsar 

 Bestämma vilka parametrar som har störst potential för att förbättra kapaciteten 

Utifrån denna målbild kunde avgränsningar för modellen arbetas fram. Avgränsningarna 

för modellen lades i linje med arbetet i övrigt, där förblandningen ses som en sluten sektor 

med tillräckliga flöden in och bestämda flöden ut. Modellen skulle således endast 

fokusera på förblandningen och dess aktiviteter. 

Detaljnivån på modellen bestämdes i enlighet med Lanners metodik. Exempelvis ses 

doseringslinjen som en aktivitet istället för flera delaktiviteter med bedömningen att en 

högre detaljnivå inte gett ett betydande mervärde. Modellen behandlar inte variationer i 

cykeltider, inte heller schemalagd eller slumpmässigt stopp på någon aktivitet. Detta 

beror främst på att historiska data inte uppfyllde de krav som ställdes. I och med detta 

föreslogs för Höganäs att modellen skulle vara helt deterministisk, det vill säga den saknar 

slumpvariabler och således ger samma momentana värden vid varje tidpunkt för varje 

körning. I och med detta bortses haverier över tid men anläggningens kapacitet vid full 

drift kunde fortfarande bestämmas. Detta godtogs av uppdragsgivaren. 

De tillgängliga data som erhölls fördes direkt in i modellen. Detta gällde cykeltider för 

maskiner, storlekar på behållare samt tankar och tillhörande flöden. I genomförd 

värdeflödesanalys fanns tidsstudier vars data direkt kunde föras in i modellen. AGV-

systemet behövde studeras utförligare för att klocka de aktuella körsekvenserna. Tiderna 

för AGV beräknades sedan om till hastighet och fördes in i modellen.  

De data som inte var tillgängliga och inte heller framtagbara utfördes känslighetsanalyser 

på. Detta gällde en faktor som innebar hastigheten för förflyttning av råmaterial från en 

tank till en annan. Via analysen drogs slutsatsen att det faktiska värdet hade mycket liten 

påverkan på modellens prestanda, varvid en siffra togs fram med hjälp från Höganäs AB. 
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Strukturen av modellen togs fram utifrån ritningar från Höganäs samt kartläggningen i 

värdeflödesanalysen. Detta för att säkerställa att modellen innehöll de faktorer som var 

aktuella. Via jämförelser mellan modell och ritningar kunde det faktorer som förbisetts i 

ett tidigt skede föras in i modellen. 

Modellen byggdes upp stegvis, där värdeflödet byggdes upp först. Utifrån detta kunde 

arbetet fortgå med införande av dynamik i form av AGV, råvaruflöden, tankar och 

transporter. Detta för att skapa nivåer i byggnationen. I enlighet med den 

rekommenderade arbetsgången för simuleringsmodeller ger detta en större chans att lösa 

eventuella problem i modellbyggandet. 

Modellen kördes sedan för att hitta programmeringsfel. Målet var att ha en stabil modell 

över tid. Målet var att modellen skulle vara stabil under ett års tid vilket också uppnåddes 

efter flertalet försök.  

Ett fenomen som noterades var något som i fortsättningen benämns ”samfas”, vilket 

innebär att över långa tidsspektrum kan vid olika tillfällen två eller fler ugnar nå en takt 

där baskarna går tomma ungefär samtidigt i upprepade cykler. Detta ger periodvis stor 

belastning på doseringslinan. Då modellen är helt deterministisk och saknar 

slumpvariabler är bedömningen att vid ogynnsamma parametrar finns möjligheten att 

dessa perioder av samfas blir regelbundna. Denna systemegenskap noterades (se figur 7). 

 

Figur 7: Ugnarnas påfyllning och tömning hamnar i fas vid markerade områden.  Detta sker här två gånger 

inom kort tid. Resultatet i detta fall blir att tre baskar går tomt nästan samtidigt skapar ett kritiskt läge. 

Ugnarna behov tillgodoses inte och en tank går tom. 

6.2 Validering och verifiering av flöde 

Den första modellen som konstruerades är en reflektion av verkligheten och valideringen 

baserades således på något, för projektet, fullt mätbart. Tidsstudier som gjordes för 

modellbygget var begränsade till enstaka operationer och cykler medan vid validering 

undersöktes sammanhängande operationer och således dess integration med varandra. 

Genom att jämföra tidsstudier för operationer när flera aktiviteter samverkar gavs mått på 

modellens precisionssäkerhet. Då tidsstudier inte stämde till önskvärd grad analyserades 

aktiviteterna återigen var för sig för att finna felaktigheter. Då modellen körs med verkliga 

produktionstakter ska verkliga siffror i maskinparkens utnyttjandegrader stämma överens 

med modellens dito med liten felmarginal, därigenom nåddes ytterligare en 

valideringsfaktor. Felmarginalen grundade sig främst i att modellen inte tar hänsyn till 
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teknisk tillgänglighet. Rimlig felmarginal arbetades fram via diskussion med Höganäs 

AB. 

Mjukvaran stödjer grafisk visualisering av flödet och genom att modellens materialflöden 

är visuella gavs uppdragsgivaren möjlighet att verifiera utifrån visuell granskning. 

