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Sammanfattning 

Denna uppsats är ett examensarbet för högskoleingenjörsutbildningen inom Industriell Ekonomi 
och Produktion på KTH, Campus Telge.  

Examensarbetet genomfördes på 10 veckor under vårterminen 2012 åt Scania, Södertälje.  

Produktionsflödet av kugghjulsproduktionen vid  Östra Växellådan (hus 081) i Södertälje 
analyserades åt Scania genom att bygga en simuleringsmodell av fabriken och experimentera  
med denna för att till slut hitta förslag till produktionsoptimering. Till simuleringsarbetet 
användes Scanias Simuleringsprocess, en arbetsmetod kring simuleringar som parallellt 
analyserades och förbättrades. 

Simuleringprocessen genomfördes och utfallet ur denna blev en simuleringsmodell, 
optimeringsförslag till produktionen samt en ny utvecklad arbetsprocess kring simuleringar som 
samtliga presenteras i denna rapport. 

Att simulera en hel fabrik på detaljnivå är tidskrävande och komplext. Fabriken innehåller 14 
maskingrupper på mjuk- och hårdbearbetningen (sju vardera) och nio banor i en 
härdningsprocess där emellan.För att simuleringen ska rymma inom ramarna för projektet 
gjordes flera förenklingar. Exempelvis representerades varje maskingrupp av ett block i 
simuleringsprogrammet när de i verkligheten är hopbyggda celler av flera maskiner, robotar och 
banor. Cykeltider för dessa sattes efter flaskhalsen i resp maskingrupp. 

Experimenteringen med simuleringsmodellen gjordes baserat på 12 olika försök som gav 
indikationer på vilka förändringar i produktionen kan ge lägre genomloppstid och högre 
kapacitet. Bland annat gavs optimeringsförslag på att knyta ihop vissa maskingrupper till 
varandra på mjuk- resp hårdbearbetningen och balansera ordernivåerna. 

Bristen i den gamla simuleringsprocessen var först och främst att stegen inte fanns beskrivna. 
Den nya simuleringsprocessen utvecklades genom att ändra plats på , lägga till och återupprepa 
vissa steg. Stegen beskrevs och vissa hjälpmedel såsom 10 frågor att ställa sig innan man ska 
simulera lades till. 

Nyckelord 

simulering, produktionsflöde, produktionsoptimering, simuleringsprocess 
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Abstract 

This paper is the final Bachelor thesis for an engineering pogram in Industrial Economy and 
Production at KTH (The Royal Institute of Technology, Sweden) Campus Telge. 

The thesis was done during a 10 week period in the spring semester of 2012 for Scania, 
Södertälje. 

Production flow of gear production at Östra Växellådan in Södertälje was analyzed for Scania by 
building a simulation model of the plant and experimenting with it in order to find suggestions 
for production optimization. To build the simulation a work process was used called the Scania 
Simulation Process, which is a work method for simulating. This was simultaneously analyzed 
and improved. 

The simulation process was implemented and completed with three different outcomes; the 
simulation model, optimization proposals for the production and a new work process for 
simulating all which are presented in this report. 

To simulate an entire factory in detail is time consuming and complex. The plant contains 14 
machine groups for soft and hard processing (seven each) and between them nine tracks in three 
ovens used for hardening. For the simulation to fit within the scope and time frame of the project 
several simplifications was made.  For example, each machine group was represented by a single 
block in the simulation program, when in real life they are built as cells containing several 
machines, robots and tracks. Cycle times for these were added based on the bottleneck in each 
machine group. 

The experiments conducted using the simulation model was based on 12 different experiments 
that gave indications of what changes in production can result in lower throughput time and 
higher capacity. Among the optimization suggestions given is the following; to group certain 
cells to each other in soft and  hard processing and to balance the order levels. 

The weaknesses of the old work process for simulating was first and foremost that the steps in it 
weren't described. The new simulation process was developed  through switching the order, 
adding , and repeating certain steps. The steps were then described and certain tools such as 10 
questions to ask oneself before simulating were added. 
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Förord 
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Examensarbetet genomfördes på i Södertälje på Scanias Kugghjulsproduktion och löpte under 

en 10 veckors period under vt 2012. 

Detta examensarbete är första delen av två, där den andra kommer fortsättas i en 

magisteruppsats inom tillämpad logistik. Denna del har tittat på flödessimulering innanför 

produktionen, men i nästa del kommer blicken lyftas till en nivå där man tittar bakåt och 

framåt i ledet, och kopplar produktionen till en helhet. 

Som författare av projektet vill jag tacka Scania för att ha fått möjligheten att göra ett sådant 

här ex-jobb. Det har varit oerhört lärorikt och givande. Ett särskilt tack går till mina 

handledare Lars Hanson och Pär Mårtensson som har inspirerat med sina perspektiv och 

kunskaper, uppdragsgivaren Andreas Smederöd som även fungerat som lots i röran av 

information i produktionen samt alla som jobbar på produktionen som ställt upp på att svara 

på mina oändliga frågor. 

På KTH har Claes Hansson fungerat som både handledare och examinator, så ett särskilt tack 

framförs till honom för all extra stöttning och motivation han gett.  

Det största tacket går till mina föräldrar som lärt mig att jobba hårt för det jag vill ha och 

aldrig ge upp hur svår uppgiften än må vara. 

Chaza Nahra 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Scania, Södertälje vid Östra Växellådan (hus 081) produceras kugghjul. Här bearbetas 

kuggar för huvud-, sidoaxel, ringhjul och solhjul i flera steg: mjukbearbetning, härdning 

(värmebehandling), hårdbearbetning samt kvalitetskontroll.  

Kugghjulsproduktionen vid Östra Växellådan har i dagens läge för lång genomloppstid på 

omkring 8-10 dagar trots att den största flaskhalsen har en ledtid på maximalt 25 h. En 

tidseffektivisering av genomloppstiden önskas. Produktionen är uppdelad i en mjuk- och en 

hårdbearbetning samt en härdningsprocess däremellan. Mjuk- och hårdbearbetningen består 

av sju maskingrupper vardera och ugnarna delas upp i totalt sex banor. Denna uppdelning har 

lett till suboptimeringar vilket på maskingruppsnivå är bra men i slutändan orsakar att 

buffertar uppstår mellan bearbetningarna och bidrar till den långa genomloppstiden.  

Vid förbättring av ett produktionsflöde använder Scania en egenutformad arbetsmodell. 

Processen är en slags förstudie där man i sju steg samlar in data och simulerar produktionen 

för att i utfallet identifiera problemområden som exempelvis var buffertar uppstår. Idag saknar 

stegen vidare förklaringar utan tolkas efter uppdraget. Därför skall de sju stegen listade nedan 

följas och utvecklas i detta examensarbete för att ge förslag till en förbättrad arbetsprocess. 

Steg 1. Är Extend rätt verktyg? 

Steg 2. Definiera uppdrag 

Steg 3. Bygga Modell- Samla in data  

Steg 4. Verifiera Modellen 

Steg 5. Experimentera 

Steg 6. Dra Slutsats 

Steg 7. Slutrapport 
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1.2 Syfte 

Detta examensarbete görs åt Scania med två huvudsyften. Det ena att utvärdera och förbättra 

den befintliga arbetsmetoden som används vid simulering, hädanefter kallad Scanias 

simuleringsprocess, och den andra att använda Scanias simuleringsprocess för att analysera 

och optimera produktionsflödet för kugghjulstillverkningen vid Scania, Östra Växellåda i 

Södertälje, hädanefter kallad 081:an. 

1.2.1 Mål 

 Kartlägga produktionsflödet i 081:an för att ha ett tydligt utgångsläge.  

 Utveckla arbetsprocessen Scanias Simuleringsprocess. 

 Skapa en simuleringsmodell av produktionen i 081:an i ExtendSim8 som används för 

att simulera befintliga och framtida produktionsflöden. 

 Hitta förbättringsförslag till produktionen baserat på experiment med 

simuleringsmodellen.  

1.3 Avgränsningar 

Känslig data,  som t ex kapacitet, visas av sekretesskäl ej i denna rapport utan har bytts ut 

genom att exempelvis skrivas ut i procentsatser.  

I simuleringen kommer maskingrupper hanteras som en enhet där data kommer baseras på 

flaskhalsen i respektive maskingrupp. 

Tvätten mellan Mjukbearbetning och Härdning tas inte med då detta är en så pass pålitlig del 

av produktionen att den ur ett simuleringsperspektiv blir ett onödigt moment (kapaciteten är i 

jämförelse med resten av produktionen obegränsad)  

Flera förenklingar av verkligheten görs för att möjliggöra simuleringen, exempelvis simuleras 

maskingrupper innehållande flera maskiner som ett block och cykeltiden baseras på flaskhals 

i dessa. Se Bilaga II för fullständig beskrivning av samtliga förenklingar.  

1.4 Kravspecifikation 

Uppdragsbeställaren vill i slutet av projektet ha: 

1. En simuleringsmodell av produktionen skapad i ExtendSim8 för att simulera befintligt 

och framtida flöden. I denna skall man kunna:  

a. mäta genomloppstid samt identifiera och kvantifiera buffertar. 

b. avläsa vilken kapacitet produktionen har 

2. Optimeringsförslag baserade på slutsatser från experimentering med 

simuleringsmodellen som presenteras i denna rapport.  
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3. En manual kring simuleringen för att framtida användare ska kunna sätta sig in i 

uppbyggnad och funktion. 

4. En manual till en ny förbättrad arbetsmetod kring simulering. 

5. En presentation av projektet och resultat genom en muntlig redovisning och denna 

rapport. 
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2 Metod 
Detta examensarbete har vilat på en triangulering av tre metoder, kvalitativ, kvantitativ och 

experimentell metod. Där resultatet av samtliga tre analyseras mot varandra. 

 

Figur 1 Triangulering av tre metoder 

1. Kvalitativ metod: Användes för datainsamlingen av litteratur, intervjuer och 

observationer ute i produktion. Dessutom gjordes kvalitativa analyser av 

datainsamlingen tillsammans med utfall från projektets delar. 

2. Kvantitativ metod: Empirisk och kvantifierbara data samlades in för att möjliggöra 

byggandet av simuleringsmodellen. Det gjordes även kvantitativa analyser av resultat 

från experimentering med modellen där nyckeltal räknades ut.  

3. Experimentell metod (Bell, 2000, s21): I denna metod genomförs ett experiment eller 

ett försök för att sedan dra slutsatser om orsak och verkan. I detta examensarbete 

används experimentella metoden genom att författaren själv genomför stegen i Scanias 

simuleringsprocess för att bygga en simulering och experimentera med den för att 

sedan analysera och utveckla både arbetsmetod och utfallet av denna. 

2.1 Urval 

Projektet görs på Scanias kugghjulsproduktion i Södertälje vid Östra Växellådan (hus 081).  

2.2 Verktyg 

Verktyg som använts för genomförandet av examensarbetet. 

 Scanias simuleringsprocess. 

