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Sammanfattning	
Denna	skriftiga	avhandling	omfattar	en	redogörelse	kring	examensarbetet	dimensionering	
av	färdigvarulager.	Arbetet	har	genomförts	på	Scania	DT	i	Södertälje	inom	avdelningen	för	
transmission	och	axlar.	Den	centrala	delen	i	arbetet	har	varit	att	studera	hur	dagens	
färdigvarulager	för	transmission	skall	kunna	möta	framtidens	produktionsrelaterade	
utmaningar.	I	samband	med	att	högre	produktionsvolymer	var	prognostiserade	inom	de	
närmaste	åren	samt	att	ett	helt	nytt	artikelprogram	parallellt	skulle	införas	i	sortimentet	så	
talade	sammantaget	för	att	dagens	kapacitet	skulle	överskridas.		

För	att	säkra	färdigvarulagrets	kapacitet	inför	de	framtida	omställningarna	skulle	området	
granskas	för	att	sedan	presentera	lösningsförslag	på	en	rad	punkter	i	syfte	att	ge	lagret	
ökad	kapacitet.	Primärt	inriktades	fokus	på	att	se	över	lagrets	dimensionering,	och	genom	
byggnation	av	simuleringsmodeller	kunna	presentera	förslag	på	nödvändiga	dimensioner	
som	skulle	kunna	hantera	de	ökade	produktionsvolymerna.		

Scania	efterfrågade	även	att	simuleringsmodellerna	skulle	kunna	appliceras	på	deras	
övriga	system	för	färdigvarulager	och	då	kunna	presentera	liknande	dimensionsförslag	
inför	framtida	scenarion.	Arbetet	avgränsades	till	att	se	över	tre	tidshorisonter	som	hade	
avgörande	betydelse	för	lagrets	kapacitet.	Horisonterna	omfattade	att	överskåda	dagens	
volymer	samt	två	framtida	steg	av	produktionsökning	och	reducering	av	systemets	
takttider	vilket	skulle	generera	större	volymflöden	av	produkter.	Genom	
lösningsmetoderna	semistrukturerade	intervjuer,	byggnation	av	simuleringsmodeller,	
observationer	och	datakällor	samlades	fakta	in	för	modellbyggnaden.	
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Modellens	första	steg	var	att	motsvara	dagens	färdigvarulager,	i	syfte	att	validera	
resultaten	från	modellen	emot	bekräftad	data.	Sedan	skulle	framtida	produktionsdata	
genereras	utifrån	dagens	in-	och	utflöden	för	att	motsvara	framtidens	
produktionsökningar.	Framtidens	produktionsdata	genererades	genom	att	reducera	
dagens	ut-	och	in	leveransdata	med	differenserna	mellan	de	nya	och	gamla	takttiderna.		
Dataverktyget	Excel	tillämpades	för	hantering	av	de	stora	datamängderna,	medan	
simuleringsprogrammet	Extendsim9	användes	för	modellbyggnaden.	Programmen	
kopplades	sedan	samman	och	genererade	framtidens	volymflöden	som	lagret	sedan	skulle	
dimensioneras	efter.	Dessa	resultat	skulle	även	ligga	till	grund	för	vidare	formulering	av	
lösningsförslag	kring	hur	aspekterna	arbetsmetodik	och	lagerlayout	kunnat	omarbetas	för	
att	öka	lagrets	hanteringsförmåga.		

Dessa	två	aspekter	granskades	utöver	dimensioneringsförslagen	eftersom	det	ända	
lösningsförslaget	som	var	tillämpningsbara	utifrån	aspekten	dimensionering	var	
utbyggnation	i	höjd	eller	bredd	för	att	ge	rum	för	fler	ställage.	Detta	lösningsförslag	var	
mycket	kostsamt	och	inte	ett	förstahandsval	för	Scania,	vilket	efterfrågade	andra	
lösningsmetoder	på	problemet.	Efter	att	simuleringarna	hade	genomförts	så	granskades	
resultaten	från	modellens	olika	komponenter.	Resultaten	indikerade	att	nästa	
produktionsomställning	skulle	medföra	ett	produktflöde	som	överskrider	dagens	
lagringskapacitet.	Dessutom	skulle	truckarnas	kapacitet	i	färdigvarulagret	överbeläggas	i	
samband	med	reducerad	takttid,	vilket	skulle	innebära	regelbundna	produktionstopp	då	
transportbanorna	överbeläggs	med	artiklar.	

Lösningsförslag	presenterades	i	syfte	att	säkerställa	färdigvarulagrets	framtida	kapacitet,	
där	förslagen	riktades	emot	de	flaskhalsar	som	hade	identifierats	parallellt	med	
omställningarna.	Förslagen	omfattade	implementering	av	höglager,	tillförd	truck-	och	
transport	kapacitet,	reducerad	liggtid	för	lagrets	artiklar	och	omarbetad	slottid	för	att	
möjliggöra	ett	tillräckligt	brett	utflöde	inför	de	nya	volymerna.	Sammantaget	resulterar	i	en	
kapacitetsökning	för	dagens	färdigvarulager,	så	att	det	kan	möta	framtidens	
kapacitetskrav.	

Nyckelord	
Lagerhantering,	Färdigvarulager,	Dimensionering,	Simulering,	Extendsim9 
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Abstract	
This	written	summary	includes	an	account	of	the	thesis	project	“dimensioning	of	finished	
goods	inventory”.	The	work	has	been	carried	out	at	Scania	DT	in	Södertälje	within	the	
department	for	transmission	and	axles.	The	central	part	of	the	work	has	been	to	study	how	
today's	finished	goods	inventory	for	transmission	should	be	able	to	face	the	future	
production-related	challenges.	In	conjunction	with	the	fact	that	higher	production	volumes	
were	forecasted	for	the	next	few	years	and	that	a	completely	new	article	program	would	be	
introduced	in	parallel	with	today’s	assortment	concludes	that	the	overall	current	capacity	
would	be	exceeded.		

In	order	to	secure	the	capacity	of	the	finished	goods	inventory	before	the	future	changes,	
the	area	would	be	reviewed	so	that	solutions	could	be	proposed	on	a	number	of	points	in	
order	to	increase	the	capacity	of	the	finished	goods	inventory.	Primarily	the	focus	was	on	
reviewing	the	dimensions	of	the	inventory	and	building	simulation	models	to	be	able	to	
present	proposals	for	necessary	dimensions	that	could	handle	the	increased	production	
volumes.	

Scania	also	requested	that	the	simulation	models	could	be	applied	to	their	other	finished	
goods	inventories	so	the	model	could	be	used	to	present	similar	dimensional	proposals	for	
future	scenarios	in	other	inventories.	The	work	was	limited	to	look	at	three	time	horizons	
that	were	of	crucial	importance	for	the	inventories	capacity.	The	horizons	included	the	
current	volumes	of	today	as	well	as	two	future	stages	of	increase	in	production	with	a	
reduction	of	the	system's	cycle	times,	which	would	generate	larger	volume	flows	of	
products.	Data	for	the	simulation	models	were	collected	with	the	solution	methods,	semi-
structured	interviews,	construction	of	simulation	models,	observations	and	data	sources.	
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The	model's	first	step	was	to	mirror	to	today's	finished	goods	inventory,	in	order	to	
validate	the	model	against	confirmed	data.	Then	future	production	data	would	be	
generated	based	on	the	current	input	and	output	flows	to	correspond	to	future	production	
increases.		
The	production	data	of	the	future	was	generated	by	reducing	today's	output	and	input	data	
with	the	differences	between	the	new	and	old	cycle	times.		

The	Excel	data	tool	was	used	to	manage	the	large	amounts	of	data,	while	the	simulation	
program	Extendsim9	was	used	for	the	construction	of	the	model.	The	data	in	the	programs	
were	then	linked	together	and	generated	the	future	volume	flows	that	the	inventory	would	
be	dimensioned	for.	These	results	would	be	the	basis	for	the	solutions	that	would	be	
proposed	on	how	the	aspects	of	working	methodology	and	inventory	layout	could	be	
reworked	to	increase	the	storage	capacity	of	the	inventory.	

These	two	aspects	were	examined	in	addition	to	the	proposals	for	dimensioning,	since	the	
only	solution	proposal	that	was	applicable	on	the	aspect	of	dimensioning	was	expansion	in	
height	or	width	to	give	room	for	more	stalls.	This	solution	was	very	costly	and	not	a	first	
choice	for	Scania,	which	requested	other	solution	methods	to	the	problem.	After	the	
simulations	were	completed,	the	results	of	the	various	components	of	the	model	were	
examined.	The	results	indicated	that	the	next	production	increase	would	result	in	a	product	
flow	that	exceeds	today's	storage	capacity.	In	addition	the	capacity	of	the	trucks	in	the	
finished	goods	inventory	would	be	overloaded	in	conjunction	with	reduced	cycle	time,	
which	would	mean	regular	production	stoppages	when	the	conveyor	belts	were	
overloaded	with	articles.	

Solution	proposals	were	presented	in	order	to	ensure	the	future	capacity	of	the	finished	
goods	inventory,	where	the	solutions	were	aimed	against	the	bottlenecks	that	had	been	
identified	in	parallel	with	the	changes.	The	proposals	included	the	implementation	of	high	
bay	warehouse,	added	truck	and	transport	capacity,	reduced	lay	time	for	the	inventory´s	
articles	and	revised	time	slots	to	enable	a	sufficiently	wide	outflow	for	the	new	volumes.	
This	results	in	an	overall	increase	in	capacity	for	todays	finished	goods	inventory,	so	that	it	
can	meet	the	future	capacity	requirements.	

Key-words	
Logistics,	Simulation,	Finished	goods	inventory,	Inventory	management,	Extendsim9	
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1 Inledning 

Detta kapitel går igenom bakgrunden till problemet och vad syftet är med examensarbetet. 

Därefter definieras målet och frågeställningarna som ska besvaras, avgränsningarna på 

arbetet samt lösningsmetoderna som tillämpats. Slutligen etableras en kravspecifikation och 

en beskrivning av nuläget. 

1.1 Bakgrund 

Scanias transmissionstillverkning i Södertälje står inför flera utmanande förändringar 

kopplade till framtidens drivlina och kunder. Transmissionstillverkningen producerar idag 

växellådor och axlar till Scanias chassimonteringar i Södertälje, Zwolle och Angers samt 

växellådor till MANs chassimonteringar i Europa. 

Under kommande år indikerar Scanias produktionsprognoser att växellådsvolymen på 

transmission kommer att öka, vilket medför att dagens lagringskapacitet i färdigvarulagret 

sannolikt kommer att överskridas. Samtidigt införs dubbla artikelprogram i samband med 

att en ny växellåda introduceras i produktsortimentet.  

