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Sammanfattning 

I det här arbetet har det logistiska flödet av färdiga produkter hos Scanias 
motorbearbetningsverkstad i Södertälje studerats. De tillverkar de flesta större artiklar som sedan 
monteras i Scanias motorer. Rapporten behandlar hur flödet är idag, hur det kan förbättras samt 
om ett systemstöd för spårbarhet bör användas. Studie av nuläget hos 
motorbearbetningsverkstaden, litteraturstudier och intervjuer har utförts för att samla in 
information som sedan använts för att ta fram ett förbättringsförslag för det logistiska flödet samt 
ett förbättringsförslag för spårbarhet med systemstöd.  
 
Flödet som ska användas vid hantering av färdiga produkter är FIFO(first in, first out). För att 
förbättra FIFO-flödet i motorbearbetningsverkstaden så har det tagits fram ett förslag på hur det 
bör gå till från motorblockslinan slutstation, samma förslag med få modifikationer går att 
använda för de övrig produktionslinornas slutstation. Förslaget innefattar användning av 
rullbanor vid produktionslinan och rullfacksställage eller satellitlagring i färdigvarulagret. Ett 
förslag har tagits fram för att förändra pallflaggorna som används för färdiga artiklar. De har 
idag olika utformning för varje artikel vilket försvårar hanteringen.  
 
För att ha spårbarhet i det logistiska flödet räcker inte FIFO utan ett systemstöd med 
kollihantering bör användas. Det finns ett system som kan hantera kollinummer på Scania och 
det är Simas. Ett systemstöd med kollihantering anses nödvändigt eftersom det underlättar vid 
hantering och spårning av pall. De viktigaste anledningarna för att ha ett spårbarhetssystem är 
möjligheten att garantera att rätt bitar spärras och kasseras vid behov. Spårbarhetssystemet 
minskar chansen att spärrade artiklar kommer fram till monteringslinan som är 
motorbearbetningens kund, eftersom stopp i monteringens produktion då kan undvikas. 
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Abstract 
In this thesis the logistic flow of the finished products in the Scanias engine workshop in 
Södertälje has been studied. They produce most of the major components in Scanias engines that 
the Scanias engine assembly later put together. The content in this report is about the current 
flow in the engine workshop and how it can be improved, the report also brings up if a 
computerized system for traceability is needed. The study on the current situation in the engine 
workshop has been done by collecting data from interviews and literature. This information has 
been used to create a improvement proposition for the logistic flow and the traceability system.  
 
The flow that is going to be used for the finished products is FIFO(first in, first out). Too 
improve the FIFO- flow in the engine workshop a proposition has been created for the engine 
block line end station. This proposition has been made so with few modifications it can be 
implemented if needed in the other production lines in the engine workshop. The proposition is 
made with roller conveyors at the production line, and flow racks or shuttle rack at the finished 
warehouse. A proposition for a new pallet label for the finished products has been created. Today 
they don’t have a standardised pallet label, and that makes it harder for operators to handle the 
labels. Scania has a system that can handle kolli numbers, this system is Simas. A system that 
supports kolli numbers is considered to be needed because it makes it easier to handle and trace 
pallets.  
 
The most important reasons to have a traceability system are to guarantee that the right goods get 
disposed of or blocked when needed. The traceability system will reduce the chance that faulty 
product gets delivered to the assembly line that is the customer to the engine workshop. This will 
reduce the amount of stop time for the assembly line. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Scanias motorbearbetningsverkstad tillverkar de flesta större komponenterna som ingår i 
motorer som används i Scanias lastbilar, bussar och marinmotorer. De tillverkar bland annat 
vevaxlar, kamaxlar, motorblock och cylinderhuvuden. Motorbearbetningen har idag ingen 
spårbarhet på färdiga artiklar mer än en märkning av pallar med artikelnummer som säger 
vilken typ av produkt som lagras där och datum då pallen blev paketerad, samt ID-märkning 
på respektive artikel i pallarna. Det finns ingen koppling mellan transportpallen och vilka 
artikelindivider som finns i respektive pall. Pallarna är i sig inte heller individmärkta. 

Pallarna placeras och transporteras i möjligaste mån i datumordning mellan 
bearbetningslinorna och monteringslinorna, som är placerade i en annan byggnad, men rutiner 
och system räcker idag inte till för att få detta att fungera tillräckligt bra för att hålla 
produktionsordningen FIFO(first in, first out) genom materialflödet. FIFO är 
produktionsordningen som Scania har bestämt ska användas inom deras materialflöden. 

1.2 Problemdefinition 
Bristen av en logistisk lösning för spårbarhet leder till problem i form av att man inte vet var 
detaljerna befinner sig. Om ett fel upptäcks så krävs det ett omfattande arbete att spåra artiklar 
som möjligen är drabbade av felet, vid allvarliga fel så kan hela partier behöva spärras för 
kontroll istället för endast de berörda artiklarna. Dagens kontroll över motorbearbetningens 
färdigvarulager är undermålig vilket leder till problem med felinventering och bristfällig 
kontroll över lagersaldon. 

Idag saknas det metoder som säkerhetsställer att FIFO följs mellan motorbearbetningen och 
motormonteringen. När FIFO inte följs så krävs det mer resurser och går åt onödig tid för att 
hitta partier med dåliga artiklar, då partierna har delats upp och befinner sig på olika platser i 
flödet mellan bearbetning och montering. 

Ett problem som finns med spårbarheten idag är att pallar inte registreras av 
logistikavdelningen vid motorbearbetningen. Eftersom det inte registreras vad som sker i 
lagren så får man gå efter tillverkningsdatum och hoppas på att FIFO har följts när produkter 
ska spåras. För att hitta alla de berörda produkterna så måste ett större parti gås igenom än om 
det funnits kontroll över när produkter lämnat produktionslinan. Att pallar inte registreras 
orsakar också problem med inventeringen. När det inte registreras vad som placeras i 
färdigvarulagret och vad som plockas ut så måste de som jobbar som planerare vid 
logistikhanteringen gå ut i lagren och inventera hur mycket som finns för tillfället. Det är även 
ett problem ifall monteringen gör ändringar i sin produktionsplan. Bearbetningen producerar 
mot en prognos på vad monteringen kommer att tillverka, den prognosen får de av 
information ur systemet Mona. Problemet som uppstår är att informationen tas från systemet 
Mona och sätts in i en Excel-fil endast, denna fil uppdateras en gång per dag och skickas i 
pappersform till motorbearbetningen via en fax, vilket betyder att bearbetningen kommer 
fortsätta producera mot den tänkta planen ifall monteringen inte ringer och berättar om 
förändringen. Vid tillfällena då de inte får uppdateringen förens dagen efter så finns det en 
risk att färdigvarulagret blir fullt. Om de fortfarande produceras artiklar av de som har fullt 
färdigvarulager så kommer pallar hamna i truckgångar vilket inte är bra ur säkerhetssynpunkt 
eller FIFO. 
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1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att analysera behovet av logistisk spårbarhet och FIFO i 
materialflödet mellan motorbearbetningen och monteringslinan, samt lämna ett 
förbättringsförslag till ett större pågående spårbarhetsprojekt inom Scanias 
motorverkstad. 

1.4 Mål 
Målen som examensarbetet ska uppnå: 

 Ta fram förslag på metoder för material- och lagerhantering som upprätthåller FIFO i 
materialflödet. 

 Ta fram förslag på hur spårbarheten i materialflödet bör se ut och vilket systemstöd 
som bör användas eller inhandlas för detta. 

1.5 Avgränsningar 
 Studien omfattar spårbarhet och produktionsordningen FIFO. 
 Arbetet behandlar spårbarheten för färdigbearbetade artiklar från slutet av 

motorbearbetningens linor tilldess att de är placerade i lastbilen som transporterar 
artiklarna till monteringen. 

 Endast godkända artiklar från bearbetningen som är klara att levereras till monteringen 
behandlas, de som kasseras spåras inte. 

 Fördelar/nackdelar utanför behoven för lösningsförslaget tas inte upp. 
 Endast ta fram FIFO-förslag för motorblockslinan. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som har använts under arbetet. 

2.1 Litteratur 
Litteraturen som har använts under arbetet har sökts upp via KTH:s bibliotek och de databaser 
som finns via KTH. Information om ställage och IT-system har även hämtats från tillverkares 
hemsidor. 

2.2 Nulägesstudie 
Nulägesstudien utfördes genom att studera flödet i verkstaden och genom intervjuer med 
personal från produktionslinorna, logistikavdelningen samt kvalitetsavdelningen. Intervjuerna 
med logistikavdelningen och kvalitetsavdelningen var strukturerade medan intervjuerna med 
personalen vid produktionslinorna var ostrukturerade. Flödet studerades genom att logistiks 
verkstadstekniker visade oss flödet från varje produktionslinas slutstation. Han förklarade hur 
produkter transporteras av logistik från linorna till produkternas olika färdigvarulager. Efter 
det förklarade operatörerna vid slutstationerna deras metod när de lastar produkter i pallar, om 
de har en standardiserad metod för att packetera pall, och vilka problem de har med logistik, 
till exempel att logistik inte kommer innan deras lager är fullt. Det har även betraktats en 
arbetscykel från att operatören börjar lasta pallen tilldess att den står i lagret vid linan och 
väntar på logistik, samt observerat layouten vid de olika slutstationerna. Det bestämdes att 
fokus för förbättringsförslaget ska vara motorblockslinan, eftersom den har sämst FIFO i 
dagsläget(Holmgren 2014). För att ta fram ett förslag utfördes en mer genomförlig analys av 
motorblocklinans slutstation. I denna analys studerades vad som händer när linans lagerplatser 
blir fulla, vad de har för arbetsmetod och hur logistik gör när de hämtar produkter. Layouten 
vid slutstationen och rörelsemönstret ritades upp för att ta fram ett förbättringsförslag för 
FIFO. Observationer av färdigvarulagret ledde till att flera problem identifierades. Problemen 
är bland annat att pallflaggor har olika information och position på pallar. Informationen och 
positionen skiljer mellan produkter och positionen skiljer även inom samma produkt.   

Utöver att studera hur arbetet går till hos motorbearbetningen så har 
transmissionsbearbetningen, chassimonteringen och motormonteringen besökts. Besöken 
handlade om hur de olika avdelningarna arbetar med FIFO och spårbarhet. Innan besöken 
togs ett frågeformulär fram. Dessutom så besöktes Scanias IT-avdelning, eftersom de kunde 
beskriva mer utförligt vad Scanias olika system kan användas för och hur de fungerar.  

2.3 FIFO 
FIFO-metoderna togs fram genom att nulägesstudien användes för att se hur hanteringen av 
motorblock kan ändras för att skapa ett bättre FIFO-flöde. De olika metoderna för hantering 
av färdigpackade pallar som används vid linorna hos motorverkstaden studerades och 
fördelar/nackdelar jämfördes. För att förbättra FIFO-flödet så studerades dessutom olika 
förvaringsmetoder. För att ta reda på vad för information en truckförare behöver läsa när de 
hämtar pallar från produktionslinorna så rådfrågades en verkstadstekniker och truckförare 
som jobbar med logistik på motorverkstaden. Förslaget för den nya pallflaggan togs fram 
genom att modifiera en av de nuvarande pallflaggorna. Med informationen från jämförelserna, 
litteraturstudien kring förvaringsmetoder och logistikarbetarna så togs FIFO förslag fram för 
en av linorna samt färdigvarulagret.  
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2.4 Systemval 
För att ta fram krav som systemet bör uppfylla så användes nulägesanalysen, litteratur om 
spårbarhet och systemuppbyggnad samt systemleverantörers hemsidor, till exempel Monitor.  
De externa och interna systemen jämfördes mot kraven. De interna system som kunde 
uppfylla de önskvärda funktionerna prioriterades eftersom det då inte behövs inköpas helt nya 
licenser och att det finns personal som kan systemet. Efter att ett system hade valts togs ett 
förslag fram för hur det ska användas och implementeras i produktionen. 

