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Sammanfattning 
I detta examensarbete behandlas flöden av material hos Scania CV AB i Oskarshamn, där 
Scanias lastbilshytter tillverkas. I Oskarshamn finns flera verkstäder där hytter byggs upp 
stegvis, den sista verkstaden är en monteringsverkstad. I monteringsverkstaden sker all 
produktion på taktade monteringslinor vilka försörjs med material. Detta examensarbete 
innefattar enbart arbetet i monteringsverkstaden. I arbetet behandlas flödet av boxar, vilket är 
lådor som används som lastbärare i produktionen, från att materialet kommit in i monterings-
verkstaden tills det står vid monteringslinan.  

Scania har som mål att säkra en högre produktionstakt inom de närmaste åren. Logistik-
utvecklingsavdelningen på Scania i Oskarshamn tror dock inte att dagens arbetssätt klarar denna 
kapacitetsökning. Denna studies syfte är därför att skapa en beräkningsmodell som kan användas 
för att utvärdera hur boxflöden ska hanteras i framtiden hos Scania i Oskarshamn.  

Beräkningsmodellen skapades utifrån de idéer som Scania Oskarshamn hade för hur boxflödet i 
framtiden skulle kunna behandlas. I modellen kunde idéerna ställas mot varandra och på så sätt 
utvärderas. Utvärderingen sker efter hur mycket aktivitetstid och fabriksyta som de olika idéerna 
kräver samt att kostnader för alternativen presenteras. Modellen gjordes i Microsoft Excel 
eftersom det är ett program som Scania Oskarshamn använder sig mycket av. 

Förändringsidéer som Scania Oskarshamn har är att boxarna ska kategoriseras efter 
förbrukningsfrekvens, boxens frekvens beror på hur frekvent artikeln i boxen är och hur många 
artiklar som finns i boxen. Frekvensen som boxen har kommer att påverka vilket sätt den 
kommer att hanteras på. Detta ska leda till att boxarna hanteras på ett så effektivt sätt som 
möjligt.  

Informationen som behövdes till modellen har samlats in genom intervjuer med anställda på 
Scania Oskarshamn och genom den databas med information som fanns. Resultatet av studien är 
en beräkningsmodell som Scania Oskarshamn kan använda som verktyg för att se hur tider och 
kostnader varierar när hanteringssätt och produktionsvolym förändras. 

 





 

 
 

Abstract 
This master thesis evaluates the material flow at Scania CV AB in Oskarshamn, where truck cabs 
are produced. In Oskarshamn, the truck cabs are built gradually in factory workshops, where the 
last one is an assembly workshop. In the assembly workshop all production is conducted to 
production lines, with a predetermined production rate, which are being supplied with material. 
This master thesis only concerns the work in the assembly workshop. This study addresses the 
flow of boxes from the point where the material enters the assembly workshop until it is at the 
production line. A box is a material carrier made of plastic in which the material is transported.  

Scania has the goal to increase production capacity in the coming years. The department of 
logistics development at Scania Oskarshamn thinks that today’s handling of boxes is not 
sufficient to handle the increased capacity. The purpose of this master thesis is therefore to 
develop an evaluation model that can be used to evaluate how Scania in Oskarshamn in the 
future should handle the flow of boxes. 

The evaluation model was created based on the ideas that Scania Oskarshamn has about how the 
flow of boxes should be handled. In the model, the ideas can be compared to each other based on 
the activity time and storage areas the choices required. The activity costs and areas are also 
presented in the model. The evaluation model was built in Microsoft Excel because it is a 
program that Scania Oskarshamn uses frequently. 

One of the ideas for changes that Scania Oskarshamn has is that the boxes should be categorized 
by frequency of consumption, which depends on the amount of articles in the box and the 
consumption of the articles in the box. How the box will be handled depends on the category it 
has and hopefully the boxes will be handled in the most effective way. In a flow area the boxes, 
regardless of the frequency, are placed for a common transport to the production line with a tow 
truck.  

The information needed for this study has been gathered through interviews with employees at 
Scania Oskarshamn and through the Scania database. The result of the study is an evaluation 
model that can be used as a tool at Scania Oskarshamn to see how the activity times, storage 
areas and costs varies when the ways of handling the material and the production volumes are 
changed. 

 

 





 

 
 

Förord 
Efter många timmars tentaplugg i små grupprum utan luft och fönster samt rapportskrivande på 
kalla Island är vi nu i hamn, fem snabba år på programmet Civilingenjör Industriell ekonomi vid 
Linköpings universitet har nått sitt slut.  

Vi är glada för förtroendet att ha fått göra vårt examensarbete på logistikutvecklingsavdelningen 
på Scania i Oskarshamn, det har varit en rolig och lärorik vår.  

Vi vill tacka logistikutvecklingsavdelningen på Scania i Oskarshamn för en trevlig tid och för bra 
input till arbetet. Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Emmy Wixenius som har hjälpt 
oss när vi har stött på problem och haft oändligt med frågor. Vidare vill vi tacka alla personer på 
logistiken i monteringen som bidragit med information, tankar och ett stort tålamod när vi har 
kommit med våra frågor.  

Vi vill också tacka vår handledare på universitetet Bengt Ekdahl för suverän handledning samt 
våra opponenter Fredrik Regnér och Fredrik Thomsson som genom hela våren har läst rapporten, 
kommit med konstruktiv kritik och bidragit till slutresultatet.  

Vi hoppas att Logistikutvecklingsavdelningen på Scania i Oskarshamn får nytta av den 
beräkningsmodell som rapporten beskriver och att den kan vara en del i att fatta beslut om hur 
boxflödet ska skötas framöver.  

 Linköping, juni 2013 

 

 

 

Lisa Rollbert      Jenny Karinsdotter  
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1. Inledning 
I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till studien och studiens syfte. Därefter preciseras 
syftet för att ge en bättre förståelse för dess begrepp. Vidare redogörs för studiens direktiv vilka 
har stor vikt för studiens genomförande. För att ge läsaren en snabb inblick i studiens upplägg 
och arbetssätt presenteras en disposition av rapporten i slutet av kapitlet. 

 Bakgrund 1.1

Scania Cab Assembly AB i Oskarshamn (hädanefter Scania Oskarshamn) producerar samtliga 
lastbilshytter till Scanias europaproduktion. De är idag inne i en expansiv förändringsfas med 
mål att inom de närmaste åren ha säkrat en given högre produktionskapacitet. Det finns även mål 
på längre sikt att säkra kapacitet för att mer än fördubbla dagens produktion. (Wixenius, 2013) 

För att få en effektivare produktion pågår idag arbete med att minska det utrymme vid line som 
är avsatt för material, kallat materialfasad, vilket leder till att Scania strävar efter att använda 
mindre lastbärare. Därför byts lastpallar ut mot plastlådor, så kallade boxar. Boxarna finns i 
många olika varianter och storlekar och kräver andra sorters flöden än om materialet kommer på 
europall (hädanefter pall) fram till materialfasaden. (Wixenius, 2013) 

Det ställs stora krav på logistiken när det gäller att kunna hantera boxarna vid den högre 
produktionstakten. Detta leder till att avdelningen för logistikutveckling vid Scania Oskarshamn 
behöver effektivisera sina boxflöden, det vill säga hur boxarna lagras, hanteras och transporteras 
inom anläggningen. 

Krav från Scanias ledning som påverkar logistikverksamheten ute på produktionsenheterna är att 
personalstyrkan inte får ökas, att så mycket material som möjligt ska förvaras inom Scanias 
väggar och att komponenter som kan förvaras i boxar ska levereras i dessa till line.  (Wixenius, 
2013) 

Idag finns det idéer och direktiv på hur Scania Oskarshamn ska effektivisera sina boxflöden men 
inga siffror på om det kommer fungera och inte heller några beräkningar som visar till vilken 
kapacitet idéerna kommer att fungera. (Wixenius, 2013) 
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 Direktiv och avgränsningar 1.2

Denna studie bygger på direktiv från uppdragsgivaren Scania Oskarshamn, som erhållits av 
handledare Wixenius (2013). Från uppdragsgivaren gavs tre direktiv till studien. Utöver detta 
gjordes två avgränsningar. 

1.2.1 Direktiv 1: Endast boxar 

Det första direktivet för detta examensarbete var att endast fokusera på boxar. Material som 
förvaras direkt på pall1 eller storpall alternativt är kittat eller sekvenslagt behandlas inte.  

1.2.2 Direktiv 2: Utgå från scenarion 

Nästa direktiv var att ta fram scenarion utifrån de riktlinjer som logistikutvecklingsavdelningen 
Scania Oskarshamn hade tagit fram för hur boxflödet i framtiden är tänkt att hanteras. 
Scenariona beskrivs utförligt i kapitel 4. Scenarion, men i korthet innehåller de följande: 

• Boxarna klassificeras efter förbrukningsfrekvens, som A-, B- och eventuellt C-boxar, och 
hanteras på skilda sätt. 

• Det finns två olika alternativ för vardera lagring av A-boxar, plockning av A-boxar samt 
lagring av B-boxar. 

1.2.3 Direktiv 3: Skapa beräkningsmodell 

Slutligen var ett direktiv att utifrån scenariona ta fram en flexibel beräkningsmodell som kan 
användas av logistikutvecklingsavdelningen för att undersöka om planerade boxflöden klarar en 
högre produktionstakt. Eftersom Scania Oskarshamn har direktiv från ledningen om att 
personaltiden inte får öka samt att ytan är begränsad är detta viktiga faktorer för Scania 
Oskarshamn att se i modellen. Dessutom är Scania Oskarshamn intresserade av övriga kostnader 
som påverkar scenariona. Viktiga faktorer för beräkningsmodellen är därför: 

• Modellen ska vara flexibel genom att ett antal valmöjligheter ges åt användaren. 
• Modellen ska kunna användas för alla möjliga produktionstakter. 
• Modellen ska visa hur mycket personaltid och yta valt scenario kräver vid vald takt, 

eventuell övrig relevant resursförbrukning, samt vilka kostnader detta ger. 

1.2.4 Avgränsningar 

För studien finns en systemavgränsning som presenteras i kapitel 5.2 Studerat system, kortfattat 
är systemavgränsningen att endast det som sker i monteringsverkstaden tas med. Utöver denna 
systemavgränsning har två ytterligare avgränsningar gjorts. Dessa avgränsningar beskrivs och 

                                                 

1 Pallar med boxar behandlas dock i studien. 
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motiveras i kapitel 5.3 Avgränsningar. I det kapitlet beskrivs även ett antal förenklingar och 
antaganden som görs i studien.  

Avgränsning 1:  Boxflödet till Line 3, behandlas i mindre utsträckning då tågfurnering inte  
   används till denna line. Boxarna till line 3 är endast med i studien när det  
   gäller inlagring och lagring i boxförråd.  

Avgränsning 2:  Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till investeringskostnader. 

 Syfte 1.3

Examensarbetets syfte är att utveckla en datoriserad beräkningsmodell som Scania Oskarshamn 
kan använda för att utvärdera olika sätt att styra boxflödet, med målet att klara en högre 
produktionstakt. 

 Precisering av syftet  1.4

Studiens syfte med att utveckla en datoriserad beräkningsmodell betyder att en modell i 
Microsoft Excel (hädanefter Excel) ska tas fram. Med datoriserad beräkningsmodell avses en 
datamodell som med hjälp av input från användaren kan utvärdera vad vald takt kräver för 
resurser i form av tid och yta samt vilken kostnad detta ger. Modellen ska utvärderas och testas 
för att kunna användas av Scania Oskarshamn direkt vid överlämnandet. 

En box är en plastlåda som används som lastbärare. Med boxflöde menas lagring, interntransport 
och hantering av boxar inom Scania Oskarshamns monteringsverkstad, från ankomst av box på 
pall till leverans av box vid materialfasad. Dessutom ingår returflödet av tomboxar från 
materialfasad till container, för vidare beskrivning se Figur 40 i kapitel 5.2 Studerat system. 

De sätt att styra boxflödet som ska utvärderas presenteras i kapitlet 4. Scenarion, där det beskrivs 
hur boxflödet planeras att i framtiden skötas. Scenariona bygger på direktiv från Scania 
Oskarshamn, se 1.2 Direktiv och avgränsningar. Att klara en given högre produktionstakt 
betyder att Scania Oskarshamns logistikavdelning har kapacitet att ta emot och leverera 
materialet som behövs vid line vid den aktuella takten. 

 Disposition 1.5

Denna rapport innehåller många ord och begrepp som är specifika antingen internt inom Scania 
eller inom logistik och produktion. Som hjälp till läsaren finns i Bilaga 1 en ordlista över dessa 
begrepp. 

I det inledande kapitlet, 2. Nulägesbeskrivning, beskrivs hur boxflödet till största del sköts hos 
Scania Oskarshamn idag. I underkapitlet 2.9 Planerade förändringar beskrivs även vilka 
planerade förändringar som finns för boxflödet. I 3. Referensram presenteras referensramen som 
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har till uppgift att ge läsaren förståelse för vilka metoder Scania använder sig av och öka 
förståelsen för begrepp som studien använder. I kapitlet tas även teori upp för arbetsprocessen 
om hur uppbyggnaden av en modell går till. I kapitel 4. Scenarion presenteras vad modellen 
utgår från och vad som ska utvärderas, även kapitel 2. Nulägesbeskrivning finns som grund för 
modellen. Efter detta kommer kapitel 5. Uppgiftsprecisering och 6. Metod, uppgiftspreciseringen 
visar planeringen av studien och metoden visar hur studien genomfördes. Därefter presenteras 
datainsamlingen och modelluppbyggnaden i ett gemensamt kapitel, 7. Modelluppbyggnad, som 
visar hur modellen är uppbyggd, vilken data som samlades in och hur den användes.  

För att sedan utvärdera modellen kommer därefter kapitel 8. Känslighetsanalys. I detta kapitel 
undersöks hur känslig modellen är för ändringar i tider och antal för de aktiviteter som bygger 
upp modellen. I kapitel 9. Slutsatser redogörs för om studiens syfte har uppnåtts och om 
direktiven har följts. Rapporten avslutas med kapitel 10. Diskussion där en bredare diskussion 
om modellen och arbetet förs. 

 Sekretess 1.6

I denna studie förekom det känslig information vilken inte kan redovisas i rapporten. Detta har 
lett till att beräkningsmodellen beskrivs exkluderat från de siffror som har samlats in under 
studien. Ett exempel på detta är att den takt som används i rapporten, när utdrag från modellen 
görs, är från Scanias årsredovisning från 2012. Vad som ska vara sekretessbelagt har författarna 
fått beskrivet i ett dokument från Scania Oskarshamn samt att rapportens innehåll diskuterats 
med handledare Wixenius (2013). 
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2. Nulägesbeskrivning 
I nulägesbeskrivningen beskrivs först Scania AB övergripande med dess historia, nuläge och 
värderingar. Sedan riktas fokus på Scania Oskarshamn med dess historia och nuläge. Därefter 
blir det ett djupare fokus på boxflödet in till line i monteringsverkstaden i Oskarshamn, vilket är 
vad denna studie berör.  