Ökad tillverkning och ett nytt modellsortiment kommer ställa högre kapacitetskrav på 

dagens färdigvarulager, gällande både dess kapacitet och Scanias arbetsmetoder kring 

lagret. Detta medför att Scania måste vidta åtgärder, för att inte riskera överbeläggning av 

lagringskapaciteten då konsekvenserna skulle äventyra företagets leveransförmåga till 

interna och externa kunder. Därför genomförs nu ett förbättringsarbete inom området, i 

syfte att tillfredsställa Scanias behov genom att säkerställa bibehållen kapacitet i 

färdigvarulagret trots kommande års omställningar. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att fastställa de erfordrade lagerdimensionerna genom att 

presentera nödvändig omarbetning av dimensionering, arbetsmetodik och lagerlayout i 

färdigvarulagret för transmission. Sammantaget skall det säkerställa erhållen 

lagringskapacitet för Scania inför framtidens prognostiserade produktionsökningar så att 

all planerad produktion kan genomföras utan några förhinder. 

1.3 Mål 

Presentera förslag på hur förändringar i lagrets dimensionering, arbetsmetodik och 

lagerlayout kan öka lagrets kapacitet för att säkerställa de framtida kapacitetskraven för 

lagring av färdigvaror. 
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1.4 Frågeställningar 

Inför genomförandet av examensarbetet har följande frågeställning formulerats. 

 

 Kan förändringar i dagens arbetsmetodik generera en tillräcklig kapacitetsökning i 

färdigvarulagret för att säkerställa lagringsförmåga emot den prognostiserade 

framtidens produktionsvolymer? 

 

 Kan dagens lagerlayout omarbetas och tillföra lagringskapacitet för att undgå en 

utbyggnation? 

 

 Vilken tidshorisont har dagens färdigvarulager innan åtgärder måste vidtas för att 

säkerställa lagringskapacitet? 

 

 Vid vilken produktionsbeläggning överskrids kapaciteten för dagens 

färdigvarulager? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer enbart att föreslå förbättringar inom Scanias färdigvarulager för 

transmission. Arbetsmetoder, dimensioneringar och eventuella ändringar i lagerlayouter 

kommer inte att granskas i andra av Scanias eller externa kunders färdigvarulager. 

1.6 Lösningsmetoder 

 

 Semistrukturerade intervjuer med Scanias IT-utvecklare, logistikutvecklare, 

transport- och produktionsplanerare samt produktionsledare.  

 

 Direkta observationer av den egna produktionsanläggningen och dess 

färdigvarulager, samt andra av Scanias anläggningar. 

 

 Utforma en simuleringsmodell i syfte att presentera lämpliga dimensioner på 

färdigvarulagret. 

 

 Områdesrelaterade forskningsartiklar, litteraturstudier, examensarbeten, 

användarmanualer och interna projektarbeten inom fältet. 

1.7 Kravspecifikation 

I samarbete med Scanias chefer och logistikutvecklare har följande kravspecifikation 

upprättats. Det primära kravet från Scania är att den nya dimensioneringen ut av 

färdigvarulagret skall kunna hantera den ökade produktionens ackumulering av varor i 

färdigvarulagret. I samband med en ökad produktion och befintlig arbetsmetodik skulle 

lagrets nuvarande kapacitet stå inför stora utmaningar.  
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En korrekt dimensionering av lagerkapaciteten står därför högst upp i kravspecifikationen, 

så att kommande års produktionsökningar inte begränsas av lagrets nuvarande kapacitet. 

När de erfordrade dimensionerna är fastställda så efterfrågar Scania en kostnadseffektiv 

lagerlösning för att produktionsökningen inte skall kompromissas av lagret.  

Som del av kravspecifikationen efterfrågar Scania i första hand åtgärder som undgår en dyr 

utbyggnation av färdigvarulagret. Om utbyggnation är den enda praktiska lösningen skall 

lagrets framtida dimensioner fastställas, så att onödig överkapacitet inte genererar onödig 

lagerhållnings och byggnationskostnad.  

För att kringgå en kostnadsintensiv utbyggnad efterfrågar Scania omarbetning av dagens 

lagerhanteringssystem och lagerlayout, så att omsättningshastigheten ökar och liggtiden 

reduceras. Detta medför större antal lediga platser över tid, vilket ger större lagerbuffert 

och hanteringsförmåga inför kommande produktionsökningar.  

Som del av lagerdimensioneringen efterfrågar Scania även en simuleringsmodell som 

beräknar och presenterar färdigvarulagrets dimensioner, i syfte att underlätta liknade 

arbeten i framtiden. Dimensioneringsmodellen skall ha en generell utformning, så att 

valfria parametrar kan appliceras och presentera kapacitet för en rad olika färdigvarulager 

inom Scania. 

1.8 Nulägesbeskrivning 

Detta arbete har utförts på Scania i Södertälje, inom avdelningen logistikutveckling för 

Axlar och Växellådor. I detta avsnitt kommer information att ges om Scania samt 

avdelningen för växellådor och axlar. Ytterligare information om Scania kan hittas på deras 

hemsida, www.Scania.se. Scania är ett världsledande företag inom tillverkning av lastbilar, 

bussar och motorer för industri- och marinfordon. Scania erbjuder även servicetjänster till 

sina kunder kring och utöver dessa produktområden. Scania har störst produktion i 

Europa, Asien och Sydamerika, men har även anläggningar etablerade i många andra 

världsdelar.  

I Sverige har Scania anläggningar i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Huvudkontoret för 

Scania ligger i Södertälje och det är även där Sveriges största produktionsanläggning är 

etablerad. I Södertälje finns det utöver huvudkontoret komplett tillverkning för motor, 

växellåda, axlar samt komponentsatser för samtliga. Även sammansättning av lastbilar sker 

i Södertälje, då den huvudsakliga monteringen finns upprättad här. 

Avdelningen för axlar och växellådor omfattar materialhantering, logistikutveckling och 

produktutveckling. I dagsläget står avdelningen inför stora utmaningar inom 

logistikutveckling, då produktionen av växellådor kommer att öka samt att Scania kommer 

att införa en ny växellåda i produktsortimentet som skall produceras överlappande med de 

andra. Dagens färdigvarulager kommer sannolikt inte kunna hantera den ökade 

kapaciteten, vilket medför att lagret måste dimensioneras om via en utbyggnad eller ny 

lagerlayout. Dessutom skulle dagens arbetsmetodik och lagerhanteringssystem kunna 

behöva ändras, vilket skulle erbjuda en stabil och hållbar lagernivå. 
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2 Metod 

Under metodkapitlet redogör författarna kring valet av lösningsmetoder och en konkret 

beskrivning av samtliga. Därefter skall varje metod utvärderas för att redogöra kring 

rapportinnehållets pålitlighet och validitet med metodvalen som utgångspunkt. 

2.1 Val av lösningsmetod 

Valet av lösningsmetoder utgörs utav en kombination av primär- och sekundärdatakällor. 

Lösningsmetoderna består av semistrukturerade intervjuer, observationer i samband med 

platsbesök, samt forskningsartiklar, internet källor, litteratur- och fallstudier, 

examensarbeten, användarmanualer och interna projektarbeten inom fältet. 

2.2 Intervjumetod 

Det finns olika typer av intervjumetoder, den metod som har tillämpats som lösning för 

detta examensarbete klassificeras som semistrukturerad intervju. Den semistrukturerade 

intervjumetoden kan beskrivas med två komponenter, en strukturerad frågedel med 

standardiserade frågor följt av en öppen dialog som riktas emot målpersonen. Utifrån 

målpersonen anpassas sedan dialogen emot dess bakgrund, situation, arbetsroll eller 

kunskapsområde. (Kylén, J-A, 1994) (Patel, R & Davidson, B, 1994) 

Den största delen av faktainsamlingen har genomförts genom semistrukturerade 

intervjuer tillsammans med Scaniaanställda. De anställda har valts utifrån handledarens 

rekommendationer samt deras individuella kunskapsområden och erfarenheter utav 

Scanias färdigvarulager. Bland annat har Scanias IT-utvecklare, logistikutvecklare, 

transport- och produktionsplanerare samt produktionsledare varit medverkande. 

Intervjuerna har påbörjats med en redogörelse av examensarbetet, för att sedan följa en 

standardiserad mall för utfrågning.  

Frågorna har förberetts på förhand utifrån examensarbetets frågeställning och har 

genomförts konsekvent med alla deltagare. Vidare så öppnades det upp för en öppen 

diskussion kring examensarbetet, där av benämningen semistrukturerad intervju. Under 

den öppna diskussionen hade de anställda chans att presentera sina åsikter och förslag, 

vilket medförde möjlighet för en bred faktainsamling. Varje intervju har dokumenterats 

under genomförandets gång för att underlätta senare granskning och återkoppling av 

innehållet.   

2.3 Observationer 

Observationer är en praktisk lösningsmetod vars syfte är att ge en verklighetsbaserad bild 

av processen man vill studera. Metoden kan genomföras olika detaljerat, exempelvis 

genom en formell och en informell datainsamling. En formell observation kan klassificeras 

utifrån en högstrukturerad och planerad datainsamling där endast aspekter som är 

relevanta för studien tas i hänsyn. En informell datainsamling är en typ av observation som 

generellt studerar det som kan vara intressant för själva studien. Allmänt om observationer 

är att de kan skilja sig i nivå av formalitet, observatörens deltagandenivå och vilken miljö 

som den utförs i. (Colin Robson, 2002, 309-339) 
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Projektgruppen har tillämpat observationer som lösningsmetod under arbetets gång. Dessa 

har utförts i samband med interna platsbesök på Scania. Primärt har observationer utförts 

på den egna anläggningen, då det är faciliteten där examensarbetet är stationerat. Inför 

platsbesöken har en förobservation förberetts, vilket har bestått av att selektivt välja ut 

särskilda observationsmoment. Under platsbesöken har dessa observerats samt 

antecknats. I samband med besöken har även möten med områdesbehörig personal bokats 

in eller utförts spontant, vilket har gett intervjuerna bredare faktaunderlag. Primärt var 

syftet med metoden att samla in drift data för modellsimuleringen samt att prestanda 

jämföra och granska olika lagersystem på Scania. Detta har gett olika perspektiv på möjliga 

lösningsförslag inför genomförandet.  

2.4 Sekundära datakällor 

En sekundär datakälla beskrivs som information som en annan part redan har hämtat och 

sammanställt från den ursprungliga källan, som sedan andra kan ta del av. (Björklund, 

Paulsson 2003) 

Som del av metoden har sekundärdatakällor tillämpats i form av områdesrelaterade 

forskningsartiklar, internet källor, litteratur- och fallstudier, examensarbeten, 

användarmanualer och interna projektarbeten inom fältet. Syftet med sekundära 

datakällor var att få en pålitlig djupdykning inom områdets nuläge. Här har specifikt 

litteraturstudier använts, då det varit svårt att hitta relevant områdesrelaterad fakta inom 

andra sekundära datakällor. Under arbetets gång har även Scania försett arbetet med 

interna projektarbeten inom fältet. Tack vare deras omfattande databas har liknande 

arbeten och förstudier kunnat underlätta faktainsamlingen. Som sekundärkälla har 

områdesrelaterade examensarbeten används. Huvudsyftet med denna form är att finna 

relevant fakta, samt att granska vilka sekundära datakällor dessa arbeten har grundat sig 

på, vilket har underlättat sökandet av information. 

2.1 Extendsim9  

Extendsim9 är ett digitalt simuleringsverktyg som används för att simulera, visualisera och 

optimera flöden. För att finna det optimala lösningsförslaget används verktyget som ett 

iterativt arbetssätt, där utformningen kan bearbetas fram till dess optimum.  

