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Sammanfattning 
För att upprätthålla sin konkurrenskraft krävs det idag att ett fokus 
läggs på att ständigt förbättra sina processer inom organisationen. Detta 
faller sig logiskt, men att ta fram underlag för vilka förbättringsåtgärder 
som bör implementeras till processen kan vara svårt. Syftet med denna 
studie är att undersöka hur value stream mapping (VSM) tillsammans 
med diskret händelsestyrd simulering (DES) kan användas inom last-
ningsprocesser hos hamnliggande logistikverksamheter för att kartlägga 
processen, identifiera flaskhalsar samt att undersöka det teoretiska utfal-
let vid implementation av potentiella förbättringsåtgärder. Svaret på 
detta genererades via en fallstudie på SCA Logistics där en lastnings-
process analyserades från ett av deras lager som start till slutet av pro-
cessen när produkten är lastad på ett fartyg. Först skapades en VSM 
samt en DES-modell av nuläget. Nulägets VSM bidrog till en översikt 
över den aktuella processen och till att validera DES-modellen. Därefter 
med Lean-principer som grundpelare och med hjälp av intervjuer 
kunde tre förbättringsåtgärder identifieras. Dessa förbättringsåtgärder 
applicerades till DES-modellen en i taget för att undersöka hur de på-
verkar systemet. De två framstående förbättringsåtgärderna testades 
även ihop. Resultatet visade på att processen blev mer effektiv, i form av 
kortare ledtid, och två nya VSM togs fram för att bidra med ytterligare 
visualiserande information. Åtgärderna har andra spärrar i praktiken 
som inte visas via varken DES eller VSM såsom höga kostnader eller 
hinder i lagerförhållanden. Undersökningen ledde till den slutsatsen att 
VSM kan användas som komplement till DES för att bidra med ett teore-
tiskt underlag för huruvida en förbättringsåtgärd bör implementeras. 
Som rekommendation bör även en kostnadsnyttoanalys genomföras för 
att undersöka huruvida nyttan uppväger för kostnaden. 
 

Nyckelord: Value stream mapping, diskret händelsestyrd simulering, 
processutveckling. 
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Abstract 
Today it is necessary to focus on constantly improving the processes 
within the organization, in order to maintain its competitiveness. This is 
logical, but to develop a basis for improvement measures that should be 
implemented to the process can be difficult. The purpose of this report is 
to investigate how value stream mapping (VSM) along with discrete 
event simulation (DES) can be used in loading processes at port logistics 
operations to map the process, identify bottlenecks, and investigate the 
theoretical outcome when implementing potential improvement 
measures. The answer to this was generated through a case study at 
SCA Logistics where a loading process was analyzed from one of their 
warehouses as the start to the end of the process when the product was 
loaded on a ship. First, a VSM was created and a DES-model of the 
present state. The present state VSM contributed to an overview of the 
current process and to validate the simulation model. Then with Lean 
Principles as a foundation and with the help of interviews, three 
improvement measures could be generated. These improvement 
measures were applied to the DES-model one at a time to investigate 
how they affect the system. The two outstanding improvement 
measures were also tested together. The result showed that the process 
became more efficient and two new VSM were developed to provide 
additional visualization information. The measures have other barriers 
in practice that are not shown via either DES or VSM such as high costs 
or barriers in inventory. The survey led to the conclusion that VSM can 
be used as a complement to DES to provide a strong theoretical basis for 
whether an improvement measure should be implemented. As a 
recommendation, a cost benefit analysis should also be conducted to 
investigate if the benefit outweighs the cost. 
 

Keywords: Value stream mapping, discrete event simulation, process 
development. 
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Förord 
Författarna skulle vilja rikta ett stort tack till intern handledare Klas 
Gustavsson på Mittuniversitetet för all given rådgivning genom under-
sökningens gång. 

Vi vill även rikta ett stort tack till SCA Logistics och extern handledare 
Christian Johansson för sin öppenhet, flexibilitet och tillgänglighet. Det 
har varit till stor hjälp. Tack!  
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1 Inledning 
Ett ökat antal av dagens organisationer går idag mot att vara mer pro-
cessorienterade och arbetar därmed dagligen med processutvecklingar. 
Ständig utveckling och förbättringar av processer är grundpelare för att 
uppnå en så effektiv verksamhet som möjligt. [1] 

Ett sätt att undersöka eventuella förbättringar av en process och samti-
digt validera dessa förbättringar är att använda sig av Value Stream 
Mapping (VSM) kombinerat med diskret händelsestyrd simulering (di-
screte event simulation, DES). VSM är en metod med ursprung från 
Lean för att kartlägga processer där det även tas hänsyn till tid och ka-
pacitet. Detta möjliggör att en DES kan genomföras för att undersöka 
det statistiska utfallet av processen. Genom att först simulera nuläget, 
därefter hitta svagheter och sedan simulera ett framtida läge där detta 
har korrigerats kan denna metod fungera som beslutsunderlag om för-
bättringsåtgärder bör implementeras. [2] 

Med syftet att undersöka om VSM kombinerat med diskret händelse-
styrd simulering kan effektivisera lastningsprocesser hos hamnliggande 
logistikverksamheter har en fallstudie utförts på SCA Logistics. 

Svenska Cellulosa Aktiebolag (SCA) är ett ledande företag inom skogs-
produkter och har en marknad i över 100 länder. Logistiken av material 
sköts av SCA Logistics varav en av deras hamnar ligger i Tunadal, 
Sundsvall. Från Tunadalshamnen skickas varor till många platser runt 
om i världen, till exempel Rotterdam vilken är en av deras största hubb. 

En av SCA Logistics primära processer är den utgående transporten av 
pappersmassa. Denna transport sker genom flera processer varav en 
utav dem är lastningen från deras magasin (där pappersmassan lagras) 
upp till fartygen som ska frakta varorna vidare. 

Lastningsprocessen av pappersmassa med dess bestående delprocesser 
ses i dagsläget av SCA Logistics som en process med möjlighet till för-
bättring. En av delprocesserna, som använder sig av kostsamt maski-
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neri, anses arbeta ineffektivt och det finns därmed en vilja att se över 
potentiella förbättringsåtgärder för effektivisering av lastningsproces-
sen. 
 

1.1 Övergripande syfte 
Att undersöka hur VSM kombinerat med diskret händelsestyrd simule-
ring kan användas inom lastningsprocesser hos hamnliggande logistik-
verksamheter i mån om att kartlägga processen, identifiera flaskhalsar 
samt att undersöka det teoretiska utfallet vid implementation av poten-
tiella förbättringsåtgärder. 

1.2 Detaljerad problemformulering 
Målet är att kartlägga en lastningsprocess med hjälp av VSM i både ett 
nuläge och potentiella framtida lägen för att genom DES undersöka om 
de framtida lägena resulterar i en effektivare process med följande pro-
blemfrågeställningar: 

Vilka svagheter i processen kan identifieras i nuläget? 

Vilka framtida lägen finns det som kan vara mer effektiva? 

Hur kan VSM kombineras med DES för att illustrera detta? 
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1.3 Avgränsningar 
• Arbetet avgränsas till att studera flödet inom endast lastnings-

processen för pappersmassa hos SCA Logistics från ett av maga-
sinen till ett fartyg. 

• Väderförhållanden bortses från då de kan vara väldigt varierande 
och då nederbörd stannar den aktuella processen eftersom pap-
persmassa är väldigt känslig mot fukt. Med endast ett fåtal besök 
hos SCA Logistics kan detta vara svårt att ha med i analysen. 

• Placeringen av pappersmassa på fartyget är också utanför ramen 
av denna undersökning. 

• Variation av körvägar mellan magasin och kaj har negligerats. 
• Specialfall tas inte i hänsyn. Det vill säga, alla fall då det finns de-

fekta eller saknade enheter ignoreras och endast det generella fal-
let undersöks. 

• Driftstopp som maskinfel tas inte hänsyn till. 

  

1.4 Författarnas bidrag 
Genom hela undersökningen har båda författarna bidragit med lika 
mycket till denna rapport.  
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2 Teori  
I avsnitt 2.1-2.7 presenteras teorin för processer, försörjnings- och vär-
dekedjor, datainsamling, Lean Produktion,  Value Stream Mapping, si-
mulering och kombinationen av VSM och DES. 

2.1 Processer 
Att arbeta med processer börjar bli mer vanligt sedan starten av imple-
mentationen av processorienterade verksamheter började för cirka två 
decennier sedan [3]. Processorientering har varit ett begrepp som har 
funnits längre tillbaka i tiden men det fick som störst genomslag efter att 
BPR (Business Process Re-engineering) tappade sin slagkraft [3]. Det 
finns flera definitioner av begreppet process. Nedan listas några av 
dessa definitioner nämnda av Larsson & Ljungberg: [5] 

• En process är en samling länkade aktiviteter som transformerar 
input för att skapa output. 

• En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande 
flöde skapar värde för en kund. 

• En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade 
aktiviteter som använder information och resurser för att utifrån 
ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer behovet.  

Enligt Palmer finns det flera anledningar till att arbeta med processer. 
Palmer nämner att processorientering leder till följande: [6] 

• Tar bort barriärer 

• Kontrollera och förbättra processer på bättre sätt 

• Förbättrar kvaliteten av produkter och tjänster 

• Identifierar möjligheter till att outsourca användningen av tek-
nologi  

• Förbättrar kvaliteten av kollektiv inlärning inom organisationen 
och mellan organisationen och dess omgivning 

• Förbättrar organisationens effektivitet och prestation.  
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2.1.1 Processkartor 
För att på ett bra sätt förmedla processens syfte, uppbyggnad och utse-
ende används processkartor. Efter en kartläggning synliggörs de tidi-
gare osynliga processerna genom att visualisera dem och dess vär-
deskapande [7]. Tre symboler som ofta används för att illustrera proces-
ser via en processkarta visas i figur 1. 