  Företagsbeskrivning 2.1

Scania AB, hädanefter Scania, är ett företag som har funnits i över hundra år. Den första lastbilen 
byggdes 1902, vid den tiden tillverkade Scania även cyklar och bilar. Scania gick ihop med 
Vabis 1911 för att bättre kunna möta konkurrensen i Europa och blev då Scania-Vabis. År 1969 
gick Scania-Vabis ihop med bil- och flygplanstillverkaren Saab och blev Saab-Scania. År 1995 
blev Scania åter ett fristående företag och sedan år 2008 är Volkswagen Scanias huvudägare. 
(Scania, 2013a) 

Idag är Scania verksamma i 100 länder och har produktion i Europa och Latinamerika. Scania 
tillverkar tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Huvudkontoret ligger i 
Södertälje och produktionen sker i tre svenska orter: Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Scania 
arbetar efter ett modulärt produktsystem, med ett begränsat antal huvudkomponenter, som enligt 
Scania gör att de kan hålla nere kostnader för produktutveckling, produktion och 
reservdelshantering. (Scania, 2013b, c) 

 Scania Production System 2.2

Inspirerat av Toyota har Scania utvecklat ett eget produktionssystem, kallat Scania Production 
System (SPS). SPS bygger på tre värderingar: Kunden först, Respekt för individen och 
Eliminering av slöseri. (Scania, 2007) 

Kunden först betyder för företaget att kunden ska vara i fokus när de utför arbetet och när beslut 
fattas. Respekt för individen innebär att alla ska känna sig respekterade av arbetskamrater och 
chefer. Eliminering av slöseri är för Scania att stärka sin konkurrenskraft genom att göra sig av 
med slöseri, så som onödiga arbetsmoment. (Scania, 2007) 

SPS har även fyra huvudprinciper, dessa är till för att hjälpa personalen med hur de ska tänka och 
sedan utifrån det kan de välja en metod. Den första principen är Normalläge - standardiserat 
arbetssätt, där strävar Scania efter att komma till ett normalläge så att de kan se avvikelser. Den 
andra principen är Rätt från mig, vilken handlar om att det ska vara lätt för de anställda att göra 
rätt och att de inte lämnar avvikelser vidare till kund. Den tredje principen är Förbrukningsstyrd 
produktion, vilken innebär att Scania inte producerar förrän de får en signal från kunden att 
behov finns. Den fjärde principen är ständiga förbättringar, vilket betyder att normalläget ska 
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utmanas och förbättras. För att ha ständiga förbättringar har Scania förbättringsgrupper som har 
en central roll i förändringsarbetet. (Scania, 2007) 

Scania sammanfattar SPS i form av ett hus, huset visas i Figur 1. 

 

Figur 1: Scania Produktionssystem (Källa: Scania, 2007) 

Scania använder sig också av metodstyrning för att styra verksamheten. Med metodstyrning 
menas att det är viktigt att se vilka metoder som används och utvecklas. Genom att följa upp 
resultatet av en metod kan det avgöras om resultatet var som förväntat. (Scania, 2007) 

“Rätt resultat kommer när vi arbetar med rätt metod som bygger på rätt princip” (Scania, 2007 
sid. 8) 

För att personalen ska lära sig att upptäcka slöserier har Scania “7+1 sorters slöserier”.  

● överproduktion 
● onödiga arbetsmoment 
● onödiga rörelser och förflyttningar 
● onödiga transporter 
● onödiga lager 
● fel, omarbetningar och kassationer 
● väntetid 
● outnyttjad kompetens 

Onödiga transporter, rörelser och förflyttningar ger inget värde för kunden och därför bör dessa 
vara så effektiva som möjligt. Lager och buffertar är också ett slöseri eftersom dessa kan dölja 
problem som finns i tidigare led eller kan det skapa en falsk trygghetskänsla. Förråd, lager och 
buffertar kräver också resurser, så som personal, yta och utrustning. (Scania, 2007) 

Scania använder ett begrepp som de kallar “Montören i centrum”. Med det menas att material-
hanteringen ska designats för att underlätta för montören så mycket som möjligt. Montören ska 
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till exempel inte behöva röra sig för att hämta material utan allt ska stå så nära som möjligt. 
Detta innebär att logistiken får anpassas efter montörerna. (Wixenius, 2013) 

  Scania Oskarshamn 2.3

Scanias hyttfabrik i Oskarshamn har tillverkat lastbilshytter sedan år 1946. Idag har fabriken 
cirka 1 800 anställda och är därmed Kalmar läns största privata arbetsgivare. (Scania, 2013d).  

Produktionen är uppdelad i MB och MC; Manufacturing Body och Manufacturing Cab. MB 
består av pressverkstad, karossverkstad, grundmåleri samt täcklacksmåleri. MC består av 
monteringen. (Karlsson, 2013) 

Produktionen av lastbilshytten börjar med en plåtrulle som kommer till hamnen i Oskarshamn. 
Plåtrullen hämtas med lastbil och körs upp till Scania Oskarshamns pressverkstad. I 
pressverkstaden pressas plåten till detaljer som ska bygga upp lastbilshytten. (Karlsson, 2013) 

Efter pressverkstaden kommer karossverkstaden. Där svetsas hyttens delar ihop till ett hyttchassi. 
Efter karosshallen kommer grundmåleriet där hytten tvättas och får en vit grundfärg. Därefter går 
hytten in i täcklacksmåleriet där hytten får den färg kunden har valt. (Karlsson, 2013) 

Monteringen består av totalt elva stycken monteringslinor, eller lines. Nio av dessa tillhör en 
sammankopplad huvudline där hytterna sakta flödar fram och de andra två är förmonteringar 
som tillverkar instrumentbrädan och dörrarna. Detta sköts också på line men frikopplat från 
huvudflödet. Varje line är numrerad efter vilken ordning hytten passerar dem, de nio lines som 
tillhör huvudline har nummer och uppkallas efter detta, exempelvis ”line 4”, medan 
förmonteringarna kallas för IB-line och Dörr-line. På line rör sig hytten hela tiden med konstant 
hastighet, hastigheten beror på produktionstakten. (Karlsson, 2013)  

 

Figur 2: Visar de processer som bygger upp en hytt 

Material för monteringen förvaras huvudsakligen i boxar (se nedan, 2.4 Boxar), på pall eller 
storpall. En del material sekvensläggs innan det kommer in till Scania Oskarshamn och 
ytterligare en del kittas på plats. Det som sekvensläggs är främst stora artiklar, till exempel 
stolar, som annars inte får plats vid materialfasaden. (Wixenius, 2013) 
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2.3.1 DynaMate Intralog AB 

DynaMate Intralog AB, härefter kallat Intralog, är ett helägt dotterbolag till DynaMate AB som i 
sin tur är ett dotterbolag till Scania. Intralog bildades 2007 och erbjuder tjänster inom 
komponent- och emballagehantering. (DynaMate, 2013).  

Intralog utför flera uppgifter åt Scania. De plockar om material från pall till box när detta inte 
görs direkt hos leverantör, sekvenslägger vissa artiklar samt lagerhåller visst material åt Scania 
Oskarshamn. Intralog har även hand om Scania Oskarshamns returflöde av emballage. 
(Wixenius, 2013) 

  Boxar 2.4

På Scania Oskarshamn hanteras och förvaras mycket material i plastlådor. Plastlådorna kallas 
boxar och finns i flera olika varianter. Sedan Scania blev en del av Volkswagengruppen har deras 
boxsystem börjat implementeras. Dessa boxar är blå och finns i tre olika storlekar. Scania har 
även äldre gröna boxar och flera specialboxar som används då materialet har speciella krav eller 
är för stort för att få plats i standardboxarna. (Wixenius, 2013) 

Storleken på boxen samt hur mycket som packas i varje box beror främst på artikelns volym och 
vikt. Boxarna lyfts för hand vilket gör att de får väga max tio kg, därför finns det i vissa boxar 
färre artiklar än vad som får plats volymmässigt. Boxar transporteras gemensamt på en pall med 
en motviktstruck, samlade på ett rack som körs av en skjutstativstruck eller enskilt på vagnar 
som dras av en dragtruck (hädanefter tåg, se Figur 3). (Wixenius, 2013) 

 

Figur 3: En dragtruck med vagnar, så kallat tåg. I vagnarna står boxarna en och en.(Scania Inline, 2013) 

  Flödet av boxar  2.5

Material kommer till Scania Oskarshamn på lastbil direkt från leverantör eller via Intralog. 
Artiklarna är packade i boxar på pall. En truck lastar av pallarna från lastbilen och placerar dem 
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på en automatisk rullbana som går in i monteringsverkstaden. Därefter tar materialet olika vägar 
ut till line, hos Scania Oskarshamn finns idag tre huvudflöden för boxar som är uppdelade efter 
artikelns förbrukningsfrekvens, dessutom finns två specialflöden. (Observation, 2013-01-23, 
Wixenius, 2013) 

2.5.1 Högfrekventa artiklar 

Högfrekventa artiklar (HC-artiklar) har en förbrukningsfrekvens på mer än fem boxar per dag. 
De kommer i boxar på sortrena 2  pallar och förs på rullbanan från lossningen in till det 
automatiska höglagret. När behov av materialet uppstår åker pallen ut ur lagret och förs på 
rullbandet till en upphämtningsplats där den hämtas av en truck. Trucken för pallen till en flödes- 
och mellanlagringsyta, plockshopen, där truckföraren plockar av boxarna och ställer dem i 
ställage. Trucken tar sedan med sig den tomma pallen tillbaka och lämnar den i en container för 
tomt emballage. Från plockshopen förs boxarna med tåg ut till materialfasaden. Flödet för 
högfrekventa boxar visas i Figur 4. (Observation, 2013-01-23, Wixenius, 2013) 

 

Figur 4: Flödet av högfrekventa boxar. Bilden visar även hur materialet förvaras och transporteras. 

2.5.2 Lågfrekventa boxar 

Boxar anges som lågfrekventa (LC-boxar) när boxen behöver bytas vid line färre än fem gånger 
per dag. (Wixenius, 2013). Den ingående rullbanan transporterar pallen till en arbetsyta där 
boxarna lastas av, märks upp och ställs i rack. Sedan körs racken till boxförrådet med truck och 
boxarna ställs på hyllor. När boxarna ska användas körs de med truck från förrådet direkt ut till 
materialfasaden. Flödet för lågfrekventa boxar sammanfattas i Figur 5.  
(Observation, 2013-01-23) 

 

Figur 5: Flödet av lågfrekventa boxar. Bilden visar även hur materialet förvaras och transporteras. 

                                                 
2 Med sortren menas att alla boxarna på pallen har samma artikelnummer 
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2.5.3 Mycket lågfrekventa boxar  

Det material som är mest lågfrekvent får inte plats i boxförrådet. Detta lagerhålls istället hos 
Intralog. När detta material behövs plockas det på ett rack och körs med lastbil till Scania 
Oskarshamn. Där förs det inte in på rullbandet utan körs med truck till plockshopen. Från 
plockshopen körs boxarna på tåg tillsammans med de högfrekventa boxarna ut till line. Flödet 
för de mycket lågfrekventa boxarna visas i Figur 6. (Observation, 2013-01-23) 

 

Figur 6: Flödet av mycket lågfrekventa boxar. Bilden visar även hur materialet förvaras och transporteras. 

2.5.4 Returflöde 

Returflödet av tomboxar hanteras på samma sätt oberoende av vilken förbrukningsfrekvens 
boxen haft tidigare. Tågföraren tar med sig tomboxarna på tåget längs med tågrutten. När tåget 
kommer tillbaka till plockshopen läggs de på ställagets returbana eller ställs i burar (se kapitel 
2.7 Plockshop). Boxarna transporteras sedan till en container. Containern körs till Intralog som 
tar hand om dem för återanvändning. (Observation, 2013-01-23, Wixenius, 2013) 

2.5.5 Specialflöden 

Utöver ovanstående huvudflöden har Scania Oskarshamn två specialflöden som i viss grad 
avviker från sitt huvudflöde.  

Line 1-3 
Boxflödet till line 1-3 sköts helt med truck, trucken hämtar de högfrekventa boxarna på pall från 
upphämtningsplatsen vid det automatiska höglagret och kör ut den direkt till materialfasaden vid 
line. Line 1-3 har då sina boxar stående på en pall och inte i ställage. (Wixenius, 2013) 

Specialflödet beror på att hela line 3 är upphöjd från golvet, vilket gör att tågfurnering inte 
fungerar eftersom materialet behöver lyftas upp med truck. Line 1-2 är i golvnivå och kan 
egentligen använda tåg. Under våren år 2013 förändrades därför flödet till Line 1-2, se kapitel 
2.9 Planerade förändringar.(Wixenius, 2013) 

Dörrline 
Det är trångt vid dörrline och därför kör inga truckar dit förutom dragtrucken. LC-boxar från 
boxförrådet lämnas istället i plockshopen och därefter kör tåget, dragtrucken, ut de boxarna 
också. (Wixenius, 2013) 
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2.5.6 Informationsflöden 

Tomboxarna fungerar som signal på att det behövs mer material till line. Tågföraren tar med sig 
tomboxen till plockshopen och om det är en högfrekvent artikel byts boxen ut mot en full box. 
Är det en lågfrekvent artikel scannar tågföraren streckkoden på boxen med en streckkodsläsare 
och signal går då till boxförrådet eller Intralog om att fylla på materialet vid line. (Observation, 
2013-01-23) 

När högfrekventa boxar behöver fyllas på i plockshopen scannar tågföraren en streckkod på 
boxens plats i ställaget och signal går då till höglagret om att skicka ut en ny pall. Tomboxarna 
läggs i returställage eller burar i plockshopen och när burarna är fulla scannar tågföraren en ny 
streckkod som skickar signal om att de ska bytas. Informationsflödet sammanfattas i Figur 7. 
(Observation, 2013-01-23) 

 

Figur 7: Informationsflödet av boxar.  

 Höglager 2.6

I höglagret sker lagringen på pall, när boxar förvaras i höglagret är det på sortrena pallar vilket 
innebär att alla boxarna på pallen har samma artikelnummer. Pallarna kommer in via ett rullband 
och åker förbi en scanner som registrerar den. Sedan placeras pallen på en ledig plats i lagret. 
Allt detta sker automatiskt. (Observation, 2013-01-23, Wixenius, 2013) 

Höglagret får meddelande från plockshopen när det behövs mer material dit, se kapitel 2.5.6 
Informationsflöden. Höglagret transporterar då ut rätt pall till truckarna via en rullbana, se Figur 
8. Här hämtas pallen av truckar vilka cirkulerar och plockar upp material från rullbanden vid 
höglagret. Det material som ska tas ut från höglagret ska antingen direkt till line eller till 
plockshopen. När pallen ska till plockshopen kör trucken dit och truckföraren lastar av boxarna 
till plockshopens ställage. (Observation, 2013-01-23, Wixenius, 2013) 
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Figur 8: Bild av utflödet från höglager till upphämtande truck.  

Nedan visas de aktiviteter som tillhör höglagret, från inlagring i höglagret och tills pallen står vid 
plattformen. 

 

Figur 9: De aktiviteter som rör höglagret.  

 Plockshop 2.7

Vid plockshopen lagras boxar under en kortare tid. Från plockshopen körs boxarna ut med tåg till 
materialfasaden vid line. I plockshopen byter tågföraren de tomma HC-boxarna från förgående 
tågrunda till nya fulla HC-boxar och scannar LC-boxarna. Scanningen ger en beställning till 
boxförrådet eller Intralog om att nytt material behövs vid line. (Observation, 2013-01-23) 

Det finns ett tåg för varje plockshop och totalt fyra plockshopar för boxflödet. En plockshop med 
tillhörande tåg förser i regel fler liner med material, men får namn efter en av linerna. 
(Observation, 2013-01-23). Tabell 1 visar vilka plockshopar som finns. 

Tabell 1: Lista över de plockshopar som finns hos Scania Oskarshamn 

Tåg/Plockshop Levererar material till 
L4 Line 4 (kombinerat tåg för boxar, pallar och sekvenslagt material) 
L5 Line 5 och halva line 6 
IB IB-line, halva line 6 och halva line 7 
D8 Dörrline, line 8 och halva line 7 
 

I Tabell 1 framgår att det inte finns någon plockshop för line 1, 2, 3 och 9. Som beskrevs i 
kapitel 2.5.5 Specialflöden ovan körs allt material till line 1-3 ut med truck och därför finns det 
ingen plockshop för dessa liner. På line 9, som är den sista linen, sker ingen montering då 



  2. Nulägesbeskrivning 

13 

hytterna där endast testas och kontrolleras vilket gör att inget material behövs till denna line. 
(Wixenius, 2013) 

I plockshopen förvaras materialet på lutande ställage. Tågföraren hämtar boxarna från den lägre 
sidan och truckföraren fyller på fulla boxar från sidan som är högre. Översta planet är ett 
returställage, det lutar åt andra hållet och där kan tågföraren lämna tomboxar. Figur 10 visar hur 
ett boxställage ser ut från sidan. (Observation, 2013-01-23) 

 

Figur 10: Figuren visar hur boxställagen vid plockshopen är uppbyggda.  