Implementation av första bästa lösning kan innebära stora förluster, då implementationen 

är mycket resurskrävande och svår att förändra i efterhand. En simulering kan därför 

utföras innan implementation, i syfte att optimera ett existerande flöde eller användas 

innan implementering av flödet för att få fram en optimal lösning från start. 

Med simuleringar kan man göra flera iterationer av lösningsförslag till en försumbar 

kostnad samt på en kortare tid än att implementera lösningarna i verkligheten. En 

simulering är inte en exakt motsvarighet av vad som sker i verkligheten och resultaten 

måste därför valideras.  

Inför situationer där beräkningar och modeller varit nödvändiga har simuleringsmodeller 

tillämpats som lösningsmetod. Under projektets gång har simuleringsverktyget 

Extendsim9 tillämpats, där indata från produktion hämtats i form av Excel filer. 
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Extendsim9 är ett dynamiskt simuleringsverktyg som rekommenderades av Scanias IT-

experter, och valdes därför som det primära simuleringsverktyget.  

Lösningsmetoden erbjöd även möjligheten till en iterativ arbetsprocess, där 

lösningsförslagen kunnat omarbetas successivt. Det var även praktiskt att mata in stora och 

varierande datamängder i programmet från Excel, vilket gav olika resultat som kunde 

fastställas. (Imagine that Inc, 2019) 

2.2 Reliabilitet och validering 

Begreppet reliabilitet beskriver tillförlitligheten samt noggrannheten av tillexempel en 

studie samt precisionen av mätningar och behandling av insamlad information kring den 

behandlade studien. Syftet med validitet är att visa hur väl en undersöknings resultat 

överensstämmer med den ursprungliga undersökningen samt hur precist det är kopplat till 

frågeställningen. (Lundahl, 1999) (Holme I.M & Solvang B.K. 2006)  

 

Validering av lösningsmetoder utförs i syfte att utvärdera de metoder som legat till grund 

för arbetets faktainsamling. Informationen måste vara relevant och pålitlig för att uppfylla 

kvalitet och precision, vilket projektgruppen säkerställer genom att applicera de olika 

lösningsmetoderna på rätt typ av frågeställning. 

 

Under arbetets gång har diverse lösningsmetoder valts ut med de olika frågeställningarna 

som utgångspunkt. Observationer, semistrukturerade intervjuer samt primär- och 

sekundärkällor har applicerats på nulägesrelaterade frågeställningar, medan 

simuleringsmodeller har applicerats för att validera framtiden. Lösningsmetoden 

semistrukturerad intervju valideras genom att nulägesfrågorna riktats emot 

områdeskunnig personal.  

 

Denna målgrupp har befattning inom utveckling och styrning av dagens system, och kan 

därför ge en precis förklaring av nuläget. Genom att konsekvent utfråga flertalet 

områdesexperter med samma intervjufrågor kan informationen valideras genom likgiltig 

återkoppling från samtliga utfrågade. Metoden kan ytterligare valideras genom att 

relevanta frågor har formulerats inför intervjuerna, som stämts av med handledare på 

förhand. Det kan dock vara komplicerat att validera vad relevans är, då projektgruppen 

själva saknar djupare kunskaper om nuläget.  

 

Skulle olika återkoppling fås från områdesbehörig personal kan informationen bli spretig 

och opålitlig, och där av metoden svag. Metoden observation valideras genom att 

verkligheten överensstämmer med insamlad fakta som härstammar från intervjuer och 

primär- och sekundärdatakällor.  

 

Metodens svaghet kan vara slumpmässiga avvikelser under själva observationerna, vilket 

skapar en felaktig och missvisande uppfattning. Lösningsmetoden faktainsamling via 

primär- och sekundärdatakällor har varierande validitet, då källans innehåll helt avgör 

faktainsamlingens kvalitet. Genom att basera faktainsamlingen på primärdatakällor fås 

informationen direkt från källan, vilket ger mindre utrymme för andras misstolkningar. 
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Samtidigt kan innehållet valideras genom att välja ut pålitliga källor, som tillexempel 

forskningsartiklar och litteraturstudier som redan har validerats. Internetkällor kan 

erbjuda en stor bredd av information, men innehållet kan vara svårt att validera då 

pålitligheten fluktuerar. Lösningsmetoden byggnation av simuleringsmodell valideras 

genom att först utforma en nulägesmodell, för att verifiera nuläget. Sedan utförs 

påbyggnader som skall representera framtiden. Efter att nulägets resultat överensstämmer 

med verkligheten kan sedan verklighets mostavande påbyggnationer göras för framtiden. 

Modellens nuläge har hög validitet genom att verifiera dess korrelation med dagens 

situation.  

 

Dock kan modellens påbyggnationer generera resultat som blir svåra att validera, då 

informationen beskriver en okänd framtid. Modellen kan även innehålla fel parametrar 

eller fel värden på parametrarna, vilket genererar felaktig information. Tider och 

arbetsmoment kan alltid klockas med högre precision, vilket också kan försämra modellens 

validitet. 
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3 Teoretisk referensram 

I följande kapitel beskrivs den teori som arbetet grundas på. Kapitlet berör teori som kopplas 

till produktion och logistik. 

3.1 Logistik 

Council of Supply Chain Management Professionals definierar logistik som “processen att 

planera, implementera och kontrollera procedurer för effektiv transportion och lagring av 

varor, inkluderat tjänster och relaterad information från start punkt och slut punkt för 

konsumering för att kunna anpassa sig till kundens krav. Denna definition inkluderar 

inkommande, utgående, interna och externa rörelser”. (CSCMP, 2013) 

3.2 Lager 

Det finns tre typer av lager inom tillverkningsindustrier, dessa är råvarulager, 

mellanvarulager och färdigvarulager. Färdigvarulager är lagring av färdiga produkter som 

ska levereras till kund, där ett balanserat lager eftersträvas av företaget. Låga lagernivåer 

riskerar möjligheten att kunna leverera till kund, vilket riskerar förlorade intäkter då 

servicegraden minskar. Högre lagernivåer innebär ökat bundet kapital vilket ger företaget 

onödiga utgifter och förändringströghet. Med optimala lagernivåer kan man säkerställa att 

servicegraden uppnår kundens krav, samtidigt som man undviker onödiga 

lagerföringskostnader. För att uppnå detta behövs en säkerhetsmarginal för att säkerställa 

att lagret inte når nivåer som riskera servicegraden eller medför onödiga 

lagerföringskostnader, samtidigt som kapitalbindningen hålls minimal. (Tonndorf, H.G. 

1998) (Arda, Y. & Hennet, J. 2006) 

3.3 Prognostisering 

Inför dimensionering av framtida produktionsvolymer kan metoden prognostisering 

tillämpas. Syftet är att göra approximationer på framtidens efterfrågan vilket man sedan 

skall dimensionera produktionen emot, samt att motverka över- och underproduktion. 

Prognoserna baseras på olika parametrar, bland annat nulägesbaserad data och 

uppskattningar. Prognoserna har varierade validitet, precision och tidshorisont beroende 

på vilken omfattning som den nulägesbaserade datainsamlingen har. Långsiktiga 

prognostiseringar kan generera sviktande validitet, då längre tidshorisonter kan innebära 

större osäkerhet i och med varierande parametrar. (Jonsson, Patrik., Mattson, Stig-Arne. 

2016, 48) 

3.4 Takttid och cykeltid 

I sammanhang relaterade till produktion eller produktionssystem styr ofta 

arbetsmetodiken takttid vilken tidsrytm alla stationer skall efterfölja. I ett seriellt 

produktionssystem kan det finnas många olika processer som alla har individuella tider, 

vilket medför att arbetsmomenten tar olika lång tid att genomföra. Processerna utförs i 

serie, det vill säga till följd av den föregående från råmaterial till färdig produkt. För att 

skapa ett jämnt och balanserat flöde tillämpas takttid, som motsvarar den längsta 

cykeltiden i processföljden.  
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Cykeltiden är den tid som en enskild process tar att genomföra.  Genom att takta systemet 

efter den längsta cykeltiden i processen förhindrar man att stationen med längst cykeltid 

genererar stora mellanlager och eventuella krockar. Takttiden motsvarar därför den tid 

som alla processer styrs av innan produkterna flödar vidare till nästkommande station. 

Skulle cykeltiden baseras på en process som är snabb så innebär det att produkter skickas 

vidare innan nästkommande station är klar, vilket skapar ett ojämnt flöde. Dessutom skulle 

lång väntetid erhållas för de moment som är snabbare, då föregående station måste vänta 

på nästkommande. (WCM, 2019) 

3.5 Liggtid 

Definitionen av liggtid omfattar den tid som anskaffat material medialt har lagerförts innan 

utleverans sker. Scanias färdigvarulager styrs av liggtiden, vilket utgörs av 

delkomponenterna omstartstid, reaktionstid, spridningsregler och eventuella krav från 

produktspecifika varianter. Omstartstiden kan beskrivas utifrån den tid som systemet 

behöver för att generera en ny produkt från grunden, vilket blir aktuellt om enheten blir 

defekt under produktion och inte kan eller anses värd att reparera. (NSCA, 2019) 

Reaktionstiden är den tidsbegränsning som systemet har på sig att ta beslut angående en 

defekt produkt som har en dedikerad leveransplats i en serie. Eftersom felkällan kan vara 

tidskrävande att identifiera och åtgärda finns det en tidsbegränsning fram tills att man 

måste ta ett beslut om produkten måste göras om eller kan repareras.  

Syftet med reaktionstiden är att säkerställa leverans till kund, samt att begränsa 

resursåtgången för felsökning då det efter en viss tid blir billigare att producera en ny 

enhet än att felsöka och reparera defekt enhet. En lång reaktionstid kan innebära att 

enskilda produkter måste eftersändas, då resterande färdigställda enheter måste följa 

transportplanen. En kort reaktionstid medför en kortare liggtid, vilket gör att lagrets 

utrymme frigörs snabbare och inte riskerar överbelastning av lagringskapaciteten.  

Spridningsreglerna är en mixningsprincip för avvikande eller kundspecifika produkter, 

vars syfte är att jämna ut svängningar i produktionen. Då takttiderna mellan enheterna kan 

variera kraftigt sprids då produkterna ut med jämna mellanrum för att inte orsaka 

försämrad genomloppstid.  Sammantaget är skapt för att säkerställa att kompletta 

produktpartier skall hinna med sina respektive leveranser, även om fel uppstår någonstans 

på vägen. Om leveranserna inte blir kompletta riskerar kund att få en försenad leverans, 

vilket både senarelägger vidare produktion och genererar ökade enstycks 

leveranskostnader för Scania.  

3.6 Lagerhanteringssystem 

Lagerhanteringssystem kännetecknas genom WMS, Warehouse managemenet system på 

engelska och är ett IT-system som används för att effektivisera lagerhanteringen. 