 ExtendSim8 – Dataprogram för processimulering 

 GDM - Ett databehandlingsprogram som omvandlar tabelldata till stokastiska 

fördelningar, skapat av Doktorand Anders Skoogh vid Chalmers universitet 
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 PUS – Ett produktionsuppföljningssystem där operatörerna i produktionen manuellt 

matar in stop och störningar. 

 Enterprise Architect – Ett program för visualisering av processer. 

 Excel 

2.3 Datainsamling 

Datainsamling kring produktionen gjordes genom intervjuer, telefonsamtal och e-post med 

logistikutvecklare, produktionsplanerare, produktionstekniker, processingenjörer och 

operatörer på kugghjulsproduktionen och även genom observationer. En del av 

datainsamlingen var kvantitativ data såsom orderstorlekar, pallstorlekar, artiklar, cykeltider 

och stop och störningar genom PUS, och en annan del var kvalitativ data i form av 

bearbetningsmetoder, produktionsflöde och ordning, flaskhalsar och problemområden.  

Litteraturinsamling av böcker och avhandlingar gjordes i Scanias interna bibliotek och i 

KTHB Primo, en sökmotor från KTH för bland annat vetenskapliga artiklar och böcker. Det 

lånades även ett antal böcker från Torbjörn Eriksson, lärare på KTH Campus Telge med lång 

bakgrund inom tillverkande industri. Denna litteraturinsamling stod som grund för teoretiska 

referensramen inom produktion, produktionsfilosofier såväl som arbetsmetoder för 

simuleringar. Förutom detta är författaren av detta examensarbete en 

högskoleingenjörsstudent på KTH och har läst ett flertal kurser inom produktion. 

Kunskapsinsamling i simuleringsprogrammet ExtendSim8 gjordes då författaren saknade 

kunskap i programmet vid projektets början. Det genomfördes övningar i programmanualen 

samt veckomöten tillsammans med Doktoranderna Navid Shariat Zadeh och Mosharraf 

Hossain vid KTH.  

2.4 Analys 

Det som analysen gjordes kring i projektet är följande: 

 Arbetsprocessen vid simuleringar som används idag genom att: 

1. Författaren själv genomför stegen i befintliga processen. 

2. Göra en jämförelse mot litteraturen/teorin.  

3. Utveckla en ny arbetsprocess som är anpassad för Scanias användningsområden. 

 Produktionen genom att: 

1. Bygga en simuleringsmodellen och experimentera med den.  

2. Analysera utfallet av experimenteringen med hjälp av att räkna ut och 

genomloppstid och kapacitet  

3. Göra en jämförelse av produktionen mot litteraturen/teorin. 

http://www.kth.se/en/itm/inst/iip/forskning/2.1015/dkt/personal-dkt/navid-shariat-zadeh-1.181684
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2.4.1 Nyckeltal  

Nyckeltal som används vid analysen följer nedan. 

Genomloppstiden: Definieras som tiden från att produkten kommer in i första 

bearbetningsprocessen tills att den kommer ut ur sista. Enhet: timmar [h] 

 Tid ut – Tid in = Genomloppstid 

Kapacitet: Definieras som antal produkter som hinner bli färdiga per vecka. 

Dessa kommer att räknas om till procent baserat på ordinarie veckokapacitet. 

 

2.5 Genomförande 

Examensarbetet har genomförts i fyra faser över en 10-veckorsperiod, men under dessa fyra 

faser har det arbetats parallellt med fyra områden som speglar målen för projektet. Därför är 

det mer relevant att se arbetsgången av projektet horisontellt istället för vertikalt (se Figur 2). 

Nedan följer en beskrivning av dessa fyra delar. 

 

Figur 2 Arbetsgången horisontellt. 

 

2.5.1 Kartläggning av  nuläget 

Projektet startades med en förstudie ute i produktionen för att få en överblick av de ingående 

delarna. Där samlades både kvantitativ och kvalitativ data såsom orderstorlekar, cykeltider, 

bearbetningsmetoder, produktionsflöde, etc. Detta gjordes genom observationer, intervjuer, 

telefonsamtal och e-post. 
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Personer som kontaktades under kartläggningen användes under hela projektets gång som 

referenser och bollplank gällande produktionen. Denna kartläggning låg till grund för 

möjliggörandet av simuleringen i projektet.  

 

2.5.2 Scanias simuleringsprocess 

För att kunna analysera simuleringsprocessen gjordes en litteratursökning. Ur denna sökning 

hittades en bok (Banks, 2010) och en avhandling (Randell, 2002) som fick ligga till grund för 

den teoretiska referensramen kring arbetsprocessen för simuleringar.   

I projektet genomfördes även Scanias simuleringsprocess genom dess sju steg för att sedan 

jämföras mot teorin.  

Kontinuerligt under genomförandet av Scanias simuleringsprocess analyserades 

arbetsprocessen. Till detta fördes även diskussioner kring arbetsprocessen med Pär 

Mårtensson och Lars Hanson.  

Av analysen och resultatet från denna jämförelse utvecklades ett nytt förslag till en förbättrad 

arbetsprocess.  

Arbetsprocessen visualiserades som ett flödesschema skapat i programmet Architect 

Enterprise.   

 

2.5.3 Simuleringsmodellen 

Denna del av projektet genomfördes som enligt de sju stegen i Scanias simuleringsprocess för 

att resultera i en simuleringsmodell av 081:an och optimeringsförslag för produktionen. 

Övningar genomfördes i ExtendSim8 och sedan byggdes modellen och utvecklades i etapper 

tillsammans med kontinuerlig datainsamling från produktionen. Omkring 140 timmar lades på 

modellbygget.  

Modellens funktion verifierades genom en jämförelse mot verkliga tillverkningen tillsammans 

med Pär Mårtensson, expert inom simuleringar. 

Experimenteringen genomfördes enligt en försöksplanering av olika scenarion för befintliga 

och alternativa flöden som bestämdes tillsammans med Pär Mårtensson och Andreas 

Smederöd, uppdragsgivare och logistikutvecklare på Scania.  

Genom att räkna ut genomloppstid och kapacitet i Excel analyserades och dokumenterades 

utfallet av experimenten för att till slut sammanfattas i optimeringsförslag till produktionen. 

 

2.5.4 Produktionsoptimering 

Till grund för optimeringen av produktionen ligger två andra delar av projektet, nämligen 

kartläggningen av nuläget och Simuleringsmodellen. 



9 

 

För att lägga en bas att jämföra mot samlades det först in litteratur i form av sju böcker kring 

produktion och produktionsfilosofier. Det söktes efter olika produktionsupplägg som 

funktionella, linjebaserade eller flödesgrupper samt tre produktionsfilosofier, TOC, MRP och 

LEAN. En teoretisk referensram skrevs baserat på detta. 

För att analysera produktionen och ge förbättringsförslag användes teorin tillsammans med 

utfallet av experimenteringen med simuleringsmodellen.  

Förbättringsförslagen sammanställdes och presenterades i denna rapport. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Simulering  

Simuleringar är ett sätt att visualisera och testa en process utan att fysiskt behöva ändra på den 

eller skapa den. Detta kan göras digitalt eller för hand genom att skapa en modell av systemet 

och köra den, låta den simulera vad som händer. Simuleringar gör det möjligt att studera 

komplexa system och subsystem virtuellt utan fysiska förändringar, vilket kan vara både 

kostsamt och tidskrävande. Genom att enkelt ändra värden i modellen och observera utfall 

kan förbättringsmöjligheter hittas.  

Några av de många användningsområdena för simuleringar är exempelvis att man kan 

experimentera med ny design, fastställa resurser, hitta ledtider, kapacitet etc. Analytiska 

lösningar kan verifieras. Dessutom är det ett bra verktyg att visualisera situationer och flöden. 

Allt från kösystem på banken, till högteknologiska produktionsflöden är möjliga att simulera. 

Vad det gäller moderna fabriker är simulering ett optimalt sätt att behandla dessa med på 

grund av deras komplexitet. 

Men hur kan man vara säker på att simulering är ett alternativ? Ett sätt att gå tillväga är att 

definiera motsatsen, dvs. när det inte lämpar sig att använda simuleringar. I Banks, m fl 

(2010) beskrivs följande 10 regler för när simuleringar inte ska användas: 

1. Om problemet kan lösas med vanligt sunt förnuft. 

2. Om problemet kan lösas analytiskt, där man exempelvis kan räkna ut det för hand. 

3. Om direkta experimenteringar i fysiska flödet är billigare än att bekosta en simulering. 

4. Om kostnaden för simuleringen blir dyrare än förväntade besparingar. 

5. Om det inte finns resurser. 

6. Om det inte finns tid. 

7. Om det inte finns underlag i form av rätt data tillgängligt. 

8. Om förmågan och möjligheten att verifiera modellen inte finns. 

9. Om man har oresonliga krav och förväntningar på simuleringen. 

10. Om systemet är för komplext och inte går att definiera eller få grepp om. 

Dessa 10 regler är en utgångspunkt att starta en simuleringsprocess med.  
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3.1.1 Arbetsprocess vid simulering 

Enligt Randell (2002, s100 ff.) byggs arbetsprocessen kring simulering upp av följande faser. 

Functional phase: Ta fram en bakgrundsbeskrivning för projektet; 

problemformulering, syfte och mål. Sätt upp en projektplan och en metod. 

Dokumentering av samtliga delar sker. 

Conceptual phase: Ta fram ett koncept för en modell, där även viktiga variabler 

och ingående data definieras och förklaras. Fasta såväl som temporära variabler 

tas med. 

Design phase: Designa modell genom att exempelvis bestämma vilka delar och 

attribut, vilka metoder och variabler som ska med. 

Realisation: Bygg modellen och verifiera att den fungerar. Att felsöka och 

korrigera modellen kan ta minst lika mycket tid som själva byggandet. 

Experimentation: Genomför tester och analysera utfallet. Här är dokumentation 

av resultatet viktig. 

Implementation: Tillämpa resultat och förbättringar som trätt fram av 

experimenteringsfasen. 

Review and learn: Utvärdera och lär av processen.  

Nedan följer ännu en arbetsprocess (se Figur 3) för simulering från Banks, m fl (2010). Det 

finns flera moment i denna som påminner om faserna i Randell (2002) fast uppdelade i flera 

steg.  

Här påbörjas simuleringsprocessen med steg 1 och 2 där problemet definieras, mål sätts för 

projektet och det bestäms om simulering är en bra lösningsmetod genom att använda sig av de 

10 reglerna listade ovan. Exempelvis om problemet kan lösas direkt genom vett eller enkel 

analys är det onödigt att ens simulera och experimentering direkt i verkliga processen blir 

billigare.  