Ytterligare en verifiering jämförde modellens värdeflöde med verkligheten. Vidare kunde 

informationsflödet i modellen verifieras mot det driftsystem Höganäs använder. Detta 

innebar att prioriteringsordningar, programmering och systemets signaler för Pull och 

Push kunde verifiera både simuleringsmodell och värdeflödesanalys.  

När validering och följande verifiering var klar ansågs modellen vara redo för att 

användas som verktyg för vidare arbete. 
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7 Experimentering av värdeflöde 

Då modellen klarat uppsatta validerings- och verifieringskrav kunde modellen användas 

för experimentering. I kapitlet presenteras hur arbetet har fortgått vid bestämning av 

förblandningens kapacitet, drivande parametrar och effektiviseringspotential.  

7.1 Utgångscase 

Då arbetet utgår från att bestämma maximala produktionstakter används ett case, 

framtaget av uppdragsgivaren, där de material som går på ugn sätter största möjliga krav 

på förblandningen. Produktmixen bestäms idag inte med avseende för att underlätta för 

förblandningen utan utgår helt från kundorder. Att planering sköts utan hänsyn till 

förblandningen är något uppdragsgivaren inte vill ändra på vilket leder till att ett ”worst 

case scenario” absolut är en fullt rimlig produktmix vid verklig produktion. De material 

som ställer högst krav på förblandningen är de material som, på ugn, går med högst ton 

per timme.  

7.2 Analys av kapacitet 

Testet ämnar att analysera kapaciteten för förblandningen med befintliga parametrar. För 

att besluta när kapaciteten var att bedöma som begränsande för produktionstakten togs ett 

kriterium fram. När någon av påmatningsfickorna nådde momentant värde 0 och stopp ej 

var schemalagt ansågs produktionen vara begränsad. Detta motiverades med det faktum 

att får någon buffert slut på pulver så innebär det ett produktionsstopp(se figur 8) 

 

 Figur 8: Bandung 5 når nivå noll momentant 

För att finna kapaciteten höjdes produktionstakten, från en till början låg nivå, succesivt 

tills ovan nämnda kriterier uppfylldes. Ugnarnas kapacitet utgick från parametrarna som 

bestämdes i framtaget utgångscase. För att finna förblandningens högsta teoretiskt 

möjliga produktionstakt ökades endast behovet av två ugnar vilka motsvarar de ugnar 

som närmast ligger till hands för en utbyggnad. I verkligheten genererar en utbyggnad 

inte en succesiv ökning utan snarare en stegvis ökning. Testet utformades, i samråd med 

Höganäs, att ha en succesivt ökad belastning för att ge ett bättre underlag för analys av 

förblandningens kapacitet.  
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7.3 Design of Experiment 

Testet ämnar att undersöka vilken parameter i värdekedjan som är den mest drivande för 

att öka kapaciteten på förblandningen. 

För att experimentera med värdekedjan användes Design of Experiment. För att utföra 

denna metod krävs en parameter som går att mäta och som påverkas av förändringarna 

av de drivande parametrarna. I och med systemets karaktär, där råvaror dras till ugn via 

doseringslinjen med en fast produktionstakt, så behövdes en parameter i systemet som 

var kopplad till doseringens kapacitet och som endast gav utslag för förändringar i 

kapacitet. På grund av detta valdes parametern som påmatningsfickornas snittvolym över 

tid, i samråd med Höganäs.  

Den genomsnittliga tankvolymen över tid beräknas enligt formeln 

                                            
 ∫ 𝑉

𝑡

0
𝑑𝜏

𝑡
= 𝑉𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 .                                        (7) 

Där t är den uppmätta körtiden, V är den momentant totala tankvolymen för alla tankar,  

 𝑉𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 är den genomsnittliga tankvolymen och 𝜏 är tiden. 

Tankarnas volym är reglerade mellan en maxnivå och en miniminivå. När det finns 

råmaterial att tillgå kommer graferna hålla sig inom det reglerade området. Råmaterial 

börjar matas fram när nivån är under minimum, och kommer att stiga till maxnivån om 

material finns tillgängligt. Om det slutar flöda råmaterial kommer nivån sjunka, och gör 

så med en konstant hastighet som är direkt relaterad till ugnens behov (se figur 9) 

 

Figur 9: Tanknivå som en funktion av tiden för respektive ugn 

Genom att mäta snittvolymen över tid går det att bestämma hur ofta nivån i tankarna 

sjunker under minimum och en ökning av kapaciteten i anläggningen kommer således 
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motsvara en höjning av den genomsnittliga nivån i tankarna. Det vill säga, tankarnas 

fyllda volym kommer befinna sig inom det reglerade området oftare och sänkorna av den 

fyllda volymen blir mindre desto högre kapacitet förblandningen har. 

De parametrarna som valdes som drivande i experimentet hade två kriterier: de skulle 

påverka takttiden på förblandningen och de skulle vara kartlagda i den värdeflödesanalys 

som gjorts för att kunna anses som giltiga. Genom dessa kriterier valdes Transporttid, 

cykeltid för doseringlinje samt cykeltid för baskblandare.  