Lagerhanteringssystem kan variera i komplexitet, gällande funktioner samt den mängd 

personal som krävs för att underhålla systemet. Det finns många olika system för 

lagerhantering, både externt och internt inom Scania. Lagerhanteringssystemen varierar 

mellan olika företag och deras lösningsförslag beroende på produkttyp, storlek, 

infrastruktur med mera.  
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Internt inom Scania finns ett flertal olika lagermanagementsystem, vilka styrs av 

faktorerna för produktionssystemet samt de omkringliggande begränsningarna för själva 

färdigvarulagret. Dessa kan exempelvis vara produktionstakten, lagerkapacitet, 

produktstorlek, partistorlek, utbyggnadsmöjligheter, antal utleveranser, 

lageromsättningshastighet eller ledtiden för allokering och hantering av produkter. 

Området har starka kopplingar till produktion och logistik, där det aktuella kunskapsläget 

är av stor bredd. Här har befintliga kunskaper från utbildningen kunnat vägleda och 

effektivisera arbetet, då relevansen av vår kunskap varit stor inom området. Teoretiska 

modeller angående produktion- och lagersystem har även tillämpats från utbildningen, 

vilket varit stora hjälpmedel. (Warehouse-management.com, 2019) 

3.7 Beläggningsgrad 

Begreppet beläggningsgrad är ett viktigt nyckeltal inom produktion, och beskriver hur stor 

del av den tillgängliga tiden som en resurs eller enhet är tagen i bruk. Den tillgängliga tiden 

kan uttryckas olika beroende på vilken tidskala som är lämpligast. Vanliga enheter är antal 

sekunder eller andel av dag eller vecka. Beläggningsgrad uttrycks ofta i procent, och kan 

uttryckas mellan 0-100 %, där full beläggning motsvarar 100 % och 0 % motsvarar en 

resurs som är tillgänglig över hela den tid man studerar. (BRP systems, 2019) 
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4 Genomförande 

I detta kapitel så redogörs det för hur arbetet har genomförts. En arbetsprocess beskriver 

hela genomförandet följt av hur faktainsamlingen har genomförts. Slutligen ges en detaljerad 

genomgång av modell byggnaden. 

4.1 Arbetsprocess 

Examensarbetet påbörjades med att projektgruppen upprättade en nulägesbeskrivning av 

Scanias färdigvarulagersystem. Inför upprättning av nulägesbeskrivningen genomfördes en 

faktainsamling som grundade sig på den första lösningsmetoden, semistrukturerade 

intervjuer där diverse områdesbehöriga Scania anställda intervjuades. Observationer 

skedde primärt på den egna anläggningen för transmission och axlar, i syfte att granska 

anläggningens färdigvarulager. I jämförelsesyfte genomfördes observationer i samband 

med platsbesök på andra av Scanias interna anläggningar, där andra färdigvarulagersystem 

granskades.  

 

Intervjuer med semistruktur genomfördes löpande under platsbesöken, där 

områdesbehöriga inom logistik utfrågades kring examensarbetets frågeställningar. 

Löpande under förstudien genomfördes även faktainsamling. Sekundärkällorna bestod 

huvudsakligen av forskningsartiklar- och litteraturstudier, men även av internet källor och 

källhänvisningar inom liknande studier. Utifrån primär- och sekundärkällorna skulle 

områdesrelaterad fakta genereras, vilket skulle stödja lösningsförslagen.  

 

När nuläget fastställts genom förstudien så påbörjades arbetet med att upprätta en digital 

simuleringsmodell av färdigvarulagrets nuvarande situation. Lösningsmetoden utformning 

av simuleringsmodell tillämpades, där det primära verktyget var simuleringsverktyget 

Extendsim9. För hantering av in- och utgående data användes programmet Excel som stöd 

under simuleringarna, där driftdata och produktinformation sammanställdes i kolumner. 

Modellens uppbyggnad baserades på en rad in- och utgående parametrar som 

sammanfattades från nulägesbeskrivningen. 

 

Faktainsamlingen från observationerna kompletterade sedan modellen med dess 

funktioner, som skulle motsvara lagret, dess utrustning och funktioner. Därefter skapades 

en digital tvillingmodell för simulering av nuläget i syfte att validera modellens funktion. 

Efter att nulägesmodellen färdigställts så genomfördes ett avstämningsmöte kring 

modelluppbyggnaden. Aktuell driftdata matades in vilket genererade data som stämde 

överens med nuläget. Med nulägesmodellen och lagerparametrarna som utgångspunkt så 

upprättades en modell som skulle simulera de framtida produktionsprognoserna. Modellen 

hade samma funktioner som nulägessimuleringen, men styrdes av andra in- och ut 

parametrar.  
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Eftersom driftdata endast fanns för nu- och dåtiden matades framtida prognoser in 

tillsammans med de nya arbetsmetoderna. Utifrån resultaten utformande projektgruppen 

sedan de slutgiltiga lösningsförslagen, som skulle ge förslag på omarbetning av dagens 

lagerdimensioner, arbetsmetodik och lagerlayout. Förslagen skulle tillsammans öka lagrets 

kapacitet, så att framtidens produktion inte skulle kompromissas av färdigvarulagrets 

begränsningar.  

4.2  Genomförande – Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna fördes konsekvent med en strukturerad frågeställning, följt av en öppen 

diskussion med examensarbetets beskrivning och frågeställningar som utgångspunkt. 

Intervjuerna genomfördes i den omfattningen fram tills att projektgruppen kunde upprätta 

en förståelse av nuläget och verifiera den med personalen. Allt efter arbetet utvecklades 

hölls avstämningsmöten med handledare, chefer och områdesbehörig personal, i syfte att 

validera och följa upp resultaten. 

4.3 Genomförande – Observationer 

Observationer skedde primärt på den egna anläggningen för transmission och axlar, i syfte 

att granska anläggningens färdigvarulager. I jämförelsesyfte genomfördes observationer i 

samband med platsbesök på andra av Scanias interna anläggningar, där andra 

färdigvarulagersystem granskades. Observationer på trucktider utfördes genom att med 

tidtagarur ta tiden på olika moment trucken utförde för att få in data till modellen. 

Momenten som gruppen tog tid på definierades innan observationerna utfördes. 

4.4 Genomförande – Litteratursökning 

Litteratursökning kring examensarbetet har i stora drag genomförts genom sökning via 

KTH-databaser och sökningsmotorn Google. Sökningarna utfördes genom nyckelord som 

relaterat till den sökta informationen. Litteratursökningar har även tillämpats från 

områdesrelaterat litteraturmaterial som haft relevans till logistik, simulering och 

lagersystem.  

4.5 Genomförande Extendsim9 - Nulägesmodell 

I syfte att kunna fastställa det framtida läge som färdigvarulagret stod inför tillämpades 

lösningsmetoden utformning av simuleringsmodell i flödessimulatorn Extendsim9. För att 

skapa en modell för framtida påbyggnation påbörjades arbetet med att upprätta en 

nulägesbaserad modell av färdigvarulagret. Denna skulle sedan verifieras emot 

nulägesbaserad fakta genom att testköras med historisk produktionsdata och generera 

samma lagernivåer som den verkliga lagerhistoriken.  

 

När modellen verifierats skulle ändringar göras för att simulera ett framtida scenario och 

se vilka begränsningar som lagret skulle stå inför.  Se bilaga 2 för en detaljerad beskrivning 

av de funktioner som använts i modellen. Det första steget var att utforma själva modellen i 

Extendsim9, vilket genomfördes genom att observera själva lagersystemet och klocka tider 

på diverse moment. Genom observationer och semistrukturerade intervjuer genomfördes 

en faktainsamling som skulle besluta om modellens utformning och styrande parametrar. 
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Utifrån faktainsamlingen påbörjades själva konstruktionen av modellen, där 

avgränsningarna i nulägesmodellen sattes mellan transportbanan in i färdigvarulagret och 

motsvarande ut bana till lastkajen.  

 

Den första funktionen i modellen är ett funktionsblock som genererar generella artiklar 

efter ett valt beteende. Då faktainsamlingen delvis bestod av historisk indata beslöt sig 

projektgruppen för att generera produkter utifrån det produktionsschema som bifogats. 

Detta innebar många fördelar, bland annat så inkluderades många parametrar i själva 

historiken vilket medförde en mer verklighetsbaserad modell. Genom att driftdata redan 

inkluderade felkällor såsom omstarter, produktionstopp, över- och undertidsproduktion 

samt helgdagar så var det inte nödvändigt att göra en approximation och implementera 

dessa eftersom de redan fanns inbakade i historiken.  

 

Efter att produkterna skapats enligt produktionsschemat så går de genom ett historikblock, 

som avläser vilka specifika artiklar som passerat vid olika tidpunkt. En kö funktion 

skapades därefter som skulle motsvara transportbanan in i färdigvarulagret, där 

kapaciteten sattes till fyra produkter då transportbandet inte rymde fler produkter. Nästa 

steg av modellen bestod av tre aktiviteter, vilka motsvarade truckens transportbana inne i 

färdigvarulagret. De tre aktiviteterna utgjordes av själva gafflingen i transportpallen, 

transport till ställage och inlastningen i hyllsektionernas olika plan. Då tiderna och 

fördelningarna varierade mellan lagrets olika nivåer och hyllrader så valdes olika 

fördelningar för momentens tider.  

 

Gafflingsmomentet sattes som en konstant medan de andra aktiviteterna 

triangelfördelades mellan den kortaste, längsta och mest sannolika tiden. Samtliga 

aktiviteter kopplades samman med en skiftfunktion, där truckförarnas arbetsschema 

inkluderades. Truck aktiviteterna sammankopplades även med en så kallad resursfunktion, 

så att modellen skulle förstå att det endast fanns en tillgänglig truck inom aktiviteterna.  

 

När trucken sedan lastat av produkterna i ställaget skapades en ny aktivitet som kallades 

returtransport, som triangelfördelades utifrån klockade tider. När aktiviteten sedan var 

avklarad passerade den ett block vars funktion är att frigöra resursen. När resursen sedan 

är frigjord kan den initiera nästa arbetsmoment, vilket medför att trucken inte kan bli 

dubbelbokad då dess kapacitet endast var en produkt åt gången. Den centrala delen i 

modellen var sedan ett block som kallas för kö matchning, där produkter ges ett attribut 

som skall styra deras beteende i själva färdigvarulagret. 

 

Då dagens färdigvarulager omfattade en liggtid och en lastningssekvens var dessa 

parametrar viktiga att inkludera i modellen. För att skapa en verklighetsbaserad funktion 

inkluderades därför produkternas artikelnummer. I modellens andra arm så skapades en 

till genereringsfunktion som innehöll utgående produkters leveranstider. Syftet var att 

produkterna kontinuerligt skulle matas in i matchningsblocket genom dess unika data, 

fram tills att serienumren fann en matchning. Efteråt skulle produkterna sedan lämna 

modellens block från färdigvarulagrets ställage och bli ut transporterade av 

lastningstrucken.  



16 

Genom denna utformning så inkluderades produkternas liggtid och lastningssekvens. 

Transporten till lastningskajen simulerades sedan genom en liknande aktivitetsfunktion 

som bestod av tre moment, avhämtning från ställage, transport till ut bana och avlastning 

till transportband. Momenten var likt intransportens delar styrd genom triangelfördelning 

för de varierande momenten, och konstant tid för de regelbundna.  