En del extra högfrekvent material förvaras direkt på pallbottnar i plockshopen eller på så kallade 
EAPer. På en EAP finns två pallar, en främre att plocka boxar från och en bakre som buffert. När 
den främre pallen är tom drar tågföraren i en spak och den tomma pallen åker då bak och ner på 
golvet medan den bakre åker fram. Tågföraren kan då fortsätta plocka boxar från den fulla pallen 
och beställer också en ny genom att scanna en streckkod. (Observation, 2013-01-23) 

 

Figur 11: Schematiskt hur en EAP fungerar. Bilden till vänster visar två pallar där den ena är den som plockas ifrån. Den högra 
bilden visar när tompallen glider ner under den fulla pallen. Efter det glider den fulla pallen fram till plockplatsen. 

I plockshopen har alla boxar fasta platser utifrån vilket artikelnummer som finns i boxen, 
förutom LC-boxar från Intralog som har en gemensam plats. Det finns en adress på 
materialfasaden som återfinns på vagnarna och på hyllorna i plockshopen, se Figur 12. Till varje 
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adress hör sedan ett antal artikelnummer, dessa finns på hyllorna i plockshopen och på hyllorna 
vid materialfasaden, samt på alla boxar. (Observation, 2013-01-23) 

För att göra det enklare för tågföraren är vagnarna i möjligaste mån speglade mot hyllorna både 
vid line och vid plockshopen. Spegling innebär att boxarna placeras på den vagn som stannar 
närmast respektive ställage. När tåget senare stannar vid materialfasaden står vagnarna mittemot 
rätt ställage. Detta gör att tågföraren får gå så korta sträckor som möjligt och får lättare att hitta 
rätt ställage. (Observation, 2013-01-23) 

 

Figur 12: Vilken information som finns var på ställagen i plockshopen, på tågvagnen samt på ställagen i materialfasaden. 

Bredvid artikelnumret på hyllplatsen finns en streckkod och en siffra som anger hur många boxar 
som ska finnas på hyllan när det är dags att fylla på. När så många boxar återstår scannar 
tågföraren streckkoden och skickar på så sätt en signal till höglagret om att nya boxar behövs.  
(Observation, 2013-01-23) 

Tågen åker efter bestämda rundor och har ett bestämt antal stopp. De avgår efter ett fast schema 
med cirka 30 minuters mellanrum. På en display på dragtrucken visas nästa avgångstid och 
nedräkning till denna. När avgångstiden är inne och tåget är färdigpackat åker tågföraren. Tåget 
stannar vid fasta stopp och tågföraren fyller då på boxar i materialfasaden och tar tomboxarna på 
vagnen, detta sker på några av vagnarna vid varje stopp. Ställagen vid materialfasaden är 
uppbyggda på samma sätt som ställagen i plockshopen, förutom att returställaget är längst ner 
istället för högst upp. (Observation, 2013-01-23) 

Returflödet av samtliga boxar sköts av tågen, från line till plockshopen. I plockshopen läggs 
tomboxarna i en bur eller på returställaget vid de fulla boxarna. När burarna är fulla skickar 
tågföraren en beställning på att få dessa bytta genom att scanna en kod. (Observation, 2013-01-
23) Figur 13 sammanfattar alla aktiviteter som tillhör plockshopen. 
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Figur 13: Flödesbild av aktiviteterna vid plockshopen. 

  Boxförråd 2.8

Scania Oskarshamn klassar en artikel som lågfrekvent när dess box används mindre än fem 
gånger per dag. Pallarna kommer då inte sortrena, det vill säga det står boxar med olika 
artikelnummer på samma pall. Höglagret har inte möjlighet att hantera pallar med olika 
artikelnummer och därmed förvaras inte boxar med lägre förbrukningsfrekvens där utan i 
boxförrådet. Mycket lågfrekvent material som inte får plats i boxförrådet lagerhålls hos Intralog. 
(Wixenius, 2013) 

Den ingående rullbanan transporterar boxarna på pall till en arbetsyta där boxarna plockas ner 
från pallen och märks med information om var de ska placeras i boxförrådet. Sedan placeras 
boxarna på rack med plats för tio stycken boxar. När ett rack är fullt körs det in i boxförrådet 
med truck och boxarna plockas in på sina platser. Det ingående flödet till boxförrådet 
sammanfattas i Figur 14. (Observation, 2013-01-23) 

 

Figur 14: Schematisk bild över aktiviteterna i det ingående flödet till boxförrådet. 

När tågföraren i plockshopen scannar streckkoden på en LC-box som förvaras i boxförrådet 
skrivs en beställningsetikett ut på en skrivare i boxförrådet. På etiketten står information om 
artikelnumret, var i boxförrådet boxen står och vart den ska vid line. Plockaren i boxförrådet 
sorterar etiketterna och åker sedan med trucken för att hämta upp boxarna och märka om dem 
med de nya etiketterna. Trucken använder sig av rack vilket gör att flera boxar kan hämtas 
samtidigt och levereras till flera adresser. Det utgående flödet från boxförrådet sammanfattas i 
Figur 15. (Observation, 2013-01-23, Wixenius, 2013) 
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Figur 15: Schematisk bild över aktiviteterna som hör till det utgående boxflödet från boxförrådet. Den röda streckade 
markeringen visar vad som hör till boxförrådet. 

 Planerade förändringar 2.9

Scania Oskarshamn har ett pågående arbete med att effektivisera och förenkla sina boxflöden. 
Följande förändringar är beslutade och kommer fortsättningsvis i rapporten behandlas som att de 
är implementerade. 

Artiklarna ska delas upp i A-, B- och C- artiklar istället för dagens HC- och LC-artiklar. De 
artiklar vars box används mest frekvent kommer bli A-artiklar och de vars box som används 
minst frekvent blir C-artiklar. A-boxar lagras i höglagret, B-boxar i boxförrådet och C-boxar hos 
Intralog. Det finns dock boxar som är för stora för att få plats i boxförrådet. Dessa hanteras 
istället som A-boxar om de inte har för låg frekvens. (Wixenius, 2013) I denna rapport kallas 
dessa boxar vid behov för A-specialboxar. När inget annat anges är de medräknade när det står 
A-boxar.  

För att hålla nere lagernivåerna ska inte längre extra material förvaras i plockshoparna utan 
saldo. Plockshoparna görs därför om till plattformar. I plattformarna kommer A-boxar att 
fortsätta lagerhållas medan B- och C-boxar endast ska finnas till nästa tågrunda. (Wixenius, 
2013) 

B-boxar kommer att plockas på rack när de tas ur boxförrådet och racket kommer köras till 
plattformen. Där tar tågföraren hela racken och skjuter på tåget. Detta kommer leda till att det 
blir färre truckar vid monteringen och att truckarna behöver köra kortare sträckor då 
plattformarna kommer ligga nära boxförrådet. (Wixenius, 2013) 

Returflödet ska skötas med en egen returvagn i tåget för att minska hanteringen av tomboxar. A-
boxarna kommer ha ett kanbankort för att tågföraren ska veta vilka som ska plockas till nästa 
runda och B- och C-boxar kommer scannas så att Intralog och boxförrådet får en beställning. 
(Wixenius, 2013) 

Line 1-2 som idag sköts helt med truck införde dessa förändringar 2013-02-04. (Wixenius, 2013) 
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3. Referensram 
I detta kapitel kopplas teori till resonemanget som bygger upp scenariona. Även begrepp som 
finns inom relevanta områden för denna studie tas upp.  

  Inledning 3.1

Referensramen inleds med Processer och Produktion då Scania Oskarshamn är en 
produktionsanläggning och det kan vara bra att ha en förståelse för hur teorin förklarar dess 
uppbyggnad. Därefter går det över till flöden av material och information som är en viktig del för 
att produktionen ska fungera, samt lagring som är en stor fråga för produktionsanläggningar. 
Denna studie har fokus mot lagring och flöden och därför är dessa viktiga delar att ta upp. 

Denna studie går ut på att göra en modell och därför avslutas referensramen med teori om hur en 
modell byggs upp. Modellen byggs på scenarion och nuläge och dessa presenteras med 
kartläggningar så även ett kapitel om detta tas upp i referensramen innan kapitlet om modell-
uppbyggnaden.  

  Processer 3.2

En process består av aktiviteter och har en tydlig början och ett tydligt slut. Varje process har 
input och output och ett företag kan beskrivas som ett nätverk av processer där output från en 
process utgör input i nästa. Processer kan klassificeras på olika sätt, ett sätt är att dela upp 
processerna efter kärnprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. Kärnprocesser bidrar 
direkt till kundvärde medan stödprocesser har som syfte att stödja kärnprocesser så att dessa kan 
genomföras på ett effektivt sätt. Även ledningsprocesser har indirekt påverkan på kundvärdet och 
kan vara långsiktig affärs- och strategiplanering. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

  Produktion 3.3

Linjetillverkning går ut på att produkten “flyter” genom verkstaden och bearbetas kontinuerligt, 
från delar till färdig produkt (Segerstedt, 2009). Lumsden (2012) kallar detta för seriesystem, 
eller line, och delar upp det på driven och odriven line. Vid en odriven line är det operatörerna 
som styr takten och tiden vid stationen. De bestämmer när produkten ska in till arbetsstationen 
och när den ska lämna den. Vid en driven line är tiden bestämd och kan inte påverkas av 
operatören. Antingen står då linen still under tiden operatören arbetar för att sedan röra sig till 
nästa station, eller så rör den sig kontinuerligt. En driven line måste alltid vara kontinuerligt 
bemannad, vilket skapar en mycket stor bundenhet till arbetsplatsen. För en enskild individ kan 
bemanningskravet mildras med hjälp av avlösare som kan ta över en arbetsuppgift en kortare 
stund. (Lumsden, 2012) 
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Den tid som varje station i verkstaden har på sig att utföra sina moment på kallas cykeltid. För att 
uppnå effektivitet ska arbetsinnehållet i varje station vara densamma som cykeltiden. För att 
minska störningskänsligheten på line kan den brytas upp så att dess omfattning minskas genom 
att produkten bryts upp i moduler som monteras separat. (Segerstedt, 2009) 

Fördelar med linjetillverkning är enligt Segerstedt (2009) att det ger kort genomloppstid och 
mindre kapitalbindning. Lumsden (2012) nämner att operatörens upplärningstid blir kort, vilket 
ur ett perspektiv gör systemet mer flexibelt. En nackdel som både Lumsden (2012) och 
Segerstedt (2009) tar upp är enformiga arbetsuppgifter, vilket enligt Lumsden (2012) beror på 
kort cykeltid. Segerstedt (2009) menar även att systemet blir störningskänsligt. 

3.3.1 Kanban 

Kanban är ett sätt som gör att produkterna eller produktionen sugs (pull) fram i tillverkningen 
och styrs av det aktuella behovet. Motsatsen är att det trycks (push) fram i tillverkningen och 
styrs av ett prognostiserat behov.  

Kanbanmetoden passar vid jämn tillverkning. (Segerstedt, 2009) Olhager (2000) beskriver 
kanban som ett informationssystem som använder ett kort eller en lastbärare för att beordra 
material eller produktion. Det finns två typer av kanbankort, produktionskanban som har 
information till den tillverkande enheten om partistorlek och operationsdata samt transport-
kanban som används av arbetsstationen för att hämta nytt insatsmaterial. (Olhager, 2000) 

 Flöden 3.4

För logistik är det inte bara materialflöden som är viktiga, effektiva informationsflöden är även 
de mycket viktiga för effektiv logistik. Från material- och informationsflöden kommer sedan 
monetära betalningsflöden. (Jonsson & Mattsson, 2011) Lumsden (2012) nämner inte monetärt 
flöde men menar att materialflödet och informationsflödet är mycket tätt sammankopplade.  

3.4.1 Materialflödet 

Materialflödet är det fysiska flödet av bland annat råvaror, komponenter och slutprodukter inom 
och mellan företag. Materialflödet kan delas upp i förflyttning, hantering och lagring. Inom 
anläggningen kallas hantering och förflyttning för materialhantering. När varor flyttas externt 
mellan anläggningar kallas det godstransporter. (Jonsson & Mattson, 2011) I industriella 
sammanhang har betydelsen av effektiva materialflöden ökat kraftigt de senaste decennierna. 
(Lumsden, 2012) 

Materialhanteringen kan vara automatiserad i olika hög grad. Det vanligaste är en bemannad 
truck som används till att lyfta och flytta material. En dragtruck har vagnar kopplade efter sig 
och kan på så sätt flytta större volymer. (Jonsson & Mattson, 2011) 
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3.4.2 Informationsflödet 

Informationsflöden är en förutsättning för att lyckas med effektiva materialflöden. Viktig 
information för ett producerande företag är kundens efterfrågan, leverantörens möjlighet till 
leverans samt interna flöden. Om dessa informationsflöden fungerar på ett bra sätt kan det leda 
till ett effektivt materialflöde som utnyttjar resurser effektivt och motsvarar kundens efterfrågan. 
Affärssystem är ett systemstöd som oftast används för planering av logistiska flöden. (Jonsson & 
Mattson, 2011) 

 Lager 3.5

Att hålla ett lager är ofta nödvändigt men samtidigt är det en icke sysselsatt resurs. Lager löser 
vissa problem och hjälper till i vissa lägen så att inte produktionen behöver stå stilla. (Segerstedt, 
2009) Ett lager har en frikopplande funktion mellan två avsnitt, vilket gör att avsnitten kan styras 
var för sig och på så sätt uppnå hög service till låg kostnad. (Oskarsson et al., 2006) Segerstedt 
(2009) påpekar dock att ett lager binder kapital samt kräver hantering och lagerutrymme vilket 
kan leda till onödiga kostnader. (Segerstedt, 2009) Oskarsson et al., (2006) menar också att en 
lagerutbyggnad inte bör vara det första sättet att hantera problem.  