Nästa steg är designandet av modellen och insamling av data i steg 3 och 4. Här finns en 

grundläggande utgångspunkt att kunna identifiera egenskaper i processen och 

problemformuleringen som är av vikt och kan användas för att karaktärisera systemet. En 

enkel modell ska byggas på detta och allteftersom utvecklas till en mer komplex nivå. Men en 

aktsamhet skall hållas för att inte simuleringen ska nå en nivå som gör den mer komplex än 

vad problemet eller syftet kräver av modellen. Detta blir bara kostsamt. Därför är det viktigt 

att involvera slutanvändaren av simuleringen i designen för att sätta gränser och anpassa 

modellen efter användningsområdet. Här blir även en datainsamling som görs parallellt med 

designen är viktig. Dessa två moment bör interagera då ju komplexare modellen blir desto 

tydligare identifieras databehov och bör alltså insamlas allteftersom.  
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Steg 5, 6 och 7 handlar om att bygga modellen, eller översätta designen till ett dataprogram av 

eget val, exempelvis ExtendSim. Sedan ska modellen verifieras genom att felsökas och fixas, 

sist valideras modellen genom att jämföra att den fungerar som verkliga processen. 

Figur 3. Stegen i en simuleringsprocess (Banks m fl 2010) 
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Nu är det dags för experimentering i steg 8. Alternativ till systemet ska hittas, bestämmas och 

testas genom att ändra på olika parametrar. Sedan skall dessa köras i steg 9 och utfallet skall 

analyseras, exempelvis genom att hitta buffertar och kapacitet baserat på ett antal körningar. 

Om man efter analysen upptäcker ett behov av att köra fler gånger, då görs detta i steg 10. 

Steg 11 handlar om att resultat av arbetet skall dokumenteras. Rapporteringen ska vara 

baserad på både resultat från modellen men även från själva arbetsprocessen. Detta för att det 

ska finnas beskrivningar av uppbyggnad och funktion om modellen ska återanvändas. 

Processdokumentationen är dessutom viktig för att hålla fokus och styra arbetet mot 

projektmålet .  

När allt detta är gjort och steg 12 har nåtts är det dags att implementera de nyfunna 

förbättringarna. 

3.2 ExtendSim 8 

ExtendSim 8 är ett dataprogram för simulering av processer, diskreta såväl som blandade 

processer av diskreta och kontinuerliga händelser. En diskret händelse kännetecknas av att 

något sker vid en särskild tidpunkt, exempelvis att trycka på en knapp, att sätta sig i en bil, att 

en robot hämtar en artikel etc. Kontinuerliga händelser har inte ett fast utfall som diskreta och 

ändras alltså kontinuerligt under en tidsperiod, exempelvis ränta på ett lån, hastigheten i en 

bil, hur länge man får stå i kö på ICA etc. 

I programmet finns så kallade block, dessa förinställda funktioner representerar olika delar i 

en process. ExtendSim möjliggör även programmering av egna block. Varje block har en 

dialogruta som gör det möjligt att göra vissa inställningar och mata in data, för att ge den 

särskilda attribut och egenskaper som överensstämmer med verkligheten. Dessa block kan 

sedan sammankopplas till ett flöde och köras som en simulering av verkliga processen. Nedan 

följer exempel på de vanligaste blocken. 

Tabell 1 Block i ExtendSim8 

Utseende Namn Funktion 

 

Executive Detta block är en klocka och måste finnas i översta vänstra 

hörnet av simuleringen. Den tillåter kontroll och körning av 

simuleringen. 

Q  

Create Skapar artiklar in i simuleringen genom en fördelning eller ett 

schema. Här kan även attribut såsom produktnamn, 

artikelnummer, orderstorlek etc. skapas eller hämtas ur en 

databas. 
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D F  

Activity Håller artikeln under en viss tid. Används för att symbolisera 

en delprocess som sker under en viss tid. Exempelvis en svarv 

med cykeltiden 5 min 

 

Que Kö eller buffert. Kan exempelvis användas som lager för att 

se hur många artiklar som samlas mellan bearbetningarna 

eller som en kö för att visa hur många personer som väntar. 

{...}


 

Get Ett informationsblock som identifierar artikeln efter särskilda 

attribut genom att hämta information från en databas eller 

Create-blocket. 

 

Batch För ihop enstaka artiklar till en sats. Satsstorlek kan 

bestämmas av tidigare ställda attribut från en databas eller 

Create-blocket. 

 

Unbatch När man vill dela upp en sats till enstaka artiklar. 

 

Select Item In Sammanför inkommande flöden av artiklar till ett enda. 

Exempelvis om steget innan var två svarvar där samtliga 

produkter från båda svarvar ska vidare till samma 

monteringsstation. 

 

Select Item 

Out 

Delar upp flödet av artiklar efter något särskilt attribut eller en 

fördelning att gå olika vägar. Exempelvis om en biltvätt har 

flera tvättar och en kö av bilar uppstår, kan detta block skicka 

bilarna i kön till en tvätt som är ledig.  

0

 

Exit Visar hur många artiklar har producerats eller körts igenom 

vid slutet av en simulering.  

 

I en enkel simulering skulle man exempelvis kunna visa hur bilar (skapas i Create) kör in i en 

drive-through på McDonalds och hamnar i kö (Que) en stund. Sedan tar någon deras order 

och betalt (Activity) och till sist får åka därifrån (Exit). 

Om vi nu ställer in en fördelning i Create att skicka in en bil i taget slumpmässigt, låter kön 

skicka ut bilar i ordningen först in först ut och aktiviteten att ta ordern och betalt med en 

fördelning som har medelvärdet av 2 min, då kan de se ut som i Figur 4: 
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Figur 4 Enkel McDonalds simulering 

I just det ögonblicket Figur 4 är tagen i visas det en bil på väg in i kön där det redan står sex 

bilar. Det står en bil i luckan och beställer och de har redan hunnit servera två bilar sedan 

klockan startades. 

Utifrån denna enkla princip i modellbyggande kan större och mer komplexa simuleringar 

byggas och programmeras. 

3.3 Produktion 

Att jobba med produktionsplanering, enligt Andersson, m fl. (1997) byggs på några 

grundläggande principer såsom att sänka genomloppstid, ha så lite bundet kapital som 

möjligt, ett högt resursutnyttjande, låga transportkostnader och en hög effektivitet. För att 

uppnå detta och reducera ledtider behöver man eftersträva en viss nivå av mekanisering och 

automatisering. 

En viktig faktor när genomloppstider ska sänkas är omställningar eller riggar av exempelvis 

maskiner för att förbereda för nästa produkt. Dessa kan vara tidskrävande om man inte satsar 

på att förenkla dem genom exempelvis standardisering av arbetet. Med snabbare 

omställningar blir produktionen i sin tur flexiblare vilket innebär att man kan jobba med 

mindre satsstorlekar och istället producera närmare kundorder.  

Men ska man producera effektivt gäller det att börja med en passande 

produktionsuppställning. Det finns flera olika produktionsuppställningar möjliga att utnyttja 

beroende på vilken typ av produktion som lämpar bäst för en specifik produkt. Nedan följer 

några. 

3.3.1 Funktionell layout 

Den funktionella verkstaden har en processbaserad uppställning där maskiner med likartad 

bearbetning ställs samman i grupper eller avdelningar (se Figur 5).  Detta ger en hög 

flexibilitet då maskinerna inte är låsta till varandra utan man kan bestämma utifrån produkten 

vilken typ av bearbetning som passar bäst. Men då maskinerna är friställda från varandra 

behövs en operatör vid varje operation och all transport sköts manuellt. Detta skapar lång 

väntan mellan operationerna och därmed bildas buffertar lätt. 

För denna typ av layout passar det bäst att producera i låga volymer. 
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Figur 5 Funktionell layout 

3.3.2 Linjebaserad layout 

I en linjebaserad layout står maskiner uppställda i ett löpande band i ordning av 

bearbetningen. Transporten mellan stationerna definieras som antingen ett styrande eller 

flytande band (Bellgran & Säfsten, 2005, s 289). Där det styrande bandet mekaniskt flyttar 

produkten och utesluter därmed att buffertar uppstår mellan stationerna. Vid flytande bandet 

möjliggörs manuell förflyttning och därmed även buffertar.  

För att skapa ett optimalt linjebaserat flöde krävs det att produktionslinjen är balanserad. Det 

vill säga att produkten kan flöda genom produktionen med samma ledtid vid varje station (se 

Figur 6) 

 

Figur 6 Linjebaserad produktionslayout 

Denna form av produktionslayout är bäst lämpad för massproduktion, där en kort 

genomloppstid, hög effektivitet och ett enkelt materialflöde med låg kapitalbindning önskas.  
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3.3.3 Flödesgrupper 

Flödesgrupp är en slags blandning mellan den funktionella och linjeverkstaden, där man gör 

funktionella uppställningar men i varje funktion ställer man samtliga maskiner för 

bearbetningen av en specifik produkt, denna layout är alltså produktorienterad. 

3.4 Produktionsfilosofier 

3.4.1 LEAN 

I dagens industrier finns flera produktionsfilosofier att tillämpa. En stor sådan är LEAN som 

kommer från Toyotas produktionssystem och handlar om resurseffektiv eller resurssnål 

produktion. Det handlar om att producera med så lite slöseri och spill, så kallad MUDA som 

möjligt, och jobba mot att eliminera icke värdeadderande aktiviteter. Dessa slöserier delas upp 

i sju; överproduktion, väntan, onödiga transporter, över- eller felbearbetning, onödiga lager, 

onödiga förflyttningar, och fel/ombearbetningar. 

 

Figur 7 MUDA eller slöserier i LEAN produktion.  

Till dessa sju läggs det till en åttonde, oanvänd kreativitet hos personal. För att bearbeta bort 

sådana slöserier som inte bidrar till produktens förädling och jobba såsom Toyota jobbar 

summerar Liker (2004) tillvägagångssättet med 14 principer uppdelade i fyra huvudområden; 

filosofi, process, personal och partners samt problemlösning.  
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14 Principer för Toyotas tankesätt (Liker, 2004) 

Långsiktig filosofi 

1. Basera ledarskapsbeslut på långsiktig filosofi, även på bekostnaden av kortsiktiga 

finansiella mål. 

Rätt process producerar rätt resultat 

2. Skapa ett kontinuerligt processflöde för att föra upp problem till ytan. 

3. Använd pull-system (dragande system) för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Bygg en kultur som innebär att man stannar processen för att fixa problem så att rätt 

kvalitet byggs in den första gången. 

6. Standardiserade uppgifter är grunden för kontinuerlig förbättring och ökat ansvar hos 

de anställda. 

7. Använd visuell kontroll så att inga problem göms. 

8. Använd endast tillförlitlig och ordentligt testad teknologi som servar människor och 

processer. 

Addera värde till organisationen genom att utveckla din personal och dina partners 

9. Utveckla ledare som förstår arbetet ordentligt, lever filosofin och lär ut det till andra. 

10. Utveckla exceptionella människor och team som följer företagets filosofi. 

11. Respektera nätverk av partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa 

dem förbättra sig. 

Att kontinuerligt lösa grundproblem driver det organisatoriska lärandet 

12. Gå och se själv för att ordentligt förstå situationen. 

13. Fatta beslut sakta genom konsensus där alla möjligheter tagits hänsyn till. 

Implementera däremot besluten snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom obeveklig reflektion (hansei) och kontinuerlig 

förbättring (kaizen) 

 

För att uppnå en resurssnål och effektiv produktion gäller det att jobba med alla dessa fyra 

områden med vikt på långsiktighet, att jobba mot större mål än att klara av dagens uppgifter. 