 

När produkten sedan var avlastad inkluderades aktiviteten returtransport, som omfattade 

resetiden från transportbanan åter till ställaget. Även dessa fyra moment kopplades upp till 

programmets skiftfunktion då båda truckarna styrdes av samma arbetsschema. Dessutom 

kopplades de upp via en likadan resursfunktion, så att endast en truck åt gången kunde 

röra sig i utflödet.  

 

För att underlätta avläsning av data inom modellen så implementerades grafblock, som 

visualiserade produktflödet genom en grafritare. Båda transportbanden, truckfunktionerna 

och kö matchningsblocket kompletterades med denna funktion i syfte att kunna se 

funktionernas utnyttjandegrad och lagrets beläggning. Dessa skulle sedan generera viktig 

information inför vidare beslutsfattning om lagerlayout, arbetsmetodernas utveckling och 

identifiering av flaskhalsar. Modellens utgående funktion utgjordes av en Exit funktion, där 

data kunde avläsas över vilka produkter som lämnat lagret och vid vilken tidpunkt. 

Simuleringsmodellen nedan representerar en motsvarighet av Scanias färdigvarulager för 

transmission i simuleringsverktyget Extendsim9.  

 

Modellen ligger till grund för simulering av lagrets nuvarande produktionstakt, samt de 

framtidsbaserade takttiderna inför kommande års produktionsökningar. Lagermodellens 

utformning förblir oförändrad under samtliga simuleringar i syfte att fastställa 

aktiviteternas begränsningar samt dess potential att bilda framtida flaskhalsar utifrån 

framtida produktionstakter.  

 

Figur 1: Extendsim9 modell 
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Utdraget ovan är en expansion av modellens aktiviteter transport inlagring, transport 

utlastning och lastning lastbil. Samtliga aktiviteter har samma utformning men har olika 

tidfördelningar då transportmomenten tar olika lång tid. Modellen visualiseras som mer 

kompakt med denna utformning då alla tre moment exklusive tiderna är identiska.  

4.6 Genomförande Extendsim9 – Framtida simuleringsmodell 

Utformningen av den framtida simuleringsmodellen omfattade en rad förändringar i 

nulägesmodellen. Primärt så ändrades lager funktionen i modellen från ett Queue 

Matchnings block till ett Activity block. I Activity blocket ställdes det in så att när 

produkterna når det så ska det ligga där en viss tid innan de går vidare i systemet. Tiden 

som växellådorna ska ligga i Activity blocket bestämdes av ett attribut hos växellådorna.  

Detta attribut lades till i databasen som användes för att skapa lådorna. Attributen 

benämndes liggtid och den togs fram från de historiska produktionsdata genom att 

subtrahera tiden lådan lämnar lagret med tiden den levereras till lagret. Detta gav tiden 

som lådan ligger i lagret innan den levereras ut.  

Detta genomförande innebar att gränserna på dagens systemkomponenter kunde beprövas 

med de framtida takttiderna, för att sedan se vilken beläggningsgrad systemet skulle 

belastas av. Förändringarna i nulägesmodellen innebar även att generera ett produktflöde 

som motsvarade de framtida takttiderna. 

Eftersom nulägesmodellen tidigare byggt på historisk produktionsdata från in- och utflödet 

ur färdigvarulagret skulle dessa datamängder behöva modifieras utifrån de nya takttiderna 

eftersom framtida produktionshistorik inte existerade. De nya takttiderna innebar större 

tryck från produktflödet, samt kortare intervall mellan varje enhet i flödet.  

Utifrån den nulägesbaserade datainsamlingen utformades framtidsbaserad 

produktionsdata genom att reducera alla ankomsttider i färdigvarulagret med differensen 

mellan de gamla och nya takttiderna.  

Figur 2: Extendsim9 - Transport modell 
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Detta innebar att produktflödet i stora drag efterliknade dagens produktionssystem 

tillsammans med de framtida produktionsvolymerna genom lägre takt tid. 

Produktionsdata för inleverans som motsvarar dagens takttid användes för att ta fram ett 

inleverans schema på den första och andra produktionsökningens takt. Ett 

inleveransschema till lagret med den första produktionsökningens takttid skapades genom 

att subtrahera tidsdifferensen mellan varje växellåda i produktionsdata från den 

nulägesbaserade takttiden. För schemat med den andra produktionsökningens takttid 

utfördes samma operation, skillnaden var dock att varje växellådas flöde reducerades 

utifrån tidsdifferensen mellan dagens takt och den andra produktionsökningen takt.  

När parametrarna in- och utflöde var framtidsgrundade skulle nu hela modellen av 

lagersystemet ställas inför prövning. Ytterligare grafstöd integrerades på transportbanorna 

samt truckarna för att kunna identifiera eventuella flaskhalsar i systemet. Efter 

driftsättningen av den framtidsbaserade modellen samlades data in som skulle ligga till 

grund för vidare beslutsfattning kring förändringar av dimensionering, arbetsmetodik och 

lagerlayout i syfte att eliminera möjliga flaskhalsar och att erhålla lagerkapacitet inför 

framtiden.  
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5 Resultat och analys 

Under avdelningen resultat så presenteras en sammanställning av simuleringsmodellens olika 

utfall, både från nuläget och framtida produktionstakter. Därefter analyseras resultaten i 

analyskapitlet för att sedan utforma och föreslå implementation av lösningsförslag.  

5.1 Resultat 

I syfte att besvara arbetets centrala frågeställningar har följande resultat sammanställts 

under genomförandefasen. Resultaten inriktar sig på att presentera de olika utfallen av 

simuleringsmodellen. Utfallen har haft utgångspunkt ifrån simuleringar av dagens 

produktionstakt samt de två framtidsbaserade produktionstakterna. Huvudsakligen har 

resultaten presenterats i form av lagernivåer kopplade till de olika produktionstakterna, 

vilket svarar emot de erfordrade lagerdimensionerna inför framtiden. Beläggningsgraden 

av modellens transportfunktioner har även granskats och sammanställts i resultatet, då 

dessa kan komma att agera flaskhalsar vid ökad produktion och större produktflöden. 

Transportfunktionerna utgörs av färdigvarulagrets in- och ut transportbanor samt 

truckarna vid in- och uttransport till ställage.  

5.1.1 Resultat lagerdimensionering – Nulägessimulering med dagens produktionstakt 

 

 

Resultatet av nulägessimuleringen presenteras i form av en tvåaxlad graf med antalet 

lagerförda produkter på Y-axeln samt datum och tidpunkt på X-axeln för den momentana 

lagerstatusen. Nulägessimuleringens syfte är att validera modellen, för att sedan applicera 

de framtida produktionstakterna och se vilka effekter de har på systemets komponenter 

och som helhet. Nulägessimuleringen indikerar på att lagret till en början byggs upp till en 

nivå av enheter då inga startprodukter befinner sig i lagret.  

Figur 3: Lagernivåer med nulägesbaserad produktionstakt 
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Påföljden blir sedan att produkter börjar matchas med deras serienummer och att grafen 

för lagersaldot börjar agera likt toppar och dalar. Detta beteende uppstår när serienummer 

från inlevererade produkter börjar möta sin motsvarighet från den andra Create 

funktionen som genererar artiklar för utleverans.  

Mötet görs i Queue matchningsblocket, vilket får lagersaldot att variera. Dessa 

fluktuationer är viktiga delar av resultatet då differensen mellan toppar och dalar beror av 

liggtiden. (NSCA, 2019) En jämn graf indikerar på att produkter går in- och ut i jämn takt, 

medan kraftiga fluktuationer beskriver perioder av enbart in- eller utleveranser. 

Parametern liggtid kommer även att påverka grafens beteende, ju längre liggtid desto 

kraftigare kommer svängningarna att bli. 

Grafens svängningar sker relativt jämnt över en produktionsvecka fram tills helg då det 

råder produktionsstopp. I samband med veckoslut sker enbart utleveranser till kund, vilket 

medför att lagersaldot störtdyker till en startnivå inför nästkommande vecka.  

Lagersaldot beter sig likartat framåt i tiden med en något stegrande effekt, för att sedan 

balansera sig på en jämn nivå som motsvarar lagrets planerade medelsaldo enheter. Saldot 

befinner sig under hela perioden inom minimum och maximum intervallet. Saldot når 

ibland kritiska nivåer då lagret riskerar att överbelastas, vilket kan beror på exempelvis 

överproduktion eller eventuella förseningar i uttransporter. Lagrets maximala kapacitet 

överskrids inte någon gång under simuleringen, vilket motsvarar verkligheten. 

5.1.2 Resultat lagerdimensionering – Simulering med första omställningen av 

produktionstakten  

 

 

 

Figur 4: Simulering med första omställning av produktionstakt 
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Det första resultatet av den framtida simuleringsmodellen där takttiden för den första 

produktionsomställningen applicerats i nulägesmodellen indikerar att lagret växer i ökad 

takt och töms ut enligt dagens leveransschema, fram tills att det når kritiska nivåer som 

ligger väl över dess nuvarande kapacitet. Eftersom den reducerade takttiden och 

oförändrade minimala liggtiden om ett dygn erhåller ett större produktflöde kommer 

färdigvarulagrets kapacitet att överskridas utifrån dagens lagersituation.  

Lagrets ökade amplitud och brantare kurvor indikerar därför att lagret fylls i en ohållbart 

snabb takt, vilket också gör det mer störningskänsligt. Produktionscykelns stegrande effekt 

kvarstår, där varje veckoslut också innebär ett högre normalläge än tidigare efter samtliga 

utleveranser.  

Detta skulle över större utsträckning riskera ett ohållbart utgångsläge som snart skulle 

kunna befinna sig på kritiskt höga nivåer, då antalet uttransporter är otillräckliga för de 

nya volymerna. Tidshorisonten för dagens färdigvarulager blir alltså fram tills det år Scania 

genomför sin första produktionsökning och reducerar takttiden. 

För att lagringskapacitet skall erhållas i framtiden måste åtgärder vidtas innan vidare 

produktionsökningar kan tillämpas för att lagrets kritiska kapacitet inte skall överskridas, 

vilket skulle innebära produktionstopp längre bak i tillverkningskedjan.  

5.1.3 Resultat lagerdimensionering – Simulering med andra omställningen av 

produktionstakten 

 

Utifrån grafen som motsvarar simulering av dagens system med andra 

produktionsomställningens takttid indikerar resultatet på att lagret i ett tidigt stadie 

ackumuleras till ohållbart höga nivåer som överskrider dagens kapacitet.  

Figur 5: Simulering med andra omställning av produktionstakt 
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Lagret töms sedan ut enligt schema för utleverans inför veckoslutet då produktion stängs 

ned och stabiliserar sig. I samband med nästa produktionsstart växer sedan lagret till 

nivåer som motsvarar drygt lagrets dubbla kapacitet. Mönstret återupprepar sig tills 

normalläget stabiliserat sig på en nivå som överskrider lagrets kapacitet.  

Resultatet presenterar ett ohållbart läge som utifrån dagens villkor kommer resultera i 

omfattande produktionstopp samt att överskridande artiklar kommer allokeras 

golvplatser. Inför produktion utifrån andra produktionsomställningens takttid måste 

omfattande åtgärder vidtas riktade till dagens färdigvarulager för att situationen skall vara 

hållbar. 