 

   Input/Output 

 

  Process 

 

   Beslut 

 
 

 

2.2 Försörjnings- och värdekedja 
Enligt Mentzer definieras en supply chain, vilket på svenska kallas för-
sörjningskedja, som: 
 

En mängd av tre eller fler företag direkt länkade av en eller fler 
uppströms- och nedströmsflöden eller produkter, tjänster, finanser 
och information från en källa till en kund. [8]  

 
Försörjningskedjan täcker alla organisationer och aktiviteter som är as-
socierade med flödet och transformationen av produkter från råmaterial 
till slutanvändaren. Detta kan formuleras som att försörjningskedjan är 
en kedja bestående av minst tre organisationer där ena organisationens 
output blir nästa tur i kedjans input enligt Porters värdekedja (se figur 
2). [9] 

 

 

 

Figur 1. Vanliga ikoner i processkartor (egen illustration). 
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Värdekedjan är en modell för att illustrera värdeskapande aktiviteter. 
Vad som anses vara värdeskapande aktiviteter beskriver Porter som det 
som bidrar till mängden en konsument är villig att betala för det som 
organisationen förser dem med. [10] 

De värdeskapande aktiviteterna kan delas upp i två grupper, primära 
och stödjande. Primära aktiviteter är involverade i den fysiska hante-
ringen av produkten samt dess försäljning och transport till kunden.  
Stödjande aktiviteter stödjer både varandra sinsemellan och även de 
primära processerna. [10] 

 
Figur 2. Porters värdekedja [11]. 

 

 

2.3 Datainsamling 
I avsnitt 2.3.1 och 2.3.2 beskrivs två vanligt förekommande metodiker 
som används att samla in olika data. 

2.3.1 Intervjuer 
Intervjuer karaktäriseras av olika utfrågningsformer som kan ske genom 
olika medier, exempelvis via direktkontakt eller telefon. Användningen 
av intervjuer ger författaren tillgång till primärdata. Primärdata är den 
data som samlats in i syfte att användas i den aktuella studien. Björk-
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lund & Paulsson nämner och förklarar tre olika kategorier inom inter-
vjuteknik som listas nedan. [12] 

• Strukturerad intervju - Alla frågor är bestämda på förhand och tas 
upp i en bestämd ordning 

• Semi-strukturerad intervju - Ämnesområdena är bestämda och frå-
gorna formuleras efter hand och tas upp när undersökaren anser 
det vara lämpligt med tanke på exempelvis respondentens svar 
eller reaktion på tidigare ställda frågor. 

• Ostrukturerad intervju - Har formen av ett samtal där frågorna 
uppkommer efterhand.  

2.3.2 Observationer 
Genomförandet av observationer kan till exempel ske genom att obser-
vatören deltar aktivt i den berörda aktiviteten. Detta kallas för delta-
gande observation. Alternativt kan observatören iaktta händelserna i 
den berörda aktiviteten utifrån. Beroende på situation och syfte med 
observationen kan den genomföras med full öppenhet, det vill säga att 
de som observeras har vetskap om att de blir observerade. Detta kan 
leda till att de observerade känner en stress och en känsla av otrygghet 
vilket i sin tur kan leda till att aktiviteten inte utförs som i normalfallet. 
Observationer kan därför i vissa fall utföras utan att information om 
detta tillkännages, alltså utföras i smyg. Att använda hjälpmedel som till 
exempel tidtagarur ger möjlighet till objektiva uppskattningar, men ob-
servationer kan även grunda sig på subjektiva uppfattningar. [13] 

2.4 Lean produktion 
Den japanska bilindustrin och framför allt Toyota ses ofta som en före-
bild till begreppet Lean. 

Främst på grund av att det under tidigt nittiotal lanserades ett antal 
böcker där resultat från ett stort forskningsprogram om de bästa till-
verkningsprinciperna inom bilindustrin redogjordes. Detta resultat var 
till stor del hämtat och baserat från Toyota och deras sätt att arbeta, även 
känt som Toyota Production System (TPS). Idag ses Lean Produktion 
och TPS ofta som simulariteter vilket inte är hela sanningen enligt 
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Bergman & Klefsjö då studier av TPS framför allt har gjorts av amerika-
ner vilket har skapat en del missförstånd och ofullständiga tolkningar 
av vad man, med amerikanska ögon, har sett hos Toyota i Japan. Lean 
ska istället ses som en del av eller en tolkning av TPS med många likhet-
er till varandra. [14]  

Lean Produktion strävar mot att eliminera alla former av muda. Ordet 
muda är hämtat från japanskan och översätts till ”slöseri”. Fokusen lig-
ger på att skapa värde för kunderna. Allt som inte skapar värde för nu-
varande eller framtida kunder räknas som ett potentiellt slöseri. [3] 

Inom lean finns det ett starkt kundfokus och detta kundfokus innebär en 
satsning på att leverera den efterfrågade kvaliteten till lägsta möjliga 
kostnad vid rätt tillfälle, vilket är enligt principen Just in time (JIT).  

I varje flöde finns det trånga delar, så kallade flaskhalsar. Den flaskhals 
som ger sämsta flödet kommer att påverka den totala genomloppstiden 
i systemet.  Inom lean gäller det att fokusera sina förbättringsinsatser till 
just denna flaskhals och därmed försöka uppnå ett konstant flöde ge-
nom verksamheten. Förutom att hålla ett konstant flöde satsas mycket 
på att minska variationen. Bergman & Klefsjö nämner följande angå-
ende variation: 

Variation orsakar köer i systemet genom den svängning som 
uppstår, ju större variationen är desto längre blir köerna [15]. 
 

Arbeten kan oftast kategoriseras in i tre olika kategorier. Oförutsedda, 
värdeskapande och muda. Oförutsedda processer är de processer som 
är nödvändiga för det nuvarande systemet men inte bidrar med något 
värde till varan, exempelvis inspektion. För att öka det värdeskapande 
arbetet ökas oftast den totala arbetstiden. Detta är dock ineffektivt då 
det samtidigt ökar dem andra två kategorierna (se figur 3). Ett bättre 
alternativ är att fokusen ligger på att öka det värdeskapande arbetet ge-
nom kaizen. Precis som muda är kaizen hämtat från japanskan och 
översätts till “ständig förbättring”. Målet med kaizen är likt dess inne-
börd att ständigt förbättra processer genom att identifiera och minska 
slöseri. [16] 
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Figur 3. Värdeskapande arbete [16]. 

 

Lean Produktion implementeras oftast för att eliminera all form av slö-
seri. De vanligaste formerna av slöseri och därmed de främsta använd-
ningsområdena som siktas på att införa Lean Productions filosofi är: 
[17][18] 

• Överproduktion  
• Väntan  
• Transporter  
• Brister i processer 
• Mellanlager och förråd 
• Onödiga rörelser och förflyttningar 
• Fel, omarbeten och kassationer 



Processutveckling  
Jonathan Bertilsson 
Kristoffer Bodin   

2 Teori 
2017-06-07 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

10 

Lean Produktion arbetar ofta med 5S, som skapades i Japan. I svensk 
översättning står det för: sortera, strukturera, städa, standardisera, och 
skapa vana. [18] 

Sortera innebär förutom själva sorteringen att allt som inte behövs på 
arbetsplatsen tas bort. [18] 

Strukturera handlar om att hålla ordning på allt som berör någon ar-
betsprocess eller flöde. Dessa ska då vara placerade enligt en avsedd 
plats för att förkorta tiden det tar att hitta det objekt som söks. Exempel 
på de dessa är maskindelar och verktyg. [18] 

Städa syftar till att skapa arbetsplatser där renlighet och ordning är av 
stort värde. För att uppnå detta skapas ofta rutiner för hur allt ska se ut 
så att varje medarbetare gör sin del. [18] 

Standardisera syftar till att optimera arbetsplatsen. Detta uppnås genom 
att markera var standarden är och därmed tydliggöra eventuella avvi-
kelser. Genom att standardisera skapas det även ordning på arbetsplat-
sen och hos personalen. [18] 

Skapa vana är kopplat till de tidigare fyra S-orden. Det gäller att fort-
sätta arbeta enligt dessa och därmed behålla standarden och eventuellt 
utveckla den. Att skapa denna vana kan vara ytterst svårt men ifall det 
uppnås finns det ordning och reda i hela verksamheten och verksam-
heten i sin helhet har därmed effektiviserats. [18] 

Lean Produktion arbetar också med att skapa ett ”sug” genom verksta-
den. För att uppnå detta används ett system där beställningar av pro-
duktion hela tiden kommer från kundsidan. Det innebär att nytt materi-
al inte tillverkas innan det verkligen behövs. [14] 
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2.4.1 Prestationsmätetal inom Lean 
Rother & Shook definierar några lean-mätetal som listas nedan: 
 

• Takttiden refererar till hur ofta en produkt eller del av en pro-
dukt ska produceras med hänsyn till kundens efterfrågan. Takt-
tiden används för att synkronisera produktionstakten med sälj-
ningstakten och takttiden ses som ett referensnummer för i vilken 
takt en process eller delprocess ska arbeta. Den hjälper till att se 
hur man ligger till och vart det kan behövas förbättring. Taktti-
den kan beräknas med hjälp av ekvation 1. [19] 

 

 Takttid = Tillgängliga arbetstimmar / Kundens efterfrågan       (1) 

 

• Cykeltid är den tid mellan ett utfall av processen och nästa utfall. 
Det vill säga en cykel av processen. Cykeltiden definieras som en 
stokastisk variabel och därför används dess medelvärde för att 
sätta ett värde på den mest troliga cykeltiden. Cykeltiden är ofta 
kopplad till takttiden då ett märkbart gap mellan dessa tider in-
dikerar att det finns problem som skapar oplanerad nedtid. Om 
cykeltiden är betydligt mindre än takttiden så produceras det 
mer än vad marknaden efterfrågar, detta kan dock justeras för att 
uppnå ett optimalt läge. Är takttiden betydligt mindre än cykel-
tiden hinner inte organisationen producera tillräckligt. [20] [21] 
[22] 
 