Pewe (2011) delar in lagerstyrning i metod och system. Med system menas hur godset förvaras 
och med metod menas hur godset hanteras vid inlagring, utplockning och sortering. (Pewe, 2011) 
All materialhantering är kostsam, framförallt extra hantering som uppstår om artiklar måste 
lagras om i nya förpackningar eller på nya lastbärare. Både tid och utrymme krävs vid extra 
hantering. Att arbeta med att standardisera och begränsa antalet lastbärare och få leverantörer att 
leverera i dessa samt märka dem på rätt sätt kan underlätta den egna materialhanteringen och 
minska kostnader. (Oskarsson et al., 2006) 

I varje enskilt fall behöver ett lagers för- och nackdelar vägas mot varandra, större lager kräver 
större ytor och fler ställage samtidigt som hanteringen minskar på grund av mindre frekventa in- 
och utleveranser vilket kräver mindre arbete. (Oskarsson et al., 2006) 

Lumsden (2012) tar upp konflikten mellan lagringseffektivitet och hanteringseffektivitet. 
Effektiv hantering står ofta emot effektiv lagring då effektiv hantering innebär lätt åtkomst på 
godset och effektiv lagring förutsätter högt volymutnyttjande. När lagerkostnaden minskar med 
ökad omsättning och effektivare lagringsmetoder ökar samtidigt hanteringskostnaden. (Lumsden, 
2012) 

 Lageraktiviteter 3.6

Enligt Oskarsson et al. (2006) finns det nio typiska aktiviteter för varuhanteringen i ett lager, 
dessa visas i Figur 16. 
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Figur 16: Lagrets aktiviteter (Baserad på Oskarsson et al., 2006) 

3.6.1 Godsmottagning 

Vid godsmottagningen lossas ankommande gods och omlastas vid behov. Ofta 
ankomstrapporteras det inkommande materialet. Eventuellt lagras materialet temporärt på plats 
tills personalen hinner göra ankomstrapporteringen. (Oskarsson et al., 2006)   

3.6.2 Ankomstkontroll 

Det inkommande materialet kontrolleras, både att rätt mängd har levererats och att det är rätt 
kvalitet på det som levererats. Hur omfattande kontrollen är beror bland annat på vilken 
erfarenhet man har från leverantören sedan tidigare och hur dyr eller hur kritisk artikeln är. 
Genom att kvalitetssäkra leverantören, det vill säga säkerställa att leverantören har tillräcklig 
tillförlitlighet i sina processer, kan kontrollen minskas. (Oskarsson et al., 2006) 

3.6.3 Inlagring 

I större lager är det vanligt att samma artikel lagras på två ställen, en plockplats och en 
buffertplats, där plockplatserna fylls på från buffertplatserna. Detta gör att plats frigörs från 
plockplatserna vilket möjliggör en snabb och effektiv plockning. (Oskarsson et al., 2006)  

För placering av gods finns det två huvudsystem, fastplatssystem och flytande placeringssystem. 
Fastplastsystem innebär att alla artiklar, både på plock- och buffertplats, har fasta placeringar. 
Eftersom varje lagerplats då måste dimensioneras efter maximalt antal leder detta till onödigt 
stora lagerytor men ger mycket enkel administration. Vid ett flytande placeringssystem finns 
inga fasta platser, utan företaget placerar med hjälp av olika prioriteringssystem materialet på 
någon ledig plats. Fördelar är bland annat att det underlättar kontroll av lagersaldon och 
optimerar platsutnyttjandet. Nackdelar är att det kräver mer administration med avancerade 
system. (Oskarsson et al., 2006; Lumsden, 2012) 

Fastplatssystem och flytande placeringssystem kan kombineras till ett blandsystem. Då är 
plockplatserna fasta och buffertplatserna flytande. Administrationen och utnyttjandet av 
lagringsutrymmet ligger då någonstans mellan fast och flytande system. (Oskarsson et al., 2006) 
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3.6.4 Lagring 

Vid lagring delas godset ofta upp i plock- och buffertgods. Hur godset ska placeras och 
kriterierna som ligger till grund för placeringen kallas för godsplaceringssystem. Plockplatsens 
placering styrs vanligen av uttagsfrekvens, uttagskvantitet, artikelvolym eller artikelvikt. 
Uttagsfrekvens betyder hur ofta plockplatsen besöks. För att få en hög plockningseffektivitet är 
det viktigt att bestämma plockplats efter artiklarnas uttagsfrekvens, högfrekventa artiklar ska 
placeras så att de är åtkomliga snabbt och lätt. (Oskarsson et al., 2006)  

En buffertzon beskriver hur pallar förvaras när det inte plockas från dem (Lumsden, 2012). 
Buffertzonens placering kan ske på fyra olika sätt enligt Oskarsson et al. (2006); närliggande 
buffert, plockzonsbuffert, avsidesliggande buffert samt gemensamma buffert- och plockplatser. 
Lumsden (2012) tar upp Oskarsson et al.s (2006) tre första sätt. 

Närliggande buffert betyder att bufferten finns i direkt anslutning till plockplatserna men inte 
direkt åtkomligt för plockaren. Detta kan till exempel innebära att bufferten är placerad över 
plockplatsen. Vid plockzonsbuffert nås bufferten av plockaren men är ofta inte lika ergonomiskt 
placerad som plockplatsen. Avsidesliggande buffert kräver särskild buffertpersonal då 
plockpersonalen inte hinner hämta bufferten själv. (Oskarsson et al., 2006; Lumsden, 2012) Vid 
gemensamma buffert- och plockplatser görs plockplatsen större så att buffert ryms vid 
plockplatsen. (Oskarsson et al., 2006)  

3.6.5 Omlagring 

Omlagring är förflyttningen av gods från buffertplats till plockplats. Det är viktigt att 
plockplatsen fylls på i tid så att det inte leder till restorder, därför är arbetet viktigt och kräver 
snabba resurser. Informationen att påfyllnad behövs kan ske genom exempelvis visuella signaler 
eller datasystem som automatiskt skickar en signal när lagersaldot är på en bestämd nivå. 
(Oskarsson et al., 2006)  

3.6.6 Plockning 

Plockning innebär att material tas ut från lagerplatser enligt den order som finns. (Oskarsson et 
al., 2006) Det finns fem faktorer enligt Le-Duc och De Koster (2005) som påverkar plockningens 
effektivitet. Dessa är:  

1. Efterfrågemönster.  
2. Lagrets layout.  
3. Hur lagringens strategi ser ut: Om lagringsplatsen tilldelas objektet slumpvis eller om 

lagringsplatsen tilldelas efter exempelvis volym och frekvens.  
4. Batchningsmetoden: Hur orderna grupperas och fördelas på plockarna. 
5. Dirigering och sortering: Hur man väljer ordningen för att plocka objekten och hur man 

sammanställer ordern.  
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Alla punkter förutom den första kan kontrolleras. Lagret kan även zonindelas, ofta sker detta 
efter hur frekvent objektet plockas. (Le-Duc & De Koster, 2005)  

Lumsden (2012) tar upp tre stycken plocktekniker; lågplockning, högplockning och 
stationsplockning. Lågplockning innebär att plockningen ska kunna utföras från en person som 
står på golvet. Med högplockning menas att plockningen kan ske från högre belägna platser men 
i dessa fall behövs ett hjälpmedel för plockningen, exempelvis truck. Stationsplockning är när 
pallen kommer till plockaren via ett rullband och plockaren plockar av, sedan åker pallen in i 
lagret igen. (Lumsden, 2012)  

3.6.7 Emballering, märkning, avsändning 

Vid extern transport är emballering mycket viktigt så att godset inte får några skador. Vid intern 
transport behövs detta oftast inte i lika hög grad. Märkning är ett viktigt steg för att kunna 
identifiera godset. (Oskarsson et al., 2006)  

 ABC-klassificering 3.7

Med klassificering menas att artiklar särskiljs och grupperas utifrån likheter av skilda slag för att 
göra det möjligt att behandla artiklarna effektivt i olika avseenden. Vid en analys av ett artikel-
sortiment kan det avse en faktor som bedöms kritisk eller intressant ur klassificeringssynpunkt, 
så som täcktid, volymvärde, volym eller behovsfrekvens. Det är viktigt att ha ett syfte med 
artikelklassificeringen, vilket kan vara exempelvis lagerstyrning eller sortimentsanalys. (Olhager, 
2000)  

Lumsden (2012) tar upp samma delar som Olhager (2000) om klassificering men vidareutvecklar 
att skälet till att en klassificering görs ligger i att vissa lagringsmetoder kräver stor arbets- och 
informationskapacitet vilket är förenat med kostnader.  

 Logistisk effektivitet 3.8

Till skillnad från Oskarsson et al. (2006) bryter Lumsden (2012) ut kapitalbindning från 
logistikkostnader. Med begreppet kapitalbindning menar Lumsden (2012) förråd, lager och 
produkter i arbete (PIA).  

Lumsden (2012) beskriver logistisk effektivitet som en avvägning av leveransservice, 
logistikkostnader och kapitalbindning, se Figur 17. Alla har betydelse för företagets lönsamhet. 
De olika delarna påverkar varandra, vilket innebär att en förbättring på en del kan ge negativa 
effekter på de andra. Ett exempel är att minska transportkostnaderna genom färre inleveranser. 
Då minskar logistikkostnaderna, men samtidigt ökar kapitalbindningen och leveransservicen 
riskerar att försämras. Samtidigt kan en försämring i en del uppvägas av en förbättring i en 
annan. Slutsatsen är att det viktigaste är att se till att helheten blir så bra som möjligt. (Lumsden, 
2012) 
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Även Olhager (2000) och Segerstedt (2009) tar upp dessa tre begrepp och Segerstedt (2009) 
pekar på den svåra avvägningen mellan dessa. Pewe (2011) har ett liknande synsätt och menar att 
inom logistiken är det mycket viktigt att ha en helhetssyn eftersom de olika delarna påverkar 
varandra.  

 

Figur 17: Sambandet mellan leveransservice, logistikkostnader och kapitalbindning (baserad på Lumsden, 2012) 

3.8.1 Leveransservice 

Leveransservice är det som skapar intäkter inom logistik. Sambandet mellan intäkter och 
leveransservice är dock svårbestämt. (Lumsden, 2012) Leveransservice kan delas upp i olika 
delar. Lumsden (2012) beskriver sex delar som han anser är vanligast, men poängterar att det 
finns fler. Delarna Lumsden (2012) beskriver är leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, 
servicegrad, flexibilitet och information. Även Oskarsson et al. (2006) delar upp leveransservice 
i sex element men kallar servicegrad för lagertillgänglighet, begreppen har dock samma 
innebörd.  

3.8.2 Logistikkostnader 

Vid ett beslut är det viktigt att se till totalkostnaden, det vill säga att ta hänsyn till alla kostnader 
som påverkas av beslutet. Detta eftersom kostnaderna påverkar varandra; om en kostnad sjunker 
är det risk att en annan stiger. Det väsentliga för beslutet är om totalkostnaden stiger eller 
sjunker. (Oskarsson et al., 2006) 

Oskarsson et al. (2006) använder en modell för att beräkna totalkostnaden, se Figur 18 nedan, 
men poängterar att vilka kostnadsposter som ingår varierar från fall till fall. Modellen innehåller 
de fyra vanligaste logistikkostnaderna, samt en övrigtpost för att modellen ska fånga upp alla 
kostnadsposter. (Oskarsson et al., 2006) 
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Figur 18: Totalkostnadsmodell för logistik (Oskarsson et al., 2006) 

Lagerförningskostnader 
Lagerföringskostnader är kostnader som uppkommer av att ha varor i lager och består av 
kapitalbindningskostnad och riskkostnad. Kapitalbindning innebär att kapital är uppbundet i 
varorna och därför inte kan användas till annat, exempelvis investeringar eller att betala skulder. 
Riskkostnader uppkommer eftersom det alltid är förenat med vissa risker att ha osålda varor i 
lager, exempelvis inkurans, svinn och kassationer. (Oskarsson et al., 2006) 

Lagerhållnings- eller hanteringskostnader 
Förutom varornas värde uppkommer det kostnader för att äga och driva lager. Detta kallas 
hanteringskostnader eller lagerhållningskostnader och består av kostnad för lagerpersonalen, för 
transporter inom anläggningen samt för den utrustning som används. Det är vanligt att dela upp 
hanteringskostnaden efter inkommande, lagerhållet och utgående gods. (Oskarsson et al., 2006) 

Transportkostnader 
Som transportkostnader räknas både kostnader mellan egna anläggningar inom företaget och till 
och från företaget. Däremot räknas inte transporter inom en anläggning eftersom detta togs upp 
under hanteringskostnader. Transportkostnad består av kostnad för utförandet och administrativ 
kostnad. (Oskarsson et al., 2006) 

Administrativa kostnader 
Administrativa kostnader är exempelvis fakturering, ordermottagning och löneutbetalningar. 
Ofta fördelas de administrativa kostnaderna ut på enstaka order, detta kallas beordringskostnad 
eller ordersärkostnad. (Oskarsson et al., 2006) 

Övriga logistikkostnader 
Övriga logistikkostnader är alla kostnader som inte ryms under övriga rubriker. Exempel på 
övriga kostnader är informationskostnader, emballagekostnader och merkostnader som 
produktionen får på grund av logistikbeslut. (Oskarsson et al., 2006) 
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 Kartläggning 3.9

Oskarsson et al. (2006) presenterar ett antal symboler som kan användas vid flödeskartläggning, 
dessa presenteras i bilden nedan.  

 

Figur 19: En flödeskarta med de olika symbolerna som Oskarsson et al. (2006) presenterar. 

Bilden längst ner till vänster i Figur 19 är ett datorsystem, exempelvis ett MPS-system (system 
för material- och produktionsstyrning), detta system har information. Denna information kan 
föras över till ett pappersdokument som kan vara en order som sänds till produktionen. I 
produktionen sker tillverkningen och det är en aktivitet vilken beskrivs med en rektangel. När 
tillverkningen är klar kan en beslutspunkt komma i flödeskartan, då ett beslut ska fattas om 
ordern är ok eller inte. Är ordern ok kanske den går vidare till ett färdigvarulager, vilket visas 
med en rektangel likt den i översta högra hörnet. När material förflyttas är det en hel pil som 
markör i flödeskartan och är det information som skickas är det en streckad pil. (Oskarsson et al., 
2006) 

 Utvärdering 3.10

Begreppet utvärdering är ett vanligt förekommande begrepp som också har olika definitioner. 
Sandberg och Faugert (2012) beskriver en utvärdering som “en systematisk undersökning av en 
aktivitets värde och betydelse” (Sandberg & Faugert, 2012 sid.11). Med systematisk menas att 
arbetssättet som används vid utvärderingen ska vara strukturerat och använda vetenskapliga 
metoder enligt vedertagna principer. Med aktivitet menas att studien studerar en specifik åtgärd, 
exempelvis ett projekt, inom ett särskilt utvalt område. Med värde och betydelse menas att det 
material som systematiskt insamlas för en aktivitet värderas mot kriterier. (Sandberg & Faugert, 
2012) 

Oskarsson et al. (2006) menar att ett strukturerat och genomtänkt arbetssätt är viktigare än vilken 
modell man väljer att arbeta efter. Innan ett projekt börjar måste man klargöra förutsättningarna, 
i synnerhet eftersom dessa varierar mellan olika projekt. Att beskriva och analysera nuläget är 
också viktigt, eftersom man måste veta hur verksamheten ser ut idag för att kunna förändra den 
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på ett bra sätt. Vidare är det i utvecklingsarbete bra att ha minst två alternativa lösningar, för att 
undvika att fastna i en tankebana. (Oskarsson et al., 2006)  

 Att bygga en modell 3.11

Enligt Edlund et al. (1999) lönar det sig att tänka först och handla sen när beslut ska fattas. Att 
tänka först kan vara att använda en modell. Modellen används för att dra slutsatser som kan 
användas i praktiken, detta sätt att se på handling och beslut kallas ibland rationellt. (Edlund et 
al., 1999)  

3.11.1 Vad är en modell 

En modell ska ge en bild av verkligheten, ju mer komplicerad och detaljrik modellen är desto 
större är möjligheten att den avspeglar verkligheten. En modell är en ofullständig återgivning av 
till exempel ett system, en idé eller ett föremål. (Edlund et al., 1999) En modell beskriver aldrig 
verkligheten exakt utan avser att beskriva viktiga egenskaper hos ett system utan att kopiera allt i 
detalj. (Savén, 1988) 

Det finns tre modeller som brukar skiljas från varandra; fysikaliska, analoga och matematiska 
modeller. Matematiska modeller är abstrakta (symboliska), fysikaliska modeller är konkreta 
(modell av ett flygplan) och i analoga modeller ersätter en egenskap en annan (temperaturen - 
vätskepelarens längd i en termometer). (Edlund et al., 1999)  

I en matematisk modell används matematiska symboler och funktionssamband, vilket gör en 
sådan modell abstrakt. Matematiska modeller används i syftet att beskriva, förklara eller vägleda. 
(Edlund et al., 1999) Även Savén (1988) uttrycker att en symbolisk modell är analytisk eller 
beskrivande vilket stämmer överens med Edlund et al.s (1999) matematiska modell.  