5.1.4 Resultat lagerdimensionering – Sammanfattning  

Färdigvarulagret för transmission står inför stora utmaningar relaterade till de kommande 

omställningarna inom produktion. Enligt simuleringsmodellen och observationer av 

dagens produktionstakt anses lagersituationen fullt hållbar. Utifrån dagens volymer finns 

det alltid en tillgänglig buffert, som säkerställer att kapaciteten erhålls även om störningar 

skulle uppstå i samband med försenad transport eller överproduktion. När produktionen 

ställs första gången och takttid reduceras överskrids kapaciteten, då färdigvarulagrets 

kapacitet inte kan absorbera det nya volymflödet. 

Volymerna toppar regelbundet nivåer av enheter som kraftigt kompromissar lagret och 

resulterar i produktionstopp. Utifrån dagens leveranskapacitet stabiliserar sig lagret inom 

kritiska gränser, för att sedan överskridas när produktionen startar. Situationen anses 

ohållbar och åtgärder måste vidtas innan dessa produktionsvolymer kan tas i bruk. 

När takttid vid andra produktionsomställningen appliceras på dagens färdigvarulager blir 

resultatet att lagrets kapacitet stora delar av tiden överskrids, samt momentant uppgår till 

dess dubbla kapacitet. Kurvorna blir marginellt brantare vilket beror på att lagret måste 

absorbera produkter i högre takt. Situationen anses likt produktionen vid den första 

reduceringen av takttiden, ohållbar och kommer resultera i regelbundna produktionstopp. 

5.1.5 Resultat arbetsmetodik – Beläggningsgrad av färdigvarulagrets truckar  

Vid dagens takttid så blockeras produktionen enligt simuleringsmodellen av en icke 

betydelsefull grad av den totala produktionstiden som all driftdata omfattar. 

I samband med den första produktionsökningen kommer trucken att blockera 

produktionsflödet av en högre grad som kommer att ha en betydelsefull påverkan på 

produktionen. Reduceringen av takttiden kommer alltså skapa överbeläggning för trucken 

och regelbundna produktionstopp. 

I samband med den andra produktionsökningen kommer trucken att blockera 

produktionsflödet en högre grad. Detta kommer skapa fler regelbundna produktionstopp 

då trucken överbeläggs ytterligare. Uttransporterna ur färdigvarulagret styrs inte av en 

takttid, utan av en slott tid som beror av antalet artiklar som skall lastas på lastbilen. 

Eftersom antalet lådor och slott tid varierar mellan olika leveranser blir simuleringen allt 

för komplex och tas inte med i modellen, vilket medför att resultat utgår.   
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5.1.6 Resultat lagerlayout – Beläggningsgrad av in- och utgående transportbanor  

För att erhålla en hållbar lagersituation inför framtida produktionsökningar så granskades 

färdigvarulagrets in- och uttransportbanor då de under ökad beläggning skulle kunna bilda 

flaskhalsar. Transportbanornas funktion är att agera som ett temporärt mellanlager medan 

artiklarna transporteras in och ut ur färdigvarulagret. Då transportbanans längd motsvarar 

dess buffert var det viktigt att se om truckarnas kapacitet skulle hinna tömma banan vid 

större volymflöden, eller om banan skulle överfyllas och resultera i produktionstopp. 

Resultaten kan härledas genom att granska truckarnas blockeringstid.  

Vid nulägets takttid är andel blockerad tid försumbart liten och den ingående banans saldo 

kommer förbli hållbart. När första produktionsomställningen sker och takttiden reduceras 

kommer truckarnas kapacitet att överbeläggas, vilket resulterar i att produktionen blir 

blockerad från att skicka in artiklar i lagret.  

Under blockeringstiden kommer banornas saldo att växa kraftigt och bromsa produktion. 

Samma påföljd kommer ske vid andra produktionsomställningen, då truckarnas 

flaskhalseffekt genererar blockering en högre andel av tiden. En snabbare matningstakt 

kommer göra att banorna snabbare översvämmas av produkter, vilket gör att dess 

kapacitet inte kommer vara tillräcklig. Resultatet indikerar att banornas hastighet måste 

öka parallellt med truckarnas kapacitet för att erhålla ett stabilt produktionsflöde vid 

minskade takttider. 

5.2 Analys 

Under analysavsnittet diskuteras resultaten från simuleringsmodellen och dess framtida 

implikationer på färdigvarulagret.  

5.2.1 Analys - Historisk produktionsdata 

Modellen använder sig av historisk produktionsdata som generar produktionsflödet i 

simuleringen. Dessa data sträcker sig över sex veckors produktion, vilket ger en 

överskådlig bild över hur produkterna flödar genom lagret. Sex veckor är inte en lång 

period att studera produktionsflödet och denna period hade en del röda dagar vilket 

påverkar produktionen och lagernivåerna.  

Detta kan ge resultat som inte reflekterar produktionens normalläge. Inmatnings data till 

modellen som sträcker sig över en längre period skulle ge resultat med högre reliabilitet.  

5.2.2 Analys – Färdigvarulagrets framtida lagernivåer 

Resultaten presenteras utifrån data som erhållits utifrån simuleringarna i programmet 

Extendsim9. Nulägesbaserad data har använts för att göra utföra simuleringar av dagsläget 

för att validera simuleringarnas överensstämmande med verkligheten. Då simuleringarna 

stämmer överens med nuläget så anses modellen som validerad. Detta säkerställer att 

modellens utformning är korrekt och att framtida simuleringar ger pålitliga resultat.  

De framtida simuleringarna genomfördes utifrån modifierade versioner av den validerade 

nulägesmodellen, eftersom den framtida modellen idag saknar valideringsunderlag. 

Eftersom de framtida modellerna inte kan valideras emot framtida data så kan inte 

resultaten från simuleringarna anses ge exakta svar på hur framtiden kommer att se ut. 
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Data som används för simulering av de två framtida tidshorisonterna baseras på prognoser 

vilket är approximationer. (Jonsson, Patrik, Mattson, Stig-Arne. 2016, 48) Detta härleder att 

resultaten från simuleringen är approximationer för framtiden.  

Utifrån dagens lagerhanteringssystem som allokerar platser krävs en säkerhetsmarginal så 

att inte ingående artiklar allokeras platser som redan är ockuperade. Detta 

lagerhanteringssystem medför att de simulerade nivåerna kan behöva kompletteras med 

extra lagerdimensioner för att erhålla buffertkapacitet. Förslagsvis skulle ett nytt 

lagerhanteringssystem kunna implementeras, i syfte att sänka kraven och dimensionerna 

på framtidens färdigvarulager. (Warehouse-management, 2019) 

5.2.3 Analys – Beläggningsgrad av truckar 

Simuleringarna utifrån takttiderna vid förta och andra produktionsomställningen använder 

bearbetad produktionsdata från dagens taktade flöde. Artiklarnas ankomsttid från nulägets 

produktionsdata har ändrats för att efterlikna framtida scenarion.  

Detta förutsätter att antalet stopp och tiden mellan produktionstoppen är de samma som 

när produktionen ställs om till de lägre takttiderna. (WCM, 2019)  

 

Simuleringen för lagernivåer testar endast lagrets kapacitet vid en lägre takttid och tar inte 

hänsyn till andra parametrar som kan förändras från nuläget. Detta begränsar resultaten 

som presenteras från graferna då andra parametrar kan förändras i framtiden, vilket kan 

både öka och- eller sänka lager lagersaldot. En lägre takttid kommer resultera i högre 

beläggningsgrad för truckarna eftersom det blir fler artiklar att hantera per tidsenhet. 

Överskrider truckarna 100 % beläggningsgrad så kommer dess kapacitet att överskridas, 

vilket medför systemkrav att vid lägre takttid måste truckarna få tillförd kapacitet. (BRP 

systems, 2019) 

Figur 6: Simulering  
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5.3 Lösningsförslag 

Syftet med lösningsförslagen är att tillsammans presentera tillfredsställande åtgärder som 

kan förbättra eller helt eliminera dagens existerande problembild. Lösningsförslagen som 

presenteras kan vid implementation generera ökad kapacitet och göra Scanias 

färdigvarulager beståndskraftigt inför framtida produktionsomställningar. 

Lösningsförslagen omfattar lagrets dimensionering, lagerlayout och arbetsmetodik. 

5.3.1 Dimensionering - Implementation av höglager 

Via implementation av höglager skulle dagens färdigvarulager få ett stort 

dimensionstillskott utifrån en befintlig lagerlayout, som skulle kunna tillföra tillräckligt 

med kapacitet för att hantera framtida produktionsökningar. Höglager finns i två varianter, 

manuellt och automatiskt. Utifrån detta lösningsförslag kan färdigvarulagrets ställage 

byggas ut på höjden, vilket ger fler platser som kan hantera större volymer. Fördelen med 

ett höglager är dessutom att snabb hanteringsförmåga erhålls. Genom att lagra på höjden 

blir hanteringen effektivare jämfört med en lång lagerlayout med långa transport- och 

retur sträckor. (Racktech, 2019)  

Hanteringen kan ske automatiskt eller manuellt, och sköts av höglagerbaserade truckar. 

Dessa truckar skulle kunna komplettera eller helt ersätta dagens system, då räckvidden är 

större. Dessutom kräver höglagertruckarna inte lika breda transportstråk, vilket medför att 

alla ställage skulle kunna omförflyttas och bilda en mer kompakt lagerlayout där det förut 

var truckgångar. Om truckgångarnas yta kan reduceras kan antalet ställage bli fler i både 

längd och djup, vilket ger ökad kapacitet. (Racktech 2019) 

 

Detta skulle kunna frigöra lageryta och eventuellt ge mer plats åt fler ställage, vilket skulle 

kunna generera stora dimensionstillskott. Fördelen för Scania blir att befintlig lagerlayout 

endast behöver byggas ut i höjdled.  

Figur 7: Höglager (Linde, 2019) 
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Då dagens färdigvarulager blir mycket kostsamt och komplext att bygga ut i andra 

dimensioner kan lösningsförslaget presentera en prisvärd och effektiv åtgärd. Lagret skulle 

även bli lätt att dimensionera om för framtiden, då fler nivåer på ställage lätt kan adderas 

upp till en viss gräns. Med dagens höglagersystem kan ställage byggas upp till 30 meter i 

höjdled, men vanligtvis omkring 10 meter. (Lokalnytt, 2012) Systemet anses relativt billigt 

och skulle kunna hel automatiseras då Scanias lagerlayout har numrerade platser som 

allokeras varje färdig artikel i förväg.  

5.3.2 Arbetsmetodik - Tillförd kapacitet för truck- och transportfunktioner 

Inför ökade volymflöden behövs ökad transport- och hanteringsförmåga. 

Simuleringsmodellens resultat indikerade på att i samband med höjd beläggning riskerar 

truckarnas kapacitet att överskridas. Om detta sker kommer in transportbanan att 

översvämmas av produkter då truckarna inte hinner med avhämtning, medan ut 

transportbanan kommer att under beläggas då produkter inte hinner levereras fram. 