2.5 Intervjuer 
Frågeformuläret utformades för att ge en inblick i metoderna och systemen 
chassimonteringen, hyttmonteringen, motormonteringen samt transmissionsbearbetningen 
använder sig av. Det skulle även ge svar på om deras metoder och system kan användas för att 
lösa de problem som motorbearbetningen har. Dessa möten var uppbyggda så att först 
förklarades examensarbetets uppdrag och de problem som hade identifierats vid 
motorbearbetningen. Efter det så gick sektionen igenom hur de gör för att upprätthålla FIFO, 
och vad de har spårbarhet på samt hur spårbarheten fungerar, till exempel ett system som 
följer upp artikeln eller att komponenter länkas till chassinummer. Efter genomgången av 
deras metoder så togs de frågor som inte var besvarade från frågeformuläret upp.  
Utöver det har en intervju gjorts med Scanias IT-avdelning för att få en bättre förståelse av 
Scanias interna system. Frågeformuläret som användes vid mötet med IT var utformat för att 
ge en förklaring om hur deras system löser problemen som identifierats. Mötet med Scania IT 
var uppbyggt på samma sätt som mötet med de övriga avdelningarna men fokus låg på att få 
information om hur Simas fungerar och inte hur de arbetar. 

   



5 
 

3 Teori 
Detta kapitel behandlar teori om FIFO, spårbarhet, förvaringsmetoder och systemstöd. 

3.1 FIFO 
FIFO är en princip som används vid lagerhantering. FIFO går ut på att den första produkten 
som kommit in i lagret ska vara den första produkten som tas ut ur lagret. När ett rakt flöde 
genom verksamheten ska uppnås är FIFO-principen användbar. (Lumsden. 2012, s. 486) 
Med ett rakt flöde menas att flödet är bestämt på förhand (Lumsden. 2012, s. 598).  

3.1.1 Anledningar att använda FIFO 
Medeltiden som produkter ligger i lager är densamma vid FIFO som vid LIFO-principen (last 
in, first out), dock så minskas den maximala tiden som en produkt ligger i lager om FIFO-
principen tillämpas. Det motverkar problem med att kvalitén försämras hos produkterna som 
står länge i lagret. Ifall produkter förändras så finns det en risk att de som hamnat längst in i 
lagret blir föråldrade vid LIFO eftersom de som senast tillverkade hamnar längst ut i lagret. 
Dessutom är risken att något försvinner i lagret större när produkterna ligger i lagret 
längre.(Lumsden. 2012, s. 286-287) Om ett FIFO-flöde används hålls partier ihop vilket 
underlättar vid spårning av produkter. 

3.2 Spårbarhet 
Spårbarhet är förmågan att spåra en produkts väg genom de olika förädlingsprocesser och 
lager varan har varit i. Spårbarheten bör inte endast behandla var en produkt har befunnit sig, 
utan bör även registrera var den sökta produkten är för tillfället och var den kommer befinna 
sig i framtiden. Spårbarhet kan även behandla information om vad som har hänt/händer med 
produkten eller kommer att hända(SIK-dokument 161. 2002) 

Det finns olika nivåer av spårbarhet och metoder för att uppnå spårbarhet, det som är 
nödvändigt för att kunna spåra produkter är en metod att identifiera det som ska spåras, till 
exempel ett pallnummer(kolli-ID) eller individ märkning av enskilda artiklar. Denna 
märkning kan sedan hanteras med hjälp av bland annat loggböcker, system och kameror. 
Därmed går det att följa var den har varit och var den är just nu.(Boman, Gröndin, Palmdal. 
2014) 

Leverantörsspårbarhet, processpårbarhet och klientspårbarhet är vanliga sätt att dela upp 
spårbarheten av en produkt genom hela dess livslängd. Det finns ett flertal anledningar till att 
ha bra spårbarhet i sitt företag. De delas upp i två olika motiveringar interna och externa. 
(Nambiar. 2011, s. 874) 

 
Figur 1. Motivation för spårbarhet(Nambiar. 2011, s.874) 
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En av de externa anledningarna till att ha spårbarhet är att det är ett lagkrav för vissa 
produkter. En spårbarhet underlättar för kunder, ifall det är några problem så förenklas 
sökandet efter orsaken. Informationen om produktens tillverkning kan direkt länkas till 
produktindividens identifikation, då kan problemet följas upp och beslut om hur stora partier 
som måste kontrolleras blir säkrare eftersom det går att spåra händelser som berör 
tillverkningen. Vid ett sent identifierat fel i en tillverkningsprocess som leder till att produkter 
behöver återkallas är det en fördel att veta exakt vilka produkter som är berörda av problemet. 
Det kan även vara ett krav från kunden att ha spårbarhet(Nambiar. 2011, s. 874). 

Kostnadsreduktion är en av de interna anledningarna för att ha spårbarhet, att till exempel inte 
behöva leta efter var produkterna står eller undvika att produkter blir för gamla. En annan 
intern anledning är att spårbarhet kan ge en värdeökning för kunden. Kunden kan se mer 
exakt när deras produkt ska levereras, de kan få exakt information om var produkten befinner 
sig i produktionskedjan med mera. Det konkurransövertag som spårbarhet ger, kan ge en 
högre del marknadsandelar eftersom spårbarheten har potential att minska både det egna 
företagets kostnader och kundens(Nambiar. 2011, s. 874). En annan intern anledning är 
utvecklingen av både processer och produktion, till exempel man registrerar momentet som 
monteringslinan drar muttrar med. Med denna information så kan man jämföra om det finns 
ett samband mellan hårt dragna skruvar mot att de går av för tidigt i fält. Om detta stämmer så 
förstärks skruven eller så sänks momentet vid åtdragningen(Jonasson, Stille. 2014). 

Eftersom spårbarheten inte följer upp all information om produkten är det viktigt att inte 
glömma bort annan viktig information, informationen varierar beroende på typ av produkt och 
företag. Hur väl spårbarhetsinformationen fungerar med de kortsiktiga kontrollbesluten i ett 
företag beror på hur fort informationen samlas in, hur tillförlitlig informationen är och hur 
ofta informationen uppdateras. Information måste behandlas och hur fort informationen 
hanteras samt beslut tas påverkar vad informationen kan användas till. Alla systemets nivåer 
måste genomgå återkommande revisioner, för att se till att spårbarhetssystemet och dess 
metoder utvecklas i en riktning som gynnar företaget.(Cheng, Simmons. 1994, s. 5,12,13) 

3.2.1 Företagsnivåer 
Företag kan delas upp i flera sektioner, sektionerna har olika intressen av spårbarhet. 
Sektionerna överlappar varandra men de har olika mål och de agerar olika efter behov, även 
fast besluten de tar påverkar de andra sektionerna. Nedan visas vanliga sektioner i ett företag. 

 
Figur 2. Sektioner i ett företag(Cheng, Simmons. 1994, s.5) 
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De olika sektionerna använder sig av en rad olika tekniker för spårbarhet, sektionerna kan 
använda samma teknik men de lägger ofta olika vikt i dem och tittar på dem av olika 
anledningar. Bilden nedan visar vad de olika sektionerna fokuserar på och tidsintervaller för 
datainsamling.(Cheng, Simmons. 1994, s. 6, 12) 

 
Figur 3. Sektioners fokus(Cheng, Simmons. 1994, s.13) 

3.2.2 Operationsnivån 
Vid operationsnivån så inriktar de sig på nutidskontroll och aktiviteter som är ämnade för 
kortare perioder. Operationsnivån kräver den senaste informationen om 
produktionskapaciteten, då kan de göra beslut angående de mål som ska uppfyllas(Traceabilty 
in man s12-13). Operationsnivån får oftast sin information från verkstaden och processdata. 
Planering och design sätter upp målen för operationsnivån, detta gör så operationsnivån inte 
lägger uppmärksamheten på den externa påverkan. De flesta beslut görs utan att konsekvenser 
för de övriga delarna av systemet tas upp.(Cheng, Simmons. 1994, s. 13) 

3.2.3 Planering och designnivån 
Planering och designnivån intresserar sig av information som ger en korrekt 
produktionsplanering. Informationen ska underlätta vid till exempel implementeringen av nya 
produktdesigner. De spårar externa och interna förändringar som till exempel nya verktyg till 
maskinerna, andra process rutter och tillgängliga resurser. Denna information behöver inte 
samlas in lika ofta som informationen operationsnivån använder.(Cheng, Simmons. 1994, s. 
13) 

3.2.4 Strateginivån 
Strateginivån spårar information över hela företaget, detta för att ge möjlighet att se vilka 
konkurrensfördelar företaget kommer att ha gentemot konkurrenterna. Det är viktigt att 
planera långsiktigt i denna nivå, och ha koll på externa förändringar som kan leda till 
konkurrensfördelar eller nackdelar. Återkommande kontroller av företagets läge gentemot 
konkurrenterna och hur företaget ligger gentemot målen är viktiga delar att spåra för 
strategibesluten.(Cheng, Simmons. 1994, s. 13) 

3.2.5 Statusspårbarhet 
Statusspårbarhet är tillverkningssystemets förmåga att ge ny och felfri information i den 
miljön där de används, det är information som möjliggör uppföljning av nuläget i företaget. 
De olika sektionerna i företaget använder olika statusinformation. Operationsnivån spårar 
information som till exempel batchstorlekar, buffertnivåer, tiden då maskiner inte producerar 
med mera. Planering och designnivån spårar information om till exempel kasserade produkter, 
nivåer av spärrade produkter och produkter som måste omarbetas, produkter i arbete, 
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resursanvändning och produktionens nuvarande driftläge. Strateginivån är intresserad av det 
nuvarande läget för planering och design. De vill spåra hur eftertraktade företagets produkter 
är, bemanningens kunskap och hur den kan förbättras. De vill även spåra lag och 
kulturförändringar som påverkar produkternas säljbarhet.(Cheng, Simmons. 1994, s. 9-11, 15) 

3.2.6 Prestandaspårbarhet 
Prestandaspårbarhet är tillverkningssystemets information som kan jämföras med planer och 
historisk prestanda, till exempel företaget jämför kassaktionsnivåer mot förra året och ser ifall 
det tillverkas mer eller mindre kassaktioner. Det gör så att företaget kan följa upp trender.  
Operationsnivån spårar information som till exempel skillnaden mellan den verkliga 
tillverkningen mot den planerade, variansen av förädlingstider, hur mycket det tillverkas per 
anställd och tekniska förändringar som till exempel förbättringar. Planering och designnivån 
spårar information som till exempel kostnaden av den tillverkade artikeln, produktionens 
effektivitet och produktionstakten. Strateginivån gör uppföljningar av information som till 
exempel visar hur mycket pengar de tjänar på sin investering och företagets totala 
intäkter.(Cheng, Simmons. 1994, s. 10-11) 

3.2.7 Målspårning 
Målspårning är potentialen att ge nödvändig information om vad som behövs göras för att nå 
företagets mål, denna information hjälper företagen fatta bättre beslut. Med en bra spårbarhet 
av sina mål kan företaget minska sina kostnader och risktaganden i alla delar av 
produktionsflödet, till exempel så kan historik användas för att förutsäga framtida händelser, 
detta kallas beteenderesonemang. Uppföljning av mål är den andra aspekten av målspårning. 
Besluttagarna får med denna spårning information som underlättar vid beslutsfattanden, till 
exempel när de ska flytta, hur de ska flytta, vart de ska flytta. Operationsnivån spårar 
information som möjliggör förbättringar av till exempel flödet, produktkvalitén och 
minskning av inventarier. Planering och designnivån vill förbättra introduktioner av nya 
produkter. De spårar information som till exempel produktionsnivåer och hur ny teknologi 
kan användas. Strateginivån är intresserad av information som leder till att företaget kan 
expanderas och tjäna mer pengar.(Cheng, Simmons. 1994, s. 7, 10-12) 

3.3 Förvaringsmetoder 
De vanligaste metoderna som används vid lagerhantering är ställagelagring, djupstapling, 
fristapling, hyllfackslagring och specialkonstruktioner. Med ställage menas konstruktioner 
som oftast är byggda för att lagra pallar, lådor eller containrar.(Lumsden. 2012, s. 495) 
Förvaringsmetoderna som tas upp i kapitlet är konventionellt pallställage, smalgångslagring, 
djupstapling, automatlager, rullager och tätlagringssystem. 