Utifrån de här parametrarna ställdes den ortogonala matrisen upp (Tabell 1) och 

experimentet utfördes med befintliga parametrar som utgångspunkt och är att ses som de 

höga värdena i experimentet. Låg-värdena i experimentet valdes utifrån att 

förbättringsarbetet måste vara genomförbart, samt att det linjära området skall innefatta 

de initialt planerade ökningarna av produktionstakten. 

Tabell 1: Ortogonalmatris för DOE 

  A=dos B=bland C=AGV=AB 

exp 1 1 1 1 

exp 2 -1 1 -1 

exp 3 -1 -1 1 

exp 4 1 -1 -1 

En så kallad ”warm up”-period användes i DOE. Detta innebär att statistiken som loggas 

under warm up-perioden raderas efter att systemet har hunnit köra in normal 

produktionstakt och börjar logga produktionssiffrorna som sker vid vad som är att 

betrakta som normalt produktionstempo. 

Körtiden på experimentet sattes till en vecka. Detta för att verifiera att modellen både är 

stabil och för att minimera eventuella påverkningar av eventuell samfas och andra 

händelser som kan påverka nyckeltalet signifikant, till exempel att en tank börjar och 

slutar med en låg nivå. Med en lång körtid kan dessa fenomens påverkan på slutresultatet 

minimeras. 

7.4 Storlek på fickor och nivåvaktens läge 

Testet ämnar att undersöka hur en förändring av storleken på ugnsbuffert, det vill säga 

påmatningsfickornas minimum-nivå, påverkar förblandningens kapacitet. 

Layouten för förblandningen innehåller några komplikationer för ugn 4 och 5. För ugn 1-

3 finns det två påmatningsplatser vilket leder till att ugnars drift enbart beror på villkoret 

om det finns en fullbask på plats när tömmande bask går tom. För ugn 4-5 finns det enbart 

en påmatningsplats med tillhörande buffertplats på basktorget. När tömmande bask på 
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ugn 4 eller 5 går tom är det endast AGV som spelar in i huruvida ugnen får materialbrist 

förutsatt att det finns en fullbask på buffertplats. Den undre nivåvakten skiljer sig åt 

mellan ugn 4 = 35 % och ugn 5 = 16 %. Om basken går tom när mängden järnpulver i 

påmatningsfickorna ligger närmre maxnivån minskar risken för att materialbrist då mer 

tid för AGV erhålls. Genom att laborera med nivåvakten ämnar experimentet undersöka 

om befintlig buffertstorlek ger tillräcklig tid för att undvika att AGV inte hinner utföra 

bytet och därigenom ge en ökad kapacitet.  

För att undersöka hur buffertstorleken påverkade kapaciteten behövde en mätparameter 

tas fram. Parametern behövde vara representativ för en kapacitetsökning. I och med att 

storlek på buffert är direkt avgörande för den genomsnittliga nivån i tanken så kunde inte 

detta mätetal användas och det var därför inte aktuellt att hantera detta experiment i DOE. 

Experimentet hanterades då som en enskild del i arbetet och en ny mätparameter för att 

mäta tiden med tomma tankar fastställdes som beräkning av total tid för tom 

påmatningsficka. Formeln lyder: 

                                     𝑛𝑡𝑜𝑚 ∙ 𝑀𝑓 = 𝑡𝑡𝑜𝑚                                               (8)                

där  𝑛𝑡𝑜𝑚 är antal mätningar där tanken är tom vid planerad drift, 𝑀𝑓 är mätfrekvensen 

och 𝑡𝑡𝑜𝑚 är den totala tiden för tom buffert. Lägre tid motsvarar således en högre kapacitet 

för förblandningen. Detta mätetal ger en smalare bild av kapaciteten än tankvolymens 

genomsnittliga nivå då detta endast tar hänsyn till tiden för tom buffert och inte den tid 

som påmatningsfickorna spenderar mellan 0 och undre nivågivare. 

För att använda detta mätetal fodrades en ökad produktionstakt, sett utgångscaset, för att 

således hamna utanför doseringslinjens nuvarande kapacitet och därmed få någon av 

ugnarnas buffert att gå tomt (se figur 10). 

 

 

Figur 10: Bufferttank för ugn 5 går tomt, i detta område mäts tiden, i detta fall ca 14 min 

Genom att räkna den totala tiden som ugnarna hade tomma buffertar för högt monterad 

undre nivåvakt respektive lågt monterad undre nivåvakt kunde andelen tom tid jämföras 

mellan de båda fallen. Körtiden för fallen sattes identiska för att få jämförbara resultat 

och var en vecka lång. 
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7.5 Känslighetsanalys av maskinpark 

Då arbetet ämnar undersöka signifikans i maskinparken så gjordes även en enkel 

störningsanalys av maskinparken.   

För experimentet var störningens vidd identisk för varje maskin i respektive test. Detta 

för att känslighetstestet skulle vara jämförbart mellan respektive maskin. Testet utfördes 

med en maskin i taget för att avgöra hur vital varje maskin är för förblandningens 

produktionstakt. För att mäta effekten av störningarna användes total genomsnittlig 

tankvolym vilket är det mätetal som bäst speglar hur väl ugnarnas behov uppfylls och är 

därför att föredra. Via denna metodik gick det att avgöra hur en regelbunden störning 

påverkade förblandningen. 