• Ledtid är tiden det tar för en produkt att gå genom hela flödet. I 
en produktion ses den som tiden från att råmaterialet börjar be-
arbetas till dess att slutprodukt är färdig. Ledtiden kan iakttas i 
olika områden, inte bara produktion, och är alltså tiden från 
första processen eller delprocessen till den sista processen eller 
delprocessen i flödet. Strävan är att korta ned ledtiden så mycket 
som möjligt. [23]  
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2.5 Value Stream Mapping (VSM) 
Ett värdeflöde är en samling av alla aktiviteter, både värdeskapande och 
icke värdeskapande, som är nödvändiga för att få en produkt att gå från 
råmaterial till slutkonsument. Dessa aktiviteter tar hänsyn till informat-
ionsflödet såväl som materialflödet genom den övergripande försörj-
ningskedjan. Ett effektivt verktyg för att illustrera värdeflödet är att an-
vända sig av Value Stream Mapping (VSM). [24] 

VSM används med det huvudsakliga målet att identifiera alla typer av 
slöseri i värdeflödet och sedan undersöka åtgärder för att eliminera 
dessa. [24] 

VSM kräver inga tunga analytiska verktyg eller mjukvaror utan det 
enda som behövs i principen är papper och penna samt en bra förståelse 
för processen. Simpla standardiserade ikoner används för att illustrera 
både informations- och materialflödet mellan de olika aktiviteterna i 
hela värdeflödet. Några av dessa ikoner illustreras i figur 4. [24] 

 Process 

 Data-box 

 Transport 

  Arbetare (i detta fall fyra stycken) 

 Elektronisk information 

 

 

 

 

 

1x 
Dag 

 
  

  
 

4 

Figur 4. Vanligt förekommande ikoner i VSM [25]. 
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Första fasen vid arbete med VSM är att måla upp hur nuläget ser ut. Ef-
ter att nuläget är illustrerat gäller det att hitta svagheter och eventuella 
förbättringsåtgärder för att sedan skapa ett teoretiskt framtida läge där 
dessa åtgärder har implementerats. En handlingsplan tas fram om det 
framtida läget är mer effektivt än det nuvarande. Detta fungerar sedan 
som ett bra underlag för beslutsfattaren [24]. Detta underlag represente-
ras med vissa mätetal såsom cykeltid och ledtid som beskrivs i 2.2.1. 
Användningen av dessa mätetal är viktiga för att hitta och eliminera 
icke värdeskapande aktiviteter.  [26] 

Eftersom VSM kan använda sig av mätetal gör det den till ett effektivt 
verktyg i fallet då tid är en faktor som studeras. 
 

Lacerda et al. utför en fallstudie där de använder sig av VSM för att eli-
minera slöseri inom biltillverkningsindustrin. Studien resulterade i att 
11 åtgärder implementerades och minskade cykeltiden från 370 sekun-
der till 140 sekunder. Enligt författarna var VSM avgörande för redukt-
ionen av slöseri. [26] 

En fallstudie utförd av Tyagi et al. undersöker om VSM kan reducera 
ledtiden av produktutvecklingsprocessen. Fallstudien är utförd hos en 
gasturbintillverkare och VSM används för att hitta och eliminera slöseri 
och ineffektiviteter. Efter en implementation av det framtida läget ökade 
den värdeskapande tiden med 50 procentenheter av den totala tiden. 
[27] 

Tyagi et al. nämner att VSM kan vara missvisande för beslutsfattaren 
om inte det nuvarande läget är fångat korrekt vid varje given tid. De 
rekommenderar att slutanvändaren bör vara försiktig vid arbete med 
VSM. [27] 

Chen et al. utförde en fallstudie på ett tillverkningsföretag som produce-
rar ställverk och liknande till elproducenter. De undersökte hur tillverk-
ningsprocessen kunde förbättras genom att använda sig av VSM och 
lean/sigma fortsätta förbättringar av processer (kaizen). Chen et al. fick 
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fram goda resultat och deras slutsats var att en implementation av lean 
och användning av VSM kan leda till en ökad konkurrenskraft hos or-
ganisationen på den globala arena. [16] 

2.6 Simulering 
En simulering är en imitation av operationen av den reella världens pro-
cess eller system över tid. Detta sker genom att flera antaganden görs 
angående systemet, ofta i form av matematiska eller logiska relationer 
mellan entiteter eller intresseobjekt inom systemet. Varje system kan ses 
som en uppbyggnad av flera entiteter, i exempelvis en produktions-
simulering kan entiteterna representera maskiner och produkter [28]. 
När modellen är utvecklad och validerad kan den användas för att un-
dersöka hur potentiella förändringar eller event kan påverka systemet 
eller processen. 

Simulering är ett av de mest använda och accepterade verktygen inom 
OR (Operation Research), det har dock skett många diskussioner när 
simulering ska användas och Jerry Banks listar 11 tillfällen då det är 
lämpligt: [29] 

• Simulering möjliggör studie av, och experimentering med, inter-
na interaktioner i ett komplext system eller av ett delsystem i ett 
komplext system. 

• Informations-, organisations- och miljöändringar kan simuleras, 
och effekten av dessa ändringar i modellens beteende kan obser-
veras. 

• Uppfångad kunskap under designprocessen av en simulerings-
modell kan ge högt värde när förslag om förbättring ska ges till 
det undersökta systemet. 

• Variationer av inputs i simuleringen samtidigt som resulterande 
outputs observeras kan ge värdefull insyn om vilka variabler som 
är viktigast och hur variabler beror av varandra. 

• Simulering kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att för-
stärka analytiska lösningsmetodiker. 
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• Simulering kan användas som experimentering av nya designer 
eller policys innan implementation sker, för att förbereda sig för 
vad som kan ske.  

• Simulering kan användas för att verifiera analytiska lösningar. 

• Simulering av olika kapaciteter hos en maskin kan bidra till att 
bestämma olika krav för maskinen. 

• Simuleringsmodeller gjorda för träning gör inlärningsprocess 
möjlig utan kostnaden och störningen som en “på jobbet” in-
struktion hade skapat. 

• Animering visar ett system i en simulerad operation så att planen 
kan visualiseras. 

• Det moderna systemet (fabrik, service organisation, etc.) är så 
pass komplext att dess interna interaktioner endast kan behand-
las genom simulering.  

 

En av de mer tilltalande fördelarna med att använda simulering är att 
det speglar vad som händer i det reella fallet och simuleringens utfall 
bör stämma överens med utfallet som kan observeras av det reella fallet. 
Simulering tar också hänsyn till fördelningar, vilket leder till mindre 
orealistiska antaganden. Mer om fördelningar beskrivs i avsnitt 2.6.1.  

Till skillnad från optimering så “körs” simulering istället för “lös” som 
är fallet i optimering. Det vill säga en simulering körs och tillåter då att 
systemet kan analyseras utifrån dess modell och den inlagda datan men 
den genererar inte en optimal lösning. Svagheter med simulering i prak-
tiken är att det ofta är kostsamt och tar lång tid att utföra. Utöver detta 
anses resultatet ibland vara svårt att tolka då de ofta används många 
stokastiska variabler som leder till att det är svårt att skilja mellan relat-
ioner i systemet och generell slump. [30] 

System kan kategoriseras som antingen diskreta eller kontinuerliga. I 
praktiken är sällan ett system endast diskret eller kontinuerligt men oft-
ast är det möjligt att klassificera dem i den ena eller andra. 
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Det finns även agentbaserad simulering. Detta bygger på agenter som 
kan vara människor, grupper eller organisationer. Agentbaserad simu-
lering kan vara ett effektivt verktyg där agenternas uppförande kan ana-
lyseras och där vikten läggs på att se hur mikronivåprocesser kan på-
verka makronivåutfall. [31] 

Diskret händelsestyrd simulering (DES) är då modellen av ett system 
eller process byggs upp där statusvariabeln ändras endast vid diskreta 
punkter i tiden. Ett exempel på diskreta system är hos en bank där sta-
tusvariabeln är antal kunder i banken. Denna variabel ändras endast när 
en kund kommer eller om tjänsten som kunden önskade är klar. 
Kontinuerliga system är då statusvariabeln ändras kontinuerligt över 
tiden. Detta kan illustreras genom exempelvis vattenflödet från en rin-
nande å. Detta vattenflöde kommer kontinuerligt ändras på grund av 
många olika faktorer. [32] 

 

2.6.1 Fördelningar 
Fördelningar kan se ut på olika sätt beroende på datapunkternas förhål-
landen där vanligt förekommande fördelningar är normalfördelning, 
likformig fördelning, exponentialfördelning och triangulärfördelning. I 
punktlistan nedan ges en kort förklaring om de olika fördelningarna. 

● Normalfördelning - Mycket av statistikteorin bygger på normalför-
delningar vilket är ett resultat av att många storheter kan approx-
imeras till denna fördelning. Normalfördelning är utformad som 
en kurva enligt figur 5 där x-värdet vid den högsta punkten är 
medelvärdet och därmed även det mest sannolika utfallet. Variat-
ionen betecknas med en standardavvikelse vilken visar i vilken 
utsträckning den insamlade datan sprider sig från medelvärdet. 
Vid hög spridning blir standardavvikelsen hög och fördelningen 
plattas till. Vid en låg spridning kommer även standardavvikel-
sen vara låg och fördelningen blir mer hoptryckt. [33] 
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● Likformig fördelning - Denna fördelning kan ses likt som ett kast 
med en tärning. Alla utfall har lika stor sannolikhet, som är 
1/antal möjliga utfall (se figur 6). [33] 

                 

                
 
 
 

● Exponentialfördelning - I figur 7 illustreras en exponentialfördel-
ning. Det som karaktäriserar en exponentialfördelning är den av-
tagande kurvan som indikerar att med stor sannolikhet inträffar 
ett utfall tidigt in på x-axeln men att det fortfarande finns en liten 
(om än minimal) sannolikhet att ett utfall inträffar långt ut på x-
axeln. [33] 
 

Medelvärde 

 

Figur 5. Normalfördelning (egen illustration). 