3.3.1 Konventionellt pallställage 
Konventionella pallställaget är en förhållandevis låg investering och en flexibel lösning. 
Denna typ av lagring kräver dock många truckgångar vilka tar upp onödig golvyta, hur breda 
gångarna behöver vara beror på hur stor truck som ska användas. Detta leder till högre 
lokalkostnad jämfört med andra ställagetyper som kräver färre truckgångar. Med denna typ av 
ställage krävs det arbetsmetoder för att uppnå FIFO. Eftersom alla pallar som står i ställaget är 
lättåtkomliga. Denna lagringsmetod lämpar sig bäst när det är mindre volymer av varje 
produkttyp som ska lagras.(Lumsden. 2012, s. 496) 
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Figur 4. Konventionellt pallställage(EAB. 2014) 

3.3.2 Smalgångslagring 
Smalgångslagring är en metod som liknar det konventionella pallställaget men med smalare 
truckgångar som ger ett bättre utnyttjande av lagringsytan. Metoden kräver smalgångstruckar, 
som är konstruerade för att hantera de smalare gångarna. Detta är en vanlig metod för lagring 
på platser med höga kvadratmeter priser eller när lagervolymen är begränsad.(Jungheinrich. 
2011, s. 12) 

 

Figur 5. Smalgångslagring(Constructor. 2014) 

3.3.3 Djuplagring 
Djuplagring är en metod att förvara pallgods då pallarna placeras på golvet och staplas på 
varandra eller ställage. Med denna metod kan golvytan utnyttjas så länge som staplingen kan 
ske på ett säkert sätt, används ställage blir utnyttjandet av golvytan bra oavsett om pallen går 
att stapla på ett säkert sätt eftersom varje våning bara är en pall hög. Ifall det inte går att 
plocka ut pallar från bägge sidor blir det svårt att tillämpa FIFO med denna metod, det 
eftersom första pallen som ställs in i lagret hamnar längst in, används ett ställage tillämpas 
endast LIFO eftersom det inte går att tömma eller lasta in pallar i en rad som är högre upp i 
ställaget när det finns pall på våningen under. Används metoder som till exempel 
inkommande pallar lastas från ena sidan och utgående pallar hämtas från andra sidan så kan 
ett ej optimalt FIFO-flöde uppnås vid stapling på golvet. Det är vanligare att LIFO-principen 
används vid denna lagringsmetod eftersom en rad måste tömmas helt innan det går att lasta in 
nya pallar i den om ett FIFO-flöde ska uppnås. Det som kan vara ett problem med denna 
lagringsmetod är om produkter har begränsad hållbarhet. Djuplagring är framförallt 
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användbart för produkter med större lagringsvolymer eftersom det underlättar om en rad 
endast innehåller en typ av produkt. Dessutom så krävs det att den understa pallen kan bära 
vikten av alla produkter som är staplade ovanpå ifall stapling används.(Lumsden. 2012, s. 
498) 

 

Figur 6. Djupstapling(EAB. 2014) 

3.3.4 Automatlager 
Denna lagringstyp använder sig inte av människor för att transportera produkter in eller ut ur 
lagret. Skickandet av signaler till systemet kan ske antingen manuellt eller automatiskt. 
Automatlager lönar sig endast ifall det är en hög omsättning i lagret, detta på grund av den 
höga investeringskostnaden. Omsättning behöver oftast vara ungefär 100 pallar per timme. En 
stor fördel med automatlager är att personalbehovet för lagerhanteringen minskar.(Lumsden. 
2012, s.501-502) 
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Figur 7. Automatlager(Statsbygg. 2014) 

3.3.5 Satellitlagring 
Satellitlagring är ett ställage med en skyttelrobot. Roboten kan truckföraren flytta mellan 
facken. Truckföraren kör godset in i ställaget, roboten kör fram och hämtar godset och kör 
sedan det så långt in i ställaget som det finns plats. Lagringsmetoden är bra för känsligt gods 
som inte får kollidera, eftersom roboten alltid lämnar samma mellanrum mellan alla pallar. 
Metoden är lämplig för både FIFO och LIFO.(Constructor. 2011, Shuttle) 

 

Figur 8. Satellitlager(Constructor. 2014) 

3.3.6 Rullager 
Rullagret är en lämplig metod för lagring av produkter med hög omsättning, som använder sig 
av prioriteringsregeln FIFO. Ett vanligt användningsområde för rullager är som buffertlager 
inom tillverkningsindustrin.  Rullager fungerar genom att ställaget har en nedåtgående lutning 
och rullar som pallarna står på. När en pall ställs på rullarna så kommer gravitationen dra ner 
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den till andra sidan ställaget.(Constructor. 2011, Rullfack) 

 

Figur 9. Rullfacksställage(EAB. 2014) 

3.3.7 Tätlagringssystem  
Ställagesektionerna kan flyttas längs en räls i golvet, sektionerna förflyttas oftast med 
handkraft, elmotorer eller en truck. När en produkt eller pall ska hämtas ur ställaget så särar 
man ställaget för att öppna upp en gång. Denna lagringmetod ger en hög volymutnyttjning, 
dock så är ställagetformen dyr och gör så att man inte kan hämta från alla raderna 
samtidigt.(Lumsden. 2012, s.500) 

 

Figur 10. Tätlagringssystem(Constructor. 2014) 
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3.4 Identifieringssystem 
System som använder sig av streckkoder eller RFID kräver att både informationsläsare och 
bärare finns. Det är vanligt att en handdator eller scanner används för att läsa informationen. 
Informationsbäraren fästs oftast på objektet som ska identifieras. Informationsbäraren är ett 
chip vid RFID användning och en streckkod vid användning av ett streckkodssystem. 

3.4.1 RFID 
RFID är en förkortning av Radio frequency identification, det är en metod som använder sig 
av radiovågor för att automatiskt identifiera ett chip och läsa det. Chippet kallas för RFID-
tagg och har lagrats med information som läsaren läser av, detta chip fästs på produkten så 
den varan ska kunna identifieras. En RFID-läsare kan läsa av flera RFID-taggar samtidigt och 
den behöver inte vara i direktkontakt med RFID-taggarna, men det finns olika material som 
kan störa avläsningen till exempel vatten och metall. Det som skiljer olika taggar är storlek, 
pris, skyddshölje, minneskapacitet och räckvidd. Information som den läser är oftast ett 
produktnummer, som sedan används i en databas för att hämta mer information. Dock kan en 
RFID-tagg direkt laddas med information och ha sin databas i taggen och därmed behövs inte 
det bakomliggande systemet med informationen.  

Aktiva taggar har en räckvidd på cirka trettio meter eller mer, men kräver ett batteri som ger 
en begränsad livlängd. De passiva tagarna får sin energi från läsaren, detta gör så att de inte 
behöver ett batteri och får därmed en betydligt längre livslängd. De passiva taggarna är oftast 
mindre, billigare och lättare än de aktiva, men har bara en räckvidd mellan en halv till tio 
meter. De aktiva och semipassiva RFID-taggarna kostar mer eftersom de har mer hårdvara 
och brukar därmed användas för att märka dyrare produkter. Deras fördel är längre 
avläsningsavstånd och att avståndet kan förlängas genom att ha starkare eller fler batterier. 
(Jonsson, Mattsson. 2005, s. 486-487)  

3.4.2 Streckkod 
En streckkod är uppbyggd av en serie linjer i olika bredd och mellanrum. Det finns hundratals 
olika streckkodstyper och några vanliga är EAN och UPC, vilka ofta används vid märkning av 
konsumentartiklar. En streckkod är uppbyggd kring en streckkodssymbolik och den motsvarar 
alfanumeriska eller numeriska tecken. Det finns olika typer av streckkoder, bland annat 
endimensionella streckkoder som vanligtvis läses av med till exempel en manuell optisk 
scanner. Det finns också tvådimensionella streckkoder, de innehåller både vertikal och 
horisontell streckkod på samma yta. För att läsa av dem är det vanligt att fotografera 
streckkoden med en kamera, men en del av de tvådimensionella koderna kan läsas av med en 
optisk scanner. De tvådimensionella koderna kan innehålla betydligt mer information än de 
endimensionella. För att streckkoder ska kunna avläsas måste de sitta så det är fri sikt mellan 
läsaren och koden, men de behöver inte vara fysik kontakt mellan koden och läsaren i de 
flesta fall. (Jonsson, Mattsson. 2005, s. 484-486) 

Streckkodens storlek kan anpassas, desto större streckkoden är när den trycks desto säkrare är 
det att den kommer kunna läsas av. Vid längre avstånd måste streckkoden vara större för att 
kunna läsas av. Streckkoden kräver en ljusmarginal på bägge sidor om streckkoden för att 
undvika störningar vid scanning. Applikationsidentifierare används i vissa streckkodstyper 
och gör det möjligt att lagra olika typer av information i en och samma streckkod. 
Applikationsidentifieraren beskriver vilken typ av information som finns var i 
streckkoden.(GS1 Sweden. 2014, Applikationsidentifierare) 
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Figur 11. Applikationsidentifierare(GS1. 2014) 

Nedan är några standarder för streckkoder från standardiseringsorganisationen GS1.  

Både EAN-13 och EAN-8 byggs upp av streck samt mellanrum i fyra olika bredder, de kan 
avläsas i olika vinklar så länge som streckkoden trycks i full höjd. EAN-13 används för att 
märka förpackningar med ett artikelnummer. Behövs mer än ett artikelnummer finns andra 
streckkoder som är mer lämpliga. EAN-8 används för att märka små förpackningar med ett 
artikelnummer. Används i undantagsfall när det är begränsat utrymme på en förpackning eller 
liknande.(GS1 Sweden. 2014, EAN-13) 

 

Figur 12. EAN 13 till vänster och EAN 8 till höger(GS1. 2014) 

ITF-14 används för att märka förpackningar med artikelnummer. Fördelen mot EAN är att 
den är enklare att trycka och har en hög toleransnivå vilket gör så streckkoden går att använda 
på wellpapp. Byggs upp av streck och mellanrum i två olika storlekar. Runt sträckkoden finns 
en stöd ram som underlättar svårare tryck- och avläsningsförhållanden.(GS1 Sweden. 2014, 
ITF-14)  

 

Figur 13. ITF-14(GS1. 2014) 
 

GS1-128 kan innehålla mer information än tidigare nämnda streckkoder. Koden kan innehålla 
information som ger en möjlighet att spåra och följa gods, till exempel kan den innehålla 
batchnummer, individnummer och kollinummer. GS1-128 används för att märka bland annat 
förpackningar, logistiska enheter och pallar. GS1-128 innehåller dessutom 
applikationsidentifierare. Maximalt kan 48 tecken sparas i koden.(GS1 Sweden. 2014, GS-1-
128) 

 