 För störningsanalysen togs kriterier fram. Störningarna skulle vara representativa för de 

störningar som finns i dagsläget samt att störningarna skulle täcka in både korta mer 

frekventa stopp med hög frekvens och längre stopp med lägre frekvens. Då det historiska 

data som finns för störningar från Höganäs hade stora mörkertal och inte alls behandlade 

stopp som i nuläget är att betrakta som korta, togs två störningar fram i samråd med 

operatörer hos Höganäs.  En störning som är att betrakta som kort, 10 min, sattes med en 

frekvens på ca tre gånger per dag. Den störningen som sattes som lång sattes till 30 min 

med en frekvens på ca 3 gånger på två dagars körtid. Testtiden var en vecka för att göra 

mätningen signifikant, det vill säga, för att minimera påverkan av eventuella faser och 

fluktuationer i systemet.  

Med dessa störningar kunde experimentet utföras för att se vilken av maskinerna som är 

att betrakta som mest vital i den befintliga layouten hos förblandningen. Då det finns två 

blandare utfördes testet med en blandare trasig i taget, då sannolikheten för att båda går 

sönder bedömdes vara mycket låg. 
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8 Experimentens resultat 

Resultat av genomförda simuleringar presenteras i nedanstående kapitel. 

Simuleringarnas resultat tillsammans med Lean teorier ligger till grund för rapportens 

rekommendationer och slutsatser. 

8.1 Förblandningens kapacitet 

8.1.1 Analys av kapacitet 

Arbetscaset som togs fram är ett teoretiskt ”worst case scenario” och sedan utbyggnaden 

av ugn 5, färdigställd 2014, har anläggningen aldrig satts under maximal belastning. 

Simuleringsexperiment visar att befintlig anläggning inte till fullo klarar av att tillgodose 

ugnarnas behov. Det är framförallt ugn 5 men även ugn 4 som får mindre 

produktionsstopp vilka är de två ugnar med störst materialåtgång. Stoppen sker med en 

frekvens på cirka 2 stopp om dagen och med en längd på ungefär 25 minuter. Vid små 

minskningar av ugnarnas produktionstakt svänger systemet snabbt in sig för att fungera 

mycket bättre. Därför kan slutsatsen dras att kapaciteten för befintlig utrustning ligger 

väldigt nära använt arbetscase. Eftersom maskinparkens tekniska tillgänglighet inte 

behandlas är det troligt att verklighetens produktionstakt är något lägre än den hos 

framtagen modell. 

8.1.2 Signifikans 

Via känslighetsanalysen kunde den maskin i förblandningen som var mest känslig för 

stopp identifieras. Genom att hantera stopp som korta med hög frekvens (Tabell 2) och 

långa med låg frekvens (tabell 3) belystes hur känslig respektive maskin var för stopp av 

varierande karaktär med samma ackumulerade stopptid. I tabell (2) och (3) anges siffrorna 

som procentuell andel av ursprunglig produktionstakt med mätetalet genomsnittlig 

tanknivå som mätparameter. 

Simulering tyder på att doseringslinjen är den aktivitet som är att ses som mest vital. Detta 

ligger i linje med VSM där doseringslinjen bedömdes vara flaskhalsen i produktionslinan. 

Doseringslinjen var känsligast både för korta och långa stopp och förblandningen som 

helhet var känsligare mot långa stopp. 

Simulering indikerar att AGV är den aktivitet som kommer efter doseringslinjen i 

signifikans. För långa stopp visar sig AGV ligga mitt emellan doseringslinje och 

blandning i signifikans för bibehållen produktionstakt. För korta stopp ligger AGV 

väldigt nära blandarnas känslighet. Då AGV har långa perioder av vila för att sedan ha 

perioder av hög aktivitet, vilket kartlades sig i VSM och bekräftades med simulering, så 

ansågs detta resultat vara fullt rimligt. 

Blandarna visar sig vara den minst vitala delen i maskinparken enligt simuleringen. Detta 

var förväntat med hänvisning till VSM då analysen visade att utnyttjandegraden var låg 

för dessa maskiner och det faktum att det fanns två gjorde det möjligt att avlasta trasig 
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blandare. Då maskinparken innehåller två baskblandare skapar inte en trasig baskblandare 

ett stopp i förblandningens produktionslina men takttid och genomloppstid ökar. 