En teknik enligt Edlund et al. (1999) för att strukturera ett problem är att måla ett beslutsträd, 
vilket gör att problemet tydligt definieras. 

3.11.2 Stegen i uppbyggnaden 

Pidd (1998) beskriver en metod för hur en datamodell ska byggas upp, i den ingår fyra steg som 
görs iterativt. De fyra stegen är; konceptuell modellering, datorimplementering, validering och 
experimentering, se Figur 20 nedan. 
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Figur 20: Metod för hur en modell kan byggas upp (Fritt översatt från Pidd, 1998) 

Det första steget, konceptuell modellering innebär att de viktiga funktionerna, enheter och dess 
interaktioner, som finns i systemet tas fram. Dessa kan sedan visas schematiskt i exempelvis en 
kartläggning eller flödesdiagram för att bygga upp en modellstruktur. (Pidd, 1998) 

Steg två är att implementera modellen i datorn och efter det sker en validering. Valideringssteget 
är då modellen studeras av utvecklaren och kunden för att se att modellen är användbar för det 
som den är avsedd för. Experimenteringen är att använda modellen. De två sista stegen, 
validering och experimentering, visar på om modellen är klar eller om den behöver 
vidareutvecklas. Om så är fallet ska de fyra stegen upprepas tills en godkänd modell har 
uppnåtts. (Pidd, 1998) 

Savén (1988) utgår från en något annorlunda metod för uppbyggnaden av en modell, skillnaden 
är att utgångspunkten här ligger i teorier när en logisk modell av systemet byggs upp. Efter att 
den logiska modellen byggts ska den implementeras till en datormodell och verifieras så att den 
stämmer överens med den logiska modellen. Vidare anser även Savén (1988) sedan att 
datormodellen måste testas, detta görs enligt honom genom att den färdiga datormodellen 
jämförs mot det verkliga systemet, en så kallad totalvalidering eller ett empiriskt modelltest.  

Gemensamt för Pidd (1998) och Savén (1988) är att de anser att en modell ska byggas upp innan 
den implementeras som datormodell och att datormodellen sedan ska testas genom validering 
och experimentering.  

Modellen bör innan den anses klar genomgå en känslighetsanalys. Det visar på hur känsliga olika 
val i uppbyggnaden är för förändringar. (Edlund et al., 1999) Känslighetsanalysen bör utgå från 
vilka parametrar som påverkar resultatet mest så att stor vikt läggs på testning av dessa delar 
(Savén, 1988). 

3.11.3 Känslighetsanalys 

I kalkyler är det ofta nödvändigt att göra antaganden och förenklingar av olika slag för att få 
fram ett resultat. Detta gör att det finns osäkerheter och inbyggda fel i kalkylen, vilket gör att de 
inte är helt korrekta. Hur mycket fel kalkylen visar varierar från kalkyl till kalkyl och därför är 
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det viktigt att bedöma hur pass tillförlitlig ens egen kalkyl är och hur känsligt resultatet är för 
ändringar. Detta görs med en känslighetsanalys. En känslighetsanalys bör alltid göras när 
kalkylerna bygger på förenklingar och antaganden. (Oskarsson et al., 2006) 

Det första steget i känslighetsanalysen är att identifiera alla felkällor. Om det finns många osäkra 
parametrar är det lämpligt att begränsa känslighetsanalysen till de felkällor som påverkar 
resultatet mest, och som därmed är mest kritiska. Nästa steg är att testa hur resultatet påverkas 
när de ingående parametrarna ändras. (Oskarsson et al., 2006) 

En känslighetsanalys gör att beslutsfattaren får ett bättre beslutsunderlag, detta gäller oavsett om 
analysen visar att resultatet är mycket känsligt för om vissa parametrar ändras eller om analysen 
visar att olika indata har en mycket låg inverkan på resultatet. I det första fallet har 
beslutsfattaren fått en bättre bild av riskerna med förslaget, i det andra fallet känns beslutet 
tryggare. (Oskarsson et al., 2006)  
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4. Scenarion  
Detta kapitel beskriver de scenarion som utvärderas med beräkningsmodellen. Scenariona 
beskriver hur de planerade informations- och materialflödena kommer att se ut. Detta kapitel 
bygger på det som diskuterades fram under intervjuer med Wixenius (2013) och Nilsson K. 
(2013) under januari och februari 2013. 

  Inledning 4.1

De flödesbegrepp som används i detta kapitel är lagring, plockplats och hantering. Med lagring 
menas när artikeln förvaras stillastående i lager. Med plockplats menas A-boxarnas lagring för 
plockning i plattformen. B- och C-boxar har inga plockplatser utan plockas direkt från lagret. 
Med hantering menas all hantering av materialet som involverar personal, till exempel inlagring, 
plockning, uppmärkning och transport. 

Scenariona är tänkta att effektivisera flödet så att materialhanteringen klarar av en högre takt, 
från det att boxar kommer in i monteringsverkstaden tills att de står vid materialfasaden vid line, 
samt returflödet. Scenariona utgår från det nuläge och de planerade förändringar som beskrevs i 
kapitel 2.9 Planerade förändringar. Som ses i Figur 21 nedan finns det dessutom val som ger 
alternativa delflöden på fyra ställen. De olika valen innebär: 

1. Lagring av A-boxar kan ske antingen i höglagret eller i torn direkt över plockplatsen 
2. Plockning av A-boxar kan ske antingen från EAP eller från upphöjningsrack 
3. Lagret av B-boxar, boxförrådet, kan vara zonindelat eller inte zonindelat 
4. Mycket lågfrekventa artiklar kan ha ett eget C-flöde eller hanteras tillsammans med B-

boxarna 

Alternativen förklaras mer ingående längre fram i detta kapitel. Där förklaras också ingående 
begrepp. 

Ett scenario bryts således ner i ett antal delscenarion. Delscenariona är antingen fasta eller beror 
på ovanstående val. Genom att kombinera de valbara delscenariona fås olika scenarion. Figur 21 
visar hur ett scenario byggs upp. 
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Figur 21: Hur scenariona är uppbyggda. 

Som beskrevs i kapitel 2. Nulägesbeskrivning har Scania Oskarshamn olika flöden för de olika 
boxklasserna. I kapitel 2.9 Planerade förändringar nämndes att flödet för B-boxar görs om för 
att förenkla hanteringen. Figur 22 sammanställer hur det nya flödet för alla boxklasser ser ut. A- 
och B-boxar körs in i monteringsverkstaden på en motordriven rullbana och lagras i lager 
respektive boxförråd medan C-boxar lagras hos Intralog. När behov uppstår av en artikel körs 
den till plattformen. Från plattformen körs boxarna gemensamt ut med tåg.  

I nedanstående kapitel förklaras flödena och de ingående delscenariona mer detaljerat, uppdelat 
efter boxklasserna A-, B- och C-boxar. Eftersom flödena sammanstrålar i plattformen har flödet 
mellan plattform och materialfasad ett eget kapitel. Ett specialflöde, flödet till Line 3, är 
avgränsat från studien, se kapitel 5.2 Studerat system, därför nämns inte det flödet i detta kapitel. 

 

Figur 22: Flödet för de olika delscenariona, färgsatt efter boxklass. 
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Figur 23 visar en schematisk layout över de involverade delarna i monteringsverkstaden samt de 
ingående material- och informationsflödena. I nedanstående kapitel bryts bilderna ner och 
förklaras stegvis. 

 

Figur 23: Vänster bild visar materialflöden och höger bild visar informationsflöden. 

  Lagring av A-boxar 4.2

I nuläget lagras A-boxarna i höglagret på pall och har sin plockplats vid plattformen. Det 
föreslagna alternativet till detta innebär att A-boxarna istället lagras i så kallade torn, vilket är 
höga hyllställage som byggs direkt ovanför respektive plockplats för varje A-box.  

4.2.1 Torn 

Om torn används kommer en ny rullbana in till monteringsverkstaden med upphämtningsplats att 
byggas för att underlätta påfyllningen av pallar till tornen. Tornen är ett exempel på vad 
Oskarsson et al. (2006) och Lumsden (2012) kallar en närliggande buffert, materialet ligger nära 
plockplatsen men plockaren kommer inte åt materialet. För att se en schematisk bild över hur 
flöden för fordon och lastbärare kommer gå samt hur tornen kommer se ut, se Figur 24 nedan.  
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Figur 24: Vänster bild visar de flöden som sker när A-boxar förvaras i torn vid plattformen och höger bild visar ett torn och 
tillhörande plockplats. 

Figur 25 visar flödet från det att pallen kommer in i byggnaden tills dess att boxarna står vid 
materialfasaden, när torn används som lagringsplats för A-boxar. I nedanstående figurer kommer 
flödet att beskrivas stegvis i detalj. 

 

Figur 25: Flödet av A-boxar när torn används som lagringsplats. 

Figur 26 visar de aktiviteter som ingår i flödet fram till tornet. Först kommer pallen in via en 
rullbana till monteringshallen och upphämtningsplatsen. Där kommer en truck och hämtar pallen 
för att köra den till en ledig plats i den artikelns torn. 

 

Figur 26: Första flödespilen i Figur 25 som beskriver vägen mellan rullbana och platsen i tornet. 

När en ny pall behövs vid plockplatsen scannar tågföraren en streckkod och skickar på så vis en 
beställning till trucken som då åker och plockar ner en ny pall från tornet till plockplatsen. 
Trucken kör därefter bort med den tomma pallen till en container för återanvändning, se Figur 
27. 
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Figur 27: Andra flödespilen i Figur 25 som beskriver vägen mellan tornet och plattformen. 

4.2.2 Höglager 

Figur 28 visar hur flödet layoutmässigt ser ut vid scenarion där A-boxar lagras i höglagret. När 
A-boxarnas buffert placeras i höglagret är det ett exempel på vad Oskarsson et al. (2006) och 
Lumsden (2012) kallar en avsidesliggande buffert, eftersom den inte finns i direkt anslutning till 
plockplatsen.  

 

Figur 28: De flöden som sker när A-boxar förvaras i höglagret. I detta scenario finns inte den extra rullbanan, vilket det röda 
krysset visar. 

Figur 29 nedan visar flödet från det att pallen kommer in i byggnaden tills dess att boxarna står 
vid materialfasaden.  

 

Figur 29: Flödet från höglagret via plattformen och därifrån med tåg till materialfasaden, då lagringen av A-boxar sker i 
höglagret. 

I detta fall kommer pallen först gå in via en rullbana till höglagret och lagras där. När pallen 
beställs till plattformen plockas den automatiskt ut via en rullbana, för att sedan plockas upp med 
en truck vid upphämtningsplatsen. Trucken transporterar pallen till plattformen där den byts mot 
en tom pall, vilken sedan transporteras till en container för återanvändning. Denna del av flödet 
visas i Figur 30. 



4. Scenarion 

34 

 

Figur 30: Den första flödespilen i Figur 29 som visar aktiviteterna från höglagret till plattformen när A-box förvaras i höglagret. 

Beställningen till höglagret om att en ny pall ska skickas ut till upphämtningsplatsen kommer av 
att tågpersonalen scannar en streckkod vid plattformen. Truckförarna ser när en ny pall kommer 
ut, denna körs då till rätt plockplats på plattformen.  

  Plockning av A-Boxar 4.3

Plockplatsens utformning av A-boxar kan bestå av en EAP eller ett upphöjningsrack. På en EAP 
står både en plockpall och en buffertpall (se kapitel 2. Nulägesbeskrivning) och EAP bufferten är 
därmed ett exempel på vad Oskarsson et al. (2006) och Lumsden (2012) kallar en plockzons-
buffert. När pallen står på ett upphöjningsrack finns bara en pall vid plattformen, upphöjnings-
rackets enda funktion är att lyfta upp pallen och på så sätt förbättra ergonomin för plockaren.  

Figur 31 visar hur flödet ser ut mellan lager och plockplats för de båda delscenariona. I fallet 
med EAP kommer tågföraren att beställa när denne börjar på en ny pall, det vill säga när en av 
två pallar har tagit slut. I fallet med upphöjningsrack beställer föraren när det är ett bestämt antal 
boxar kvar på pallen. Den största skillnaden är att med en EAP är pallen alltid tom och ligger på 
golvet, det finns alltså en ledig plats att ställa den fulla pallen på. Vid ett upphöjningsrack måste 
truckföraren först ställa ner den fulla pallen på golvet och ta bort den tomma pallen. Står det 
boxar kvar på pallen behöver truckföraren dessutom gå ur trucken och flytta över de kvarvarande 
boxarna till den nya pallen. Fördelen med upphöjningsrack är att det tar mindre plats än en EAP, 
samt att en EAP är mycket dyrare i inköp. Trucken tar med den tomma pallen i båda fallen och 
ställer den i en container för återanvändning. 

 

Figur 31: De båda pilarna visar förloppet från det att en truck hämtar en pall med A-boxar för att fylla på plattformen till dess 
att denne tar med en tom och placerar i en container, skillnaden är att pallen placeras på en EAP (övre pilen) eller 

upphöjningsrack (undre pilen). 
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  B-Boxar 4.4

Placeringen av B-boxar i boxförrådet kan ske med helt flytande placering eller med flytande 
placering inom zoner. Skillnaden är att med zonindelning kommer hyllorna att grupperas så att 
det kommer vara flytande placering endast inom zonerna. Hyllorna kommer att delas upp efter 
vilken plattform som boxen ska till, det vill säga vilket tåg den sedan ska åka med ut till line.  

Scania Oskarshamn kräver att boxförrådet ska ha en viss andel ledigt utrymme enligt Wixenius 
(2013), för att kunna hantera variationer. I fallet med zonindelning ska varje zon ha en 
platsbuffert, till skillnad från en helt flytande placering då platsbufferten blir gemensam. En 
nackdel med zonindelning är att förrådet blir större jämfört med en helt flytande placering, 
eftersom Scania Oskarshamn enligt Wixenius (2013) bedömer att det då krävs en större 
procentuell andel ledigt utrymme. Fördelen med att ha zonindelningen i boxförrådet är att den 
truck som ska hämta boxar endast behöver hämta boxarna inom vissa hyllrader, det vill säga att 
det blir kortare körsträcka. Aktiviteterna i flödet kommer alltså inte att förändras av de olika 
alternativen. B-boxens flödesväg visas i Figur 32.  

 

Figur 32: Flödet som B-boxen följer, från rullbana in till monteringsverkstaden till materialfasaden. 

B-boxen kommer in på icke sortrena pallar till boxförrådet. Där plockas boxarna av och märks 
upp av boxförrådets personal. Boxarna placeras på rack som sedan körs ut i förrådet för att lagras 
in, se Figur 33 nedan. Det finns färdiga platser i boxförrådet som alla har samma storlek, men 
det är inte bestämt vilket artikelnummer som kommer placeras på platsen utan det varierar 
eftersom det är flytande placering. Det står aldrig två små boxar på samma plats även om de 
utrymmesmässigt skulle få rum. 

 

Figur 33: Den första pilen i Figur 32 ovan, som visar flödet från rullbana till plats i boxförrådet. 

Den andra pilen i Figur 32 är de aktiviteter som sker mellan det att boxen står i boxförrådet tills 
dess att den står på ett rack på plattformen, se Figur 34. Först kommer det en beställning från 
materialfasaden; tågföraren har scannat en B-box som tagit slut vid materialfasaden. 
Beställningen sker genom att en uppmärkningslapp skrivs ut i boxförrådet. Personalen i 
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boxförrådet sorterar beställningarna och tar sedan en truck med ett rack för att hämta beställda 
boxar. Truckföraren plockar boxarna på racket för att åka till plattformen och lasta av dem.  

 

Figur 34: Den andra pilen i Figur 32 ovan, som visar flödet mellan boxförråd och plattform. 