Figur 6. Likformig fördelning (egen illustration). 
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Minimum Medelvärde Maximum 

 

                
 
 
 

 

 

● Triangulärfördelning - Denna fördelning består av två linjära 
funktioner där minimum- och maximumvärde är extrempunkter 
och där de linjära funktionerna går från extrempunkterna till me-
delvärdet (se figur 8). Detta gör det till en användbar fördelning 
vid begränsat antal datapunkter. [34] 

 

 

 

 

Figur 7. Exponentialfördelning (egen illustration). 

Figur 8. Triangulärfördelning (egen illustration). 
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2.7 VSM kombinerat med DES 
VSM, som beskrivet i avsnitt 2.5, är ett effektivt verktyg för att få en 
övergripande bild på nuvarande läget och det potentiella framtida läget 
då förbättringar har implementerats. Dock kan det vara väldigt dyrt att 
testa implementera förändringar till en process utan att först validera 
dem. Detta gör DES till ett bra komplement. VSM och DES tillsammans 
gör det möjligt att analysera komplexa system och kommunicera simu-
leringsresultaten i ett språk som lean förstår. [35] 

Tidigare forskning inom detta område listas nedan: 

Erikshammar et al. undersökte via en fallstudie hur en förstärkt VSM 
med hjälp av DES kunde hitta potentiella förbättringar hos tillverk-
ningsprocessen på ett tillverkningsföretag av industrialiserade kon-
struktionskomponenter och även evaluera dessa förbättringar. De fann 
att med VSM inte kunde evaluera prestandan av det framtida läget då 
det är deterministisk modell och kan inte beskriva det dynamiska bete-
endet av ett system. Genom att kombinera VSM med DES blev det möj-
ligt att hitta ett sätt att förbättra produktionsprocessen och gav även be-
slutsfattaren chansen att få verifierbar information för att fatta beslutet 
ifall ändringarna skulle implementeras. [35] 

 

Gullander och Solding (2009) skriver om ett koncept för att skapa en 
dynamisk VSM med hjälp av DES. Till skillnad från den vanliga statiska 
VSM tar Gullander och Solding fram ett verktyg för att alltså skapa en 
dynamisk VSM, som ska kunna representera en överblicksbild närsom-
helst under tidslinjen och inte bara vid specifika tillfällen. De förklarar 
att användning av VSM och DES var för sig har sina nackdelar och att 
dessa nackdelar kan undvikas genom att integrera VSM i en DES-
modell. Slutsatsen var att de flesta nackdelar som VSM och DES har var 
för sig kan undvikas men att även en del fördelar faller bort när VSM 
integreras i en DES-modell. En av de bortfallna fördelarna förklaras vara 
enkelheten i VSM som försvinner på grund av komplexiteten som en 
DES-modell inbringar. Fördelarna med integreringen kan sammanfattas 
som att en realtidsöverblick ges av läget, lättare att se flaskhalsar i sy-
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stemet, mindre kostnader som uppkommer vid försök av nya layouts av 
läget och förbättrad användning av arbetarna efter att först ha säker-
ställt förbättringarna i DES. [36] 

 

Abdulmalek och Rajgopal (2007) utförde en fallstudie på ett företag som 
producerar flera sorters stål mest använt av hemelektronik tillverkning 
med syftet att förbättra produktionsprocessen. Magnituden av förbätt-
ringarna av det framtida läget som gavs genom simulering var signifi-
kanta. Värdeskapande tiden gick ifrån att vara en tiondel av den totala 
ledtiden till att vara en tredjedel av ledtiden. Slutsatsen var att VSM 
med hjälp av valideringen av simulering kan ge företaget motivet att 
faktiskt implementera förbättringarna och ger även beslutsfattaren det 
belägg denne behöver. Vad som också nämns i rapporten är att det finns 
lean tekniker såsom 5S som inte kan kvantifieras och därmed inte an-
vändas i simuleringsmodellen men som anses av författarna vara lätta 
att applicera på deras fall och förväntas att generera goda resultat. [24] 
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3 Metod 
I avsnitt 3.1-3.4 presenteras övergripande metod, informations- och da-
tainsamling, utförande och slutligen metoddiskussion. 

3.1 Övergripande metod 
Denna undersökning är utförd med hjälp av en fallstudie hos SCA 
Logistics. Fallstudier är empiriska undersökningar, alltså att de är base-
rade på kunskap och erfarenhet, och involverar insamling och analys av 
uppfångad data. En egenskap hos fallstudien är att den är välanpassad 
för att undersöka händelser som är samtida. [37] 

Yin rekommenderar att fallstudie används då händelserna är samtida 
och forskningsfrågan antingen är “hur” eller “varför” vilket stämmer 
överens med utformningen av denna undersökning. [38] 

Metodmodellen som har valts att arbeta efter baseras på Erikshammars 
övergripande metod som visas enligt figur 9. 

Det som skiljer sig från det ramverk i figur 9 är att DES av framtida läget 
utförs innan en VSM av detta läge tas fram. Detta är för att undvika en 
VSM som inte resulterar i en bättre process enligt DES. 
“Identify current state gap” utförs genom att simulera nuläget och hitta 
svagheter såsom flaskhalsar. 

Slutstadiet i denna undersökning är att ett underlag för beslut angående 
implementationen av förbättringsåtgärd sammanställs istället för att en 
implementation av en årlig värdeflödesplan som visas i figur 9.  
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Figur 9. Metodmodell för processutvecklingen[35]. 

 
 

3.2 Informations- och datainsamling 
Med utgångspunkten att Value Stream Mapping (VSM) och Discrete 
Event Simulation (DES) används för att utföra studien samlas inled-
ningsvis information in om dessa med hjälp av litteratur, vetenskapliga 
artiklar och intern handledare. Detta för att få en förståelse och en över-
gripande bild om vad för slags data och övrig information som är nöd-
vändigt för att utföra studien.  
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Kontinuerlig kontakt med extern handledare på SCA Logistics möjlig-
gör tillgång till interna dokument som till exempel tidigare genomtänkt 
problematik av processen. 

Genom att spendera tid på plats hos SCA Logistics, där den aktuella 
processen sker, samlas data in genom observationer och intervjuer. Ob-
servationerna går ut på att mäta tider på aktiviteter och slöseri samt be-
vittna körsträckor och tillvägagångssätt för att få en helhetsbild över hur 
processen genomförs. Tiderna dokumenteras i sekunder för att få ett 
precist mått, då vissa aktiviteter inte överstiger en minut. 

Semi-strukturerade intervjuer utförs med arbetsledare och en process-
deltagare med erfarenhet från flera arbetspositioner inom processen på 
SCA Logistics. Detta för att samla information och åsikter gällande pro-
cessen och även för att ta reda på hur det interna informationsflödet 
mellan arbetsledare och övriga deltagare i processen ser ut. Utöver detta 
utförs intervjuerna med syftet att tillsammans hitta potentiella förbätt-
ringsområden inom processen.  

All insamlad information och data ger grunden till att kunna kartlägga 
nuläget av processen, vilket tas upp i avsnitt 3.3.1.  

3.2.1 Analys av data 
Datan som främst består av olika tider för aktiviteter användes i både 
VSM och DES. Med ett begränsat antal datapunkter kan inte en rättfär-
dig fördelningsfunktion identifieras. Detta har ingen inverkan vid ut-
formningen av VSM då ett medelvärde används för att representera 
samtliga tider i varje aktivitet. DES kräver dock en fördelning tilldelad 
till datan för att kunna generera ett verkligt scenario där tider för aktivi-
teter kan variera olika mycket. För att kunna tilldela en fördelning till 
datamängderna utformas ett varsitt histogram. Utifrån histogrammen 
kan sedan en subjektiv bedömning göras av vilken fördelning data-
mängderna bör kategoriseras i. 
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3.3 Utförande 
Value Stream Mapping är ett effektivt verktyg för att illustrera processer 
och dess värdeflöde (se avsnitt 2.4).  

Anledningen till varför VSM har valts att användas i denna studie är för 
att den möjliggör tidsaspekten, som ledtid, att studeras och analyseras. 
Utöver detta tar den även hänsyn till informationsflödet såväl som 
materialflödet. Tidsaspekten tillåter en analys av effektivitet med 
orsaker som informations- och materialflödet kan visa. 

Problematiseringen i denna studie för lastningsprocessen av pappers-
massa hos SCA Logistics kräver en kartläggningsprocess som tar hän-
syn till tidsfaktorer då det främst är det som behöver effektiviseras. Uti-
från tidigare dokumenterad information visas att en väntan uppstår 
mellan olika aktiviteter i lastningsprocessen. Däremot begränsas kapa-
citeten av maskineriet då de är ett begränsat antal och de redan arbetar 
till dess fulla kapacitet. Att VSM tar hänsyn till tidsaspekten gjorde det 
till ett naturligt val att använda för denna studie. 