Resultatet av överbeläggning blir produktionstopp eftersom flödet krockar.  

 

Lösningsförslaget utgörs av tillförsel via fler, alternativt snabbare truckar. 

Transportbandens hastighet skulle även kunna regleras, vilket gör att flödet i sin helhet 

skulle kunna hantera större volymer under kortare tid förutsatt att nya truckar 

implementeras. Väljer Scania att implementera ett nytt höglagersystem skulle truckarna 

kunna ersättas och ge rum åt ett snabbare system som klarar av lägre takttider. Oavsett 

lösningsförslag måste kapacitet tillföras, annars riskerar systemet att svänga kraftigt.  

5.3.3 Arbetsmetodik - Reducerad liggtid för lagerförda artiklar  

Liggtid är en viktig parameter i dagens lagersystem, och är ett mått på hur länge artiklar 

lagerförs från att de anländer i färdigvarulagret fram tills utleverans. Utifrån dagens 

färdigvarulager var liggtiden satt till ett dygn, vilket medför att artiklar minimalt lagerförs 

under ett dygn innan de skeppas vidare. Tillvägagångsättet innebär att samtliga batcher 

blir kompletta, även om produkter i den allokerade batchen skulle behöva omarbetas eller 

helt göras om vilket ger leveranssäkerhet. Dessvärre ackumuleras lagret i hög grad med 

denna metod, där liggande produkter ockuperar värdefull plats. Lösningsförslaget 

presenterar en omarbetning av dagens liggtid, vilket får betydande konsekvenser för 

lagernivåerna. Genom att reducera liggtiden så omsätts produkter i högre grad då de 

lämnar färdigvarulagret tidigare.  

 

Detta gör så att platser frigörs snabbare åt kommande produkter, vilket minskar 

beläggningsgraden av dagens lager. Kortare liggtid ökar även lageromsättningshastigheten, 

vilket i sin tur minskar den genomsnittliga kapitalbindningen för Scania. (NSCA, 2019) 

 

Liggtiden bestäms av flera parametrar och en av dem är torktid, det sista steget i 

produktionen är målning av växellådorna. Innan växellådorna transporteras med lastbil till 

kunden så behöver lådorna torka i lagret. Vid första produktionsomställningen kommer en 

ny växellåda att införas som inte målas vilket innebär att denna parameter inte behöver tas 

i hänsyn. Därför är det viktigt att se över liggtiden ifall den kan reduceras så att 

produkterna inte ligger i lagret längre än de behöver. (NSCA, 2019) 
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Omstartstid som finns för att säkerställa att en defekt växellåda ska kunna byggas om och 

hinna med samma leverans som resten av batchen. Vid nästa produktions ökning så 

kommer takttiden att minskas och tiden för att producera en växellåda tar mindre tid. 

Därför föreslår vi att den undansatta omstartstiden kan sänkas utan att riskera 

leveranssäkerheten. Eftersom genomloppstiden minskar så bör man även se över 

spridningsreglerna som påverkar liggtiden. Med dagens spridningsregler så sprider man ut 

produktionen av de olika växellådorna så de blir färdiga upp till tre timmar före eller efter 

resten av tillhörande batch. Då genomloppstiden blir lägre så produceras fler produkter 

under en kortare tid därför föreslår vi att man minskar tiden på spridningsreglerna.  

5.3.4 Arbetsmetodik - Omarbetad slottid för utleveranser 

Dagens färdigvarulager innehar ett lagersaldo som beror av tre parametrar, takten som 

produkter flödar in i lagret, produkternas liggtid i färdigvarulagret och kapaciteten för 

utleveranserna. När utleverans sker ankommer en lastbil till lastkajen, där varje leverans 

har en bestämd slottid som omfattar tiden för lastning. Skall färdigvarulagret kunna 

hantera större volymer måste all slottid reduceras, vilket gör att utleveranserna sker 

snabbare och med mindre mellanrum. 

5.3.5 Lagerlayout – Implementering av parallella lastningskajer  

Scania skulle även kunna tillföra mer utleveranskapacitet genom att tillföra en ytterligare 

lastkaj. Genom att implementera parallella utlastningsvägar skulle lagret kunna tömmas i 

ökad takt och där av kunna ge rum åt nya produkter snabbare. Lastbilarna skulle då inte 

behöva vänta på föregående utleverans, utan kan allokeras lastning för en annan batch vid 

den andra lastkajen. Kapaciteten skulle då dubbleras, vilket frigör mer buffert åt 

färdigvarulagret. Införandet av en till lastningsplats för lastbilarna kräver en förändring i 

dagen lagerlayout då en till utgående bana skulle behövas.  

 

Ett systemkrav vore dock att truck- och transportfunktionerna också dimensioneras om, så 

att dess kapacitet kan möta större volymer. Lösningsförslaget är även ett systemkrav 

utifrån implementation av reducerad liggtid, då större utgående transportkapacitet 

kommer vara nödvändigt när produkter allokeras en kortare liggtid och i högre takt lämnar 

färdigvarulagret. Rekommendationen här blir då att implementera lösningsförslagen 

reducerad liggtid och omarbetad slottid parallellt, så att systemets presestanda inte 

överskrids.  
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6 Slutsats och rekommendationer 

Avslutningsvis skall slutsatsen av examensarbetet redogöras, och besvara den frågeställning 

som upprättades genom att presentera de viktigaste resultaten som arbetet genererat. 

Rekommendationer kommer även ges för hur arbetet kan fortsätta.  

6.1 Slutsats - Lagerdimensionering 

Resultaten som simuleringsmodellerna genererat indikerar att kapaciteten för Scanias 

färdigvarulager kommer överskridas i samband med att produktionssystemet ställs om och 

takttiden reduceras vid första produktionsomställningen, vilket också blir dess 

tidshorisont. Det nya volymflödet kommer generera fler artiklar som fyller lagret i en 

ohållbart hög takt, vilket medför att åtgärder måste vidtas innan vidare omställningar. De 

ohållbara effekterna av ökad produktionstakt förstärks ytterligare när takttiden vidare vid 

andra produktionsomställningen vilket motsvarar Scanias slutgiltiga produktionsmål enligt 

prognoserna.  

 

Vid detta lag kommer färdigvarulagrets kapacitet att vara överbelagt under stora delar av 

produktionsveckan, vilket kommer resultera i regelbundna produktionstopp fram tills att 

utleveranser sker och platser i ställagen frigörs. I samband med att platser frigörs kommer 

problemen återkomma, då lagrets antal ställage är underdimensionerat. I nuläget tillämpas 

en takttid vilket simuleringen presenterar som fullt hållbar genom att lagret alltid innehar 

buffertkapacitet samt ligger inom godkända intervall. För ökade produktionsvolymer 

måste dock åtgärder vidtas, om lagret skall hållas inom dessa stabila intervall.  

 

De lösningsförslag som har presenterats omfattar implementering av en ny lagerlayout 

som består av ett om dimensionerat höglagersystem. Detta lagersystem kan genom 

utbyggnation på höjden generera fler platser som kan säkra framtida volymflöden utifrån 

rätt dimensionering. Höglagersystemet bör även implementeras parallellt med nya 

höglagerbaserade truckar, som har längre räckvidd och är kompatibla med smalare 

truckstråk. Utifrån dessa förutsättningar kan ställagens i dagens layout omarbetas till en 

mer kompakt layout på bekostnad av de breda truckgångarna, vilket genererar plats åt fler 

ställage och större lagringskapacitet. Med detta förslag fås ett dimensionstillskott, vilket 

kan säkra kapacitet vid de kommande produktionsomställningarna. 

6.2 Slutsats – Arbetsmetodik 

Utifrån aspekten arbetsmetodik bör parametern liggtid reduceras i syfte att ge lagret större 

hanteringsförmåga. Då dagens liggtid medför att artiklar ockuperar ställagens platser 

under ohållbart lång tid kan en tidsreduktion medföra att lagret omsättningshastighet ökar 

vilket också frigör värdefullt utrymme åt kommande artiklar. Detta kan vara en 

komplimenterande åtgärd inför framtida produktionsomställningar, som tillsammans med 

andra åtgärder kan minska beläggningsgraden och ge rum för större buffertkapacitet. 

Omarbetad slottid kan även ge dimensionstillskott, genom att större kapacitet tillförs till 

utleveranserna. Denna åtgärd medför att artiklar kan lämna lagret med snävare intervall, 

och tillsammans med reducerad liggtid öka lagrets hanteringsförmåga. 
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Lösningsförslagen bör implementeras parallellt, då ett systemkrav för reducerad liggtid 

blir att färdigvarulagret kan hantera ett större utgående flöde av artiklar vilket uppstår i 

samband med reducerad liggtid. Dessa lösningsförslag bör även kompletteras med att 

tillföra kapacitet till truck och transportfunktioner, då dessa utgör en prestandamässig del i 

lagrets hanteringsförmåga. Exkluderas kapacitetstillförsel till dessa funktioner så riskerar 

de att bilda flaskhalsar, vilket sänker systemets prestanda och gör de övriga åtgärderna 

mindre användbara.  

6.3 Rekommendationer 

Det arbete som genomförts var i grunden en förstudie inför de kommande omställningarna 

som Scania kommer att genomföra över de kommande åren. Detta innebär att arbetet som 

presterats kommer att vidareutvecklas av Scania, vilket gör det nödvändigt att 

vidarebefordra rekommendationer inför det fortsatta arbetet.  

Resultatet av examensarbetet blir de lösningsförslag som presenterats. Samtliga förslag 

rekommenderar skribenterna att man utforskar mer genomgående, både kostnads- och 

tidsmässigt, dess implementationsbarhet och även omfattningen av de dimensionstillskott 

som lösningsförslagen bidrar till. Genomförandemässigt rekommenderas det att 

Extendsim9 modellen som konstruerats används för att utföra fler simuleringar på lagret.  

De rekommenderade simuleringarna som bör utföras är riktade till lösningsförslagen, samt 

att använda resultaten från simuleringen som underlag för framtida beslut. Exempelvis kan 

en modellutbyggnad göras och vidare simuleringar utföras med två lastningskajer för att se 

hur implanteringen av lösningsförslaget kommer att påverka lagrets utgående kapacitet. 

Simuleringsmodellen och genomförandet kan även användas som grund för andra 

lagerrelaterade simuleringar inom Scania. Rekommendationen är att man tillämpar data 

från det lager man vill simulera, för att sedan ändra funktionerna i modellen så att 

modellen motsvarar det lager man vill simulera. Alla tidsrelaterade moment i modellen 

skulle också kunna klockas med högre precision, vilket ger modellen ytterligare validitet.  

6.4 Kritisk egenvärdering genomförande 

I detta avsnitt kommer arbetets genomförande och resultat kritiskt att granskas av 

författarna. 