De flöden som är beskrivna ovan visas schematiskt i Figur 35. Där visas flödet mellan boxförråd 
och plattform samt informationsflödet från line till boxförråd, då det sker en beställning av nya 
boxar. 

 

Figur 35: Flödet som sker kopplat till boxförrådet. 

  C-boxar 4.5

Scania Oskarshamns ambition är att få plats med alla lågfrekventa boxar i boxförrådet och 
därmed inte ha något flöde från Intralog med C-boxar. Dock vet de inte om detta är möjligt eller 
lönsamt och därför är ett scenario att undersöka detta. Flödet av C-boxar är oförändrat mot hur 
de boxar som förvaras hos Intralog hanteras idag och det visas i Figur 36. 

 

Figur 36:Flödet av C-boxar från lagret hos Intralog till line. 

Den första delen av flödet visas i Figur 37. När en C-box tar slut vid materialfasaden scannar 
tågföraren boxens streckkod. En etikett skrivs då ut hos Intralog som märker upp boxen och 
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ställer den på en vagn, vilken skickas med nästa transport till Scania Oskarshamn. Hyllorna på 
vagnen är märkta med vilken plattform boxen ska till.  

Hos Scania Oskarshamn lastas vagnen av med en utetruck och förs till en uppsamlingsyta. Där 
hämtas racket av en innetruck som lastar av boxarna vid rätt plattform. På plattformen ställs 
boxarna på en gemensam plockyta varifrån tågföraren senare lastar på dem på tåget. 

 

Figur 37:Den första pilen i Figur 36 som visar aktiviteterna mellan lagret hos Intralog och plattformen. Röda rutor markerar 
aktiviteter utanför systemgränsen. 

Figur 38 visar schematiskt de material- och informationsflöden kopplade till C-boxar som sker 
inom monteringsverkstaden på Scania Oskarshamn. 

 

Figur 38: Flödet som sker kopplat till C-boxar. 

  Boxflöde från plattformen till materialfasad  4.6

Figur 39 nedan visar de ingående aktiviteterna mellan plattformen och materialfasaden. Till 
plattformen kommer tåget och tågföraren för att hämta A-boxarna och racken med B-boxar. Då 
ska tågföraren skjuta på racken med B-boxar samt plocka A-boxar på racken. När tågföraren är 
klar med lastningen av tåget och det är rätt tid att åka rutten kör han eller hon iväg tåget.  

Längs med rutten lastar tågföraren av boxar på rätt adress samt tar med sig tomboxar tillbaka. A-
boxarna har ett kanbankort som beställning och B- och C-boxarna scannas för beställning. 
Kanbankorten hjälper tågföraren att plocka rätt A-boxar vid plattformen och när B- och C-
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boxarna scannas skickas en beställning till boxförrådet respektive Intralog. Alla boxar läggs 
sedan tillsammans i en returvagn för tomboxar. 

 

Figur 39: Aktiviteterna från plattformen till det att boxarna står vid materialfasaden samt returflödet av boxar. 

I och med att även line 1-2 har fått tågfurnering (se 2.9 Planerade förändringar) finns det nu fem 
boxtåg och fem plattformar istället för fyra. Dessa visas i Tabell 2. 

Tabell 2: De fem olika plattformarna och boxtågen 

Tåg/Plattform Levererar material till 
L1-2 Line 1-2 
L4 Line 4 (kombinerat tåg för boxar, pallar och sekvenslagt material) 
L5 Line 5 och halva line 6 
IB Instrumentbrädan, halva line 6 och halva line 7 
D8 Dörrline, line 8 och halva line 7 
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5. Uppgiftsprecisering  
I detta kapitel bryts syftet ner för att läsaren ska få en bättre förståelse för vad arbetet gått ut på. 
Även en beskrivning av det studerade systemet görs. Sedan tas konkreta frågeställningar fram 
för att visa på vad som besvaras i varje del av arbetet och hur studien planerades.  

 Nedbrytning av syfte 5.1

Studiens syfte som presenterades i kapitel 1.3 Syfte, är: 

Examensarbetets syfte är att utveckla en datoriserad beräkningsmodell som Scania Oskarshamn 
kan använda för att utvärdera olika sätt att styra boxflödet, med målet att klara en högre 
produktionstakt. 

Scania Oskarshamn är just nu inne i ett stort förändringsarbete med målet att på sikt kunna öka 
sin produktionstakt. I detta arbete ingår bland annat ut- och ombyggnad av lokaler och 
förändringar i arbetssätt. (Wixenius, 2013) Denna studie utgör en del av detta förändringsarbete 
och påverkas därför i hög grad av andra pågående förändringar. Detta gör att det som normalt 
kallas nuläge, och som Oskarsson et al. (2006) menar är viktigt att ha bra kunskap om inför ett 
förändringsarbete, ständigt förändras. Det gör att det inte är meningsfullt att i dagsläget komma 
fram till en rekommendation om vilket scenario som är bäst och därför syftar examensarbetet till 
att ta fram en flexibel utvärderingsmodell som logistikutvecklingsavdelningen själva kan 
använda allteftersom förändringsplanerna fortskrider. 

Beräkningsmodellens primära uppgift är att utvärdera om Scania Oskarshamn klarar av att 
hantera den givna högre produktionstakten de har som mål att nå inom några år. Scania 
Oskarshamn är dock intresserad av att veta var gränsen för boxflödet går oavsett om målet 
uppnås eller inte och därför ska beräkningsmodellen kunna användas för flera olika takter 
(Wixenius, 2013; Nilsson K., 2013). 

En högre takt leder till att fler boxar behöver hanteras vilket i sin tur leder till att fler 
personaltimmar krävs om dagens hanteringssätt används. Den totala personalstyrkan för 
materialhanteringen får dock inte öka enligt direktiv från Scanias ledning (Wixenius, 2013). 
Detta leder till att nya sätt, scenarion, ska utvärderas för att se om dessa klarar av en högre takt 
inom satta gränser. Beräkningsmodellen kommer att utvecklas i Excel. Användaren kommer att 
kunna välja indata och sedan få ett resultat presenterat.  

 Studerat system  5.2

För att ge en förståelse för det studerade systemet visas det schematiskt i Figur 40 nedan. I 
studien ingår materialhanteringen från det att den kommer in i monteringsverkstaden, vilket är då 
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det sker inlagring av pallar eller boxar. I studien ingår även hur materialet lagras och vidare hur 
det förs från lager till materialfasad. Även returflödet från materialfasad till container, inne i 
monteringsverkstaden, är med i systemet. Studien omfattar även lagret hos Intralog, dock inte 
transporten mellan Intralog och plattformen på Scania Oskarshamn. 

 

Figur 40: Studerat systemet. Blå rutor är en aktivitet innanför systemgränsen och röda rutor är utanför. 

 Avgränsningar 5.3

Efter den 2013-02-04 är Line 3 den enda linen på Scania Oskarshamn som inte har tågfurnering, 
utan allt material körs till materialfasaden med truck. Orsaken till detta är att line 3 är upphöjd 
från golvet. Det finns planer på att börja med tågfurnering även till line 3 men har än så länge 
ingen lösning för linen. Det mesta material som används på line 3 ligger direkt på pall vilket gör 
att boxflödet är relativt litet. (Wixenius, 2013) Därför valdes att avgränsa bort boxflödet till line 
3 från studien. Det ingående B-boxflödet för line 3 tas dock med, det vill säga inlagringen och 
lagringen i boxförrådet. 

Avgränsning 1:  Boxflödet till Line 3, behandlas i mindre utsträckning då tågfurnering inte  
   används till denna line. Boxarna till line 3 är endast med i studien när det  
   gäller inlagring och lagring i boxförråd.  

Enligt direktiven från Scania Oskarshamn ska beräkningsmodellen räkna på kostnaderna för 
olika scenarion. För kostnaderna görs avgränsningen att bortse från investeringskostnader. Detta 
eftersom det i så fall blir en helt egen process som bedöms bli för omfattande för denna studie. 

Avgränsning 2:  Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till investeringskostnader 

Utöver avgränsningarna görs till den konceptuella modellen ett antal förenklingar och 
antaganden. Dessa beskrivs i text allteftersom de uppkommer samt sammanfattas under rubrik 
5.6.2 Sammanfattning av förenklingar och antaganden. Vilken inverkan dessa har på modellen 
diskuteras i 10. Diskussion. 
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 Framtagning av beräkningsvariabler 5.4

Logistisk effektivitet är enligt Lumsden (2012) en avvägning mellan leveransservice, 
logistikkostnader och kapitalbindning. Denna studie begränsas till logistikkostnaderna och detta 
kan ge Scania Oskarshamn underlag till att jämföra logistikkostnaderna med övriga kostnader. 
Enligt direktiven från Scania Oskarshamn ska modellen räkna på kostnader för personaltid och 
yta, samt övrig resursförbrukning. Till hjälp för att ta fram vilka övriga poster som ska vara med 
i modellen användes Oskarsson et al.s (2006) totalkostnadsmodell. I ett första steg studerades 
totalkostnadsmodellen för att kunna lyfta ut de kostnader som är relevanta för denna studie. 

Enligt Oskarsson et al. (2006) är det viktigt att ta med den totala kostnadsförändringen som olika 
alternativ medför när man väger alternativ mot varandra. De kostnader som tas upp i denna 
modell bedöms skilja sig mellan olika alternativ och leder till att olika logistiska möjligheter kan 
utvärderas.  

Den första posten i kostnadsmodellen, lagerföringskostnader, handlar om kapitalbindning som 
uppkommer av värdet på varorna i lager (Oskarsson et al., 2006). Lumsden (2012) och 
Segerstedt (2009) hanterar istället kapitalbindning utanför logistikkostnaderna, som nämndes i 
3.8 Logistisk effektivitet. 

På Scania Oskarshamn pågår ett eget projekt med att minska kapitalbindningen genom tätare 
inleveranser och kortare tid i lager, vilket leder till minskade lagernivåer (Wixenius, 2013). 
Därför kommer valmöjligheten att välja antal dagar i lager att finnas i modellen men 
kapitalbindningen kommer bortses ifrån då den beräknas i andra projekt, samt anses likvärdig för 
alla alternativ då lika mycket lagras oberoende scenario. 

Hanteringskostnader, eller lagerhållningskostnader, är kostnader att äga och driva ett lager och 
innefattar bland annat personal, utrustning och transporter inom anläggningen (Oskarsson et al., 
2006). Den utrustning som används är truck och eftersom det endast är truckar som används till 
transporter inom monteringsverkstaden inkluderas både utrustnings- och transportkostnader i 
truckkostnaden. Ytterligare en kostnad som tillhör hanteringskostnader är kostnaden för den yta 
som krävs till lagring vilket gör att denna kostnad tas upp i modellen, vilket även var ett direktiv 
från Scania Oskarshamn. 

Transportkostnader avser kostnader som uppkommer för transporter mellan företag och interna 
transporter mellan företagets anläggningar, det vill säga exklusive interna transporter inom en 
anläggning (Oskarsson et al., 2006). Eftersom systemgränsen avgränsar från transporter utanför 
monteringsverkstaden tas dessa inte upp i studien, Administrativa kostnader och övriga 
kostnader anses inte förändras nämnvärt mellan de olika alternativen, eftersom det kommer vara 
samma administrativa uppgifter i alla scenarion. Dessa tas därför inte upp i denna studie.  

Sammanfattningsvis ska beräkningsmodellen ta hänsyn till kostnader för personal, truck och yta. 
Därmed tas också hänsyn till direktivet från Scania Oskarshamn, att modellen ska visa hur 
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mycket personaltid och yta valt scenario kräver vid vald takt. För personal och truckar beror 
kostnaden på den tid som läggs ner. För yta beror kostnaden på storleken för lager eller 
flödesyta, samt hur länge ytan används. Detta utvecklas mer i nedanstående kapitel. 

 Strukturering av uppgift  5.5

Studien som utförs kan liknas vid en utvärdering och författarna strävar efter att arbeta 
systematiskt och strukturerat vilket följer Sandberg och Faugerts (2012) definition på en 
utvärdering. För att lösa uppgiften med att utveckla en modell utgick studien från Pidds (1998) 
och Savéns (1988) metoder för modellering som beskrivs i kapitel 3.11 Att bygga en modell. 
Deras modeller sammanställdes och anpassades efter denna studie, se Figur 41 nedan. 

Arbetet med modelluppbyggnaden delas upp i tre steg. Innan det första steget kartläggs de olika 
scenariona som ska utvärderas i modellen och som på så sätt utgör nuläget. Det första steget är 
att ta fram en konceptuell modell, vilket görs i kapitel 5.6 Konceptuell modell och datainsamling. 
Den bygger på nerbrutna scenarion som kopplas ihop med de beräkningsvariabler som togs fram 
i kapitel 5.4 Framtagning av beräkningsvariabler ovan. Den konceptuella modellen genererar 
frågor om vilken data som behöver samlas in till modellen och därför redovisas dessa frågor i 
samma kapitel. I det andra steget implementerades modellen i Excel och i det tredje steget 
analyserades modellen genom validering och experimentering i enlighet med Pidds (1998) och 
Savéns (1988) metoder. 

I följande kapitel förklaras de tre stegen för utvecklingen av modellen närmare och därefter bryts 
den ner i konkreta frågeställningar. Efter det sista steget, analys, dras slutsatser och på så sätt 
besvaras studiens syfte. 

 

Figur 41: De ingående stegen i utvärderingen (egen utveckling av Pidds (1998) modell) 
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 Konceptuell modell och datainsamling 5.6

För att utveckla modellen används, som nämnt ovan, det tillvägagångssätt som Pidd 
(1998) och Savén (1988) beskriver, vilket börjar med att en konceptuell modell byggs. 
För den konceptuella modellen följs Edlund et al.s (1999) metod som beskriver att 

problemet struktureras genom att ett beslutsträd målas, vilket gör att problemet tydligt definieras. 
I denna studie ritas ett träd för att visa beslutspunkter och modellens uppbyggnad samt innehåll. 
Denna modell blir därför enligt Edlund et al.s (1999) definition en matematisk/symbolisk modell. 

Trädstrukturen delas i enlighet med direktiven upp efter de tre boxklasserna, A-, B- och C-boxar. 
Den första delen av trädet är densamma som i inledningen av kapitlet 4. Scenarion. Efter att 
trädstrukturen har brutits ner redogörs för de formler som används för beräkningar i modellen, 
samt vilka frågor detta genererar till datainsamlingen. 

 

Figur 42: Beräkningsmodellens trädstruktur. 

De olika boxklasserna delas upp i lagring och hantering samt plockplats respektive flödesplats 
om sådana används. Dessa kommer leda till kostnader och tider och från kapitel 5.4 Framtagning 
av beräkningsvariabler visas att de kostnader som modellen ska ta upp är kostnader rörande 
personal, truckar och ytor.  
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För A-boxarna finns det två beslutspunkter, en för hur lagringen ska ske och en för typen av 
plockplats. För B-boxarna finns det en beslutspunkt för om boxförrådet ska vara zonindelat eller 
inte och för C-boxar finns det en beslutspunkt för att ta reda på om dessa ska finnas eller om alla 
boxar med lägre förbrukningsfrekvens ska hanteras som B-boxar.  

För lagringen, plockplatserna och flödesytorna kommer det att leda till kostnader för den yta som 
används för att lagra, plocka och flöda pallar och boxar. För hanteringen kommer detta leda till 
kostnader för personalen och truckarna som används.  

Beräkningar som är kopplade till de ytor som används är; antal platser, lagringsyta (plockytan 
och flödesytan) och lagringskostnad. Beräkningar som är kopplade till hantering är beräkningar 
av personaltid, personalkostnad, trucktid och truckkostnad. 

För C-boxar tillkommer även extern lagerkostnad, det är den kostnad som Intralog tar för att 
lagerhålla C-boxarna och i den ingår hantering och ytkostnader.  