3.3.1 Kartläggning av nuläge 
Ett effektivt sätt att snabbt ta fram en processkarta är genom att utföra 
en så kallad processpromenad. Ljungberg & Larsson förklarar innebör-
den av en processpromenad som att en eller flera personer bokstavligen 
promenerar längs med hela processen. Längs vägen hålls en dialog med 
deltagare i processen om hur och varför aktiviteter utförs på det sätt 
dem gör, och övriga observationer antecknas. Samma person/personer 
illustrerar därefter processen grafiskt, där i detta fall innebär att illu-
strera nuläget med hjälp av VSM. Viktigt är att samma person/personer 
som utför processpromenaden även illustrerar kartläggningen för att ge 
den ett homogent utseende och en entydig karaktär. [39] 

3.3.2 Analys av nuläge 
Nulägesanalysen sker genom att simulera den nuvarande kartlagda 
processen för att få ut dess statistiska utfall. Därefter identifieras svag-
heter såsom flaskhalsar som orsakar ett försämrat flöde. Simuleringska-
tegorin som har används är diskret händelsestyrd simulering (DES) då 
förändringar sker vid fasta punkter i systemet och vikten har lagts på de 



Processutveckling  
Jonathan Bertilsson 
Kristoffer Bodin   

3 Metod 
2017-06-07 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

25 

materiella resursernas arbete. DES utförs med hjälp av mjukvaran Arena 
Simulation. Simuleringsprogrammet Arena har valts då den siktar in sig 
mot affärsprocesser och andra system som behöver en hög nivå av ana-
lys. Denna mjukvara tillåter simuleringar av både diskreta och kontinu-
erliga system. [40] 

Ytterligare anledning till varför Arena Simulation valdes är för att 
denna studies interna handledare är kunnig inom mjukvaran och även 
rekommenderade den för detta fall. 

Triangulärfördelning valdes som fördelning över tiderna som 
aktiviteterna tar att utföra. Denna fördelning passade väl in på den 
datamängd som generades via tidtagning. Ytterligare motiv till 
triangulärfördelning är att den fungerar väl vid få datapunkter som var 
fallet i denna studie. 

Genom integrationen av DES och VSM elimineras en stor mängd risk 
och osäkerhet som inte hade varit fallet med endast VSM. Med hjälp av 
DES kan framtida lägen först testas i det teoretiska fallet vilket leder till 
ett objektivt underlag för beslutfattaren. Genom att kunna testa 
förbättringsåtgärder via DES kan en flödet analyseras och tillgång till 
viktiga nyckeltal ges vilket reducerar risken en åtgärd ska 
implementeras. 

 

3.3.3 Kartläggning och analys av framtida läge 
För att få fram förbättringsåtgärder till ett framtida läge används lean-
principer (beskrivna i avsnitt 2.3) på de svaga områdena som identifie-
ras via nulägesanalysen. Detta medför att en ny VSM kan illustreras, nu 
i form av det framtida läget. Det framtida läget simuleras sedan med 
Arena Simulation för att få ut det statistiska utfallet av framtida tänkta 
processen.  

Utfallet jämförs med nuvarande processens utfall för att se om något 
framtida läge gav bättre resultat. Om detta är fallet avslutas analysen 
och ett underlag till handlingsplan tas fram. Om det framtida läget inte 
genererar ett bättre resultat görs försök till att framställa ett nytt fram-
tida läge genom andra förbättringsåtgärder. Detta blir ett repetitivt ar-
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bete som avslutas när ett eller flera framtida lägen gett ett bättre resultat 
än det nuvarande eller då tillräckligt många försök har gjorts för att 
komma till den slutsatsen att det inte finns någon förbättringsåtgärd 
som kan finnas utifrån arbetsmetodiken som har utförts i denna studie. 
Genomförandet illustreras i figur 10. 

 

Figur 10. Flödesschema för tillvägagångssätt av förbättringsarbetet (Egen 
illustration). 
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3.4 Metoddiskussion 
Det finns tre mått som kan ses som en illustration av hur trovärdig en 
studie är. Dessa är validitet, reliabilitet och objektivitet och anses alltid 
behöva beaktas i vetenskapliga sammanhang. 
Validitet visar i vilken utsträckning mätning som utförs verkligen mäter 
det som avses att mätas. 
Reliabilitet är graden av tillförlitlighet i mätinstrumenten. Det vill säga i 
vilken utsträckning som samma värde ges vid upprepade försök. 

Objektivitet visar vilken grad som värderingar påverkar studien.  
[41] 

3.4.1 Validitet 
I denna studie används flera olika källor för att validera informationen. 
Utförandet av arbetet görs via metoder som är välkända och accepte-
rade. Tillvägagångssättet av VSM som i stor utsträckning används i 
denna studie presenteras av Rother & Shook i boken “Learning to see”. 
[42] 

Användningen av DES anses enligt Banks et al. vara ett lämpligt verk-
tyg då fallet som studeras i denna rapport hamnar inom deras definie-
rade användningsområden såsom logistik och affärsprocesser [43]. 
VSM kombinerat med DES har använts inom tidigare forskning och ge-
nererat goda resultat. [24][33][36] 

För att bekräfta att modellens resulterade värden och utförandesätt 
stämmer överens med det verkliga scenariot utförs två test. Det ena 
testet är att animera med hjälp av figurer i Arena Simulation, där figu-
rerna visar när respektive resurs är sysselsatt och när den inte är det. 
Animationen visualiserar även flödet genom processen och kan därmed 
jämföras mot det verkliga scenariot för att säkerställa att DES utför rätt 
saker i rätt ordning. Utöver animering tas en ny tid på ledtiden i det 
verkliga fallet för att jämföra med den simulerade ledtiden. Om mo-
dellens ledtid faller sig rimlig och utförandesättet stämmer överens med 
det verkliga fallet anses modellen vara valid.  
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3.4.2 Reliabilitet 
Datainsamling i denna studie har bland annat bestått av tidtagning av 
aktiviteter i den undersökta processen. Tidtagningen utfördes med hjälp 
av tidtagarur där en viss felmarginal kan uppstå som ett resultat av den 
mänskliga faktorn. Aktiviteterna utfördes sällan inom ramen av samma 
tidsspann. För att få en förbättrad reliabilitet togs det ett flertal tider på 
varje aktivitet vilket resulterade i minskad påverkan av den mänskliga 
faktorn samt att en fördelning gavs av den insamlade datan.  

3.4.3 Objektivitet 
Studien anses vara objektiv med undantag då VSM utfördes samt då ett 
potentiellt framtida läge identifierades. VSM av nuläget som illustreras i 
denna studie baseras utifrån vad författarna av denna rapport kunde 
uppfatta under de flertal besöken hos SCA Logistics. Det faller dock inte 
omöjligt att om denna studie hade genomförts igen av andra personer 
hade VSM kunnat se annorlunda ut. Utöver detta finns det inget direkt 
“rätt” när försök för att få fram ett framtida läge utförs. Det baseras på 
lean-principer men också vad personerna som genererar framtida läget 
har för perspektiv samt deras erfarenhet, etcetera. 
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4 Resultat 
I avsnitt 4.1-4.3 redovisas resultatet av nuläget, förbättringsåtgärderna 
och avslutningsvis resultatet för framtida lägen.  

4.1 Nuläge 
Nuläget hos SCA Logistics redovisas genom en beskrivning av proces-
sen i avsnitt 4.1.1 följt av VSM för nuläget i avsnitt 4.1.2 och därefter 
presenteras även en DES av nuläget i avsnitt 4.1.3. 

4.1.1 Processbeskrivning 
SCA Logistics pålastningsprocess av pappersmassa från magasin upp 
till fartyg sker genom fyra olika huvudaktiviteter. Nedan beskrivs dessa 
huvudaktiviteter utförligt för att ge en noggrann överblick av proces-
sens nuläge. För ytterligare visualisering innehåller bilaga B bilder från 
processen tagna av författarna. 

Pappersmassan är paketerad i rektangulärformade balar med genomsnitt-
liga måtten; 85 cm i längden, 76 cm i bredden och 43 cm i höjden. För att 
underlätta transport binds åtta (2x4) balar ihop med hjälp av kraftiga 
stålvajrar vilket utgör en massaenhet. Pappersmassan lagras i form av 
enheter i magasin hos SCA Logistics hamn i Tunadal.  

Figur 11 visar en simpel processkarta för lastningsprocessen med start-
läge i magasin och slutläge på fartyg. Slutläget resulterar i processens 
output som är att massaenheterna är lastade på fartyget.  

 

 

 

 
    Kassett- 

pålastning 
 

Skanning Kassett- 
utkörning 

Lastning 
på fartyg 

Figur 11. Processkarta för lastningsprocess av pappersmassa (egen illustration). 
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Kassettpålastning 

Första aktiviteten i nuläget är upplastning av massaenheter på en kas-
sett. En kassett är en lastplattform för olika typer av tung frakt. Last-
ningsarbetet utförs av en upplastartruck med en förare. Upplastartruck-
en kör runt i magasinet med varierande körsträckor mellan respektive 
massaenheter och kassett. Ett magasin är en lagerbyggnad avsedd för 
förvaring av handelsvaror. Informationen av vilka enheter som ska las-
tas går i flera steg. Arbetsledaren ger ut identifikationskoder, som även 
finns på varje enhet, och lokalisering om vilka enheter som ska lastas. 
Denna information ges i pappersform och elektroniskt till tall-
ningstrucken (tallningstruck förklaras i beskrivningen om aktiviteten 
skanning) som i sin tur kommunicerar det till upplastartrucken. Vid 
identifikation av rätt massaenheter lastar då upplastartrucken dessa på 
kassetten fyra i taget och fem gånger per kassett vilket innebär att kas-
settens kapacitet är 20 massaenheter. Med varierande körvägar och i 
kombination med att det finns flera fordon i samma magasin kan viss 
trafik uppstå som resulterar i väntan. 

Skanning 

Innan massaenheter kan lämna magasinet måste varje enhet registreras 
som utgående. Detta görs genom att en mindre truck, kallad tall-
ningstruck, med en förare skannar av en unik streckkod på varje massa-
enhet, allt eftersom upplastartrucken lastar på kassetten. Tall-
ningstrucken skannar de pålastade massaenheterna utan att störa upp-
lastartrucken. Beroende på situation sker skanningen antingen när upp-
lastartrucken är iväg och hämtar massaenheter eller när en kassett är 
färdiglastad. 