Figur 14. GS1-128(GS1.2014) 
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Fördelen med GS1 DataMatrix streckkoden är att den är liten men kan ändå innehålla en stor 
mängd information och kan även etsas in i metall. Koden kan till exempel innehålla 
information som gör det möjligt att spåra produkter eller bevisa att de är äkta. Data matrix är 
en tvådimensionell streckkod och uppbyggd av små mörka och ljusa kvadrater i ett 
rektangulärt mönster. Koden kan innehålla upp till 2335 alfanumeriska tecken. Koden måste 
dock läsas av med en kamerabaserad läsutrustning.(GS1 Sweden. 2014, GS-1 DataMatrix)  

 

Figur 15. GS1 DataMatrix(GS1.2014)  

GS1 DataBar är en streckkod för att märka artiklar där utrymmet är begränsat. Koden kan 
innehålla information som gör det möjligt att spåra produkter och bevisa att de är äkta. Det 
finns sju varianter av GS1 Data Bar, de är anpassad för olika miljöer, typ av artiklar, vilken 
information koden ska innehålla och utrymme på artikeln. Koden är främst användbar för att 
märka förbrukningsvaror då den kan lagra till exempel datum, vikt och batchnummer.(GS1 
Sweden. 2014, GS-1 DataBar) 

 

Figur 16. GS1 DataBar Omnidirectional(GS1.2014) 

3.5 ERP system  
Affärssystem brukar även kallas för ERP-system. ERP är en förkortning av enterprise 
resource planning, och används som systemstöd för alla delar av företaget. Det finns olika 
varianter av ERP system men det är vanligt att de är så pass generella att de kan användas 
inom flera branscher, men det finns även varianter som är specialanpassade för en viss 
bransch. ERP systemet tillhandahåller och bearbetar information för att företaget ska kunna 
kontrollera sin verksamhet. Systemet är uppdelat i moduler, modulerna ingår i olika 
applikationsområden. Applikationsområdet kan till exempel vara ekonomi eller produktion.  
Applikationsområdena består av flera moduler. Det är vanligt att alla delar av systemet är 
sammankopplade i databasen för att varje funktion ska kunna få tag på all den information de 
behöver. Eftersom de är endast ett system som används så undviks problemet med att olika 
delar av företaget har olika användarlayouts vilket kan försvåra kommunikationen om flera 
typer av system används.  

Logistikverksamheten brukar vara uppdelad i en grunddatabas, transaktionsdatabas och en 
planeringsdatabas. Grunddatabasen innehåller information om produkterna som tillverkas, 
vad som ingår i produkten, hur deras struktur ser ut, hur de ska tillverkas, vad som går åt vid 
tillverkningen, vilka tillverknings- och distributionsresurser finns, vad för lagerplatser som 
finns och information om leverantörer samt kunder. I transaktionsdatabasen lagras 
informationen om alla transaktioner som sker inom företaget, det som då lagras kan till 
exempel vara uttag från lager eller när arbetet med en viss produkt blev klart. Denna 
information kan användas för att hålla koll på inventarier, hur mycket ledig kapacitet som 
finns och kan även sparas för att senare användas som underlag vid framtida planering av 
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verksamheten. Planeringsdatabasen används för att lagra prognoser, framtida 
resursanvändning och materialflöden.(Jonsson, Mattsson. 2005, s. 468-472) 
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4 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel beskriver nuläget vid motorbearbetningen, övriga avdelningar på Scania som 
har besökts, och hur systemet Simas fungerar och vad truckförare läser på den nuvarande 
pallflaggan. 

4.1 Motorbearbetningen 
Alla produktionslinor, förutom vevstake och cylinderhuvud, i motorbearbetningens verkstad 
har ett litet färdigvarulager bredvid produktionslinan. De är uppbyggda på olika sätt. 
Vevaxelproduktionen har en rad som de färdiga pallarna ställs i, den raden fylls på från ett 
håll av de som arbetar vid produktionslinan och logistik tömmer den från andra sidan. 
Logistik kan transportera en vevaxelpall åt gången. Kamaxelproduktionen har två rader som 
de staplar sina pallar i, raderna är två pallar djupa och två pallar höga. De som jobbar vid 
linan fyller raderna från ena hållet medan logistik hämtar från andra sidan. Logistik 
transporterar två pallar åt gången. Vevstakeproduktionen har en robot som lastar artiklar på en 
pall, den roboten kan bara lasta produkter på en plats så pallen måste bytas när den är full. 
Eftersom packningen av vevstakar är på andra sidan truckgången från färdigvarulagret så kör 
de som jobbar vid produktionslinan vevstakarna till färdigvarulager direkt de är paketerade i 
pallen. Cylinderhuvudproduktionen har också färdigvarulager bredvid sin paketering vilket 
innebär att de kör sina färdiga pallar till färdigvarulagret själva. Motorblocksproduktionen har 
fyra platser bredvid produktionslinan där de ställer pallar med färdiga motorblock. När 
logistik hämtar motorblocken staplar de två av pallarna på varandra och transporterar dem till 
färdigvarulagret. Det finns tre ytor som används som färdigvarulager, men metoden för att 
lasta in och plocka ur är densamma för alla ytor. Alla färdigvarulager är uppbyggda av rader 
där pallar staplas på varandra. Raderna fylls på från ena hållet och töms från det andra. 
Beroende på hur pallarna är utformade och hur mycket de väger när de är fullastade så staplas 
de olika högt. När pallarna staplas är det vanligt att den som är först producerade hamnar i 
botten av kolumnerna. När det sen kommer en beställning från monteringen så kör logistik det 
som monteringen behöver ut till en lastkaj. Från lastkajen lastas pallarna i en lastbil och 
transporteras därefter till monteringen. Lastbilen lastas av chauffören och den lastas alltid från 
hytten till bakdelen, och töms från bakdelen till hytten. 

För tillfället så finns det ingen artikelspårning på individnivå, men en projektgrupp inom 
motorbearbetningen håller på att införa matrismärkning av alla artiklar som tillverkas av 
motorbearbetningen. Det innebär att de kommer att kunna följa produkters väg genom 
bearbetningen. Dock så har de ingen individmärkning av pallar, vilket innebär att det inte 
finns något som kopplar samman artikelindivider med vilken pall de paketeras i. Det finns 
inte heller något som registrerar när en pall skickas från produktionslinan eller tas ut ur 
färdigvarulagret. Eftersom det inte finns något som registrerar när en pall lastas in i 
färdigvarulagret eller plockas ur så måste de som jobbar på logistik inventera hur mycket de 
har i lager varje morgon. Alla pallar som fylls med artiklar markeras med en pallflagga. Det är 
inte standardiserat vad för information som ska finnas på pallflaggan, vilket medför att de 
skiljer sig mellan de olika linorna. Alla pallflaggorna innehåller en streckkod men den 
används inte av motorbearbetningen. Om det är något fel på artiklar som producerats så de 
måste spärras för justering eller kontroll markeras det med en röd lapp på pallen. Det finns 
inte nog med plats ifall större partier av artiklar behöver spärras, vilket leder till att de blir 
placerade i truckgångar och liknande. Det registreras inte var pallarna med spärrade artiklar 
ställs eller hur många pallar det är. 
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4.2 Övriga avdelningar på Scania 
Transmissionsbearbetningen får batch-ID och chargenummer från sina leverantörer. 
Chargenumret beskriver hur materialet är uppbyggt och behövs när de ska härda produkter. 
De har inget system som de kan använda för att spåra artiklar eller pallar under produktion. 
När artiklar går igenom mjuka delen av bearbetningen(innan de har härdats) så märks de med 
datum, dock finns det inget som länkar en artikel till en viss växellåda eller axel. För att få till 
FIFO genom produktionen så markerar de pallarna som kommer från samma order med 
artikelnummer, ordernummer och vilken pall det är, till exempel om de ska göra tio pallar så 
är pall nummer fem markerad med 5/10. När de behöver spärra artiklar så kan de hamna långt 
efter övriga produkter från samma order, ibland någon månad efter. De har ingen prioritering i 
sitt färdigvarulager för produkter som varit spärrade, utan det tar alltid sju dagar från det att en 
pall kommer in i färdigvarulagret tilldess att den kommer ut. (Ivrell Hedensjö, Wikström. 
2014) 

Chassimonteringen kan med hjälp av systemet Mona assembly spåra komponenter. Med 
komponenter menas till exempel hytt, motor, axlar, växellåda. De kan även spåra en del 
sekvensmaterial. Med sekvensmaterial menas sådant som är anpassat för en viss individ. Allt 
de kan spåra har de sparat gentemot chassinumret som lastbilen har. Med systemet Simas kan 
de spåra när de har tagit emot batcher och hur många kollinummer batchen innehöll. De har 
FIFO i flödet från sitt förråd men likadana artiklar kan användas på olika stationer som 
förbrukar dem i olika takt. De har ingen individspårning av pallar och ifall de behövs bytas 
delar i lastbilar som redan passerat stationen där artikeln finns så hämtas de från stationen 
utan att någon registrering sker. (Björklund. 2014) 

Motormonteringen har spårbarhet på justeringar de utfört på motorerna, kan till exempel vara 
provkörningen av motorerna, och på en del komponenter. I motormonteringens fall så är 
komponenterna bland annat vevaxel och motorblock. De använder sig av ett system som heter 
Toolsnet och det håller koll på dragningar som har utförts under monteringen av motorn. De 
använder sig av Simas för att sköta leveranser från externa leverantörer. Ifall en motor 
behöver justeras efter monteringslinan så registreras det i ett Excel-ark. (Jonasson, Stille. 
2014) 

Hyttmonteringen använder sig av Simas. Informationen som de har om pallarna försvinner när 
de kommer till klippningen eller monteringslinan. De sekvensartiklar som är individmärkta 
går att spåra och de är bundna mot chassinumret som de kommer monteras på i senare steg. 
När de plockar ut artiklar ur sitt lager så följer de två metoder, antingen tas de som har lägst 
kollinummer eller de som har äldst datum, beroende på hur pallen är märkt. (Petersson. 2014) 

4.3 Simas 
Simas är ett system som används av flera delar av Scania i hela världen. Simas spårar pallar 
genom att ge dem ett kollinummer och ge alla lagerutrymmen namn, detta gör så Simas kan 
särskilja de olika lagerutrymmena och platserna i dem om platserna har numrerats. Med denna 
information så kan Simas säga vad som ska hämtas, var det står för tillfället och var det ska 
stå. Dock så varnar inte Simas om en pall har placerats fel, men det lagras i systemet var 
pallen är placerad. Det går då att se i Simas att en pall är felplacerad och var den står för 
tillfället. Det pågår ett projekt för att utveckla ett varningssystem som varnar truckföraren när 
ett kolli ställts på fel plats. Simas kan styra olika prioriteringsregler, till exempel FIFO, Simas 
kan även skapa olika nivåer av FIFO. Det kan vara att första pallen som är godkänd från 
produktionen ska till kund först, eller exempelvis att de första 30 pallarna som är godkända 
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ska levereras först men det spelar ingen roll om pall nummer 25 skickas före pall nummer 3. 
Det finns funktioner som gör att truckföraren inte behöver stiga ur trucken, detta kan till 
exempel uppnås med RFID eller streckkodsläsare vid standardiserade ställen på trucken och 
vid förvaringsutrymmena. I Simas så kan kollinummer spärras oavsett var de för tillfället 
befinner sig. Om till exempel pallar spärras under transport så kommer mottagarna se att de 
har blivit spärrade, och kan därmed köra dem direkt till kvalitetsavdelningen för utredning. De 
spärrade kollinumren kan inte beställas förens de är godkända. (Boman, Gröndin, Palmdal. 
2014) 

Simas genomgår ständigt uppdateringar för att förbättra och lägga till nya funktioner. Simas 
kan samarbeta med systemet Mona för att sköta beställningar. Mona används av monteringen 
för att hålla reda på vilka komponenter som ska ingå i en motor och när den ska tillverkas. 
Simas kan även hantera tillfälliga lagerutrymmen, vid överproduktion eller liknande problem 
som leder till att lager inte räcker till. Det går då att se vilka pallar som har blivit hämtade från 
produktionslinan men inte blivit inställda i lagret. (Boman, Gröndin, Palmdal. 2014) Simas 
används framför allt av operationsnivån och planerings och designnivån för dess funktioner 
för planering och realtidsdata. Simas kan även användas vid statusspårbarhet med sina 
funktioner för att hålla reda på nuläget. Simas kan bland annat spåra buffertnivåer, 
batchstorlekar och var ett kollinummer befinner sig. 