5.6.1 Formler och frågeställningar 

I detta kapitel redogörs för de formler som används för beräkningarna i modellen, samt vilka 
frågor som behöver besvaras i datainsamlingen. Det första som behöver tas hänsyn till är vilka 
artiklar som förvaras i A-, B- och C-boxar. Eftersom klassificeringen av boxar görs efter 
förbrukningsfrekvensen på boxen måste den frekvensen för varje box vara känd. Dessutom 
måste information erhållas om vilka boxsorter som är för stora för boxförrådet och därför blir A-
specialboxar. Användaren matar in hur många A-artiklar det ska finnas samt vilken 
förbrukningsfrekvens en box ska ha för att vara C-box och utifrån det kan sedan tider, ytor och 
kostnader beräknas för de olika boxklasserna. De första frågorna som ställs är därför: 

• Vilken förbrukningsfrekvens har en box för respektive artikel (uttryckt i antal boxbyten 
per dag)?  

• Vilka boxsorter är för stora för boxförrådet? 

Studien utgår från nuvarande takt eftersom det finns data över artiklarna som används då. När 
sedan antalet artiklar beräknas för andra takter så antas att det sker en linjär ökning och att alla 
artiklar ökar lika mycket. Detta är en förenkling av verkligheten som Scania Oskarshamn är 
medvetna om inte stämmer, men med den stora produktvariationen som Scania Oskarshamn 
erbjuder skulle ett mer korrekt samband vara betydligt svårare att ta fram (Wixenius, 2013). 
Dessutom skulle ett sådant samband fortfarande vara osäkert eftersom allt beror på kundens 
efterfrågan. Många artiklar (exempelvis rattar, pedaler och vindrutor) finns i olika varianter 
vilket ger flera artikelnummer, men totalt sett är det ett konstant antal per lastbil. Scania 
Oskarshamn använder linjära samband i sina beräkningar och tycker att det fungerar bra 
(Wixenius, 2013). 
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Den data som finns över artiklarnas förbrukningsfrekvens är per dag och det finns därför inte 
möjlighet att beräkna frekvensen för varje cykel. Artiklarna anses därför jämnt fördelade över 
dagen. 

Tidsformler 
Tiderna som behöver beräknas är enligt tidigare kapitel personaltider och trucktider. Som 
framgår av Figur 42 ovan uppkommer alla tider i hanteringen.  

Varje delscenario motsvarar en lagerpunkt eller en flödespil i Figur 22 (som visades i kapitel 4. 
Scenarion). Hanteringen motsvarar flödespilarna. Som exempel visas här delscenariot boxförråd 
till plattform, genom Figur 43.  

 

Figur 43: Exempel på en flödespil. 

Detta delscenario består av fem stycken aktiviteter, som alla kräver personaltid och trucktid. 
Tiden för delscenariot räknas då ut genom att summera tiden för varje aktivitet multiplicerat med 
antal gånger per dag aktiviteten görs. Detta ger alltså följande två formler: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡𝑖𝑑 = � (𝑇𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡× 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔)
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 

 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑔å𝑟

 

𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 = � (𝑇𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡× 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 gånger 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔)
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑔å𝑟

 

Tiderna som används är genomsnittstider, vilka antas vara representativa för alla aktiviteter. Hur 
många gånger aktiviteten görs beror på hur många boxar respektive pallar som hanteras per dag, 
vilket i sin tur beror på produktionstakten. För att kunna uppskatta hur många boxar och pallar 
som hanteras vid högre takter antas att ett linjärt förhållande råder, som även nämnts tidigare, 
och därför används en uppskalningsfaktor till att beräkna antal aktiviteter vid nya takter som 
formlerna nedan visar: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑑 𝑡𝑎𝑘𝑡
= 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡𝑎𝑘𝑡 × 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
𝑉𝑎𝑙𝑑 𝑡𝑎𝑘𝑡

𝑁𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑡
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För att göra dessa beräkningar behöver följande frågor besvaras: 

• Hur lång tid tar varje aktivitet som kräver personal? 
• Hur lång tid tar varje aktivitet som kräver truck? 
• Hur många boxar behöver hanteras vid nuvarande takt?  
• Hur många boxar ryms på en pall? 

Tåg 
Att planera tågrundorna är en komplex process som påverkas av flera olika faktorer. Hur lång tid 
en tågrunda tar beror bland annat på hur ofta den körs eftersom det blir olika många boxar att 
lasta och lossa, med tågrunda menas att köra ut och lämna boxar samt att lasta och lossa tåget. 
Tiderna som tåget åker ska helst optimeras och möjliga tidtabeller behöver ta hänsyn till vilken 
täcktid som boxarna vid line har, men också raster för personalen. Det gör att cykeltiden, det vill 
säga den avsatta tiden för en tågrunda, skiljer sig ett par minuter mellan olika dagar och olika 
tider på dagen för att få ett helt antal tågrundor mellan två raster. Det finns dock i viss mån 
möjlighet att dela på en tågrunda så att själva tågrundan körs innan rasten medan lastningen av 
tåget görs efter rasten. (Follby, 2013) Detta gör att tillräckligt mycket flexibilitet anses finnas, av 
författarna, för att kunna göra förenklingen att bortse från när rasterna är schemalagda och endast 
utgå från total tillgänglig arbetstid för tågföraren. 

Ytterligare en förenkling som görs till modellen är att bortse från att cykeltiden varierar och 
istället använda en genomsnittlig cykeltid. Cykeltiden brukar variera med cirka fem minuter 
mellan dagarna och cyklerna enligt Follby (2013). 

Det finns ett tåg per bestämd runda i dagsläget. Vid taktbyten finns det en möjlighet att 
tågrundorna görs om, men detta är en helt manuell process. (Follby, 2013) Därför görs 
antagandet att räkna på att samma sträcka kommer fortsätta att köras även vid en högre takt.  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡å𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑡å𝑔 =  
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 (𝑡𝑣å 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡)

𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑡å𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑎

𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 
 

För att beräkna dessa formler kommer följande data nedan behöva samlas in. Cykeltid kommer 
användaren att enkelt kunna justera i modellen. Faktisk tid för en tågrunda är tiden det tar att 
lasta, lossa och köra varvet, vilket hämtas från formlerna för personal- och trucktid. 

Detta ger följande frågor: 

• Hur lång är cykeltiden för tågen? 
• Hur lång är arbetstiden per dag, båda skiften?   
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Ytformler 
Hos Scania Oskarshamn är ytan begränsad (Wixenius, 2013) vilket gör det intressant att räkna på 
den för att se om Scania Oskarshamn klarar av att lagerhålla allt inom den yta som de har till 
förfogande. Hur stor yta som går åt till lagring beror på hur länge artiklarna ligger i lager. Denna 
tid skiljer sig mellan de olika artiklarna. Scania Oskarshamn har ett pågående arbete med att 
minska tiden i lager och därför väljs antal lagerdagar i modellen av användaren. På så sätt kan 
användaren se hur stor betydelse antal dagar i lager har för den yta som krävs samt ytkostnaden, 
vilket ger underlag till arbetet med minskade lagertider. För att användaren på ett enkelt sätt ska 
kunna välja tiden i lager görs antagandet att alla A- respektive B-artiklar ligger lika länge i lager. 
Med lagringsyta menas golvyta, både ytan för de faktiska hyllorna eller ställagen som förvarar 
material och tillhörande ytor i form av truckgångar. Höglagret är ett undantag där endast antal 
platser räknas eftersom detta lager delas med andra produkter. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 × 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑏𝑜𝑥
𝑝𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑖𝑔𝑡 𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑦𝑡𝑎 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑝å 𝑒𝑛 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑎
× 𝑔𝑜𝑙𝑣𝑦𝑡𝑎 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑎 + 𝑡𝑖𝑙𝑙ℎö𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑣𝑦𝑡𝑎 

Med andel ledigt utrymme menas det extra utrymme som behöver finnas tillgänglig för att lagret 
ska klara variationer. Att räkna med extra yta till boxförrådet är, vilket beskrevs i kapitel 4. 
Scenarion, ett krav från Scania Oskarshamn.  

Plattformarna använder yta i form av plockyta för A-boxarna och flödesyta för B- och C-
boxarna. Dessutom finns tillhörande ytor i form av truckgångar och tåggångar. Plockytorna 
bestäms genom att det finns en plockplats per A-artikel och för flödesplatserna finns det en plats 
per rack som sätts på tåget. 

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑠𝑦𝑡𝑎
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟 × 𝑦𝑡𝑎𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 + 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡å𝑔𝑟𝑎𝑐𝑘 ×  𝑦𝑡𝑎𝑟𝑎𝑐𝑘
+ 𝑡𝑖𝑙𝑙ℎö𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑣𝑦𝑡𝑎 

För att göra dessa beräkningar krävs att följande frågor besvaras.  

• Hur många boxar respektive pallar ryms i ett lagerställage  
o I boxförrådet? 
o I tornen? 

• Hur stor golvyta kräver ett lagerställage 
o I boxförrådet? 
o För tornen? 

• Hur stor är en plats i plattformen 
o För EAP? 
o För upphöjningsrack? 
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o För ett tågrack? 
• Hur mycket tillhörande yta krävs för respektive lager/flödesplats 

o I boxförrådet? 
o I plattformen? 

• Hur mycket ledigt utrymme ska boxförrådet innehålla? 

Kostnadsformler 
Kostnadsformlerna byggs delvis upp av tids- och ytformlerna och ser ut enligt nedan: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡𝑖𝑑 × 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 

𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 × 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑥𝑓ö𝑟𝑟å𝑑,𝑡𝑜𝑟𝑛 = 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑦𝑡𝑎 (𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑦𝑡𝑎) × 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝐶−𝑏𝑜𝑥𝑎𝑟,ℎö𝑔𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 × 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 = 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑠𝑦𝑡𝑎 × 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

Med personalkostnad menas företagets kostnad för en skiftanställd, det vill säga alla ingående 
kostnader. Truckarna hyrs in till en fast månadskostnad. Lagringskostnaden utgår från den yta 
som tidigare beräknats och multiplicerar detta med kostnaden per ytenhet för att få fram 
kostnaden. Ytkostnaden inkluderar värme och belysning. 

𝐻𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐶𝑏𝑜𝑥𝑎𝑟 ℎ𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑔 =  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑏𝑜𝑥𝑎𝑟 × 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑥 ℎ𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑔 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐶𝑏𝑜𝑥𝑎𝑟 ℎ𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑔 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑏𝑜𝑥𝑎𝑟 × 𝑦𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 

För C-boxar kommer en kostnad för hantering av boxarna hos Intralog. Kostnaden för den 
hanteringen är fast per box, enligt prisavtal mellan Scania Oskarshamn och Intralog. Antal C-
artiklar matar användaren in i modellen.  

Från kostnadsformlerna kommer följande frågor: 

• Vad är den totala personalkostnaden per tidsenhet för en person i monteringsverkstaden?  
• Vad är truckkostnaden per tidsenhet för de truckar som används i monteringsverkstaden? 
• Vad är kostnaden för en plats i höglagret? 
• Vad är kostnaden per ytenhet för plattformen och boxförrådet? 
• Vad kostar hantering av en C-box hos Intralog? 

o Finns det några övriga kostnader som bör hanteras i modellen för C-boxar?  
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5.6.2 Sammanfattning av förenklingar och antaganden 

I kapitlet har antaganden och förenklingar löpande tagits upp och beskrivits. Sammanfattningsvis 
innehåller modellen följande antaganden och förenklingar. Dessa antaganden görs då det gör 
modellen i rätt nivå tidsmässigt för studien och den anses av författarna vara en avspegling av 
verkligheten. Precis som Edlund et al. (1999) säger så är en modell en ofullständig återgivning 
av ett system och avser inte att beskriva allt i detalj utan bara de viktiga egenskaperna. Dessa 
antaganden och förenklingar har diskuterats med Wixenius (2013) och även hon anser att de är 
rimliga för att avbilda verkligheten.  

• Artiklarnas förbrukning antas öka linjärt mot en högre takt 
• Artiklarna antas vara jämnt utspridda över dagen 
• Genomsnittstider för aktiviteterna används för att beräkna personal- och trucktid 
• Tiderna för tågrundorna antas lika långa genom att genomsnittstider används 
• Vid beräkning av antal tågrundor per dag tas ingen hänsyn till när rasterna är 

schemalagda, endast den sammanlagda tiden som finns till förfogande studeras.  
• Tågrundorna antas inte förändras vid en högre takt, det vill säga att tågen kör samma 

sträckor som innan och besöker samma adresser vid line.  
• Alla A- respektive alla B-artiklar ligger lika länge i sina respektive lager. 

 Implementering i Microsoft Excel 5.7

Det andra steget i Pidds (1998) tillvägagångssätt för att utveckla en modell är att 
implementera den konceptuella modellen till en datamodell. I denna studie har Microsoft 
Excel valts som verktyg då det är ett verktyg som ofta används på Scania Oskarshamn 

för att utföra beräkningar.  

• Hur byggs den konceptuella modellen upp i Excel? 
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 Analys 5.8

Det tredje och fjärde steget i Pidds (1998) metod för att bygga en modell är validering 
och experimentering. Valideringen i denna studie är en känslighetsanalys av modellen 
och experimenteringen är att testa modellen om den fungerar på tänkt sätt genom att låta 

handledaren och övriga involverade på Scania Oskarshamn se om det är en modell som de hade 
tänkt sig. Detta görs iterativt med att modellen implementeras i Excel, vilket gör att felaktigheter 
kan rättas till. Känslighetsanalysen bör enligt Savén (1988) och Oskarsson et al. (2006) göras på 
de delar som påverkar resultatet mest, vidare bör studeras hur resultatet påverkas när de ingående 
parametrarna justeras (Oskarsson et al., 2006). Detta ger följande frågor: 

• Fungerar modellen på det sätt som är tänkt? 
○ Behöver modellen justeras? 

• Vilka aktiviteter i modellen påverkar resultatet mest? 
• Hur osäkra är aktiviteterna i modellen? 
• Hur påverkar det resultatet om dessa delar justeras? 
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6. Metod 
I kapitlet metod beskrivs studiens tillvägagångssätt, hur studien har utförts från det att syftet togs 
fram tills dess att modellen var klar och kunde användas. Även studiens inriktning och 
undersökningsansats beskrivs i kapitlet för att visa vad studien arbetat efter. Kapitlet avslutas 
med ett avsnitt om metodkritik och felkällor för att diskutera studiens trovärdighet.  

 Studiens tillvägagångssätt  6.1

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är det viktigt att innan man börjar planera skapa sig en 
uppfattning om vilka steg som kommer att ingå i studien, varför dessa steg finns med samt hur 
stegen hänger ihop till sin helhet. Detta kan åskådliggöras i en arbetsmodell. Denna studie 
började därför med att skissa vilka delar som skulle ingå i studien för att studien skulle kunna 
besvara sitt syfte.  

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) ska inte arbetsmodellen vara en avbildning av hur arbetet 
med studien praktiskt har gått till, det är snarare en referensram för hur studien planeras och 
genomförs. Figur 44 nedan visar en schematisk uppbyggnad av studiens tillvägagångssätt: I 
praktiken användes i hög grad ett iterativt och parallellt arbetssätt. Figuren nedan visar också två 
parallella förlopp, ett för uppbyggnaden av utvärderingsmodellen och ett för rapport-
uppbyggnaden. Pilarna från rapportuppbyggnad till modelluppbyggnad visar vilka delar i 
rapporten som direkt påverkar modellens uppbyggnad. I studien ingick också en överlämning av 
den färdiga modellen. 

 

Figur 44: Studiens arbetsmodell.  

I nedanstående kapitel beskrivs mer ingående hur studien genomfördes. Frågorna som ställdes i 
kapitel 5. Uppgiftsprecisering tas här upp igen följt av en förklaring till hur de besvarades. 