Det handlar om att skapa en lärande organisation som sysslar med problemlösning på daglig 

basis för att kontinuerligt förbättra och utveckla både processer och människor inblandade. 

Grunden till detta vilar i att jobba närmare med kundnyttan, att helt enkelt bara producera rätt 

saker och på rätt sätt eller att börja vid kunden och gå bakåt i ledet. 
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3.4.2 TOC – Theory of Constraint  

En annan produktionsfilosofi är TOC, denna handlar om att låta flaskhalsar i produktionen 

sätta takten för hela flödet. Då ett produktionsflöde aldrig är snabbare eller bättre än sin 

långsammaste maskin gäller det att börja med att identifiera flaskhalsarna och sedan se till att 

de går på full kapacitet. 

Denna filosofi är utvecklad av Eliyahu M. Goldratt där han i boken Målet (1998), skriven som 

en roman, förklarar hur en far som jobbar i en fabrik inser vilka fel de gör i produktionen 

bland annat genom att ta lärdom av en utflykt med sonen och hans scoutvänner. Pojkarna går 

nämligen i led under en skogsvandring och titt som tätt, upptäcker de att ledet blir allt längre 

och de tvingas stanna upp och vänta in alla. Till slut förstår de att en av pojkarna går 

långsammare än resten och ställer honom först i ledet. Då han är långsammast blir alla 

tvungna att anpassa sig och gå i hans takt vilket ger resultatet att ledet hålls ihop.  

På detta sätt ger Goldratt (1998) ett antal metoder för att jobba med flaskhalsar eller 

begränsningar. Dessa sätt kan sammanfattas genom att jobba med följande fem steg: 

1. Identifiera projektets flaskhalsar/begränsningar. 

2. Utnyttja begränsningen maximalt d v s den ska hållas igång hela tiden. 

3. Underordna alla andra aktiviteter till denna begränsning. 

4. Lyft upp flaskhalsen, d v s försök att eliminera den. 

5. När en flaskhals är eliminerad börja om från steg 1 och se om en ny flaskhals har 

uppstått och kan hittas. 

3.4.3 MRP – Material Resource Planning 

Vid MRP jobbar man med digitala materialplaneringssystem för inventering och kundorder, 

där kundordern bryts ner till ett produktionsschema bestående av mindre satsstorlekar. Det 

jobbas kontinuerligt med att se till rätt material finns på plats, i rätt mängd och vid rätt 

tidpunkt när det är dags för produktion eller montering. 

Produktionsschemat räknas ut genom att ta hänsyn till genomloppstid och efterfrågan, d v s att 

räkna baklänges från när kunden förväntar sig få varan levererad tillsammans med hur lång tid 

den tar att producera. Därför skall ett MRP-system ha som syfte att tillförse 

produktionsplanerare med nödvändig data som möjliggör lagerstyrning och produktion. Sådan 

information handlar exempelvis om artikelnummer på vara, rekommenderad orderkvantitet, 

rekommenderat datum för start av produktion eller datum för färdig order för leverans. 

 MRP lämpar sig bäst att använda vid en jämn efterfrågan, där en artikel är en delkomponent 

av en annan. 

 



21 

 

4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Simuleringsprocessen 

Arbetsprocessen vid simulering som används i Scania idag består av följande steg (Figur 8). 

 

Figur 8 Scanias simuleringsprocess 

I dagens läge finns ingen dokumentation över processen där dessa steg förklaras mer utförligt 

men, de flesta steg är självförklarande. 

 Steg 1. En bedömning som görs utifrån vad man vet om produktionen, för att 

bestämma om ExtendSim är rätt verktyg för det som ska simuleras.  

 Steg 2. Om ExtendSim är rätt verktyg, definieras målet för uppdraget.  

 Steg 3. Här byggs modellen och för detta krävs det att man parallellt samlar in relevant 

data.  

 Steg 4. När modellen är färdigbyggd och all data finns på plats testas nu modellen för 

att verifiera att den fungerar.  

 Steg 5. Experimenteringen påbörjas, vilket innebär att sätta upp en försöksplanering 

där man ändrar på nyckeltal som cykeltider, satsstorlekar, buffertstorlekar etc för att 

mäta det som är relevant för att uppnå målet med simuleringen. Buffertar som växer 

oändligt blir exempelvis ett tydligt tecken på att en flaskhals finns.  

 Steg 6. Utfallet av experimenteringen analyseras. 

 Steg 7. Allra sist sammanställs resultat och förbättringsförslag i en rapport. 
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4.2 Kugghjulsproduktionen  

I dagens läge finns det fem produktfamiljer med totalt 46 artiklar som produceras i Östra 

Växellådan, eller 081:an. Produktionen för dessa artiklar delas upp i fyra 

bearbetningsområden (Figur 9), där den fjärde är en extern process (Shot Peening) och är 

placerad i en annan byggnad. De första tre bearbetningarna är i ordning mjukbearbetning, 

härdning och till sist hårdbearbetning.  

Mjukbearbetning och Hårdbearbetning består av sju maskingrupper
1
 vardera, där varje 

maskingrupp består av ett antal maskiner, rullband och robotar hopbyggda till en cell. 

Ugnarna är tre stycken som kallas U2, U3 och U9, och har sammanlagt åtta banor. De 46 

artiklar som behandlas i detta examensarbete utnyttjar endast sex av dessa, vilket förklarar 

varför U9 endast har en bana synlig i Figur 9. 

Efter hårdbearbetningen går vissa artiklar till en extra hårdbearbetning i en maskingrupp som 

kallas 740. Till slut skickas samtliga produkter vidare till ett annat hus för Shot Peeninen 

bearbetningsmetod för att öka utmattningshållfastheten hos produkterna. 

 

Figur 9 Översikt Produktionen 

                                                 
1
 Varje maskingrupp har ett namn som syns ovan i Figur 9, oftast bestående av en siffer- eller 

bokstavskombination.  
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Då produktionen är uppdelad på detta sätt blir varje maskingrupp eller bana på ugn som ett 

litet företag som levererar till nästkommande bearbetning. Detta innebär att varje del har sitt 

sätt att arbeta och därmed även sina problem och begränsningar.  

Denna uppdelning har skapats genom en successiv utveckling där man försökt jobba med 

olika produktionsfilosofier såsom MRP och TOC för att effektivisera produktionen. Man 

började med att bryta ned kundbehovet för produktion i veckovisa ordersatser och sedan 

identifierades flaskhalsar och maskingrupperna taktades efter deras cykeltider. Dessa åtgärder 

har haft resultatet att man idag får igenom produkterna på omkring en vecka. Men i en 

produktionslina där längsta bearbetningen (härderiet) tar omkring ett dygn är en vecka 

fortfarande långt och artiklarna spenderar därmed mycket tid i mellanlager som är kostsamt.  

Produktionsflödet 

Befintliga produktionsflödet ser mer eller mindre ut som en spagettiröra (se Figur 10). Varje 

specifik artikel har sin väg genom produktionen som är förutbestämd av vilken maskingrupp 

som kan bearbeta just den artikeln, men inga två artikelnummer har samma väg, d v s 

produkterna rör sig kors och tvärs över produktionen.  

  

Figur 10 Befintliga produktionsflödet 

Artiklarna transporteras idag mellan bearbetningar i pallar där varje order är ett visst antal 

pallar. Men trots detta släpps aldrig artiklar igenom till nästa bearbetning pallvis utan man 

samlar hela ordern innan den skickas vidare. Detta är en av orsakerna till den långa 

genomloppstiden då artiklarna lagras under längre perioder i väntan på resten av ordern. 

Orsaken för att samla ordern beror på att varje bana i ugnarna både tar emot och levererar 

artiklar från och till flera olika maskingrupper. Skulle alltså en pall i taget släppas igenom 
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kommer det ta längre tid för hela ordern att bli färdig då flödet orsakar att pallarna inte 

hamnar i ordning i mellanlagren; vilket dessutom skulle innebära att man oftare behöver 

rigga. Så för att skapa en högre förutsägbarhet av när ordern blir färdig och hålla nere antalet 

riggningar hålls ordern därför ihop.  

Förhoppningen är att reda ut spagettiröran och skapa rakare flöden (Figur 11) där en 

maskingrupp på mjukbearbetningen blir låst till en bana i ugnen och sen vidare till en 

maskingrupp på hårdbearbetning. Detta innebär att hela linjen riggas på en gång till en artikel. 

 

 

 

Figur 11 Alternativt framtida produktionsflöde. 

Fram tills idag har man jobbat med TOC och MRP för att bland annat identifiera flaskhalsar. 

Nästa del i utvecklingen är att fortsätta mot ett LEAN tillverkningssätt, där man tänker på 

helheten. Några saker som redan har anammats från LEAN är exempelvis att avsätta arbetstid 

för operatörerna att arbeta med Kaizen och att använda tavlor och kort för att skapa tydliga 

visualiseringar av viktig information. 
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Figur 12 Successiv utveckling av produktionsflödet från MRP och TOC till LEAN. 

Kundorder 

Kugghjulsproduktionen levererar idag till montering av växellådor. För att uppnå kundorder 

behöver vissa kugghjul produceras varje vecka, vissa varannan vecka och vissa mer sällan, 

exempelvis upp till en gång var 12:e vecka. Detta innebär att produktionsplaneringen kan se 

olika ut från vecka till vecka. Så här kan en vecka se ut, se Figur 13. 

 

Figur 13 Kundorder olika veckor. 

I figuren ovan ser vi hur artikel A produceras varje vecka, artikel B varannan vecka medan 

artikel G endast produceras var 12 vecka. 

Mjukbearbetningen 

De sju olika maskingrupper som finns i mjukbearbetningen är lika men inte identiska, vilket 

idag innebär att en maskingrupp inte kan bearbeta samtliga artiklar som går igenom fabriken. 
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De mer vanliga bearbetningarna i mjukbearbetningen är svarvning fräsning, hening och 

skavning. Samtliga maskingrupper är suboptimerade och jobbar mer som små företag där 

nästkommande bearbetning (härdningen) är kunden.  

Mjukbearbetningen jobbar 3-skift mån-fre. Vilket innebär omkring 110 h produktion per 

vecka. De veckovisa planeringarna startas på måndag och ska vara levererade till härderiet 

senast på torsdag. Torsdagar och fredagar används sedan för sådant som kvalitetsarbete, köra 

färdigt sena order, underhåll etc.  

I den planerade tiden är det inräknat riggtid, produktionstid och sedan återhämtningstid som 

en slags buffert som används för att täcka upp förseningar. Återhämtningstiden baseras på 

registrerade stop och störningar från de föregående tre månaderna i PUS. Se Figur 14 på 

ungefär hur det kan se ut. 

 

Figur 14. Exempel på ett produktionsschema 

Stop och störningar som kan uppstå i maskingrupperna förutom riggning och planerat 

underhåll är exempelvis verktygsbyte, kvalitetsrelaterade stopp, oplanerat underhåll och sedan 

mer vanliga maskinstopp som behöver operatörens avhjälpande. Samtliga maskinerna har 

ljusfyrar som genom 3 färger indikerar om maskinen går, kommer snart att stanna eller om 

den står still. Detta gör det enkelt för operatörer att upptäcka problem och ingripa snabbt.  