6.4.1 Egenvärdering av genomförande 

Under examensarbetets gång har stora delar av de tillgängliga resurserna riktats emot 

byggnationen av simuleringsmodellen. Scanias rekommendation av genomförandet kring 

modellbyggnaden visade sig i efterhand vara komplicerad, vilket medförde att ett annat 

simuleringsverktyg fick tillämpas. Kritiskt sett skulle valet av simuleringsverktyg kunna 

granskats djupare innan arbetet, då det uppstod stora frågeställningar när det primära 

genomförandet blev allt för komplicerat. Metoden skulle därför validerats på förhand, så 

att värdefull tid inte går förlorad på arbete med olämpliga genomföranden. Själva modellen 

skulle även behövt avgränsas tidigare under arbetet, då det blev väldigt otydligt under 

arbetets början hur stort område som den skulle omfatta. Avgränsningarna gjordes för 

sent, vilket medförde att tidsresurser spenderades på faktainsamling som blev meningslös.  
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Lösningsmetoderna direkta observationer samt semistrukturerade intervjuer skulle även 

behövt preciseras tidigare under arbetets gång. Delar av faktainsamlingen som metoderna 

genererade kunde inte appliceras på arbetet, vilket gjorde att tid gick förlorad. Onödiga 

intervjuer hölls även med främmande personal, vilket skapade onödiga moment. Inför ett 

omfattande arbete kan det vara svårt att på förhand precisera allt, speciellt kring 

planering- och aktivitetsplan. Ytterligare resurser kunde lagts på planering samt att kritiskt 

granska det genomförande som planerats in. 

  

Eftersom detaljplanering på sikt blir komplext att genomföra så valde gruppen att endast i 

stora drag planera arbetet. Påföljden blev att genomförandet av arbetet fick kompletteras 

med aktiviteter i efterhand, samt att vissa moment fick tas bort. Gruppen anser därför att 

ytterligare planeringstid kunde gjort besparingar på arbetet jämt emot de tidsförluster som 

begicks.   

 

En stor del av examensarbetet lades på byggandet av Extendsim9 modellen då vi inte 

tydligt hade någon avgränsning på var modellen skulle börja eller sluta samt hur 

omfattande den skulle vara. Detta ledde till att mycket tid spenderades på Extendsim9. När 

modellen blev klar fanns det inte mycket tid för att göra omfattande förändringar till 

modellen för att testa framtida lösningar.  

6.4.2 Kritisk granskning av resultat 

Efter att ha genomfört simuleringar utifrån lagermodellen i Extendsim9 har resultat 

sammanställts och granskats. Simuleringarna har grundats på historisk produktionsdata 

som har bearbetats för programmets funktionskrav. I syfte att göra datahanteringen 

praktisk och för att undvika systemkrascher till följd av kvantitativ överbelastning har den 

mängd data som används som simuleringsunderlag begränsats till att omfatta 6 veckors 

produktion. Utifrån skribenternas bedömning kan detta ha genererat resultat som inte helt 

motsvarar lagrets normala nivåer.  

 

För att få ytterligare validering av framtidens lagerdimensioner bör produktionsdata som 

sträcker sig över längre tid att användas som simuleringsunderlag, dessutom bör 

datamängdens innehåll lämnas orörd och inkludera datum såsom röda dagar och 

storhelger. 

 

Då dessa dagar fick resultaten att växa till orealistiska nivåer så sållades dessa bort. 

Modellens resultat kunde även ha blivit mer verklighetsbaserade om lagret hade 

allokerade startprodukter. Eftersom lagret aldrig når ett noll saldo så kunde 

simuleringarna genererat bättre resultat om startprodukter som motsvarar ett medelsaldo 

hade implementerats vid start. 

 

Detta hade gett en mer verklighetsbaserad simulering som tidigare hade planat ut i ett 

medellagervärde. Samtliga lösningsförslag kunde även ha kompletterats med 

simuleringsunderlag, kostnadsuppskattningar, riskbedömningar eller bedömning av 

implementeringsbarhet. Genom detta kunde implementeringen av samtliga motiverats 

starkare och gett mer omfattande beslutsunderlag.  
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Modellens parametrar kunde även ha ändrats under simuleringarna, vilket kunde ha 

bidragit till bredare resultat. Då parametrarna var allt för omfattande gjorde gruppen 

bedömningen att avgränsa arbetet till att endast göra simuleringar utifrån dagens system 

på de olika takttiderna och lämna alla förändringar till framtida studier.  

 

Detta kan ha gynnat arbetet, då resultaten blev mer kompakta. Det är i efterhand även 

okänt om modellens struktur kunde haft en bättre uppbyggnad. Vissa funktioner gav en bra 

motsvarighet till lagermodellens verkliga utformning, medan andra skapade 

komplikationer som fick hanteras på vägen. Dessa komplikationer löstes utifrån en bifogad 

modell på ett liknande system som hade en liknande utformning.  

 

Då skribenternas kunskapsbas om programmet Extendsim9 var begränsad var denna 

lösning den mest praktiska att gå tillväga med, vilket slutligen genererade en fullt validerad 

modell. Modellen skulle eventuellt kunna omformas med andra mer lämpliga funktioner, 

som också kan anpassas till andra lager utan större omställningar. Lösningen på 

förbättringsförslaget utelämnas åt framtida användare.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

 Vilka in- och utgående parametrar styr lagernivån i dagens färdigvarulager? 

 

 Finns det andra faktorer som påverkar lagrets beteende?  

 

 Vilket lager hanteringssystem använder sig Scania av idag, anses metoden som 

optimal? 

 

 Utifrån dagens förutsättningar, vilken beläggningsgrad har dagens färdigvarulager 

och vid vilken volym kommer dagens kapacitet att överskridas? 

 

 Skulle omarbetning av dagens arbetsmetoder eller lagersystem kunna generera 

ökad kapacitet i färdigvarulagret, eller är utbyggnation den mest lämpliga åtgärden?  

 

 Vilken typ av åtgärd anses som den mest effektiva i syfte att säkra kapacitet inför 

framtidens produktionsökning? 

 

Bilaga 2: Extendsim9 funktioner använda i modellen 

 

Create funktionen genererar föremål i Extendsim9. Funktionen genererar dessa föremål 

utifrån olika värdebaserade tabeller, exempelvis via stigande- eller sjunkande värden, 

slumpmässiga värden, konstanter, datum- och tidtabeller eller fördelningar. Vid stora 

datamängder kan funktionen kopplas upp till en databas, där man utformar en tabell med 

valfritt antal rader och kolumner som sedan fylls med värden. Databasen kan sedan par 

kopplas med funktionen och generera föremål efter dess villkor. 

 

 

 

 

 

 

Activity funktionen används för att simulera en aktivitet. Föremål passerar genom 

aktivitetsblocket och efter en specificerad tid så förflyttar de sig vidare. Tiden kan styras 

via olika beteenden, fördelningar eller konstanta pauser.  

Figur 1: Create funktion 

Figur 2: Activity funktion 
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Aspekter såsom driftstörningar, stopp och arbetsskift kan kopplas till funktionen för att 

reglera genomflödet av föremål. Aktiviteten kan även anpassas för att hantera ett eller flera 

föremål som kan motsvara parallella flöden.  

 

 

Queue funktionens uppgift är att symbolisera köer i system. Köer kan uppstå i många olika 

sammanhang, där resurserna har olika kapaciteter och villkor. Funktionen kan även 

anpassas för att efterlikna flera olika köscenarion, där även attribut såsom FIFO – First in 

first out, LIFO – Last in first out, prioritet eller värde kan styra produkternas beteende 

genom blocket. Alternativt kan man välja om kön behöver en resurs för att lämna kön. 

Information om Queue historiken kan även utläsas, exempelvis genomsnittliga antalet 

föremål, antalet föremål som passerat genom kön, liggtiden samt utnyttjandegraden av 

kön. 

 

Resource pool funktionen tillämpas i samband med Queue blocket när det krävs resurser 

för att släppa produkter genom kön. De inmatade resurserna kommer att reglera 

genomflödet av produkter genom kön, vilket matas in i blocket av användaren. Högre antal 

resurser möjliggör ett större genomflöde av produkter, medan en stramare resurs stryper 

genomflödeshastigheten. Resource pool funktionen kompletteras alltid med en Resource 

pool release, som frigör resursen när föremål släpps genom kön. Genom att frigöra 

resursen så kan den/de hantera nästa föremål i kön, där antalet frisläppta föremål per 

resurs kan regleras.  

Shift funktionen används när aktiviteter måste följa ett arbetsschema. Funktionen går att 

koppla till aktivitetsblocket som då följer det inmatade tidsschemat i skiftet. Blocket har en 

On/Off funktion som slår av aktiviteten vid en viss tidpunkt, vilket blockerar produkter 

från att fortsätta.  

Figur 3: Queue funktion 

 

Figur 4: Resource pool & resource 

pool release funktion 

Figur 5: Shift funktion 
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Batch funktionen tillämpas när föremål måste grupperas ihop. Batch storleken matas in i 

funktionen som sedan släpper vidare föremålen när det uppsatta antalet samlats i 

funktionen. Unbatch gör det motsatta, den tar föremål och delar upp det i flera föremål. 

Funktionerna kan deras upp via olika in- och ut kanaler som dirigerar produkterna till rätt 

destination.  

 

History funktionen placeras i modellen mellan andra funktioner för att samla historisk data 

från simulationer över de föremål som passerar genom history blocket. Med data från 

history blocket så går det att se när föremål passerar, samt vilket tilldelat värde de har. 

Informationen är användbar för att granska det kvantitativa produktflödet mellan stationer 

samt att felsöka modellen.  

 

Queue Matchning ett funktionsblock som motsvarar en kö funktion med ytterligare 

attribut. Blocket används i samband med att föremål måste frigöras vid ett visst villkor. 

Villkoren kan bestämmas av användaren, exempelvis kan serienummer, batch nummer 

eller POP-ID vara lämpliga identiteter i matchningsfunktionen. Föremålen blir liggandes i 

funktionen fram tills att produkternas identiteter möts och därefter frigörs de. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Batch & 

Unbatch funktion 

funktion 

Figur 7: History funktion 

Figur 8: Queue matching funktion 
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Under simuleringar i Extendsim9 är tiden en avgörande faktor. För att alla funktionsblock 

skall följa samma tidsenhet måste blocket Executive finns med i alla modeller. Blocket ger 

hela modellen en gemensam tidsrytm så att alla tider kan följas av funktionerna. 

Funktionen styr även vid vilka tider som alla simuleringar skall starta och stoppa.  

 

Plotter, Discrete event funktionen kan kopplas upp till en rad aktivitetsblock för att plotta 

grafer samt olika diagram för att visualisera genomflödet. Genom att koppla plotter till 

vissa block så går det att se en graf över hur värdena förändrats under simuleringen vilket 

kan bidra med värdefull information. 

 

Math blocket används för att göra speciella beräkningar i själva modellen. Om ett önskvärt 

funktionsblock inte finns tillgängligt i biblioteket kan denna funktion modifieras till att 

göra beräkningar på specifika saker. Ekvationer eller villkor kan matas in i modellen av 

användaren, som sedan utförs av blocket. Funktionen kan ha flera olika ingående kanaler 

där kanalerna positioneras på valfri plats i modellen. Informationen kommer in från 

kanalernas position och genomgår de uppsatta beräkningarna. 

 

Figur 10: Plotter funktion 

Figur 11: Math funktion 

Figur 9: Executive funktion 
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