Simas har standardiserade layouts för olika användare, en operatör får en layout med mindre 
funktioner eftersom alla funktioner inte behövs för det arbetsområdet. Planerare, 
kvalitetsansvariga och andra arbetsroller som ska utföra mer komplicerade arbetsuppgifter i 
Simas får fler funktioner i sin layout vilket kräver mer kunskap för att använda programmet 
eftersom Simas gränssnitt är gammalt och i vissa fall är det svårt att förstå vad förkortningar 
står för. Information som ska lagras en längre tid skickar Simas till en databas som aldrig 
rensas, annars så kommer informationen att rensas automatiskt efter någon månad beroende 
på vad som är inställt. Simas sparar information som gör det möjligt att jämföra informationen 
med liknande historisk data. Simas är kapabelt att spåra information om produktionstakter och 
variation mellan produktion och planeringen, dessa funktioner gör så Simas kan användas för 
prestandaspårbarhet. Simas har förmågan att visa hur länge produkter lagerhålls eftersom det 
syns i systemet när en pall kommer in till eller lämnar lagret. Det kan användas som underlag 
vid till exempel minskning av inventarier, detta ger systemfunktioner som används vid 
målspårning. (Boman, Gröndin, Palmdal. 2014) 

4.3.1 Tidsstyrning utan läsare 
I Simas kan det ställas in vilken grad av spårbarhet som behövs, det lättare alternativet är att 
tids styra kollihanteringen och därmed få en styrning som är beroende av att människor gör 
rätt. Tidsstyrning fungerar genom att systemet teoretiskt flyttar pallarna i systemet efter 
tidsbestämmelser som är uträknade från det normala flödet för produkten. Om truckföraren 
kör en pall till fel plats så finns det inget som fysiskt registrerar var pallen är. Eftersom det 
inte finns någon fysisk registrering av pallar så kan systemet tro att pallar är flyttade fast det 
inte har flyttats än. Ett exempel på det som kan gå fel är att truckföraren tagit fel pall, men tror 
att det är rätt pall som har hämtats, vilket resulterar i att Simas registrerar att pallen som står 
kvar är förflyttad. (Boman, Gröndin, Palmdal. 2014) 

4.3.2 Styrning med läsare 
Ifall kollinumret lagras i till exempel en streckkod eller ett RFID chip så kan kollinumret 
spåras genom flödet. Med kollinummer så går det att i realtid läsa var pallen är placerad i de 
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olika lagren. Det är möjligt att göra det för hand med manuell rapportering in i Simas, men att 
ha läsare utplacerade så det kan ske automatiskt är fördelaktigt för det minskar mängden fel 
som kan uppstå. Med hjälp av informationen från läsningen eller inrapportering så får Simas 
information om vad som är i lagret. Med denna information så kan Simas veta exakt hur 
många lagerplatser som är lediga. Simas kan ge ett saldo av lagrade produkter och var de står. 
Om positioner för läsare standardiseras så är det möjligt att automatisk läsa när pallar plockas 
med truck och ställs i de utrymmen de ska förvaras i. (Boman, Gröndin, Palmdal. 2014) 

4.4 Nuvarande pallflagga 
Det som truckförare för närvarande läser på pallflaggor är vad för artikelnummer som pallen 
innehåller och vilket datum pallen lämnade produktionslinan(Shekmus. 2014). Bilden nedan 
visar den nuvarande pallflaggan för vevaxlar. Ett problemet med denna är att om 
pallnumrering ska införas så används oftast rutan under streckkoden idag och då kommer inte 
truckföraren enkelt kunna se all information direkt eftersom den är utspridd på olika delar av 
pallflaggan. 

 

Figur 17. Nuvarande pallflagga vevaxel(Scania.2014) 
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5 Analys 
Detta kapitel innehåller utförda analyser av problemen som finns vid motorbearbetningen, 
spårbarhet med olika metoder, förvaringsmetoder, pallflaggorna som används, krav för 
system, identifieringssystem, och vilka systemkrav som Simas uppfyller. 

5.1 Problemanalys 
Varje artikel som produceras har en egen variant av pallflagga. Några av artiklarna har endast 
artikelnummer och datum medan andra dessutom innehåller vem som godkänt produkterna 
och vilket pallnummer som pallen har tilldelats. De som har pallflaggan med minimal 
information försvårar för logistik att upprätthålla FIFO, speciellt när färdiga pallar hamnar i 
truckgången eller liknande. Då har de inte någon möjlighet att veta vilken pall som borde 
transporteras först. Det är inte endast då pallarna hamnar i truckgångar som pallnumret 
behövs, när de ska börja plocka pallar från en ny rad i färdigvarulagret så går de på datum för 
att se vilken rad som är äldst, men ifall två rader har samma datum längst fram så skulle en 
pallnumrering underlätta för att garantera FIFO-flödet.  

I färdigvarulagren så lagras pallar i rader på golvet. Ett problem som uppstår ifall en rad är 
påbörjad men inte tömd än och de andra raderna är fulla är att det händer att truckföraren 
puttar fram alla produkter i raden för att kunna fylla hela färdigvarulagret. När de då kommer 
till punkten då de ska byta till nästa rad ifall FIFO ska följas så är det enkelt att missa det, 
eftersom de följer principen att de tömmer en rad i taget. När de dessutom staplar i rader så 
hamnar produkten som är äldst längst ner i kolumnen, det gör så att FIFO på pallnivå är svårt 
att lösa. Det går att få till FIFO på kolumn nivå utan att det blir onödiga förflyttningar av 
pallar som redan står i färdigvarulagret. Ifall till exempel ett rullfacksställage skulle användas 
kombinerat med en tydlig pallflagga som visar vilken pall som är äldst så kan logistik enklare 
veta vilken pall de ska ta för att FIFO ska följas och den pall som är äldst kommer alltid att 
vara nästa som går att plocka ut.  

Varje produktionslina har en buffert, denna buffert ser olika ut för varje lina vilket betyder att 
logistik behöver följa olika metoder när de hämtar material. De olika buffertarna är olika bra 
ur FIFO-synpunkt. Metoden som används vid motorblockslinan är inte optimerad för att följa 
FIFO, den har fyra platser och pallflaggan som används har bara datum, artikel nummer och 
en streckkod. Det tar ungefär 40 minuter att fylla två pallar med block vilket innebär att 
logistik bör köra förbi var 40e minut men vid skiftbyten eller frukost/lunch raster så kan de 
dröja över en timme innan det kommer en truck. Då har motorblocklinan redan producerat fler 
motorblock än vad som får plats på de fyra pallplatserna som finns. Det som händer då är att 
personalen som jobbar vid slutkontrollen av motorblocken flyttar de färdiga pallarna och 
ställer dem i truckgången. Om en jämförelse görs med vevaxellinans buffert som består av en 
rad som de fyller från ena hållet och logistik tömmer från andra, så är det mycket enklare att 
få till ett FIFO-flöde. Då vet logistik att den pall som är ytterst är den senaste, enda problemet 
är att pallar måste flyttas fram när logistik har börjat plocka och det finns fler pallar i kö 
bakom. Ifall en standard införs på hur buffertlagren ska vara utformade skulle de kunna 
underlätta att få till ett FIFO-flöde på pallnivå.  

Byggnaden där de flesta artiklar har sitt färdigvarulager är gammal och har dessutom en 
källare under ytan där lagret är placerat. Det medför svårigheter för införing av till exempel 
rullbanor eller ställage på grund av viktproblem. Det har lett till att alla färdigvarulager endast 
är rader med produkter. Eftersom golvet inte klarar av mer vikt än det som står där idag så 
utnyttjas mycket mindre volym än vad som är möjligt ifall det går att fylla ända upp till taket. 
Dessutom så används vanliga EU-pallar när motorblocken ska transporteras. De har ingen 
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pallkrage eller liknande utan hålls ihop genom att ett band spänns åt runt motorblocken och 
pallen. Det händer att bandet går av när truckar lyfter pallarna. 

När en pall med artiklar ska spärras så finns det ingen bra uppföljning på vad som händer med 
artiklarna. De kommer hamna på sidan, förmodligen i en truckgång ifall ett större parti 
spärras. Det som orsakar problem då är att artiklarna inte registreras någonstans, vilket kan 
medföra att artiklar glöms bort. När de sedan hittas så har de hamnat långt efter övriga artiklar 
som producerades samtidigt och FIFO-flödet som spårbarhetsmetod medför att ett onödigt 
stort parti behövs gås igenom innan man har hittat de sista artiklarna som har varit spärrade. 
Ännu värre vore om artiklarna som spärrats av inte kontrolleras ifall man tror att alla artiklar 
som möjligtvis är drabbade har gåtts igenom. Ifall det finns en registrering av produkterna 
som har varit spärrade för kontroll eller justering kommer man slippa gå igenom onödig 
artiklar. Det eftersom de då går att spåra när tillverkades artiklarna som är berörda av 
avvikelsen och ifall en del av partiet har varit spärrat. När registreringen sker av spärrade 
artiklar bör den innehålla datum för när de sätts in i flödet igen.  

5.2 Spårbarhetanalys 
Anledningar till att ha spårbarhet i den logistiska delen av produktionskedjan är minimering 
av söktider ifall något problem upptäcks, kontroll över lagernivåer, se till att inget blir stående 
för länge, minska storleken på partier som behöver gås igenom vid fel och samla statistik över 
lagernivåer eller dylikt som sedan kan användas vid uppföljningar av till exempel mål som är 
satta i företaget.  

5.2.1 Spårbarhet med hjälp av FIFO 
Om de skulle ha ett perfekt FIFO-flöde så skulle de innebära att de visste exakt hur långt en 
pall har kommit genom att kolla upp när den tillverkades, men blir något felplacerat så 
kommer det inte gå att spåra. Problemet med att bara använda FIFO som spårningsmetod 
uppstår när produkter inte kan följa flödet av olika anledningar, till exempel de ska genomgå 
en mer utförlig mätning i mätrummet än vad som görs vid produktionslinan. Används bara 
FIFO när sådana händelser sker så kommer det vara väldigt svårt att spåra produkterna. De 
kommer innebära att produkter som inte följt det normala flödet kommer behövas sökas upp. 
Vid kvalitetsavvikelser så kan inte endast de berörda artiklarna gås igenom, utan för att vara 
säker på att alla artiklar som möjligtvis är påverkade av problemet har gåtts igenom så måste 
ett större parti undersökas. Därför bör FIFO-flödet kompletteras med en metod för hantering 
av produkter som inte följer det normala flödet om det ska användas som spårbarhetsmetod. 
Metoden kan vara till exempel en logglista i Excel där pallar registreras, det som behöver vara 
med då är när pallen har lämnat det normala flödet, hur många pallar det är och när de blev 
återinsatta i produktionsflödet. Ett FIFO-flöde kräver dock inte att någon information samlas 
in under flödet genom verkstaden. De behövs alltså ingen märkning med streckkoder eller 
RFID på pallarna. Det som behövs är möjligheten att läsa vilket datum pallen lämnat 
produktionslinan och vilket nummer pallen hade av de som tillverkades den dagen. Om FIFO 
används som spårbarhetsmetod så måste det kompletteras med en manuell insamling av 
information ifall de ska sparas data för att användas som statistiskt underlag vid 
uppföljningar. 