Härdningen 

I produktionen som helhet är det härderiet som är flaskhalsen och har förutom en lång 

processtid ännu en begränsande faktor, nämligen brickor som byggs manuellt och används för 

att stapla kugghjulen på för härdningen. Dessa brickor byggs av ett flertal delar, och varje 

artikel har ett visst behov för hur brickan ska vara byggd. Detta innebär att om flera order av 

artiklar med samma brickform kommer in samtidigt finns det risk för att brickmaterialet ta 

slut. Vilket i sin tur innebär att man inte kan skicka igenom en hel order av en artikel på en 

gång. Detta tas dock inte hänsyn till vid schemaläggningen utan korrigeras av en annan faktor, 

nämligen ergonomi då brickorna byggs manuellt av tunga delar och kugghjulen, som väger 

omkring 10-15 kg styck, lastas på för hand. Därför alterneras artiklar som har olika 

brickformer så att när brickor av en viss form är på väg ut ur ugnen står nästa pall av samma 

artiklar som ska härdas redo. Detta innebär att brickorna inte behöver byggas om utan kan 

direkt återanvändas som även dämpar risken för att brickmaterialet ska ta slut.  
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Beroende av vilken bana artikeln ska till görs så kallade kompensationer i mjukbearbetningen. 

Dessa tar alltså hänsyn till deformeringar som uppstår i härderiet. Samtliga artiklar har en 

sådan kompensation kartlagt för en eller två banor. 

Ugnarna ser olika ut och har olika antal platser för brickorna. De olika banorna ställs in på 

olika taktider beroende på artikeln, se Tabell 2 nedan. Takttiden bestämmer hur snabbt nästa 

bricka kan åka in i ugnen, men väl inne i ugnen är härdningstiden omkring 1 dygn. 

Tabell 2 Takttid för ugnar 

Ugn Takttid (min) 

U2B1 49 

U2B2 32 

U2B3 39 

U3B1 65 

U3B2 65 

U9B2 40 

 

Generellt för ugnarna är att brickorna går igenom en förtvätt, sedan ugnen (själva 

härdningsprocessen) och till sist anlöpning. Men antal platser på varje bana kan skilja sig åt 

och detta påverkar ledtiden genom ugnarna ytterligare. Nedan följer schematiska bilder för att 

ge en bild av hur ugnarna ser ut. 

 

Figur 15 Schematisk bild över ugn 2. 
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Figur 16 Schematisk bild över ugn 3. 

 

Hårdbearbetningen 

Hårdbearbetningen används efter härdningen för att uppnå finare toleranser. Denna process 

påminner mycket om mjukbearbetningen, där man jobbar i 3-shift och är på samma sätt 

bestående av suboptimerade celler av hopbyggda maskiner med en mekanisk bana för att 

transportera produkten mellan. Cellerna eller maskingrupperna är även här inte identiska och 

kan alltså inte bearbeta alla artiklar.  

Vanliga bearbetningar som förekommer i hårdbearbetningen är svarvning, slipning och 

hening. Produktionen planeras veckovis, med det vanliga upplägget av riggtid, produktion och 

återhämtning. Varje maskingrupp har en taktid som styrs av en intern flaskhals. En stor 

skillnad är dock att här görs det 100 % kvalitetskontroll på de färdiga kuggarna. Vilket även 

innebär att kvalitetsproblem upptäcks oftare och här görs alltså flest kassationer. 

Stop och störningar är av samma kategorier som på mjukbearbetningen men suboptimeringen 

gör även att responstiden är kort när stop och störningar väl uppstår. 

I hårdbearbetningen likt härdning matas kugghjulen in i produktionen för hand en och en 

direkt på banan. Då banan är taktad efter flaskhals är detta inte ett stressmoment men likväl ett 

slitsamt sådant då det bearbetas på ett ungefär 200 kuggar per skift á 10-15 kg. 

Figur 17 Schematisk bild över ugn 9. 
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PUS 

Samtliga bearbetningar i 081:an registrerar stopp och störningar i PUS. Men då detta inte är 

automatiserat och det inte finns en tydlighet i kategoriseringen av störningar, blir data i PUS 

inte så pålitligt. Exempelvis registreras alla stopp och störningar vid slutet av skiftet och inte 

när de inträffar. Detta har gjort att mindre stopp som går att åtgärda snabbt inte registreras av 

operatörer då de anser att det är tidskrävande att fylla i PUS och känner sig inte riktigt ha tid 

för det.  

Verktygsbyte som är ett tydligt stopp registreras idag under kategorin som rigg. Vilket blir fel 

då riggen är inplanerad i veckoschemat medan verktygsbyte egentligen bör ses som oplanerat 

underhåll 
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5 Genomförande  
Genomförande av detta projekt skedde genom de sju steg som definieras i Scanias 

simuleringsprocess. Nedan följer en successiv genomgång av det arbetet i respektive steg.  

5.1.1 Är Extend rätt verktyg? 

I detta examensarbete var ExtendSim8 det fördefinierade programmet som skulle användas. 

Så en riktig bedömning om det är rätt verktyg gjordes inte. Scanias simuleringsmetod idag 

saknar ett definierat sätt att svara på frågan om ”Är Extend är rätt verktyg?”, vilket innebär att 

om en bedömning hade behövt göras, hade det inte riktigt funnits någon ledning. Istället hade 

det möjligtvis gått att utgå ifrån vad som var känt om själva produktionen som ska simuleras. 

Men i detta fall om man tittar på teorin, är produktionsflöde en vanlig process att simulera. 

Dess komplexitet och behov för att simulera under längre perioder gör dessutom ExtendSim 

till ett utmärkt verktyg för just produktionsflödessimuleringar.  

5.1.2 Definiera uppdraget. 

Uppdraget var också fördefinierat, nämligen att simulera produktionsflödet för 46 artiklar i 

081:an. Modellen skulle sedan användas för att hitta optimeringsförslag för produktionen. Där 

först skulle nuläget simuleras och sedan skulle alternativa framtida flöden testas.  

Senare under projektet bestämdes även att just genomloppstider och kapacitet skall kunna 

utläsas ur modellen. Denna information hade varit bra att ha med från början då den kan styra 

modellens uppbyggnad. 

5.1.3 Bygga modell. – Samla in Data 

Innan en modell kan byggas, samlades all nödvändig data in. (se kap 4.1.2 

Kugghjulsproduktionen) 

Det gjordes först en skiss av produktionen för att få grepp om helheten och definiera vilken 

nivå det ska simuleras på. Det bestämdes att mjuk- och hårdbearbetningen ska simuleras på 

cellnivå, där ett activityblock i ExtendSim får representera hela cellen och att cykeltiden sätts 

efter flaskhalsen i respektive maskingrupp. Cykeltiden baseras på hur ofta en artikel kommer 

ut ur den cellen. Ugnarna behövde kartläggas ytterligare men till en början får varje bana ett 

representativt activityblock var. En grundmodell byggdes och testades. Figur 18 visar en del 

av grundmodellen. 
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Figur 18 Grundmodell 

Nu påbörjades detaljarbetet. Steg för steg samlades mer information och modellen gjordes 

mer komplex. Det lades in skift, maskiner som avläser när en ny artikel kommer in och riggar, 

block som kan skapa satser, hierarkier för att göra det möjligt att få en översikt av modellen, 

ugnarna byggdes i detalj och mycket mer. Vissa förenklingar blev nödvändiga längs vägen.  

Stopp- och störningsdata lades inte in från PUS. Detta på grund av att data från PUS visade 

sig opålitligt då det är manuellt inskrivet och GDM som skulle användas för att förbehandla 

data statistiskt inte blev tillgängligt i tid. Då maskingrupperna är samma igenom samtliga 

flöden som ska testas kan det även antas att stopp och störningar är konstanta. Det vill säga, 

man skulle kunna räkna med exempelvis 5 % bortfall i alla scenarion.  

Dessutom lades inte brickmaterialet in som en begränsning för härderiet då det inte var 

kartlagt hur många delbitar finns. För fler förenklingar och beskrivning av förenklingarna se 

Bilaga II Simuleringsmodellen. 

Så här såg modellen ut när den var färdig: 
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Figur 19 Slutmodell 

De gråa blocken är hierarkier där man genom att dubbelklicka på dessa finner en undernivå av 

simuleringen. Exempelvis maskingrupp 380 på mjukbearbetningen ser ut som följer: 

 

Figur 20 MGR 380 - inuti hierarkin 
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5.1.4 Verifiera modell 

Verifieringen gjordes under många omgångar medan modellen byggdes. Men när modellen 

var färdigbyggd gjordes en sista validering av den tillsammans med Pär Mårtensson. Där 

testades modellen ett block i taget och resonerades kring om verkliga produktionen fungerar 

på samma sätt.  

Flera småkorrigeringar behövde göras och så ett valideringsschema (Figur 21) skapades för 

att hålla reda på allt.  

 

Figur 21 Valideringsschema 

 

5.1.5 Experiment 

För experimenten skapades en försöksplanering baserat på tre faktorer, första var flödet, det 

andra var schemaläggning av produktionen och den tredje var satsstorleken, dvs om man 

bearbetar artiklarna per order eller per pall (se Figur 22). Totalt gjordes alltså 12 experiment.  

Då stopp och störningar som är baserade på slumpmässighet inte fanns tillgängliga gav 

simuleringen samma resultat vid varje körning med samma scenario, vilket innebar att varje 

scenario endast behövdes köras en gång. 
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Figur 22 Försöksplanering för experimentering i simuleringsmodellen 

FLÖDE 1: Nuläge 

 Innebär ett test av produktionsflödet med den produktionsplaneringen som görs idag. 

”Spagettiröran” där varje bana på ugnarna tar emot och skickar ut artiklar till flera 

maskingrupper. I Figur 23 syns detta tydligt. 

Figur 23 Befintliga flödet 
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För att få igenom alla artiklar behövs förenklat 10 veckor köras i simuleringen. Detta för att 

alla produkter ska hinna in i systemet.  

För denna körning av befintliga flödet användes produktionsschemat baserat på kundordern 

för v19 2012 av de 46 artiklarna. Artiklarna kallas A1-C17, där artiklar av kategori A 

produceras varje vecka, kategori B varannan vecka och kategori C mer sällan och upp till var 

10:e vecka. 

Observera att bilden inte tar hänsyn till orderstorlekarna, men samma artikel har alltid samma 

orderkvantitet. 

Redan ur produktionsschemat blir det tydligt att 

ordernivåerna är ojämna. Detta i sin tur stärks av 

att simuleringsgraferna visar ojämna kurvor när vi 

simulerar detta befintliga flöde (se Figur 25). 

 

 

 

Figur 25 Ojämn orderingång 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 Befintligt produktionsschema  
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FLÖDE 2: Raka flöden mot ugnar  

Detta scenario handlar om att, utan att ta hänsyn till vad produktionen klarar av för typ av 

bearbetning knyta samman en mjukbearbetningsgrupp till en bana och vidare till en 

hårdbearbetningsgrupp. Detta tvingar produkterna genom ett rakt linjeflöde och bör öka 

förutsägbarheten i produktionsutfallet.  