En färdiglastad kassett vars massaenheter inte är skannade kan inte 
lämna magasinet förrän samtliga utgående massaenheter är skannade. 
Vid hinder för tallningstrucken, som till exempel verkstadsbesök, kan 
en väntan uppstå på en oskannad färdiglastad kassett. 
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Kassettutkörning 

Utkörningen av kassetten från magasin till kaj sker med hjälp av en 
translifter och en förare. En translifter är en typ av truck som är kapabel 
att transportera kassetten. Detta system är uppbyggt utifrån en trans-
lifter och tre kassetter. En kassett är nästintill alltid lokaliserad i magasi-
net där upplastning sker, en vid kajen där avlastning pågår medans den 
tredje transporteras av transliftern mellan magasin och kaj vilket blir likt 
en cykel (se figur 12).  

 

 

 

 

 

 

 

Magasin 

Kaj 

Translifter 

Figur 12. Cykel för kassetter (egen illustration). 
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Lastning på fartyg 

Pålastningen av massaenheter från kassett ombord på fartyg utförs av 
en vikarmskran, en kranförare och en luckbas. Luckbasen är en person 
som står ombord på fartyget för att hjälpa kranföraren med placeringen 
av massaenheterna som lastas på. Vikarmskranen kan med hjälp av fyra 
klor längst ut på vikarmen greppa tag i fyra massaenheter åt gången 
genom stålvajrarna som håller ihop balarna och utgör en massaenhet.  

4.1.2 VSM av nuläget 
I figur 13 illustreras VSM för den nuvarande lastningsprocessen av pap-
persmassa hos SCA Logistics. För varje aktivitet redovisas respektive 
kapacitet och cykeltid, där cykeltiden betecknas som C/T (cykeltid för-
klaras i avsnitt 2.4.1). Värdena i figur 13 är ett medelvärde av resultatet 
som gavs av tidtagningen, utförd på plats hos SCA Logistics. Samtliga 
uppmätta tider redovisas i bilaga A. 

Från magasinet, där pappersmassan lagras, inleds processen med aktivi-
teterna kassettpålastning och skanning som sker simultant. Därefter kom-
mer aktiviteten kassettutkörning till kaj där transliftern kör ut den färdig-
lastade kassetten till kajen där vikarmskranen ska lasta av pappersmas-
san från kassetten till fartyget, vilket representeras av aktiviteten last-

ning på fartyg. Aktiviteten tillbakakörning av tom kassett sker när trans-
liftern plockar upp den tomma kassetten vid kajen för att transportera 
den tillbaka till magasinet för ytterligare upplastning av pappersmassa.  

Ledtiden är beräknad för 20 massaenheter med startpunkt då första 
upplastning på kassett sker och med slutpunkt då sista avlastning på 
fartyg sker, för samma massaenhetsmängd. Tillbakakörningen av trans-
liftern räknas inte med i ledtiden då den inte fördröjer massaenheterna 
att nå sin slutdestination i processen.  

Informationsflödet sker via radiokommunikation där samtliga involve-
rade kommunicerar via samma kanal. Detta illustreras genom elektro-
nisk information-pilar från operativt kontor vidare till samtliga aktivite-
ter, magasin och fartyg. 
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Figur 13. VSM av lastningsprocessens nuläge (egen illustration). 
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4.1.3 DES av nuläget 
Med hjälp av simuleringsprogrammet Arena Simulation framställdes en 
modell som representerar hela pålastningsprocessen av pappersmassa 
hos SCA Logistics. Modellen visas i figur 14 där huvudaktiviteterna är 
markerade med cirklar i olika färger. Majoriteten av modulerna i mo-
dellen är skapade i syfte att få modellen att avspegla en reell och rättvi-
sande bild av det verkliga fallet och för att kunna framställa eftersökta 
mätetal. 

Området som är markerat i den gröna cirkeln i figur 14 och visas försto-
rat i figur 15 representerar kassettpålastning och skanning. Den minsta 
gemensamma nämnaren som maskinerna arbetar med är fyra stycken 
massaenheter. Därför inleds modellen med att skapa entiteten gods som 
representerar fyra massaenheter. Antalet gods som skapas initialt är 
hela kapaciteten, alltså alla enheter som ska genomgå processen. Detta 
för att avbilda ett lagerförhållande där alla gods är redo för den initie-
rade aktiviteten i pålastningsprocessen. Lagringen sker i modulen Hold 

for kassett i figur 15. Modulen Palastning av kassett representerar aktivite-
ten kassettpålastning och modulen Skanning representerar aktiviteten 
skanning, båda beskrivna i avsnitt 4.1.1. 

Kassetter och translifter skapas som entiteter i modellen då de inte är 
låsta till en aktivitet som andra resurser utan behövs vid flera olika mo-
duler. 
Den röda cirkeln (figur 16) markerar de aktiviteter som är kopplade till 
transliftern som visar dess transporter från magasin till kaj (modulen 
utkorning) och vice versa (modulen tillbaka) vilket beskrivs i avsnitt 4.1.1. 

Det blåmarkerade området i figur 14 (visas förstorat i figur 17) visar på-
lastningen av massaenheter, från kassett, upp på fartyg. Denna aktivitet 
betecknas i process-modulen som palastning pa fartyg och beskrivs i av-
snitt 4.1.1. Sista modulen inom den blåa cirkeln anger avslutet på på-
lastningsprocessen och är därmed det output som processen resulterar i.  

Varje modul som representerar en aktivitet är tilldelad en tidsfördelning 
baserat på data som samlades in med hjälp av tidtagning i det verkliga 
fallet (se bilaga A för samtliga datapunkter).  
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Driftstopp som uppkommer av olika maskinfel eller dylikt (oförutsett 
arbete, avsnitt 2.4) uppskattades att inträffa sällan och kortvarigt av de 
intervjuade vilket resulterade att det negligerades i denna undersök-
ning. 

 

 

 

 
 
 

 

Figur 15. Förstorad bild från författarnas DES-modell på kassettpålastning och 
skanning. 

Figur 14. Författarnas DES-modell skapad i Arena Simulation. 
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Figur 16. Förstorad bild från författarnas DES-modell på utkörning av kassett. 

 

 

Figur 17. Förstorad bild från författarnas DES-modell på lastning på fartyg. 
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Figur 18. Stillbild av författarnas DES-modell medan den körs.  

 

Figur 18 visar en stillbild från när DES-modellen körs i mjukvaran 
Arena Simulation. I boxen ledtid räknas ledtiden för 20 enheter (en full 
kassett) och i boxen räknare räknas antalet fulla kassetter som passerar 
genom processen. Den svarta cirkeln visar animeringen där det antingen 
är en boll om en resurs inte arbetar eller en annan ikon om den arbetar. I 
bilden arbetar endast upplastartrucken vilket visualiseras av 
animeringen. Den röda cirkeln visar att samtliga massaenheter som ska 
lastas på fartyget finns tillgängliga vilket avspeglar det verkliga 
lagerförhållandet.  
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Resultatvärden i DES av nuläget 

 

Tabell 1. Tidsvärden genererade i DES av nuläget. 

Nyckeltal Värde 

Ledtid 792 sekunder 

Värdeskapande tid 691 sekunder 

Slöseri 101 sekunder 

 

Tabell 2. Utnyttjandegrad av resurser i nuläget. 

Resurser Utnyttjandegrad 

Upplastartruck 0.894 

Skanningstruck 0.122 

Translifter 0.734 

Vikarmskran 0.865 
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4.2 Förbättringsarbete 
Med lean-principer som grund, DES för att identifiera svagheter med 
nuläget och med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med en arbets-
ledare och en erfaren medarbetare inom processen är de potentiella för-
bättringsåtgärderna framtagna. Med syftet att effektivisera processen 
genom att korta ledtiden och att minska slöseri ställdes ett antal frågor 
till de intervjuade samt att det gavs en möjlighet att framföra egna för-
bättringsförslag. Tillsammans resulterade detta i tre potentiella förbätt-
ringsåtgärder som listas nedan: 

● Utökad kassettkapacitet 
● Skanning av pappersmassa i tidigare skede, utom ramen av 

lastningsprocessen  
● Ökade resurser 

4.3 Framtida lägen 
Utifrån de olika förbättringsåtgärder som beskrivs i avsnitt 4.2 genera-
des flera framtida lägen. Dessa lägen och resultat från DES av dessa pre-
senteras i avsnitt 4.3.1. Därefter Illustreras två av de mer gynnsamma 
lägena med hjälp av VSM i avsnitt 4.3.2 

4.3.1 DES av framtida lägen 
I detta avsnitt presenteras resultatet av DES efter implementationen av 
de olika förbättringsåtgärderna. Först presenteras effekten av åtgärder-
na var för sig och slutligen redovisas kombinationen av de två mest ef-
fektiva åtgärderna. 
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Utökad kassettkapacitet 

I nuläget är maxkapacitet 20 stycken massaenheter på varje kassett. 
Denna förbättringsåtgärd ökar kapaciteten till 24 stycken massaenheter 
på varje utgående kassett. 

 

Tabell 3. Tidsvärden efter förbättringsåtgärden utökad kassettkapacitet. 

Nyckeltal Värde 

Ledtid 900 sekunder 

Värdeskapande tid 765 sekunder 

Slöseri 135 sekunder 

 

Table 4. Utnyttjandegrad av resurser med förbättringsåtgärden utökad 
kassettkapacitet. 

Resurser Utnyttjandegrad 

Upplastartruck 0.821 

Skanningstruck 0.112 

Translifter 0.5731 

Vikarmskran 0.653 

 

Skanning i ett tidigare skede 

I nuläget skannas varje utgående massaenhet allt eftersom de lastas upp 
på kassetten av upplastartrucken. Denna förbättringsåtgärd gör att 
skanningen sker innan den första upplastningen startar. Alltså att med 
hjälp av en befintlig lastningsplan skanna samtliga planerade utgående 
massaenheter i förväg. Detta för att få bort skanningtruckens bidrag till 
ledtiden samt att minska trängsel i magasinet under upplastning. 
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Tabell 5. Tidsvärden efter förbättringsåtgärden skanning i ett tidigare skede.  