5.2.2 Spårbarhet med hjälp av IT-system 
Med ett IT-system kan nivån av styrning justeras. Det går till exempel att ha kollinumret för 
en pall kopplat till en plats i lagret. Det innebär att systemet kommer ha koll när en pall flyttas 
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och när den kommer fram till nästa position och kan då spåras utan att de behövs räknas från 
tillverkningsdatum som det blir med FIFO som spårbarhetsmetod. Om ett system införs kan 
det göras tillgängligt i hela motorverkstaden. De går att anpassa systemet efter vem som för 
tillfället är inloggad. För att ett IT-system ska fungera måste det ske någon typ av 
datainsamling, datainsamlingen sker vanligtvis med RFID eller streckkoder som oftast 
innehåller ett kollinummer(Boman, Gröndin, Palmdal. 2014). Ifall ett system som kan hantera 
kollinummer används kan det hålla reda på hur mycket som finns i lager och till vilket lager 
kollinumret har levererats till. Ett system kan även hålla koll på lagren hos monteringen för att 
veta hur deras lagernivåer är. Om artiklar spärras i ett system så har systemet funktioner som 
håller reda på artiklarna, kan även läggas in spärrar som att de inte kan beställas från 
kvalitetsavdelningen utan att de godkänt produkterna. Med ett system behöver inte de som 
arbetar på motorbearbetningen gör något för att datainsamlingen ska ske vid förflyttning ifall 
det placeras ut läsare vid alla platser där förflyttning av pallar sker. Pallar kommer då 
automatiskt att läsas av och registreras i systemet. Om de inte placeras ut så kommer 
truckföraren behöva manuellt läsa av informationen och skriva in den i systemet eller använda 
en handdator eller liknande för att läsa streckkoden/RFID chipet. Om det sätts in läsare i 
lagren vid produktionslinorna så kommer systemet kunna hålla koll på när det finns pallar att 
hämta för logistik och hur länge de kan producera innan lagret är fullt. Om det finns läsare i 
alla lager så kan pallar registreras när de lämnar lagret och när de kommit fram till nästa plats, 
och även skicka uppdateringar till materialplanerare om hur mycket artiklar som har tagits ut 
ur lagret och hur många som placerats in.  

5.2.3 Jämförelse spårbarhet med hjälp av FIFO mot IT-system 
Det som blir skillnaden med att använda IT-system mot att endast använda FIFO som 
spårbarhetsmetod är att informationen som samlas in för IT-systemet kan användas av olika 
nivåer i företaget. Det är då möjligt att till exempel samla in information om hur mycket 
produkter som skickats till en produktionslina och hur mycket som blir färdigbearbetat och 
därigenom kan en statistik föras över hur mycket som har kasserats. Informationen kan då till 
exempel användas av de som arbetar på strateginivån i företaget, då kan de se vilken del av 
tillverkningen som producerar med minst andel kassaktioner och använda deras metoder för 
att förbättra de övriga avdelningarna. Eller om design har ska ta fram en ny design så kan de 
se vilka av de tidigare producerade artiklarna som har genererat mest kassaktioner under 
tillverkningen. De kan då ta reda på vad som är skillnaden mot de övriga artiklarna och 
därmed undvika designer som är svåra för tillverkningen. För att få ut samma information från 
en metod som endast använder sig av FIFO för spårning så måste information registreras av 
en person. De måste då registrera information i någon typ av loggbok och sedan kan den 
informationen användas för att räkna ut olika statistik. Om insamlingen av information sker 
manuellt ökar dessutom risken för att något blir fel inskrivet, vilket leder till att informationen 
inte går att lita på, till exempel som det är med lagernivån i färdigvarulagret för tillfället. 

Om det endast finns ett system för spårning av artikelindivider så kommer det inte vara lika 
effektivt som om det kombineras med ett system som kan spåra kollinummer. Det eftersom ett 
system som spårar kollinummer kommer kunna spärra pallar innan de hamnar vid 
monteringslinan. Det är en fördel att slippa stoppa produktionen vid monteringen om 
artikelindivider som är spärrade kan lokaliseras redan vid logistiks hantering av pallar, istället 
för vid monteringslinans kontroll av individmärkningen, till exempel så kan artikelindivider 
spärras men det går inte att veta exakt vilka pallar de är i om endast FIFO har använts. Det går 
snabbare om en hel pall kan identifieras direkt, istället för att en individ i taget ska läsas av.  



24 
 

5.3 Förvaringsmetodjämförelse för FIFO-flöde 
För ett spårbarhetssystems skull fungerar alla förvaringsmetoder, det som behövs är 
möjligheten att sätta upp läsare för registrering av pallar som plockas ut och de som lastas in i 
lagret. Djupstapling är det som används idag och det ger problemet att den äldsta pallen är 
längst ned i varje kolumn vid de tillfällen då FIFO har följts från produktionslinan. Ifall de 
inte ska vara så med denna metod så måste pallarna staplas om vilket är ett slöseri eftersom 
det inte ökar värdet på produkten för kunden och ökar arbetsmängden för truckförarna. Det 
går att få till FIFO om de inte staplar produkterna men då kommer volymutnyttjandet att 
minska. Om de övriga raderna är fulla så måste truckförarna flytta fram alla pallar i raden som 
för tillfället är den som ska tömmas. Det innebär mer jobb för truckföraren och försvårar för 
truckföraren att veta när det är dags att börja på nästa rad om FIFO ska följas.  

Ett konventionellt ställage med fack som är en pall djupt kommer inte att ha plats för den 
mängd motorblock som produceras utan att lagret byggs ut, vilket skulle kräva att byggnaden 
byggs ut. Smalgångslagring skulle kräva att de skaffar nya truckar åt logistik. Det kräver 
dessutom truckgångar mellan ställagen som det inte finns plats för. Automatlager kan 
användas för att få till ett FIFO-flöde eftersom det håller koll på när det har ställt in en 
produkt i lagret och kan sedan veta vilken som är äldst. Dock så kräver ett automatlager en 
mycket större omsättning än vad det är från motorverkstaden för att det ska vara lönsamt. Tät 
lagringssystem kan fungera ur FIFO synpunkt men det kommer leda till problem med att man 
inte kommer kunna hämta eller lämna några produkter samtidigt. De kommer endast att 
fungera att ha en rad öppen i taget utan att göra färdigvarulagrets yta större. 

Satellitlagring kan användas för att FIFO ska kunna följas i färdigvarulagret. Roboten som 
fördelar ut produkter i ställaget kan skapa konstanta mellanrum mellan pallar och därmed 
förhindra kollisioner av produkter, roboten kan även jobba konstant med omfördelning i lagret 
så det fungerar som ett rullager. Ställaget får en lägre egenvikt gentemot rullager eftersom 
satellitlagret inte har rullar. Eftersom satellitlagringen inte är lika komplicerad som 
automatlager så blir priset lägre. Mängden robotar i lagret behöver optimeras efter behov. Om 
det finns för få robotar i ställaget kan det leda till att lagerhantering blir långsammare. 
Robotarna kan inte placera om pallarna i lagret och lämna/hämta gods samtidigt. (Görhed. 
2014) 

Rullager kan användas för ett FIFO-flöde i färdigvarulagret, det eftersom den äldsta pallen 
alltid är längst fram i raden, och så fort en pall hämtas ur lagret så kommer nästa att rulla fram 
utan att en truck behöver röra vid pallarna. Rullager fungerar eftersom utrymmet för det som 
produceras och behöver lagras kan vara detsamma som idag, med endast två truckgångar. För 
att använda metoden kommer det krävas att pallar inte staplas i rullbanorna, det innebär lite 
längre i och ur lastningstider i färdigvarulagret än metoden som används idag men bättre 
volymutnyttjning. Ett problem är dock EU-pallarna som motorblocken står på. Det finns en 
risk att bandet som används inte klarar av krafterna som uppstår när blocken ska stanna, 
eftersom logistik har idag problem med att banden går sönder.  

5.4 Analys av pallflaggor 
Pallflaggorna är idag olika på grund av olika avdelningars önskemål om informationen som 
de ska innehålla. De modeller som används har olika information, till exempel artikelnummer, 
antal artiklar, tillverkningsdatum, förråd, leverantör och mottagare, men den informationen är 
placerad på olika platser på olika pallflaggor. Det finns även två pallflaggor som anger 
klockslag och blocknummer. De har blocknummer och klockslag eftersom de tillverkar få 



25 
 

motorblock av den typen varje dag. Pallflaggan bör standardiseras för att underlätta 
logistikarbetet och förbättra spårbarheten. 

5.5 Systemkrav 
Kravspecifikationen är skapad för att kunna välja ett lämpligt spårbarhetssystem, som ska 
göra det enklare och säkrare för det logistiska flödet av gods genom motorbearbetningen.       

5.5.1 Allmänna Funktionskrav 
 Systemet ska vara tillgängligt inom hela motorverkstaden hela tiden(Bin. 2011, 
s. 10). 

 Systemet ska lagra information så länge som det är nödvändigt(Bin. 2011, s. 
10). 

 Om fel information har lagts in i systemet så ska det vara möjligt att korrigera 
felet. 

 Standardiserad datalayout för systemets användare(Bin. 2011, s. 9). 

 Man ska inte behöva vänta på programmet, till exempel truckförarens arbete ska 
inte ta längre tid för att systemet behöver läsa av kollinummer på pallen. 

 Det ska vara enkelt att göra säkerhetskopieringar av informationen(Bin. 2011, s. 
10). 

 Systemet måste vara stabilt(Bin. 2011, s. 10). 

 Det ska gå att begränsa åtkomst till olika delar av programmet, och få olika 
användarlayouter som optimeras för varje roll(Bin. 2011, s. 11). 

 Systemet ska kunna använda sig av både streckkoder och RFID som 
datainsamlingsmetoder. 

 Programmet ska genomgå återkommande revisioner och ständigt förbättras. 

 Interna Scania system ska prioriteras, om det finns system som kan sköta 
spårning på ett önskvärt sätt. 

5.5.2 Ur planeringssynpunkt 
 Systemet ska övervaka åtgången av produkter, det ska kunna se lager hos kund 
och hur många order som är uppfyllda(Ottosson, 2014). 

 Systemet ska ge en överblick av PIA och lagernivåer(Ottosson, 2014). 

 Systemet ska ha en orderlista för planerare, så de kan se åtgång vid 
motormonteringen och deras lagernivå i realtid(Ottosson, 2014).   

5.5.3 För att säkerhetsställa kvalité 
 I systemet ska man kunna se hur många produkter som är spärrade och var de 
står. 

 Kvalitetsavdelningen ska kunna spärra/kassera pallar i systemet när som 
helst(Holmgren, 2014). 

 Systemet ska varna eller visa att en pall är spärrad. 
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5.5.4 För operativ drift 
 Systemet ska ha en orderlista. I orderlistan ska man lätt kunna identifiera vilken 
produkt och hur många pallar som ska hämtas. 

 Systemet ska hjälpa truckföraren att se hur många pallar som ska hämtas per 
vända och visa körvägar för den kortaste sträckan. 

 Godkänd produkt, ska vara enkelt och visuellt att se om pallen är godkänd, till 
exempel en grön ruta visar truckföraren/lastbilsföraren att pallen är godkänd för att 
levereras till kund(motormontering). 

 Positionering av pall, för nyare förare kan det komma upp en karta som visar var 
han ska ställa/hämta pallar(detta kan vara utanför systemet, kan till exempel vara en 
pdf-fil), för de mer erfarna förarna visas endast en lista som säger var pallen ska stå. 