Tabell 2: Resultat av känslighetsanalys. Liten störning hög frekvens 

std bland dos AGV 10min/700min 

1 0,984 0,976 0,983   
 

Tabell 3: Resultat av känslighetsanalys, stor störning m. låg frekvens 

std bland dos AGV 30 min/1.5 dag 

1 0,931 0,923 0,926   

 

8.2 Starkast drivande parametrar för kapacitetsökning 

8.2.1 Resultat av DOE 

Utifrån experimenteringen i simuleringsmodellen med DOE kunde den starkast drivande 

parametern för en kapacitetsökning beräknas. Slutsatsen blev att en minskning av 

cykeltiden för doseringslinjen gav den största inverkan på förblandningens kapacitet inom 

det linjära området experimentet behandlade. Detta indikerade även värdeflödesanalysen 

där doseringslinjen utpekades som förblandningens flaskhals (se tabell 4). Då denna 

aktivitet sätter takten för förblandningen skulle en minskning av cykeltiden innebära en 

direkt ökning av kapaciteten då takttiden minskar. Genom en vidgning av denna flaskhals 

visade simulering att utnyttjandegraden av omkringliggande maskiner ökades, vilka i 

dagsläget är låga jämfört med doseringslinjen. Med ökade utnyttjandegrader för AGV 

och blandare ökar andelen värdeskapande tid vilket innebär att OEE för respektive maskin 

ökar.  

Vidare kunde slutsats dra att transporttiden är den faktor som efter förblandningen gav 

störst påverkan på kapaciteten (se tabell 4). Transport i förblandning utpekades via VSM 

som ett slöseri av resurser i enlighet med Lean Production. Minskade transporttider i 

förblandningen var alltså att se som en faktor som kan spara resurser. Genom att minimera 

transporttiden visade simuleringen att utnyttjandegraden ökar på doseringslinjen och 

baskblandare. Detta resulterade i en snabbare produktionstakt för förblandningen då en 

ökad utnyttjandegrad på doseringslinjen vidgar flaskhalsen och ökar doseringslinjens och 

blandarnas OEE. Simuleringen visade att genom en minskning av transport kan resurser 

sparas samtidigt som kapaciteten ökar. Simuleringen visade också att fenomenet 

samfasers inverkan på ugnar minskade med kortare transporttider.  

En minskning av baskblandarnas cykeltid innebär i dagsläget ingen förbättring av 

kapaciteten. Då baskblandarna har en cykeltid som är längre än doseringslinjen borde den 

identifieras som en flaskhals men då det finns två maskiner blir doseringslinjen 

flaskhalsen. Blandarna var således inte drivande för takttiden. Genom minskning av 
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cykeltiden skulle OEE minskas för respektive blandare enligt simuleringen. Simuleringen 

visade också att utnyttjandegraden inte förändrades i en väsentlig utsträckning med en 

minskad cykeltid. Via VSM bedömdes att en potentiell minskning av slöseri var möjlig 

då, enligt Lean, två baskblandare landar under slöseri i form av inventarier. I dagsläget 

ligger cykeltiden på blandarna mycket nära doseringslinjens cykeltid och skulle denna 

kunna läggas i direkt paritet till cykeltiden hos doseringslinjen skulle behovet av två 

blandare försvinna med bibehållen kapacitet. Se tabell (4) för resultat av experimentet.  

Tabell 4: Resultat av DOE med effekter av varje parameter 

  
A=doseringsl. B=blandare C=transporttid=AB Resultat=Ῡ 

effekt -0,074 0,000 -0,015 1,0445 

 

För att bekräfta signifikansen hos undersökningen med DOE utfördes ett test med hjälp 

av statistisk mjukvara. Testet undersöker varje parameters 95 % konfidensintervall. Testet 

visar att experimentets resultat är signifikant för doseringslinje samt transporttid. För 

Baskblandare kan testet inte avgöra någon betydande effekt. Denna faktor bör därför inte 

förändras för att förbättra kapaciteten (se figur 11).  

 

Figur 11: 95 % procentigt konfidensintervall för faktorernas faktiska påverkan 
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Utifrån ovan bestämda parametrar kan således en prognos för kapaciteten ske enligt 

formeln 

 

𝐾1 = (1.0445 − 𝐴 ∙ (
0.074

2
) − 𝐶 ∙ (

0.015

2
)) ∙ 𝐾0             (9) 

 

Där 𝐾1 är den nya kapaciteten, 𝐾0 är den ursprungliga kapaciteten, A är faktorn för 

doseringslinjen och C är faktorn för transporttid. Regressionsmodellen är signifikant med 

95 % konfidensintervall inom det linjära området för experimentet -1<A<1 samt -1<C<1. 

 

 

8.2.2 Nivåvaktens läge 

Nivåvaktens läge ger en buffert för förblandningen men även för den specifika aktiviteten 

på ugn 4 och ugn 5 som föranleds av enbart en tömningsplats. Experimentet som utfördes 

gav resultatet att en höjning av undre nivåvakt inte påverkar förblandningens kapacitet 

men jämnar ut förblandningens belastning. 

 Genom att experimentet inte visade sig påverka produktionstakten drogs slutsatsen att 

ökad buffert inte behövs för att säkerställa produktionsbortfall föranlett av bytet av bask 

på ugn 4 och ugn 5. Se bilaga 2 för resultat av experimentet. 
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9 Diskussion och rekommendation 

I detta kapitel analyseras rapportens resultat med hänvisning till valda tillvägagångssätt 

och stipulerade avgränsningar. Vidare lyfts arbetets behandlade teorier in för att 

analysera erhållet resultat och dess innebörd för uppdragsgivaren.  

9.1 Modellens begränsningar 

Modellens största begränsning ligger i avsaknaden av viktig historisk data. 