  

 

Figur 26 Raka flöden 

 

När simuleringen genomfördes togs det hänsyn till 2 aspekter. Den första att behålla banan 

som respektive artikel går på. Detta är för att slippa ställa om ugnarna. Den andra var för att 

försöka balansera ut orderstorlekarna genom att exempelvis låta U2B2 som tar emot mycket 

artiklar ha två maskingrupper som levererar till den. 

Teoretiskt borde detta flöde vara det snabbaste och ha störst kapacitet. 

FLÖDE 3: Få kombinerade flöden mot ugnar 

Nu var det dags att bli kreativ. Först togs det hänsyn till ugnarna, för att de är flaskhalsen och 

deras omställning är en komplicerad sådan. Sedan balanserades orderkvantiteterna i 

produktionsschemat. Till sist gjordes ett försök på att knyta samman några få maskingrupper 

till varje bana och dessutom en mjuk- till en hårbearbetningsgrupp. När detta gjordes sattes 

vikten på att skapa ett flöde som skulle kräva så få omställningar och investering i nya 

maskiner som möjligt.  
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Första steget: Balansera ut orderkvantiteterna: 

Om vi nu planerar om artiklarna i en 1-2-4-8 ordning, dvs. att vissa produceras varje, 

varannan, var fjärde eller var åttonde vecka.  

Vi bryter upp de 13 artiklar i kategori B till två delar så de produceras sex ena veckan och 

resterande sju andra veckan. Sedan fördelar vi C-artiklarna som produceras sällan jämt ut på 

åtta veckor istället för 10 skulle vi få ordernivåer som ser ut som följer av Figur 27. 

 

Figur 27 ”1-2-4-8”, ett balanserat produktionsschema.  

Andra steget: Jämna ut orderkvantiteterna på resp. maskingrupp. 

Detta gjordes genom att ta sprida ut order med så lite förflyttning som möjligt, samtidigt som 

hänsyn tog till att försöka se till att varje maskingrupp på mjukbearbetningen levererar till så 
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få antal banor som möjligt. Så här kunde det se ut (Figur 28) 

 

Figur 28 Balansering av orderkvantiteter. 

Tredje steget: Knyt en hårbearbetningsgrupp till en mjukbearbetningsgrupp (Figur 29). 

 

Figur 29 Koppla samman mjuk- och hårdbearbetningen. 
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Så här såg flödet ut: 

 

Figur 30 Få kombinerade flöden mot ugnar 

I verkligheten kördes många fler simuleringar än dessa tre och analyserades som till slut ledde 

till dessa kombinationer och kunde ge antydningar på vilka förbättringar kan göras i 

produktionen. 

5.1.6 Dra slutsatser 

Se kap 6.2.1 för en analys av utfallet från experimenteringen samt slutsatserna i 

resultatkapitlet, 7.1.4 Produktionsoptimeringar. 

5.1.7 Rapport skrivning 

Hela denna rapport är en dokumentation av bland annat simuleringsprocessens utfall. 
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6 Analys 

6.1 Arbetsprocessen 

I detta delkapitel analyseras genomförandet av Scanias simuleringsprocess ur perspektivet av 

arbetsmetoden. De sju stegen diskuteras en i taget där svagheter definieras och jämförs mot 

teorin för att till slut påvisa möjliga förbättringar.  

6.1.1 Analys av Scanias simuleringsprocess. 

1. Är Extend rätt verktyg? 

Det saknades en bedömningsgrund för detta. De 10 frågor som finns listade i teorin ger en bra 

utgångspunkt och bör läggas till.  

Då ExtendSim är ett verktyg, blir det dessutom svårt att först bestämma om detta ska eller kan 

användas innan man vet vad uppdraget är. Systemgränserna måste vara definierade, vilken 

data som finns tillgänglig etc. och nivån innan man kan bedöma detta. 

2. Definiera uppdraget. 

Detta steg bör alltså ställas innan steget då man bestämmer sig för om ExtendSim är rätt 

verktyg. 

Det skulle dessutom vara bra att redan här börja tänka på en försöksplanering där man bygger 

upp scenarion som ska testas då ”vad” som ska utläsas ur modellen blir en styrande faktor i 

hur modellen senare ska byggas. Till detta är det då även viktigt att definiera vilka nyckeltal 

ex. kapacitet, genomloppstid, ledtider, väntetider, buffertstorlek etc. ska mätas. 

3. Bygga modell. – Samla in Data 

Ett flertal steg saknas vid byggandet av modellen, då denna sker i en successiv ordning där 

modellen blir allt mer komplex i ett upprepat mönster.  

a) Ett startsteg skulle behövas innan man påbörjar byggandet av simuleringsmodellen där 

en design skapas, en enkel skiss av vad modellen ska spegla. Här kan även en 

försöksplanering bestämmas. Ur detta blir det även tydligt vilka databehov man har. 

Det är dessutom ett viktigt moment som tas med i teorin för att inte kasta sig in i 

simuleringen innan man vet hur man ska simulera.  

b) Att direkt sätta sig ner och bygga en hel modell är svårt och i detta projekt byggdes 

modellen i etapper, då komplexiteten av en hel fabrik gör det svårt att direkt börja på 

detaljnivå. Först skapades en förenklad grundmodell som bara innehöll blocks som 

markerade där det fanns en process, som testades för att se till att artiklar flödar 

igenom. Denna grundmodell var en spegling av produktionsflödet i Figur 9.  

c) När grundmodellen har byggts kan man avancera den en nivå i taget. Vid denna 

simulering kunde byggandet efter att grundmodellen var byggd fortsätta i ett upprepat 
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mönster där modellen stegvis nådde djupare detaljnivåer. Efter varje sådant steg 

gjordes en liten verifiering. Vid varje steg som skulle byggas uppstod det nya 

databehov som fick samlas in.  

Datainsamlingen är kritisk under hela denna del av processen, då det kontinuerligt uppstår nya 

behov för information desto mer komplex modellen blir. 

4. Verifiera modell 

Att kalla detta steg ”verifiera modell” är inte lämpligt, det är snarare en validering än en 

verifiering, vilket är även den skillnaden Banks m fl (2010) gör. Verifieringen gjordes för 

varje steg av att modellen avancerades och i detta steg testas nu istället modellen (som redan 

fungerar) att den fungerar som verkliga produktionsflödet. 

Detta görs genom att nu grundligt gå igenom modellen block för block och se till att inga 

logiska problem uppstått i programmeringen av modellen. 

Till detta bör ett valideringsschema dokumenteras så att man håller reda på vilka block som 

redan validerats och vilka som är kvar (Figur 21 Valideringsschema) 

Efter detta steg får man ut första utfallet av simuleringsprocessen, nämligen en färdig modell. 

5. Experimentering 

I experimenteringen bör ett antal körningar göras med varje uppbyggt scenario. Detta för att 

få en robust datamängd som kan bearbetas statistiskt men även för att säkerställa att inga 

misstag gjorts på grund av mänskliga faktorn. 

Parallellt med experimenteringen bör analysen av utfallet göras kontinuerligt. Genom 

samtliga experiment är det viktigt att föra någon form av dokumentation, även om det är en 

informell sådan så man kan följa utvecklingen av experimenteringen.   

6. Dra slutsatser 

Analysera och dra slutsatser av experimenteringen är ett naturligt steg efter experimentering. 

 

Efter detta steg får man ut andra utfallet av simuleringsprocessen nämligen 

optimeringsförslag. 

7. Rapport skrivning 

Samtlig dokumentationen kommer nu att vara till hjälp för att möjliggöra rapportskrivningen, 

därför byts detta steg mot ett sammanställningssteg och rapporten blir tredje utfallet av 

simuleringsprocessen. 

Se nedan (Figur 31) för den nya utformningen av simuleringsprocessen eller Bilaga I för en 

fullständig beskrivning av den nya arbetsprocessen. 
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Figur 31 Nya Simuleringsprocessen 
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6.2 Produktionen 

I detta delkapitel analyseras utfallet från de 12 experimenten som gjordes och en diskussion 

förs om produktionen i helhet för att resultera i produktionsoptimeringsförslag. 

6.2.1 Utfall av simuleringsexperiment 

 

Figur 32 Utfall av simuleringsexperiment. 

Scenario 1: Nuläge 

Vid simulering av Nuläget sätts kapaciteten sätts till 100 % och varje order har en 

genomloppstid på 6,45 dagar (154,8 h). Detta blir utgångspunkten.  

Så fort vi jämnar ut veckoplaneringen sänks genomloppstiden till 6,17 (148,1 h) vilket innebär 

nästan 7 timmars minskning. Dessutom får vi ut 2,1 % mer artiklar än en ordinarie vecka.  

När vi i detta flöde bryter upp ordern till pallar och låter dessa gå vidare till nästa bearbetning 

så fort en pall är färdig, börjar ett av mellanlagren innan maskingrupp 896A i 

hårdbearbetningen öka i volym. Maskingruppen hinner alltså inte bearbeta och lagret bara 

växer och växer vilket innebär att den blir en flaskhals (se Figur 33). 
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Figur 33 Flaskhals 

Då varje maskingrupp tar emot artiklar från flera banor i ugnarna och nu dessutom pallvis 

innebär det att det blir nödvändigt att rigga oftare. Det är detta som gör att denna maskingrupp 

blir en flaskhals och inte hinner med. 

Denna flaskhals påverkar utfallet av genomloppstiden då denna räknas som ett genomsnitt av 

samtliga artiklars genomloppstid. Det blir helt enkelt opålitliga värden och har därför räknats 

bort. Det är även detta som är orsaken till den sänkta kapaciteten till omkring 80 % då en hel 

maskingrupps färdigproducerade artiklar inte tas med.  

Men genomloppstiden är ändå en indikation på vad den faktiska genomloppstiden skulle bli 

om man producerar per pall. 

Scenario 2: Raka flöden mot ugnar 

När vi simulerar de raka flöden där vi håller ihop ordern och sedan kör normal eller ”1-2-4-8” 

veckoplaneringen får vi inga radikala förbättringar, men ändå en sänkning av 

genomloppstiden och en ökning av kapaciteten. Detta på grund av att artiklarnas längsta tid i 

bearbetning står ugnen för, och i detta fall har det inte ändrats eller balanserats. Dessutom är 

ordernivåerna fortfarande samma då de i detta flöde fortfarande baseras på ordernivåerna v 19 

2012. 

Men när dessa raka flöden körs då satsstorleken är pall, sjunker genomloppstiden markant till 

omkring 4 dagar per pall. Även med ”Normal” veckoplanering ges det ut fler artiklar nästan 5 

% mer. Byter vi dessutom ut veckoplaneringen till ”1-2-4-8” höjer vi kapaciteten ytterligare 

med 7,4 % mer än vad som kommer ut idag. Då maskingrupperna är låsta till en bana på 

ugnen var så innebär detta dessutom en högre förutsägbarhet i vilka produkter som kommer 

ut, var, när och hur många. 