Nyckeltal Värde 

Ledtid 788 sekunder 

Värdeskapande tid 647 sekunder 

Slöseri 141 sekunder 

 

Tabell 6. Utnyttjandegrad av resurser med förbättringsåtgärden skanning i ett 
tidigare skede. 

Resurser Utnyttjandegrad 

Upplastartruck 0.882 

Translifter 0.7514 

Vikarmskran 0.912 

Ökade resurser 

Två scenarion testas inom detta förbättringsområde. Först redovisas re-
sultatet av ytterligare en upplastartruck och sedan resultatet av ytterli-
gare en vikarmskran. 

Ytterligare en upplastartruck 

I nuläget finns det endast en upplastartruck som hanterar all upplast-
ning av massaenheter på kassett. Denna förbättringsåtgärd gör att det 
istället finns två upplastartruckar som samtidigt lastar på massaenheter 
på kassett. 

 

Tabell 7. Tidsvärden efter förbättringsåtgärden ytterligare en upplastartruck. 

Nyckeltal Värde 

Ledtid 819 sekunder 

Värdeskapande tid 531 sekunder 

Slöseri 288 sekunder 
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Tabell 8. Utnyttjandegrad av resurser med förbättringsåtgärden ytterligare en 
upplastartruck. 

Resurser Utnyttjandegrad 

Upplastartruck (2 st) 0.494 

Skanningstruck 0.134 

Translifter 0.759 

Vikarmskran 0.950 

 

Ytterligare en vikarmskran 

I nuläget finns det endast en vikarmskran som hanterar all avlastning av 
massaenheter från kassett upp på fartyg. Denna förbättringsåtgärd gör 
att det istället finns två vikarmskranar som samtidigt lastar på massaen-
heter på fartyg. 

Tabell 9. Tidsvärden efter förbättringsåtgärden ytterligare en vikarmskran. 

Nyckeltal Värde 

Ledtid 630 sekunder 

Värdeskapande tid 532 sekunder 

Slöseri 98 sekunder 

 

Tabell 10. Utnyttjandegrad av resurser med förbättringsåtgärden ytterligare en 
vikarmskran. 

Resurser Utnyttjandegrad 

Upplastartruck  0.919 

Skanningstruck 0.126 

Translifter 0.772 

Vikarmskran (2 st) 0.444 



Processutveckling  
Jonathan Bertilsson 
Kristoffer Bodin   

4 Resultat 
2017-06-07 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

43 

Kombination av skanning i tidigare skede och ytterligare en 
vikarmskran 

 

Tabell 11. Tidsvärden efter kombinering av förbättringsåtgärderna skanning i 
tidigare skede och ytterligare en vikarmskran. 

Nyckeltal Värde 

Ledtid 622 sekunder 

Värdeskapande tid 489 sekunder 

Slöseri 133 sekunder 

 

Tabell 12. Utnyttjandegrad av resurser med kombinationen av 
förbättringsåtgärderna skanning i tidigare skede och ytterligare en 
vikarmskran. 

Resurser Utnyttjandegrad 

Upplastartruck  0.942 

Translifter 0.774 

Vikarmskran (2 st) 0.451 
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4.3.2 VSM av två effektivare framtida lägen 
I figur 19 illustreras en uppdaterad VSM där förbättringsåtgärden skan-

ning i tidigare skede har implementerats. Skanningsaktiviteten är bortta-
gen helt eftersom åtgärden innebär att all skanning är frånkopplad från 
hela pålastningsprocessen då den sker i ett tidigare läge. Övriga delar i 
den uppdaterade VSM är oförändrade från nuläget. 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. VSM av det förbättrade läget då skanningen sker i ett tidigare 
skede. 
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Förbättringsåtgärden ytterligare en vikarmskran illustreras i en uppdate-
rad VSM i figur 20. Cykeltiden för denna aktivitet har halverats då det 
anses gå dubbelt så snabbt med en extra vikarmskran. Även här är öv-
riga delar oförändrade från nuläget. 

 

 

 
 
 

Figur 20. VSM av det förbättrade läget då ytterligare en vikarmskran satts i 
bruk.  
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5 Analys 
I avsnitt 5.1-5.3 analyseras resultatet för VSM som inledning, följt av 
förbättringsåtgärderna och avslutas med DES. 

5.1 VSM 
VSM av nuläget illustreras i figur 13 och är ett verktyg för att visualisera 
processen och möjliggöra en koppling mellan aktiviteter och dess vär-
deskapande tid och slöseri för enheterna. Denna VSM grundades på 
data som samlades vid ett och samma tillfälle. Lastningsprocessen hos 
SCA Logistics är generellt en väldigt varierande process och den vär-
deskapande tiden samt ledtiden hade förmodligen sett väldigt an-
norlunda ut om datan hade samlats in vid ett annat tillfälle. Antalet in-
samlade datapunkter begränsade detta resultat och då det finns en stor 
variation är det svårt att säga om de insamlade värdena verkligen kan 
representera det verkliga fallet statistiskt. Tillbakakörning av kassett 
bidrog inte med ytterligare ledtid för processen men var ändå en kritisk 
del som ansågs vara viktig för förståelsen av processen. Därför visuali-
serades även denna aktivitet i VSM men utan att ta hänsyn till tiden som 
det tog att köra tillbaka kassetten. Detta av den anledningen att kasset-
ten som transliftern kör tillbaka är tom och VSM är för att bidra med 
information angående tider för enheterna.  

De framtida VSM skiljer sig inte mycket från nuläget fast de resulterade 
i bättre ledtider. Att skanna i ett tidigare skede ökade endast marginellt 
vilket kan förklaras med att det är den snabbaste aktiviteten och resur-
sen för denna spenderar majoriteten av tiden med att vänta. Att utöka 
vikarmskranar i bruk upp till två stycken minskade ledtiden i en större 
utsträckning. Det faller sig rimligt att två kranar skulle minska tiden 
som kassetten är vid kajen vilket i sig resulterar i att enheterna snabbare 
når sin slutdestination i lastningsprocessen. DES poängterar dock att 
mer arbete läggs på upplastartrucken vilket kan resultera i att pålast-
ningen på kassetten går mot att bli en större flaskhals.   
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5.2 Förbättringsåtgärder 
För att konkretisera tänkbara förbättringsåtgärder lades grunden till 
dessa genom att intervjua två anställda hos SCA Logistics med hög in-
syn i processen. Med deras erfarenhet och vetskap om det praktiska lä-
get kunde förbättringsåtgärderna utökad kassettkapacitet och skanning i ett 

tidigare skede konstateras som rimliga potentiella förbättringsåtgärder. 
Alternativet att utöka resurserna var en förbättringsåtgärd som ansågs 
vara svår att implementera i det praktiska fallet, men som i det teore-
tiska fallet skulle minska ledtiden då vissa aktiviteter kunde utföras 
med dubbel verkningskraft.  

Med en utökad kassettkapacitet kommer ledtiden att öka då det tar 
längre tid att lasta på och av kassetten. Däremot skulle den totala tiden 
komma att minska då fler massaenheter utgår från magasin åt gången. I 
det praktiska fallet anses detta dock skapa en orytm i processen och 
därmed skapa mer väntan enligt de intervjuade. 

Skulle skanningsaktiviteten ske i ett tidigare skede skulle ledtiden kor-
tas men i en liten utsträckning då cykeltiden för tallningstrucken är så 
pass liten. Däremot skulle det ta bort en hel del väntan som tall-
ningstrucken i nuläget har. Denna väntan påverkar inte ledtiden, då 
tallningstrucken oftast utför sin uppgift allteftersom upplastartrucken 
lastar på kassetten, men det är likväl en onödig väntan. Denna åtgärd 
skulle inte vara så kostsam men implementationsfasen skulle däremot 
vara omfattande. För tillfället står massaenheterna positionerade fram-
för och ovanpå varandra i magasinen vilket innebär att de flesta streck-
koder inte går att nå med en skanner i förväg. Det ligger även en pro-
blematik i att oförutsedda händelser kan inträffa, som att all planerad 
volym inte hinns med att lastas på, och då står redan skannade massa-
enheter kvar och måste då registreras tillbaka som oskannade.  

I fallet då ytterligare en upplastartruck skulle sättas i arbete var enligt 
de intervjuade problematiskt då trängsel i magasin skulle uppstå och 
därmed försvåra arbetet och innebära mer väntan. Scenariot valdes ändå 
att testas genom DES för att se hur det skulle resultera rent teoretiskt 
vilket redovisas i avsnitt 5.3.  
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I det liknande fallet att ytterligare en vikarmskran skulle sättas i arbete 
ligger en praktisk problematik i att vikarmskranar har väldigt höga 
kostnader. Trängsel skulle även i detta fall vara problematiskt då 
vikarmskranarna kräver en stor arbetsyta. Däremot skulle implementat-
ionsfasen inte vara alltför omfattande för denna åtgärd.  

5.3 DES 
DES av nuläget visade inte ansats till samma resultat som VSM av nulä-
get. En av anledningarna till detta är för att DES tar hänsyn till fördel-
ningar medan VSM inte gör det. Fördelningarna med få datapunkter, 
som är fallet i denna undersökning, kan ge en missvisande bild över hur 
det egentligen ser ut. Ett försök att undvika detta var att använda en 
triangulärfördelning men det kan fortfarande slumpas en icke rättvis 
representativ serie av värden genom processen som simuleras. I kombi-
nation med att endast en gratis studentversion av mjukvaran Arena si-
mulation fanns tillgänglig med ett begränsat antal entiteter som tillåts 
att skapas, resulterade det i en svårighet att få ut det riktiga statistiska 
utfallet av lastningsprocessen. Ytterligare en anledning till varför DES-
resultaten differentierar från VSM är för att det i DES inte sker oväntade 
händelser som att någon stannar upp och kollar sin telefon. Dessa hän-
delser antecknades som slöseri i VSM men visas däremot inte i DES. 
Med ett stort antal undersökta timmar skulle även dessa händelser 
kunna uppskattas och implementerats i DES för att komma närmare det 
riktiga fallet. I samband med ett större antal undersökta timmar skulle 
fördelningen av datapunkterna kunna se annorlunda ut och eventuellt 
kunna spegla en annan fördelningstyp. 