Frågeställningens utformning gav modellen utrymme för att förbise teknisk tillgänglighet 

med tillhörande haveri och planerade produktionsstopp och således påverkas inte 

rapportens slutsatser. En begränsning för modellen blir dock att simulering inte kan 

motsvara verkligheten, där produktionsstopp är oundvikligt, under långa tidsintervall. 

Analyser i modellen är begränsade till det arbetscase som framtagits och har inte 

verifierats mot annan produktmix vilket blir nödvändigt om simuleringsmodell ska 

användas för att besvara nya eller modifierade frågeställningar.  

9.2 Precision i simuleringsmodell  

För kontinuerlig produktion anses modellen ge god precision där inga av det utförda 

verifierings- och valideringsanalyser tyder på att så inte skulle vara fallet. Framtagen 

simuleringsmodell är deterministisk vilket kan vålla problem med fenomenet samfas. 

Detta på grund av att modellen, vid ogynnsamt valda parametrar, kan bli vad som bedöms 

som, vara för regelbunden. Rapportens resultat och rekommendationer anses inte 

påverkas av att modellen är deterministisk men problemet med samfas är aktuellt för 

modellens precision och vid användning av modellen krävs tester innehållande olika 

produktmixer för att säkerställa att det inte används en ogynnsam parameter. För att 

förbättra modellens precision bör historiska data i form av varierande cykeltider och 

statistik på stopp för respektive maskin tas fram. Detta skulle ge modellen högre precision 

och en noggrannare jämförelse med de data som verket producerar idag skulle kunna 

göras.  

9.3 Tidsaspekt på ökning av kapacitet 

Implementeringsordningen är gjord under antagandet att en kapacitetsökning på ugnarna 

inte ligger inom den närmsta framtiden, varvid implementeringsordningen grundar sig i 

att minska det resursslöseri som finns i förblandningen idag.  

9.4 Användning av arbetscase utformat enligt ”worst case scenario” 

För att besvara frågan om var maxkapacitet ligger med befintlig utrustning krävdes en 

produktmix som ställde högsta teoretiska krav på anläggningen. Då produktmixen inte 

utformas för att avlasta doseringen blir det följaktligen möjligt att det, för doseringen, 

mest krävande material produceras. För att optimera befintlig utrustning krävs det inte ett 

scenario som ställer högsta möjliga krav på doseringen utan det scenario som till största 
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grad speglar verkligheten skulle vara mest lämpat för att minska det dagliga slöseriet. 

Faktum kvarstår dock att Höganäs använder sig av kundorderstyrd produktion, och 

doseringen riskerar på grund av detta att uppnå en produktionstakt som motsvarar det 

”worst case scenario” som tillhandahölls av Höganäs.  Detta är ett motiv för att en 

resurseffektiv produktionslina ska vara dimensionerad för det värsta tänkbara för att 

hantera produktionstoppar. Det vill säga, linan bör vara flexibel. I och med att 

produktlinans dynamik fortfarande är densamma vid låg som hög produktionstakt 

kommer slöseri, som är representativ för anläggningen, kunna identifieras oavsett 

produktionstakt. Slöseri kommer dock att ske i en annan utsträckning för respektive 

produktionstakt. Således kan det konstateras att rapporten behandlar främst slöseri vid 

hög kapacitet men det slöseri som identifierats är inte att förringa, dock bör en utförligare 

studie göras om för att utvärdera möjligheterna att minimera slöseriet i den vardagliga 

produktionen. 

10 Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser som arbetet har lett fram till i form av 

förbättringsmöjligheter samt ett förslag på implementeringsordning för åtgärderna. 

 

10.1 Förbättringsmöjligheter 

Utifrån kartläggning och experimentering av värdeflödeskedjan kunde flera 

förbättringsåtgärder identifieras. Kartläggningen av värdeflödena gav en fingervisning av 

vart resurser slösades och vilka aktiviteter som begränsade förblandningen men det var 

först vid simulering av kedjan, som tog hänsyn till systemets dynamik och komplexitet, 

som en detaljerad kartläggning kunde tas fram. 

 

Doseringslinjen identifierades som en flaskhals vid Värdeflödesanalysen och var därför 

den aktivitet som bestämde takten i förblandningen. Simuleringar bekräftade detta och 

visade också att doseringslinjen var den aktivitet som gav störst inverkan på kapaciteten. 

Simuleringen visade också att doseringslinjens utnyttjandegrad begränsades av 

förblandningens dynamik. I dagsläget har doseringslinjen en teoretisk kapacitet som 

klarar av att producera över den takt som anges i arbetets utgångscase men med dagens 

genomloppstider kan inte en högre utnyttjandegrad erhållas. Slutsatsen blir då att 

doseringlinjen sätter produktionstaket men resultat från genomförd VSM visar även att 

verklig maxkapacitet för doseringlinjen påverkas av råmaterialets genomloppstid. 