Scenario 3: Få kombinerade flöden mot ugnar. 

När nu även volymen till ugnarna har balanserats ut en del, sänks genomloppstiden till 5,92 

dagar (142,1 h) vilket innebär en sänkning på nästan 13 timmar från utgångsläget. Men 

kapaciteten är i stort sett densamma. Detta kan bero på att de ordernivåerna som används från 
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v 19 2012 inte fullt belägger produktionen, vilket innebär att det helt enkelt inte finns mer 

produkter att hämta ut, särskilt när simuleringen inväntar hela ordern innan den släpper ut den 

som färdig.  

När detta flöde bryts ner till pallstorlek blir det blir det både besparing i tid och även en ökad 

kapacitet. Varför den balanserade veckoplaneringen ger en högre kapacitet men längre 

genomloppstid kan bero på felbalansering vid skapandet av detta scenario. Men det visar ändå 

en indikation på förbättring. 

6.2.2 Produktionsoptimering 

Produktionslayout och produktionsfilosofi 

Idag är produktionen uppställd i flödesgrupper där mjukbearbetningen, ugnarna och 

hårdbearbetning fungerar som varsitt område i en funktionell verkstad. Men sedan inom 

områdena är varje maskingrupp eller bana på ugn som ett eget linjeflöde då de är 

suboptimerade. 

Då förhoppningen är att arbeta mot ett LEAN produktionssätt blir idealet att skapa helt raka 

linjeflöden från mjuk- till hårdbearbetningen, där varken ugnar eller någon annan faktor är 

begränsande. Men en sådan ändring från befintliga spagettiröran skulle kräva stora 

investeringar. Det kan innebära flera köp av nya maskiner för att göra maskingrupperna 

identiska och därmed flexibla, fysiska förflyttningar till ett rakt linjeflöde, möjligtvis en 

automatisering av hela kedjan av bearbetningar där man bygger ihop dessa med banor för att 

eliminera väntan, lager och transporter. Det skulle dessutom kräva mer standardisering av 

arbetet såsom riggar och kartläggningar av samtliga kompensationer som behövs för ugnarna. 

Detta är både kostsamt och tidskrävande  

Utfallet från simuleringen visar att även om raka flöden bör vara det långsiktiga målet så kan 

mindre steg tas i den riktningen och gradvis räta ut flödena utan att behöva göra allt på en 

gång. Om flöden som scenario 3 i experimenteringen kan skapas där man så mycket som 

möjligt tar hänsyn till den befintliga produktionen, kan det ge besparingar i tid och öka 

kapaciteten utan en alltför stor omställning av fabriken.  

Med hjälp av MRP har man idag tagit steget att bryta upp kundordern i veckovisa order, men 

nästa steg för en fortsatt utveckling inom detta är att även balansera ut veckoordern till en 

veckoplanering som ”1-2-4-8” som visades i Figur 27. Efter det kan ordern brytas upp 

ytterligare och balanseras inom veckan och med hänsyn till exempelvis beläggning på 

maskingrupp. Balanseringen av arbetsbördan på detta sätt faller dessutom in i LEAN-

konceptet. I samband med detta skulle ordern även kunna brytas upp i pallar men då behöver 

pallarna innehålla ett antal kuggar som är jämt delbart med antal kuggar som får plats i en 

bricka på ugnen. 

Experimenteringen visar att flaskhalsar kan uppstå när ordern delas upp i pallar, vilket innebär 

att TOC bör kontinuerligt tillämpas för att maximera utnyttjandet av de flaskhalsar som 

uppstår. I TOC jobbar man med att synliggöra och maximera utnyttjandet av flaskhalsar vilket 
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går hand i hand med LEAN-filosofin där man kontinuerligt ska jobba med att synliggöra och 

lyfta fram problem till ytan för att få en överskådlighet i processen. Så även om LEAN är mer 

omfattande än TOC stöder dessa två filosofier ändå varandra.  

Kundordern 

Att låta kundordern vara den som skapar ett sug i produktionen, är en viktig del av LEAN-

filosofin, vilket innebär att det i detta fall är viktigt att kugghjulsproduktionen tittar framåt i 

ledet och ser var kommer kundordern från. Det kan till och med räcka med att titta på 

monteringen, hur många kuggar som behövs för varje växellåda? Och försöka skapa ett 

logiskt samband mellan produktionen och behovet i monteringen.  

Personalen 

I dagens läge finns given koppling mellan bearbetningarna vilket gör att personalen jobbar 

som i ett litet företag innanför hela produktionen. Förutsättningarna för att skapa tydliga 

relationer bör möjliggöras mellan de olika bearbetningarna för att personalen tydligt ska se 

helheten och deras del i det. När personalen vet bättre vad det är de producerar mot skapas ett 

syfte och därmed motivation till arbetet. 

Registreringen av stopp och störningar är idag ett besvärande moment för personalen då de 

känner att de inte hinner registrera dessa under skiftets gång. Istället tar de exempelvis en 

halvtimme på slutet av dagen och endast registrerar större problem de haft under dagen. Detta 

behöver standardiseras så att det blir en naturlig del av det dagliga arbetet för att personalen 

ska förstå och se nyttan i det.  

Vidare kartläggning  

Innan produktionsoptimeringar helt kan genomföras bör en ytterligare kartläggning göras av 

sådant som idag inte är tydligt. Ugnarna exempelvis är ett sådant område som har flera 

begränsningar men som ingen har riktigt koll på.  
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7 Slutsatser   
I detta kapitel sammanfattas resultatet av hela projektet och en diskussion förs kring 

genomförandet och resultatet. 

7.1 Resultat 

Målen som sattes för detta examensarbete var fyra stycken. 

 Kartlägga produktionsflödet i 081:an för att ha ett tydligt utgångsläge.  

 Utveckla arbetsprocessen Scanias Simuleringsprocess. 

 Skapa en simuleringsmodell av produktionen i 081:an i ExtendSim8 som används för 

att simulera befintliga och framtida produktionsflöden. 

 Hitta förbättringsförslag till produktionen baserat på experiment med 

simuleringsmodellen.  

Samtliga mål i projektet nåddes, men nivån av simuleringen tillsammans med tiden utsatt för 

projektet blev en kritisk faktor för arbetet.   

7.1.1 Kartläggning av nuläget 

Kartläggningen gjordes i kapitel Se kap 4 Nulägesbeskrivning. 

7.1.2 Nya simuleringsprocessen 

Arbetsprocessen genomfördes och utvecklades genom att ändra plats på, lägga till och 

återupprepa steg. Dessutom gjordes beskrivningar på de ingående stegen. 

Se Bilaga I för fullständig genomgång av nya simuleringsprocessen. 

7.1.3 Simuleringsmodellen 

Simuleringsmodellen byggdes och trots förenklingar levde upp till sitt syfte, att ligga till 

grund för att hitta optimeringsförslag. 

Se Bilaga II Simuleringsmodellen för en fullständig bild och beskrivning av modellen. 

7.1.4 Produktionsoptimeringar 

Optimeringsförslag hittades genom att experimenteringen med simuleringsmodellen gav 

tydliga indikationer på vad som kan göras för att sänka genomloppstid och höja kapacitet.  

Att skapa en LEAN produktion kommer att kräva raka flöden, men då detta är en kostsam och 

tidskrävande process kan det göras i etapper. Genom att fortsätta jobba med både TOC och 

MRP är man på väg mot en mer LEAN produktion. Några möjliga steg att fortsätta med följer 

nedan: 

 Starta med att knyta några få maskingrupper till varje bana på ugn.  
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 Starta vid verklig kundorder exempelvis från montering så produktionen baseras på 

detta.  

 Balansera kundorder i veckor, dagar, mot maskinbeläggning etc. 

 Bryt kundordern i satser till exempelvis pallstorlek.  

 Balansera pallstorleken mot antal kugghjul per bricka i ugn. 

 Identifiera flaskhalsarna och jobba mot att maximera deras utnyttjande och så 

småningom eliminera dessa. 

 Standardisera mer av arbetet såsom riggar och registrering av stop och störningar för 

att förenkla och tydliggöra nyttan för personal. 

7.2 Diskussion 

Att simulera en hel fabrik på denna nivå som har gjorts i detta examensarbete på 10 veckor, är 

inte optimalt då tidsramen helt enkelt är för kort. Det blir nödvändigt att göra många 

förenklingar som grundar sig på saknad data som måste insamlas såväl som komplexitet i 

programmeringen som båda kräver mer tid för att genomföra för full tillfredsställelse. Dessa 

förenklingar innebär att simuleringen kommer längre ifrån verkligheten och tillförlitligheten 

av utfallet kan alltså bli sämre. Det bästa för en sådan här simulering är att bryta ner fabriken i 

delar så man simulerar varje del i exempelvis 10-veckorsperioder för att i slutet bygga ihop 

samtliga simuleringar till en hel fabrik. 

Då frågan från början var fokuserad på flödet av artiklarna i fabriken blir simuleringen trots 

samtliga förenklingar ändå relevant på det sätt att den ger tydliga indikationer av vad som 

händer när man ändrar rutten av artiklarna. På så vis uppfyllde simuleringen sitt syfte. Med 

mer tid hade det varit möjligt att göra en djupare kartläggning och simuleringen hade kunnat 

avanceras till en nivå som gör det möjligt att analysera annat än flödet, genomloppstiden och 

kapaciteten.  

Utvecklingen av arbetsprocessen var rätt självgående då den genomfördes steg för steg och 

automatiskt blev svagheter eller förbättringsmöjligheterna synliga. Men det gav en utmaning 

då den till en början var präglad av att experimentet som genomfördes var just på fabriksnivå, 

särskilt då detta aldrig testats förr på Scania. Men efter diskussioner och analyser av vilken 

typ av simuleringar som görs på Scania nådde den en mer generell nivå.  

Idag har redan små försök gjorts direkt i produktionen för att skapa förbättringar, men nu 

finns det möjlighet att använda simuleringsmodellen som skapades i detta projektarbete innan 

man fysiskt börja göra ändringar och förflyttningar i produktionen. Från utfallet av de tre 

scenarion som kördes i simuleringen finns det redan indikationer på vilka förändringar som 

skulle kunna ge en lägre genomloppstid och större kapacitet som presenterades i 

resultatkapitlet. 
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Nya Simuleringsprocessen 
En manual kring arbetsprocessen av simuleringar. 
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Innehåll 
Till grund för detta dokument finns Scanias Simuleringsprocess som används som 

arbetsmetod vid simulering av en process eller ett flöde. Denna arbetsmetod har analyserats 

och utvecklats. Det nya förslaget på simuleringsprocessen presenteras här visuellt i ett 

flödesschema och sedan beskrivs samtliga steg i detalj. 
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1 Definiera problemet 

Starta med att definiera ett problem som behöver lösas, där simulering kan vara ett alternativ.  

Svara på frågorna: 

 Vad är problemet idag?  

 Vad vill vi att simuleringen ska visa?  

Sätt systemgränser och nivå (maskin nivå, cellnivå  etc) 

Definiera även vilka nyckeltal ex. kapacitet, genomloppstid, ledtider, väntetider, bufferstorlek etc ska 

mätas. 