 Positionering av pall, systemet ska alltid kunna registrera var pallar står och var 
de ska stå. 

 Systemet ska varna när truckföraren är på väg att hämta fel pall. 

 Systemet ska varna när truckföraren på väg att lämna pallen i fel ställage och om 
pallen har blivit felställd. 

5.6 Analys identifieringssystem 
För att samla in data om förflyttningen av pall så bör läsare placeras ut så insamlingen kan ske 
automatiskt. Fördelen med att ha automatisk datainsamling är att inget missas för att till 
exempel operatörerna är trötta och att det minskar ner mängden jobb som truckförare måste 
utföra och minskar antalet gånger de behöver lämna trucken. 

5.6.1 Streckkoder 
Problem som finns med streckkoder är att de skrivs ut på ett vanligt papper. Streckkoden 
kommer förmodligen hamna på pallflaggan, men det skulle vara möjligt att ha streckkoden på 
skyddsplasten som används för vissa artiklar. Det som har varit problemet med pallflaggan på 
motorbearbetningen är att pallflaggan inte har en standardiserad position och utformning. Det 
resulterar i att pallflaggan lossnar eller går sönder när logistik hanterar pallarna.  

För att kunna ha automatisk avläsning av streckkoder måste pallflaggans position bestämmas. 
Ifall det görs så är det möjligt att ha streckkodsläsare monterade på ställage, truckar och 
dylikt. Informationen som streckkoden kommer behöva innehålla för att kunna användas vid 
spårning av pallar är kollinummer och artikelnummer. För att lagra den informationen räcker 
en endimensionell streckkod men en tvådimensionell streckkod kan lika gärna användas. En 
endimensionell streckkod som kan användas för att klara av den uppgiften är GS1-128 och en 
tvådimensionell streckkod som kan användas är GS1 DataMatrix. GS1-128 kan lagra 48 
tecken och ett artikelnummer på motorbearbetningen är endast sju siffror långt vilket då 
innebär att det finns mer än tillräckligt med tecken kvar åt kollinumret. Fördelen med att 
använda en endimensionell streckkod blir att den inte behöver läsas med en kamerautrustning, 
och nackdelen blir att streckkoden blir större. Fördelen med tvådimensionell är att 
streckkoden skulle kunna göras mindre, och därmed går det att ha flera streckkoder på en 
pallflagga för att öka chansen att det alltid ska finnas en streckkod som fungerar. 
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5.6.2 RFID 
RFID kan placeras var som helst på pallen så länge som det inte hamnar i radioskugga i 
förhållande till all utrustning som ska läsa av chippet. Problemet med det är att alla produkter 
är tillverkade av metall och dessutom är en del av pallarna gjorda av metall. Ett chip har 
längre livslängd än vad pallflaggor eller liknande lösningar har vilket gör att de går att 
använda för fler transporter än en. När EU-pallar har använts av monteringen skickas de till 
en anläggning i Hovsjö där de monterar ner pallarna, och sedan skickas de till olika 
avdelningar på Scania eller externt(Ivrell Hedensjö, Wikström. 2014). Stålpallarna skickas 
tillbaka till motorbearbetningen. Det som kommer krävas där är extra hantering av pallarna, 
åtminstone så länge som det inte är standard med RFID-chip på alla pallar som Scania 
använder. Om RFID-chip används kommer de behöva vara läs- och skrivbara ifall Simas ska 
kunna ge pallen ett kollinummer. När pallar ska läsas av vid transporter kan läsarnas räckvidd 
anpassas. I ställage kan läsaren ha kortare räckvidd än de som används på truckar eftersom 
pallarna inte staplas i ställage. De som sitter på truckarna kan ibland behöva läsa två pallar på 
en gång, de kommer då behöva längre räckvidd för sina läsare. Alla RFID-chip som är läs- 
och skrivbara kan lagra tillräckligt med information för att pallarna som används ska kunna 
spåras.  

5.6.3 Jämförelse streckkod mot RFID 
Datainsamlingen som behövs för att kunna spåra var pallar tar vägen går att lösa med bägge 
metoderna. En fördel som streckkoder har emot RFID är att bearbetningen redan använder 
pallflaggor som har streckkoder, streckkoden kan då modifieras för att innehålla information 
om vilken pallindivid det är. Pallflaggan har dessutom en del information tryckt, som 
artikelnummer, tillverkningsdatum och dylikt som direkt kan avläsas när det behövs till 
skillnad mot ett RFID-chip som kräver en läsare för att få reda på informationen. Streckkoder 
innebär mer jobb för operatören än vad de skulle behöva utföra ifall RFID används, det 
eftersom de måste skriva ut pallflaggan och sedan fästa den på varje pall de tillverkar. 
Används däremot RFID så kommer operatören inte behöva fästa en ny bricka på varje pall 
ifall ett bra återanvändningssystem används. Det enda som kommer behöva göras är att 
systemet ändrar informationen som finns i chippet. Om det ska finnas visuellt tillgänglig 
information om vad som är i pallen vid RFID användning kommer det kräva att en pallflagga 
används ändå. En fördel för RFID mot streckkoder är placeringen av chippet, chippet behöver 
inte sitta synligt som streckkoden behöver göra, signalen mellan chippet och läsaren kan dock 
störas av till exempel metall vilket måste tas i beaktning vid val av position. Eftersom chippet 
inte behöver placeras synligt går det att placera mer skyddat än en streckkod. Om streckkoden 
blir smutsig försvåras eller hindras läsningen av streckkoden. Vid RFID-läsning kan flera chip 
läsas av samtidigt.  

5.7 Systemkraven Simas uppfyller 
Simas är ett logistiksystem som kan uppfylla de flesta av kraven som ställs. Systemet har 
problem med användarvänligheten för de som använder mer avancerade funktioner, till 
exempel delarna som har med planering och logistiks styrning att göra. Detta problem kräver 
upplärning om vad förkortningar betyder och var menyer är. 

Simas har möjligheten att hålla koll på hur många produkter som är i arbete, dock så är det 
inte vanligt att den Simas-funktionen används. Simas har lyftplanering och ruttplanering, det 
innebär att Simas vet hur många pallar som bör transporteras åt gången. Dock kan 
ruttplaneringen inte visa exakt hur en truckförare bör köra utan endast visa vilken riktning 
som en truckförare bör köra för optimering av plockning i lager. I dagens läge så kan inte 
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Simas varna om fel pall är på väg att hämtas. Denna funktion är under utveckling och detta 
problem kan minimeras genom att utbilda truckförarna i hur viktigt det är att rätt pallar 
hämtas samt ge dem tiden att ordentligt läsa var de ska hämta pallen. Simas kan inte varna om 
en pall placeras på fel plats eller varna att den är på väg att placeras fel. Denna funktion är 
också under utveckling. Det Simas kan göra med hjälp av streckkodsläsning eller RFID är att 
veta att ett kollinummer har lämnat platsen och var den lämnas om lagringsplatserna är 
utrustade med läsare. Därför bör det finnas läsare vid varje lagerplats.(Boman, Gröndin, 
Palmdal, 2014) 
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6 Resultat 
För att förbättra spårbarhetsnivån hos Scanias motorbearbetningsverkstad så bör ett system 
med kollihantering införas, det system som vi rekommenderar är Simas på grund av dess 
förmåga att uppfylla de satta kraven. Utöver det så bör även metoderna för att uppnå ett 
FIFO-flöde förbättras. Nedan följer de två förslagen som tagits fram. Första förslaget är för 
hur FIFO-flödet kan förbättras och det andra för hur systemet Simas kan användas för att 
förbättra spårbarheten. 

6.1 FIFO förbättring från motorblockbearbetningen till 
lastbilen 

 

Figur 18. Dagens layout sista stationen motorblockslinan 

Det utförs en slutkontroll av motorblocken vid den blå rektangeln. Motorblocken placeras 
därefter på pallar, pallplatserna är de som är markerade med 1-4 i bilden. Röda området 
används för motorblock som är spärrade av olika anledningar. Gula området används för 
motorblock som ska kontrolleras en extra gång. Gröna området representerar ställaget med 
mellanlägg, plastskydd och pallflaggor. 

6.1.1 Införa en rullbana 
Genom att byta till en rullbana där det idag staplas färdiga block på pall, så kan man spara in 
på mängden en operatör behöver gå när han staplar block, detta sparar tid. Arbetsstationen 
kommer ha en standardiserad arbetsinstruktion där alla ska arbeta efter samma metod. 
Eftersom rullbanan endast har en lastplats för motorblock så kommer operatören ej behöva 
tänka på vilken metod som är bäst att lasta med, till exempel om de alltid ska börja med att 
fylla den första pallen. Banan ska ha stopp för att säkerhetsställa placeringen av pallen på 
banan och motorblocken på pallen. Med stoppen så kommer operatören veta automatisk när 
pallen är i rätt position, och när det första motorblocket står på rätt position på pallen. När 
pallen är fullastad släpps stoppet och pallen rullar ned för banan. Truckförarna kommer inte 
behöva köra över en gångbana för att hämta de färdiga pallarna, detta ger ökad säkerhet. 
Truckföraren behöver ej läsa pallnummer för att veta vilken som är den äldsta pallen, utan kan 
bara ta pallen som är längst ut i rullbanan, detta leder till FIFO från produktionen. 
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Figur 19. Layout med rullbana 

Pallarna kommer att roteras 90 grader jämfört med den nuvarande layouten. Detta gör så att 
utrymme sparas på bredden. Tomma pallar positioneras framför rullbanan. Ställaget med 
plastskydd och pallflaggor placeras bakom kontrollstationen. Det minskar mängden en 
operatör måste röra sig för att fästa pallflaggor och plastskydd på pallar. Platsen för 
motorblocken som inte är godkända eller behöver kontrolleras igen har flyttats till platsen som 
ställaget med pallflaggor, plastskydd och mellanlägg stod på. Operatören kommer ta ett block 
från slutkontrollen, med motorblocket i lyftanordningen så går man till framdelen av 
rullbanan och ställer det på pallen. Stoppen för pall och motorblock kommer fungera så att när 
operatören har lastat färdigt så ska han enkelt kunna trycka på en pedal eller liknande lösning 
för att pallen ska gå vidare på rullbanan. 

6.1.2 FIFO i färdigvarulagret 

 

Figur 20. Färdigvarulager motorblock 

Det finns flera anledningar till att förbättra metoderna för FIFO i färdigvarulagret. En 
kortsiktig lösning för att förbättra FIFO direkt är att ändra pallflaggan. Om den modifieras så 
den innehåller pallnummer och inte endast datum så kan de som kör truckarna ha möjligheten 
att veta vilken rad som de ska plocka ur ifall två rader har samma datum. För att få till ett 
FIFO-flöde kan olika metoder tillämpas. De metoderna beror på vad för typ av 
förvaringsmetod som ska användas. Utifrån ställage jämförelsen anses rullfackslager vara den 
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bästa metoden ifall en ändring sker så att motorblocken inte står på EU-pallar under 
transporterna, till exempel kan de stå i en stålpall som de gör vid motorbearbetningen Scania 
har i Brasilien. Det eftersom metoden har bra utnyttjande av lagervolymen och metoderna för 
att få till FIFO på pallnivå kräver mindre arbete än vad som krävs idag.  

Om ett rullfackställage införs kommer lagermiljön bli säkrare än vad den är idag. Idag finns 
det risk att pallar rasar eftersom de bara staplas på varandra och blocken dessutom sticker ut 
lite på sidorna av pallen. Om till exempel en truckförare skulle råka svänga in i raden med 
motorblock så finns det inget som hindrar den från att välta förutom vikten av motorblocken 
och två plastband. Dessutom så kommer det inte kräva lika mycket noggrannhet vid inlastning 
i lagret eftersom truckföraren kommer lasta in motorblocken i ett fack istället för att se till att 
de fyra pallarna som staplas på varandra inte hamnar snett. När en rad töms mellan två fulla 
rader kan inte truckföraren se vad som händer runt om. Den som kör trucken kan inte se ifall 
det är någon bakom pallarna eller bakom raden bredvid. Det försvårar också när föraren ska 
backa ut från raden, för föraren kan inte ha uppsikt över andra truckar som kan komma 
åkandes innan han är vid den sista kolumnen som är lägre än de övriga.  