 

AGV transporter identifierades som ett slöseri via VSM i enlighet med kriterier för en 

Lean värdeflödeskedja. Via simulering och DOE kunde slutsatsen dras att en minskning 

av transporttid är den parameter som efter doseringslinje ger störst inverkan på 

kapaciteten. Simuleringar visar också att problemet med samfas minskade med kortare 
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transporttider. AGV systemet innehåller två stycken AGV. Via VSM drogs slutsatsen att 

den AGV som kör mellan dosering och baskblandare hade ett mycket lågt utnyttjande 

vilket är slöseri. Slutsatsen blir att en förbättring av transporttider skulle redan i dagsläget 

minska slöseri av resurser, samtidigt som det ger en flexiblare värdeflödeskedja då den 

klarar högre kapacitet. Att ersätta befintliga AGV med en automatiserad travers skulle 

således kunna ge ett minskat resursslöseri och en ökad kapacitet om denna travers ger 

kortare transporttider. 

 

Baskblandarna identifierades via VSM som den aktivitet med längst cykeltid men då 

aktiviteten har hög kapacitet på grund av två blandare blir detta ingen flaskhals. Vid 

beräkning av OEE visade det sig att blandarna har en mycket dålig utrustningseffektivitet 

jämfört med resten av flödeskedjan, något som bekräftades via simulering. Noterades 

gjordes också att baskblandarnas tid ligger mycket nära cykeltiden för doseringslinjen. 

Via simulering sågs att en minskning av cykeltiden för en baskblandare inte inverkade på 

värdekedjans kapacitet, detta ansågs ligga i paritet med den låga OEE som baskblandarna 

besitter och visade att det finns en överkapacitet i dagsläget. Slutsatsen blir att via kriterier 

för en Lean värdeflödeskedja är två baskblandare onödiga inventarier och därmed slöseri. 

Vid en kapacitetsökning är det fortfarande aktuellt med två baskblandare om cykeltider 

här inte kan ligga i paritet med cykeltiden för doseringslinjen. Finns möjlighet att minska 

baskblandarnas cykeltid till den hos doseringslinjen kan detta göras för att minska 

slöseriet av resursen inventarier då det således endast finns behov av en baskblandare. 

 

FIFO logistik i informationsflödet till AGV används inte i dagens anläggning, detta 

innebär att FIFO inte används sett till värdekedjan som helhet. Detta resulterar i längre 

råmaterialväntan för de ugnar som är längre ner på prioriteringslistan. Enligt kriterierna 

för en Lean värdeflödeskedja bör ett FIFO användas för att i detta fall minska slöseriet 

vänta. 

10.2 Implementeringsordning 

I första fasen ligger fokus på att minska slöseriet för att uppnå en Lean värdeflödeskedja. 

Transporter som utförs via AGV är idag ett slöseri som dels inte skapar värde men som 

även inverkar på produktionskapaciteten. Först och främst behövs en minimering av 

transporttid för att sedan reda ut prioriteringsordning för AGV vid transport av råmaterial 

till ugn. För att uppnå en Lean värdeflödeskedja ska “FIFO” tillämpas. Detta ger en ökad 

flexibilitet samtidigt som slöseriet minskar. 

Effekterna av FIFO bör valideras innan beslut tas. Komplikationer kring ugnarnas 

individuella utformning finns där ugnarna går med olika produktionstakt och därför kan 

en prioriteringslista som utformas utifrån ugnarnas behov vara bättre lämpad än FIFO. 

Ett haveri kommer begränsa ugnarnas drift och väcker frågan om de olika ugnarnas 

signifikans. Således är det upp till uppdragsgivare att värdera om en implementering av 

FIFO hindrar mer lämpade prioriteringsordningar. 
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För att ytterligare minska slöseriet i dagens produktion bör ett förbättringsarbete på en av 

baskblandarna göras. Detta för att få en cykeltid som är lika eller under doseringslinjen. 

På så sätt försvinner behovet av två baskblandare. Genom detta går det att minska slöseriet 

av resurser i form av onödiga driftskostnader. Målet med förbättringsarbetet bör vara en 

minskad cykeltid så att en kapacitetshöjning inte innebär problem för användandet av en 

blandare, då går det att ta en blandare ur drift. Går det inte att sänka cykeltiden tillräckligt 

för en kapacitetsökning kan den icke ombyggda stå ur drift vid lågt behov men ta vid 

produktionstoppar för att på så sätt öka baskblandarnas kapacitet. Genom denna 

förändring minskar slöseri av resurser men produktionen blir mer flexibel. 

 

Efter fas ett är genomförd har viktiga parametrar förändrats vilket skapar utrymme för 

nytt slöseri. För att maximera nyttan av förbättringsarbetet men även för att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för kommande investeringar krävs ett kontinuerligt arbete för att 

maximera nyttan av förändringarna. Förslagna förändringar kan ge andra synsätt än de 

som finns idag, för vilka parametrar som dels bör förändras men även kan förändras. 

Innan fas två genomförs bör verifiering göras mot att kommande förslagna förändringar 

fortfarande är aktuella efter genomförd fas 1. 

 

I andra fasen bygger implementeringarna kring att öka kapaciteten för att hantera ökade 

produktionstakter. Från experimentering med värdeflödeskedjan drogs slutsatsen att den 

parameter som har mest inverkan på förblandningens kapacitet är doseringslinjen. 