2 Är Extend rätt verktyg? 

Bestäm om ExtendSim och simulering är rätt verktyg för det definierade problemet.  

 

Om följande 10 påståenden stämmer in på projektet, skall INTE en simulering genomföras. 

1. Om problemet kan lösas med vanligt sunt förnuft. 

2. Om problemet kan lösas analytiskt, där man exempelvis kan räkna ut det för hand. 

3. Om direkta experimenteringar i fysiska flödet är billigare än att bekosta en simulering. 

4. Om kostnaden för simuleringen blir dyrare än förväntade besparingar. 

5. Om det inte finns resurser. 

6. Om det inte finns tid. 

7. Om det inte finns underlag i form av rätt data tillgängligt. 

8. Om förmågan och möjligheten att verifiera modellen inte finns. 

9. Om man har oresonliga krav och förväntningar på simuleringen. 

10. Om systemet är för komplext och går inte att definiera eller få grepp om. 

 

3 Försöksplaneri

ng 

Skapa en försöksplanering 

över vad som ska testas i 

modellen. Detta kan ge 

ledning till hur modellen ska 

byggas. 

 

4 Designa Modell 

Skissa första grovskissen 

och planera vilka blocks 

som ska användas i 

simuleringen.  

Tänk bara på huvudflödet.  

 

 

5 Ut och Titta 

Samla information om flödet 

där flödet finns! Ut och titta 

i processen! Intervjua och 

observera! 
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6 Bygg grundmodell 

Denna ska vara av huvudflödet, exempelvis 

utan störningar, stopp och riggar, bara se till att 

grundtrukturen finns. Rätt processer på rätt 

plats, i rätt ordning och sammankopplade på 

rätt sätt. 

7 Datainsamling 

Datainsamling skall ske parallellt med 

modellbygget, allteftersom behovet för olika 

data uppstår. 

8 Verifiera 

Testa grundmodellen och se till att den fungerar.  Om den gör det gå vidare till nästa steg Avancera 

modellen (kap 9).  

Annars tillbaks till ritbordet, (kap 4) Designa modellen! 

9 Avancera modellen 

Nu är det dags att exempelvis lägg in riggar, 

stopp och störningar etc. Avancera modellen 

till den nivån som passar problemställningen.  

Var försiktig för att inte överkomplicera den. 

 Detta får gå hand i hand med fortsatt 

datainsamling, där modellen kontinuerligt steg 

för steg blir mer komplex och börjar likna 

verkligheten alltmer. 

10 Mer Datainsamling 

Datainsamling fortsätter ske parallellt med 

modellbygget, allteftersom behovet för olika 

data uppstår. 

 

 

 

 

 

11 Verifiera 

Verifiera nu steg för steg. Varje gång en ny funktion läggs till eller utvecklas, testa modellen.  

Upprepa de tidigare två stegen (kap 9 och 10) och denna (kap 11) tills modellen nått önskad nivå och 

fungerar som den ska.  

Om inget mer avancemang krävs gå vidare till nästa steg Validera (kap 12).  
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12 Validera 

Jämför hur modellen funkar mot verkligheten 

genom att nu grundligt gå igenom modellen 

block för block. Verifiera att inga logiska 

problem uppstått i programmeringen av 

modellen. 

 

13 Dokumentera - 

Valideringsschema 

Skapa ett valideringsschema, där ni från 

vänster till höger kan checka av att varje 

moment fungerar som verkligheten. 

Detta blir en bra grund senare när analysen ska 

göras och när en modellbeskrivning skall 

skrivas. 

Så här kan det se ut: 

 

 

 

Första Utfallet: Simuleringsmodellen 

Här trillar första utfallet ut ur arbetsprocessen, nämligen en färdig simulering. 
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14 Experimentering 

Grattis! Du har nu en fungerande modell! Dags 

att experimentera! 

Nu kan försöksplaneringen tas fram igen och 

utvecklas om det behövs. Bygg upp ett antal 

scenarion du vill testa och analysera. Kör 

modellen upprepade gånger, så många gånger 

som krävs för att ha tillräckligt med data för att 

behandla statistiskt och dra slutsatser från. 

15 Dokumentera – Resultat 

Kontinuerligt dokumentera resultat från 

experimenteringen. 

 

 

 

 

16 Analysera/ Dra 

slutsatser 

Analysera och dra slutsatser av 

experimenteringen. 

17 Dokumentera - Analys 

Dokumentera analysen och slutsatser.  

 

Andra Utfallet: Optimeringsförslag 

Här trillar andra utfallet ut ur arbetsprocessen, optimeringsförslagen till 

processen/produktionen/flödet. 

18 Sammanställ 
Sammanställ all dokumentation från samtliga delar av arbetsprocessen till en rapport. Beskrivningar 

av uppbyggnaden, experimenteringen och analysen skall finnas med. 

Skriv dessutom en separat manual kring simuleringen för efteranvändare, till detta kan 

valideringsschemat användas som bas. 

 

Tredje utfallet: Rapport 

Här kommer tredje och sista utfallet ut ur arbetsprocessen, en rapport som sammanställer allt arbete. 

 

 





 Bilaga II 

 

 

 

 

Simuleringsmodellen 

Av kugghjulsproduktion i Södertälje vid Östra 

Växellådan (hus 081) 

 

Skrivet av  Chaza Nahra





 Bilaga II 

Contents 
Innehåll ....................................................................................................................................... 1 

Figur 1 Översiktsbild .................................................................................................................. 3 

Figur 2 Maskingrupp på mjukbearbetning ................................................................................. 4 

Figur 3 Ugn ................................................................................................................................ 5 

Tabell 1 Lista av block och funktioner som byggts upp i simuleringen. ................................... 6 

Förenklingar som gjorts: ............................................................................................................ 7 

 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BHX2AHJS/Prelrapport%20%20120608.doc#_Toc326919470
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BHX2AHJS/Prelrapport%20%20120608.doc#_Toc326919471
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BHX2AHJS/Prelrapport%20%20120608.doc#_Toc326919472




 Bilaga II 

1 

 

Innehåll 
Detta dokument syftar till att beskriva uppbyggnaden av simuleringsmodellen av 

kugghjulsproduktion i Södertälje vid Östra Växellådan (hus 081).  Här finner ni bilder på 

simuleringen, en tabell som beskriver huvudfunktioner och block, samt en lista av 

förenklingar som gjorts i jämförelse med verkliga produktionsflödet. För verkliga modellen i 

ExtendSim 8 kontakta Pär Mårtensson, TDL, Scania. 
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Figur 1. Översiktsbild 
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Figur 2. Maskingrupp på mjukbearbetning 
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Figur 3 Ugn 
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Tabell 1. Lista av block och funktioner som byggts upp i 

simuleringen. 

Block/ 

funktion VAD Noteringar 
Create Skapar artiklar in i 

simuleringen. 

Createn är bruten i 3 för att simulera produktionen 1ggr i veckan, 1 ggr 

varannan vecka och 1ggr mer sällan etc. Hämtar samtliga attribut från en 

databas som innehåller artikelnummer, cykeltider, vilka maskingrupper, 

vilken bana på ugn, riggtider, etc 

Simulation 

Variable 

Sätter ett klockslag Produkterna får ett klockslag kopplat till sig när de går in i simuleringen 

och första maskingruppen. 

Batch kopplar ihop artiklar till 

en sats. 

Samtliga Batcher tar satsstorleken från kolumnen PALLst i databasen, 

tänk på detta när satsstorleken ändras. OBS! Vid Ugnarna batchas 

artiklarna efter kolumnen art/bricka  

Shift sätter 3-shift eller 5-

shift. 

Hittade riktiga shiftschema, men då detta var komplext körs 110 h 

(Mjuk- och Hårdbearbetning) resp 168 h (Ugnar).  

Unbatch bryter upp satserna till 

enskilda artiklar 

Unbatchningsvärdet beror av om batchningen innan gjordes till ugn eller 

till pall. 

Queue Buffert eller mellanlager dessa finns lite utspridda överallt, men viktigast är de precis innan 

bearbetningarna, då dessa är kopplade till olika plotter. 

Plotter visar lagernivåer kopplade till Queue innan samtliga MGR och banor, visar tydligt om en 

flaskhals uppstår. 

Rigg gör omställningar  Används i samtliga MGR i MjukB och HårdB. Get-blocket ger utslag 

när artikeln på väg in har ett annat artikelnummer än föregående. Detta 

hämtar en riggtid från databas som sätts in i första Activityblocket som 

vanligtvis har delay-tiden 0.  

Activity bearbetning Andra activityblocket i samtliga MGR på MjukB och HårdB står för 

ordinarie bearbetning av artikeln och hämtar CT från databas, fast 

identifieras av ingående artikel. 

Del i Ugn förtvätt, ugn, anlöpning 

etc 

Två activity block i taget byggs ihop i en preemt. Ena tar in taktiden för 

banan och den andra genom Math-blocket multiplicerar taktiden med 

antal platser på banan. Samtliga block hämtar information från databaser 

History Avläsning Avläser det man programerar den att avläsa, exempelvis tid, 

artikelnummer, vilken bearbetning den ska till etc. 

Select 

Item In 

slår samman flödet Samlar produkter som kommer från flera maskiner till ett enda flöde 

Select 

Item out 

delar upp flödet  skickar ut produkterna till olika maskingrupper baserat på attribut som 

hämtas och dirigeras till en utgång på blocket. 

Exit Släpper ut färdiga 

produkter 

I simuleringen används flera Exit för att kunna styra vilka produkter 

som går ut vart. Vill man exempelvis läsa ut hur många produkter som 

går ut från varje produktfamilj så låter man Select Item Out blocket 

innan att hämta attributet produktfamilj och sedan skicka ut produkten 

till en specifik utgång. 
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Förenklingar som gjorts: 

- Maskingrupper simuleras på cellnivå och CT används från flaskhals i resp 

maskingrupp. 

- Buffertar släpper ut efter först in först ut, inte ett schema. 

- Till ugnarna batchas produkterna enligt brickstorlek men brickmaterialet är inte 

inprogrammerat som en begränsning då det krävs mer kartläggning. 

- Endast en bana används för varje produkt trots att vissa produkter har möjligheten (har 

kompensationer kartlagda) att gå till två olika banor. 

- Ugn 9 förenklas till att simulera bara en av tre banor då de 46 artiklar som behandlats 

endast använder en av banorna på denna ugn. 

- Både orderstorlekarna och pallstorleken jämnas ut till tal som är jämt delbara med 

brickstorleken. Detta för att batch-blocket i simuleringen ska släppa igenom hela 

orderna och inte hålla kvar några få enstaka artiklar till nästa gång samma artikel 

kommer in. I verkligheten gör man undantag där en bricka släpps igenom med 75 % 

fyllnad för att slippa slattar. 

- Riggtider för samtliga maskingrupper på både mjuk- och hårdbearbetningen är inte 

helt pålitliga då de baseras i ena fallet på längsta möjliga riggtid och andra fallet på ett 

schablontal.  
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