 

 

Figur 21. Flöde med rullfackställage(Warehouse1.2014) 

Ställage användning innebär att pallar lastas in från ena sidan och plockas ut från den andra. 
Då kommer truckförare inte behöva putta fram pallar, som de gör idag, för att lagerutrymmen 
ska utnyttjas helt. Den äldsta pallen i varje fack kommer alltid att hamna längst fram så det 
blir enkelt för truckförare att plocka ut den äldsta pallen först. Eftersom truckarna inte 
kommer behöva köra in mellan ställage sektioner så kommer problemet med att de inte går att 
se mellan raderna att försvinna.  

Satellitlagring bör användas ifall banden som spänner fast motorblocken inte förstärks eller 
pallarna som används inte byts ut till stålpall. Eftersom det är en robot som används i 
ställaget, så kan det programmeras hur fort den ska röra sig och bromsa in. Det gör så att 
belastningarna som banden utsätts för kan minskas/ökas efter behov. Då utsätts bandet inte för 
någon extra påfrestning, vilket innebär att risken för olyckor minskar. Satellitlagring ger 
samma fördelar för säkerheten som nämndes ovan. En nackdel för satellitlagring är 
förändringar av lageromsättningshastigheten, detta eftersom antalet robotar är optimerat för 
ett flöde.   

6.1.3 FIFO till lastbilen 
Om ett rullfacksställage eller satellitlagring införs i färdigvarulagret så kan dagens metod 
användas för att lasta lastbilen. Det eftersom metoden de använder när lastbilen lastas 
uppfyller FIFO. Rullfacken kommer se till att logistik tar ut den äldsta pallen först och om de 
placerar pallarna så att den pall som lastbilschauffören tar sist är den äldsta pallen så är FIFO-
flödet till lastbilen uppnått. Det eftersom lastbilen alltid lastas från hytten mot bakdelen och 
sedan töms från bakdelen mot hytten.  
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6.1.4 Ny pallflagga 
Den omgjorda pallflaggan är gjord med tanke på vad truckförare ska läsa för att ha lättare att 
uppnå FIFO. Pallflaggorna bör även ha ett standardiserat utseende så alla avdelningar har 
samma layout på flaggorna. Ingen information har tagits bort för den används i hantering 
utanför bearbetningen, och kan även läsas av de olika avdelningarna när de behöver hitta 
pallarna. Fälten som har haft mycket större rutor än informationen i dem har minskats för att 
göra tillverkningsdatum och pallnummer större. Det som står i de tre översta rutorna är det 
som truckföraren kommer behöva läsa när pallen ska transporteras. En till förändring till 
pallflaggan är att de ska ha en färg för varje dag i veckan, det för att underlätta identifieringen 
av vilken rad som det ska plockas ifrån i färdigvarulagret. Det kommer även att underlätta när 
pallar har flyttats fram i rader. Då har raden blandade pallar från olika dagar och truckföraren 
ser på ett enkelt sätt när det är dags att byta rad för att FIFO ska upprätthållas. 

 

Figur 22. Förslag ny pallflagga 

6.2 Användningsförslag med Simas 
Datorsystemet Simas ska länkas med motormonteringens Mona system för att hjälpa 
planeringen se åtgången av produkter, och se hur det går för motormonteringen, till exempel 
om de har stopp, om det går sakta i produktionen för dem eller om andra problem har uppstått. 
Genom Mona så kan motormonteringen direkt beställa produkter från motorbearbetningens 
lager, som behandlas av Simas, därigenom kan Simas automatisk uppdatera saldon och visa 
vilka pallar som ska köras till monteringen. Används Simas och Mona för att sköta 
beställningarna så kommer inte Excel-filen som idag används för att sköta beställningar att 
behövas. Dessutom kommer inte inventeringskontrollerna behövas i motorbearbetningens 
färdigvarulager varje morgon.  

Individmärkningen av artiklar från produktionen ska länkas till Simas kollinummer, för att 
individer ska kunna spåras till pallen de ligger i. Dock så kan inte Simas länka vilka individer 
det är som placeras i pallen utan det måste databasen som sköter individerna lagra. Tanken 
blir då att man först kollar vilka individer som är påverkade av problemet, och ser då 
samtidigt i artikelindividdatabasen vilka kollinummer pallarna de är placerade i har. Efter det 
används Simas för att spåra vart pallarna är för tillfället. Alla pallar ska märkas med RFID 
eller streckkoder för att pallens position ska kunna spåras i processen, RFID-taggen eller 
streckoden ska sitta på standardiserade ställen på pallarna. De lagrar då informationen om 
pallen som läses av vid varje position som pallen kommer att lagras vid. På så sätt kommer 
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Simas veta var pallarna är hela tiden. Alla truckar ska ha läsare, skärm och en dator för att 
kunna läsa vilka pallar som ska hämtas och vart de ska köras. Informationen som truckföraren 
får på skärmen kommer tala om ifall det är rätt pall som truckföraren har plockat, visa vilken 
plats pallen ska köras till, och om pallen är godkänd. 

Alla ställage och lagringsplatser, även de platser där flera pallar är staplade på varandra, ska 
namnges och markeras. Dessa platser ska utrustas med läsare så de kan automatisk registrera 
när en pall har levererats till eller lämnar positionen. Om platsen som pallen lagras på är en 
bana, exempelvis ett rullfack så ska Simas veta hur långt in pallen är i banan genom att 
använda sig av läsare där pallar placeras in och plockas ut. Då kan Simas ha koll på hur 
många pallar som finns och veta hur många pallar som är före den sökta pallen. I längden ska 
motorbearbetningen vänjas med att köra utan pallflaggor, de ska läsa information om pallen 
med handdatorer eller surfplattor istället för att läsa på en pallflagga. Då kan de spara pengar 
och miljö genom att inte behöva skriva ut papper. De sparar även in på arbetsmoment som att 
sätta upp pallflaggor. För att det ska fungera krävs det att RFID används för att märka pallar.  

Det ska finnas kvalitetszoner som pallar kan placeras vid. Om en pall är spärrad i Simas så 
kan den inte beställas förens den blivit godkänd av kvalitetspersonalen. Om det upptäcks att 
det varit problem med till exempel material eller en maskin så kan pallarna som har artiklarna 
som är berörda av problemet spärras i Simas och då kommer det synas att produkterna är 
spärrade när de ska hämtas. 
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7 Slutsats och rekommendationer 
Ett av projektets mål var att ta fram förslag på lager och metoder som kan stödja FIFO i flödet 
av färdiga produkter. Det förslag som har tagits fram för produktionslinorna är att de ska 
använda sig av rullbanor för att säkerhetsställa FIFO. Detta kräver investering i rullbanor och 
en del tid för att optimera lösningen vid varje lina. Förbättringsförslaget som rekommenderas 
vid färdigvarulagret är rullfacksställage eller satellitställage. Det rekommenderas två 
förvaringsmetoder eftersom de anses likgiltiga för FIFO. Förvaringsmetoderna har olika 
fördelar och beroende på produkters behov bör antingen rullfackställage eller satellitställage 
användas. Lösningarna kommer att behöva optimeras för varje produkt. Rullfacksställage 
kräver en ny design av träpallarna. Satellitlager hinner inte med om 
lageromsättningshastigheterna ökar och robotarna utnyttjas sämre om den sjunker. Metoderna 
som de lastar lastbilen med kommer att räcka till om motorbearbetningen kan få FIFO ut ur 
färdigvarulagret. 

Det andra målet med rapporten var att ta fram förslag på hur spårbarheten i materialflöde bör 
se ut och vilket systemstöd som bör användas eller inhandlas för detta. För att förbättra 
spårbarheten bör motorbearbetningen ha ett system för kollihantering. Det system som 
rekommenderas för kollihantering är Simas, det negativa med Simas är att systemet är 
komplicerat att lära sig. Systemstöd bör användas eftersom pallar kan spåras via datorer och 
direkt i realtid. Pallar kan spärras när som helst, och det kräver inte att man söker upp pallen i 
lagret. Pallens position i lager påverkar inte förmågan att spärra dem.  

7.1 Diskussion 
Förslagen som är framtagna är skapade så produktionslinorna får anpassa och förbättra dem 
efter sina behov. FIFO förslaget är framtaget för att kunna uppnå ett bättre FIFO vid 
slutstationen vid motorblockslinan. Metoderna och idén som är använda för att skapa FIFO 
förbättringarna kan appliceras vid andra produktionsliner. 

Simas är ett äldre System och detta leder till frågor om hur länge till det ska användas av 
Scania. I och med informationen som vi har fått är att systemet har en avvecklingstid på cirka 
fem år efter beslut om avveckling har tagits, detta beslut har ej ännu tagits. Med denna 
information så bör man ta i akt att det bör göras en djupare studie av hur länge Simas kommer 
finnas kvar och användas av Scania.  

Man bör ta i akt att spårbarhetsinformation kan användas för att till exempel se trender i 
företaget. Informationen som samlas in i de olika system för spårbarhet kan utnyttjas för att 
visa både potential till förbättring och där det borde förbättras. Motorbearbetningen borde 
skapa sina spårbarhetssystem för att övervaka viktig data som kan användas vid förbättringar 
och övervakning av nuläget. 

7.2 Fortsatt arbete 
För att kunna rekommendera vilken typ av datainsamlingsmetod som bör användas anser vi 
att det bör utföras tester. Vi tänker då att de ska jämföras olika varianter av streckkoder, RFID 
chip, och RFID utan att ha pallflaggor. För det finns flera varianter som kan fungera, och de 
har olika fördelar. Om till exempel en DataMatrix streckkod används så går det att ha den på 
flera positioner på pappret för dess storlek är mindre än de övriga streckkoderna. Därmed 
minska risken att koden inte går att läsa av till exempel för att pappret har blivit skrynkligt. 
Eller om RFID utan pallflaggor används bör det testas hur det fungerar vid spårning av pallar 
och hur omständigt det är att ta reda på vilken pall det är ifall den har blivit placerad på fel 
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position. Om RFID ska användas så bör det arrangeras ett system för återanvändning av RFID 
taggarna, för i dagsläget så får inte motorbearbetningen tillbaka alla pallar från 
motormonteringen. Det finns olika varianter av RFID taggar, de borde testas för att se vilka 
som är mest kostnadseffektiva och om de kan läsas av utan problem. Simas funktionerna som 
har tagit fram är de vi har hunnit förstå, och har fått hjälp att lyfta fram. Om Simas ska 
användas så börs en djupare studie av systemet i sig göras för att lyfta fram alla dess 
funktioner som kan vara till användning för motorbearbetningen. 

7.3 Kritisk granskning av det egna arbetet 
Nivån av spårbarhet som Scanias motorbearbetning behöver har varit svår att ta fram på grund 
av att den är byggd på analyser av nuläget och litteratur. 

Det finns flera system som skulle fungera för spårbarheten som vi anser är nödvändig, hade vi 
haft mer tid kunde så skulle vi ha kunnat utföra en djupare jämförelse av de system som finns 
på marknaden idag. Systemvalet blev väldigt påverkat av kravet om att system som redan 
används av Scania ska prioriteras. 

Vi har inte har inte kunnat studera satellitlagring i verkligheten, fakta har baserats på 
information från samtal med ställage tillverkare och deras kataloger. 
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