Slutsatsen från kapacitetsanalysen, förblandningens nuvarande kapacitet ligger under 

produktionsbehovet i arbetscaset, ger slutsatsen att en utbyggnad av doseringslinjen bör 

ske i direkt anslutning till en utökning av kapacitetsbehov. Denna förbättring skulle 

innebära en flexiblare anläggning då kapaciteten ökar. Resultatet från DOE kan användas 

som grund för att beräkna den cykeltid som krävs, förutsatt att denna ligger inom det 

linjäriserade området. Planeras en produktionstakt markant högre än den nuvarande så 

bör alternativet att använda sig av ytterligare en doseringslinje övervägas, detta under 

förutsättning att förblandningen fortfarande besitter två baskblandare. På så sätt kan 

flaskhalsen flyttas till baskblandare vilket bör generera en markant ökning av kapacitet. 

Denna förbättring skulle innebära flexiblare anläggning men ökar slöseri i form av 

inventarier. De tre faserna ovan förklaras kortfattad i figur (12). 
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Figur 12: Implementeringsordning presenterad i kronologisk följd. 
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11 Rekommendation på fortsatta studier 

Nedan presenteras förslag på fortsatta studier för att komplettera det arbete som 

presenteras i rapporten. 

Ett första steg i att förbättra prognoserna från simulering vore att införa statistiskt 

beräknade fördelningar för cykeltider och tillgänglighet inom anläggningen för att få en 

mer detaljerad simuleringsmodell. Detta kräver en loggning av data för respektive 

aktivitet över långa tidsperioder.  

Efter fas ett är genomförd har viktiga parametrar förändrats vilket skapar utrymme för 

nya slöserier. För att maximera nyttan av förbättringsarbetet men även för att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för kommande investeringar krävs ett kontinuerligt arbete för att 

maximera nyttan av förändringarna. Förslagna förändringar kan ge andra synsätt, än de 

som finns idag, huruvida vilka parametrar som dels bör förändras men även kan förändras. 

I och med att arbetet inte tar hänsyn till kostnader för implementeringarna bör dessa tas 

fram innan beslut fattas. Detta kan komma att påverka när och om respektive 

förbättringsförslag kan genomföras. 
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Bilaga 1 Value stream map 
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Bilaga 2 Testresultat för nivåvaktens läge 

Buffert 4. låg      Buffert 4. hög     
mätning 

(min) nivå tid  mätning (min) nivå tid 

275 0.0000 14847  108 0.0000 13678 

276 0.0000 14854  109 0.0000 13685 

277 0.0000 14861  110 0.0000 13692 

278 0.0000 14868  111 0.0000 13699 

279 0.0000 14875  112 0.0000 13706 

422 0.0000 15876  113 0.0000 13713 

423 0.0000 15883  114 0.0000 13720 

541 0.0000 16709  115 0.0000 13727 

542 0.0000 16716  116 0.0000 13734 

Buffert 5. låg      117 0.0000 13741 

mätning nivå tid  118 0.0000 13748 

35 0.0000 13167  119 0.0000 13755 

36 0.0000 13174  120 0.0000 13762 

37 0.0000 13181  303 0.0000 15043 

58 0.0000 13328  356 0.0000 15414 

59 0.0000 13335  512 0.0000 16506 

60 0.0000 13342  513 0.0000 16513 

61 0.0000 13349  514 0.0000 16520 

62 0.0000 13356  515 0.0000 16527 

114 0.0000 13720  516 0.0000 16534 

115 0.0000 13727  517 0.0000 16541 

126 0.0000 13804  Buffert 5. hög     

127 0.0000 13811  mätning nivå tid 

128 0.0000 13818  52 0.0000 13286 

180 0.0000 14182  94 0.0000 13580 

222 0.0000 14476  95 0.0000 13587 

223 0.0000 14483  96 0.0000 13594 

224 0.0000 14490  97 0.0000 13601 

225 0.0000 14497  98 0.0000 13608 

236 0.0000 14574   99 0.0000 13615 

237 0.0000 14581   172 0.0000 14126 

258 0.0000 14728   183 0.0000 14203 

279 0.0000 14875   184 0.0000 14210 

280 0.0000 14882   205 0.0000 14357 

281 0.0000 14889  351 0.0000 15379 

282 0.0000 14896  352 0.0000 15386 

283 0.0000 14903  353 0.0000 15393 
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284 0.0000 14910  354 0.0000 15400 

285 0.0000 14917  355 0.0000 15407 

306 0.0000 15064  356 0.0000 15414 

431 0.0000 15939  357 0.0000 15421 

432 0.0000 15946  358 0.0000 15428 

494 0.0000 16380  359 0.0000 15435 

495 0.0000 16387  360 0.0000 15442 

547 0.0000 16751  361 0.0000 15449 

548 0.0000 16758  362 0.0000 15456 

549 0.0000 16765  507 0.0000 16471 

550 0.0000 16772  508 0.0000 16478 

551 0.0000 16779  509 0.0000 16485 

614 0.0000 17220  510 0.0000 16492 

615 0.0000 17227  511 0.0000 16499 

total tid tom 343  615 0.0000 17227 

    total tid tom 350 

 