Utav det tre olika förbättringsåtgärderna var två att föredra. Att skanna 
i ett tidigare skede och utökade resurser där två vikarmskranar bidrog 
till en kortare ledtid. Utan att behöva ta hänsyn till skanning i lastnings-
processen minskade ledtiden dock endast marginellt men det gjorde 
även den värdeskapande tiden och mer slöseri var att finna i lastnings-
processen. Grunden till detta var att väntan på upplastartrucken ökade 
och den minskade ledtiden var ett resultat av att de sista enheterna på 
varje kassett inte behövdes skannas.  
Ytterligare en vikarmskran visade på en mer betydlig minskning i ledti-
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den och även en viss minskning i slöseri. Detta innebär att väntan på 
kranen försvann vilket innebär att den enda flaskhalsen kvar var vid 
pålastningen på kassetten. Utnyttjandegraden hos resurserna blev gene-
rellt högre, vikarmskranarna arbetade dock på en mindre utnyttjande-
grad än tidigare vilket var förväntat med tanke på att dess antal för-
dubblades.  

Kombinationen av dessa två förbättringsåtgärder gav processen båda 
dess för- och nackdelar. Två vikarmskranar minskade ledtiden och slö-
seri men också utnyttjandegraden hos vikarmskranarna. Skanna i ett 
tidigare skede minskade ledtiden ytterligare men bidrog även med ett 
tillägg av slöseri. 
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6 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur processeffektivisering kan ut-
föras hos hamnliggande logistikverksamheter med hjälp av VSM och 
DES. Syftet anses vara uppfyllt då med användning av dessa metodiker 
kombinerat gav ett resultat som teoretiskt visar på förbättrade lägen. 
Dessa lägen begränsades inte av att ta hänsyn till kostnader eller svårig-
het i att implementera. Genom att ta fram en VSM och utifrån den simu-
lera nuläget kunde svagheter identifieras. Dessa svagheter kunde däref-
ter reduceras med hjälp av DES och visualiseras med en ny VSM.  

Den statistiska aspekten kombinerat med visualiseringen anses fungera 
som ett bra underlag vid beslut angående förbättringsåtgärder. 

Vilka svagheter i processen kan identifieras i nuläget? 

Lasntingsprocessen hos SCA Logistics anses ha utrymme för förbättring. 
Det finns ett visst slöseri för massaenheterna som fördröjer ledtiden. 
Utöver detta är utnyttjandegraden hos resurserna inte optimal vilket är 
ett resultat av att en viss väntan uppstår även där. De flaskhalsar som 
uppstår vid pålastning på kassett och pålastning på fartyg är det som 
skapar det ineffektiva flödet. Ytterligare en svaghet som dock inte har 
analyserats är lastningsprocessens variation. Det är sällan lastningen ser 
likadan ut för varje kassett och än mindre varje fartyg utifrån samtliga 
faktorer.  

Vilka framtida lägen finns det som kan vara mer effektiva? 

Med en noggrann processbeskrivning och i samråd med processdelta-
gare identifierades flera potentiella teoretiska förbättringsåtgärder. Två 
av dessa presenterade åtgärder resulterade i en effektivare process i 
form av kortare ledtid. Dessa var skanning i ett tidigare skede och utö-
kade resurser i form av ytterligare en vikarmskran. 
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Hur kan VSM kombineras med DES för att illustrera detta? 

Kombinationen av dessa metodiker anses ha fungerat bra i detta fall. 
DES var den primära metoden vid värdering mellan de olika förbätt-
ringsåtgärderna. DES genererade en verklighetstrogen effekt av vad åt-
gärderna potentiellt skulle resultera i.  

VSM av nuläget bidrog till att få djupare insikt i processens aktiviteter 
och olika mätetal. Utöver detta var VSM av nuläget kritisk vid valide-
ringen av DES-modellen av nuläget då jämförelser kunde göras för att 
undersöka huruvida modellen stämmer överens med den kartlagda 
processen.  

De framtida lägena simulerades fram och för de två som ansågs som 
bäst skapades en varsin ny VSM. Tanken bakom dessa VSM är att de 
ska fungera som komplement för att öka förståelsen för de framtida lä-
gena. I denna undersökning var dessa framtida lägen relativt lika nulä-
get och resulterade i endast små ändringar i VSM. Vid andra scenarion 
kan förbättringsåtgärder utgöra stora förändringar på VSM och anses då 
vara ett rättfärdigt medel att framföra informationen angående det nya 
lägets utförande. Ett förbättringsarbete som inte kunde kvantifieras och 
därmed inte användas i DES eller visualiseras i VSM är en implementat-
ion av 5S, beskrivet i avsnitt 2.4. 5S hade lett till en mer standardiserad 
process vilket betyder mindre variation som i sin tur hade lett till 
mindre slöseri.  

Sammanfattningsvis är fördelen i användningen av dessa metodiker att 
de kompletterar varandra genom visualiseringen som VSM tillför och 
DES bidrag av nyckeltal och verklighetstrogna utfall.  
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För framtida studier vore det intressant att utföra undersökningen un-
der ett längre tidsspann för att kunna samla in fler datapunkter från 
flera olika tillfällen och därmed få en bättre bild över processen i gene-
rella drag. Utöver detta vore det intressant att undersöka körvägar för 
transliftern mellan magasin och kaj för att se hur dessa varierar och på-
verkar flödet genom processen.  

Eftersom de framtida lägena genererades utan den monetära aspekten i 
åtanke vore det intressant att utföra en kostnadsnyttoanalys för att un-
dersöka om nyttan för dessa åtgärder väger upp för kostnaderna. 
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Bilaga A: Framtagen data 
Tidtagningar för aktiviteter i pålastningsprocessen hos 
SCA Logistics 
Tid i sekunder det tar för upplastningstruck att lasta på fyra massaen-
heter på kassett: 

Truck	
	 	

Pålastning	
Åktid	till-

baka	 Totalt	
24	 24	 48	
29	 29	 58	
24	 30	 54	
23	 24	 47	
27	 29	 56	
26	 29	 55	
31	 25	 56	
27	 26	 53	
41	 49	 90	
31	 26	 57	
40	 42	 82	
37	 29	 66	
28	 30	 58	
30	 29	 59	
29	 36	 65	

	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 		Medelvärde	totalt	 60,26666667	
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Tid i sekunder det tar för tallningstruck att skanna respektive antal en-
heter. 

Skanner	
	Antal	en-

heter	 Skanningstid	
20	 51	
20	 54	
4	 12	
4	 6	
4	 13	
4	 9	
4	 5	
8	 14	
4	 11	
8	 16	

12	 27	
 

Medelvärde	att		
skanna	fyra	enheter	 9.18	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Processutveckling  
Jonathan Bertilsson 
Kristoffer Bodin   

Bilaga A: Framtagen data 
2017-06-07 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

59 

Tid i sekunder det tar för translifter att köra mellan magasin och kaj. 
Väntan sker under körningen på grund av andra faktorer.  

Translifter	
	 	 	Åktid	från	maga-

sin	
Åktid	mot	ma-

gasin	 Väntan	 Total	åktid	
88,35	 202	 141,56	 355	

65	
	 	 	

	 	 	 	63,6	 72	 23,82	 175	
39,17	

	 	 	
	 	 	 	50,63	 102	 14,84	 242	

89,16	
	

39	
	

	 	 	 	83,1	 91	 10,58	 232	
58,37	

	 	 	
	 	 	 	85,96	 93	 21,37	 221	

42,04	
	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	Medelvärde	från	

magasin	till	kaj	
Medelvärde	från	
kaj	till	magasin	

Medelvärde	
väntan	

Medelvärde	
åktid	

133,076	 112	 41,9	 	245	
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Tid i sekunder det tar för kranen att lasta fyra massaenheter på fartyg 
från kassett och från nedsläpp tillbaka till kassett.  

Kran	
	 	Pålastning	 Tillbakaväg	 Totalt	

34	 24	 58	
37	 48	 85	
34	 27	 61	
28	 32	 60	
33	 36	 69	
29	 33	 62	
35	 27	 62	
27	 29	 56	
31	 26	 57	
28	 34	 62	
36	 28	 64	
37	 37	 74	
32	 31	 63	
30	 26	 56	
37	 37	 74	
30	 27	 57	
31	 23	 54	
32	 24	 56	
43	 27	 70	
33	 45	 78	

	 	 		Medelvärde	 		 64	
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Bilaga B: Bilder 
Bilder tagna av författarna från olika delar i 
pålastningsprocessen 
 

 
Bild A. En massaenhet utgörs av åtta balar av pappersmassa i en 2x4-
konstellation (Foto: Jonathan Bertilsson). 
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Bild B. En fullastad kassett bestående av 20 massaenheter (Foto: Jonathan 
Bertilsson). 

 

Bild C. En translifter lämnar en tom kassett i magasin för att hämta upp en 
fullastad kassett (Foto: Jonathan Bertilsson). 
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Bild D. En vikarmskran stående på kajen i anslutning till fartyg. 
Kassettavlastning pågår (Foto: Jonathan Bertilsson). 
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Bild E. Vy innifrån vikarmskranens hytt när fyra massa enheter 
greppas tag från kassetten (Foto: Jonathan Bertilsson). 