6. Metod 

52 

6.1.1 Syfte, nuläge och metodval 

Studien inleddes med att ett syfte togs fram. För att ta fram syftet var första steget för författarna 
att skapa sig en bild av Scania Oskarshamns nuvarande flöden och arbetssätt, samt få en 
förståelse för uppgiftens problembild. Innan Scania Oskarshamn besöktes första gången 
studerades deras externa hemsida och grundläggande studier om metodteori och materialflöden 
genomfördes. På plats på Scania Oskarshamn hölls inledande intervjuer med berörd personal, 
främst med handledare Emmy Wixenius (2013), men även med Kenth Nilsson (2013), 
logistiktekniker på logistikutvecklingsavdelningen, se Intervju nedan.  För att få en grundlig 
inblick i Scania Oskarshamns nuvarande flöden och arbetssätt genomfördes observationer på 
monteringen och på vagnsfurneringen, se Observationer nedan. 

Iterativt med att nuläget kartlades fördes diskussioner med Wixenius och Nilsson K. om studiens 
syfte. Diskussionerna gällde om studien skulle syfta till att ta fram nya metoder för hantering av 
boxflödet eller om syftet skulle vara att utvärdera idéer för boxflödet som Scania Oskarshamn 
hade. Diskussionerna ledde fram till syftet att utvärdera Scania Oskarshamns tilltänkta idéer för 
boxflödet. Efter hand upptäcktes dock att detta inte är meningsfullt i dagens läge på grund av 
samtida pågående förändringar. Syftet reviderades då till att enbart skapa en utvärderingsmodell 
som skulle kunna användas till varierande förutsättningar. Detta hade ingen stor påverkan på 
studien i övrigt. 

När syftet var fastställt valdes metod för studien, för rapportuppbyggnaden och för 
modelluppbyggnadsprocessen. Modellen för modelluppbyggnadsprocessen som följs i denna 
studie tas upp i kapitel 3. Referensram och anpassas efter denna studie i kapitel 5. 
Uppgiftsprecisering. Till stöd för val av metod lästes böcker i metodteori från Linköpings 
Universitetsbibliotek. Med utgångspunkt i dessa gjordes en plan för hur studien skulle läggas upp 
och planeras. Detta möjliggjorde ett strukturerat arbetssätt, vilket såväl Sandberg och Faugert 
(2012) som Oskarsson et al. (2006) anser är viktigt. Metodens grundläggande delar fastställdes 
under detta steg och reviderades sedan något allteftersom uppgiften klarnade i de nästkommande 
stegen: Scenarion, referensram och uppgiftsprecisering.  

Ett viktigt metodval för studien var hur arbetet med modellen skulle struktureras vid 
utvecklingen. Programmet till utvärderingsmodellen valdes till Excel eftersom Wixenius (2013) 
nämnt att det används på Scania Oskarshamn och att kunskap om programmet finns. För att 
enligt Sandberg och Faugerts (2012) beskrivning följa vetenskapliga metoder och vedertagna 
principer följdes en blandning av Pidds (1998) och Savéns (1988) metoder för modell-
uppbyggnad.  

Intervjuer 
Intervjuer kan ske med en eller flera personer och kan ske via telefon, mail eller genom ett 
personligt möte. Det är viktigt att välja uppgiftslämnare, eller intervjuperson, noga då en persons 
personliga ställning och intressen i ett företag kan påverka svaren. Denna risk kan minskas 
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genom att välja olika uppgiftslämnare. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Det finns olika typer av 
intervjuer; strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. Vid strukturerade intervjuer är 
frågorna helt bestämda i förväg och kan inte ändras under intervjun. En ostrukturerad intervju är 
mer öppen, men det är bra om några frågeställningar har förberetts för att ha en grund i intervjun. 
Semi-strukturerade intervjuer är en blandning, exempelvis att förutbestämda frågor ställs plus 
frågor som uppkommer under intervjun. Strukturerade och semi-strukturerade intervjuer är 
lättare att sammanfatta och analysera. En ostrukturerad intervju kan däremot ge en stor mängd 
viktig information och används framförallt när syftet är att få inledande kunskap om ett 
ämnesområde, ibland kallat pilotintervjuer. (Bell, 2006)  

De inledande intervjuerna med logistikutvecklingsavdelningen, för att komma fram till ett syfte, 
var ostrukturerade. Det som intervjuerna byggde på var frågeställningar som: 

Vad vill ni få ut av examensarbetet? Vilka tankar har ni på vad det ska mynna ut i för 
produkt? 

Hur involverade vill ni vara i arbetet? 

Tänker ni er att arbetet mynnar ut i en modell som gör beräkningar på hur det ser ut här 
 eller en studie som mer har fokus mot benchmarking för att hitta nya idéer?  

Frågeställningarna låg som ett stöd men vidareutvecklades och förändrades under intervjuns 
gång. Detta för att få en så heltäckande bild som möjligt. Samtal fördes även med handledaren 
från universitetet under hela studien för att få mer information och för att klara ut frågor som 
uppkom under arbetets gång.  

Observationer 
Observationer är en bra insamlingsmetod då man vill studera skeenden och beteenden samtidigt 
som det kan ge en säkrare bild av exempelvis företaget än genom att låta någon återberätta det. 
Nackdelarna är att det inte går att studera kunskaper, åsikter eller värderingar med mera, samt att 
det bara går att studera pågående skeenden. Observationer kan vara öppna eller slutna, öppna kan 
leda till att den som observeras påverkas, vilket kan göra att inte rätt beteende eller skeende 
observeras. Ett sätt att motverka detta är att den som observeras inte vet om det, så kallad sluten 
observation. En observation kan också delas in i deltagande eller icke deltagande. Vid en 
deltagande observation är observatören med i processen som en del av den och vid en icke 
deltagande observation studerar endast observatören processen. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Vid 
observationer kan olika former av redskap så som tidtagarur användas (Björklund & Paulsson, 
2003).  

De första observationerna som gjordes i studien var öppna och deltagande då författarna deltog i 
flödesprocessen för att öka förståelsen för den. Risken att de observerade personerna skulle 
påverkas av observationen på ett negativt sätt för studien ansågs som låg, då det som 
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observerades var fasta arbetsrutiner med små variationer. I samband med observationerna hölls 
ostrukturerade intervjuer i form av följdfrågor när något var oklart. 

Observationerna genomfördes den 2013-01-23 på förmiddagsskiftet en dag som kan ses som 
normal enligt författarna då det inte förekom några störningar eller stop på line och personalen 
som observerades sa att det var en normal dag. Vid observationerna gick författarna bredvid de 
som körde tåget till IB-line samt tåget till line 5. Författarna fick hjälpa till med att lasta och 
lossa boxarna både vid line och vid plockshoppen (som det hette då) samt scanna lågfrekventa 
boxar.  

6.1.2 Referensram  

Handledaren på universitet, Ekdahl (2013), förvarnade om att teori till arbeten som görs på 
Scania kunde vara svår att hitta eftersom Scania ligger långt fram i utvecklingen av 
logistiklösningar. Därför låg litteratursökningen i databaser till största del som hjälp till 
författarna för att läsa in sig på ämnen kopplade till examensarbetet. Detta jämfördes mot vad 
Scania Oskarshamn, enligt Wixenius (2013) var intresserade av att få ut av examensarbetet. 
Projektet på Scania Oskarshamn ansågs för smalt och fördefinierat för att passa djupa 
teoristudier och ledde till att det blev en studie med empirifokus.  

Som nämnt ovan är teoriområdet tunt och därför avser den framtagna referensramen att skapa en 
förståelse för tankesättet bakom de framtagna scenariona samt visa att det finns stöd i teorin för 
resonemangen i scenariona. Referensramen ligger också till grund för vilken metod som studien 
valt att utgå ifrån när modellen skulle utvecklas samt att den beskriver Scanias arbetssätt och 
metoder. Sökningen i Linköpings Universitets bibliotekskatalog låg till grund för referensramen. 

Litteraturstudier 
Litteratur är allt tryckt och publicerat material, som består av sekundärdata vilket gör att det är 
viktigt att förhålla sig kritiskt till informationen. Den inledande källkritiken är att ta reda på när 
och var dokumentet tillkommit och sedan även undersöka varför det tillkommit och av vem. 
Detta för att undvika att vinklat material används. För att skapa ett tillförlitligt material bör även 
olika sidor av ett problem diskuteras. (Patel & Davidson, 2011)  

Litteratur till denna studie hittades till största delen genom sökningar i Linköpings Universitets 
bibliotekskatalog och genom att studera källförteckningar till tidigare liknande arbeten. Som 
komplement genomfördes också artikelsökningar i databaserna Business Source Premier och 
Scopus, dessa valdes eftersom de är välkända databaser. För att stärka rapportens reliabilitet 
finns i Bilaga 2 en sammanställning av hur sökningarna har gått till, detta för att sökningarna ska 
kunna göras igen och då ge samma resultat.  
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6.1.3  Scenarion 

Till grund för beräkningsmodellen uppbyggnad låg scenarion, som togs fram genom intervjuer 
med personal på Scania Oskarshamn. Eftersom scenariona byggde helt på direktiv från Scania 
Oskarshamn bestod detta av att erhålla riktlinjer för scenariona, diskutera dem samt kartlägga 
och dokumentera dem. Kartläggningen och dokumenteringen ledde till nya frågor vilket gjorde 
steget till en iterativ process. Kartläggningen skedde utifrån Oskarsson et al.s (2006) symboler 
som presenterats i referensramen.  

Riktlinjerna som byggde upp scenariona erhölls genom intervjuer med handledare Wixenius 
(2013) och logistiktekniker Nilsson K. (2013). De frågor som intervjuerna baserades på var; 

Hur ska lagringen av A-, B- och C-boxar skötas?  
 På vilka platser kommer de att lagerhållas innan de står vid 

materialfasaden?   
 På vilket sätt kommer de att lagerhållas? På pall eller endast boxen på en 

hylla? Vad kommer pallen att vara placerad på? 
 
Hur ska hanteringen av boxar ske? 

 Är det sortrena pallar eller icke sortrena pallar som hanteras? 
 Vilka hanteringssteg finns för varje typ av box, A-, B- och C-box.  

• Hur plockas boxarna? 
• Hur transporteras boxarna? Hur ska boxarna märkas upp eller är 

de uppmärkta?  

Författarna var efter observationer av boxflödet samt företagspresentationer och presentationer 
av boxflödet insatta i ämnet och kunde på så sätt få ut den informationen som behövdes, samt att 
det var en iterativ process under tiden scenariona kartlades. Handledaren på Scania Oskarshamn 
läste även igenom kapitlet om scenariona för att se att de stämde överens med deras tankar över 
hur boxflödet skulle se ut. 

6.1.4 Uppgiftsprecisering 

För att tydliggöra och strukturera uppgiften samt svara på frågan Vad som ska undersökas skrevs 
kapitlet uppgiftsprecisering. Först bröts syftet ner för att öka tydligheten i vad syftet betyder och 
vad som ingår i det. Sedan förtydligades studiens avgränsningar genom att en bild ritades över 
boxflödet. Informationen till dessa moment kom från de löpande samtal som hölls med 
handledaren Wixenius (2013) samt inledande intervjuer. 

Med grund i Oskarsson et al.s (2006) totalkostnadsmodell valdes de kostnader ut som 
beräkningsmodellen skulle ta hänsyn till, så kallade beräkningsvariabler. De valda beräknings-
variablerna diskuterades med både handledare Wixenius (2013) och med chefen för logistik-
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utvecklingsavdelningen, Laghamn (2013), och förankrades på så sätt till vad Scania Oskarshamn 
såg som relevanta kostnader. 

För att precisera vad som skulle göras i varje del av arbetet bröts syftet ner i frågeställningar. 
Frågeställningarna var till hjälp för att exempelvis veta vilken data som skulle samlas in samt 
vilken sorts analys som skulle göras när modellen var klar i Excel. Frågeställningarna hade sin 
grund från de direktiv som getts av Scania Oskarshamn samt till viss del den teori som samlats in 
i litteraturstudier.  

Det mest omfattande arbetet låg i kapitlet 5.6 Konceptuell modell och datainsamling, där den 
konceptuella modellen för studien togs fram och redovisades. Den konceptuella modellen följde 
Pidds (1998) och Savéns (1988) metoder. I enlighet med bådas metoder byggdes en modell upp 
innan datorimplementeringen, studien valde att kalla denna för en konceptuell modell efter Pidds 
(1998) metod. Savéns (1988) metod bygger på att modellen ska utvecklas efter teorier medan 
Pidd (1998) snarare ser till att viktiga funktioner, enheter och interaktioner för systemet tas fram. 
I denna studie utgicks från Pidds (1998) metod till största del då arbetet med att ta fram den 
konceptuella modellen utgick från scenariona och att ta fram viktiga delar och delarnas samspel. 
Delvis bygger dock modellen på teorier eftersom det som väljs att beräkna kommer från vad 
teorin säger är viktiga variabler.  

Den konceptuella modellen blev en fortsättning på den trädmodell som gjordes till kapitel 4. 
Scenarion. Fler grenar byggdes på och från det sista steget togs formler fram för hur de valda 
beräkningsvariablerna skulle beräknas för att kunna utvärdera scenariona. Genom trädstrukturen 
och formlerna blev modellen en matematisk modell, då modellens struktur följer vad Edlund et 
al. (1999) säger om matematiska modeller. I denna del av uppgiftspreciseringen togs formlerna 
fram för att kunna bygga upp modellen och för att kunna samla in indata som behövdes till 
modellen.  

6.1.5 Modelluppbyggnad  

Hur byggs den konceptuella modellen upp i Excel? 

Först skapades en enkel design för att få en uppfattning om hur modellen skulle se ut när den var 
klar. Här utgicks från den konceptuella modellen eftersom den beskrev vad användaren skulle 
mata in och vad användaren ville se som resultatparametrar. Att bygga upp hela designstrukturen 
innan bakomliggande beräkningar implementerades gjorde att utvecklingen med avsikten för att 
göra en användarvänlig modell var enklare. Dessutom skapades en bild över slutresultatet vilket 
underlättade planeringen.  

6.1.6 Datainsamling 

I detta kapitel beskrivs datainsamlingen för denna studie, vilket var ett stort och viktigt steg för 
att få fram en tillförlitlig beräkningsmodell.  
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Inledning  
Datainsamling kan vara en tidskrävande del av arbetet med att utveckla en modell och den är en 
viktig del eftersom datakvalitén är avgörande för vilken kvalité resultatet får. För att kontrollera 
riktigheten i den data som samlas in kan ett sätt vara att verifiera den. Om detta inte är möjligt 
kan en känslighetsanalys göras. (Savén, 1988) 

Ett sätt att verifiera data till denna modell hade varit att i så stor utsträckning som möjligt mäta 
egna tider och jämföra dem med de som tagits fram av Scania Oskarshamn. Detta bedömdes 
dock vara alltför tidsödslande i förhållande till nyttan. Istället gjordes en känslighetsanalys med 
syfte att utröna hur stor effekt denna insamlade data har på modellen, se kapitel 8. 
Känslighetsanalys. 

Det finns flera olika metoder för att samla in information till en studie. Enligt Patel och Davidson 
(2011) är ingen teknik bättre eller sämre, bäst är att välja den teknik som anses besvara 
frågeställningen på bäst sätt i förhållande till den tid och de medel som står till förfogande. (Patel 
& Davidsson, 2011) Det finns två typer av data att använda i en studie: primär- och 
sekundärdata. Primärdata är det som samlas in av författarna själva till den aktuella studien 
exempelvis genom intervjuer. Sekundärdata är data som kommer från tidigare redan gjorda 
undersökningar eller befintlig statistik. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Studiens insamlade data bestod till största delen av färdig statistik och var således sekundärdata. 
I vissa fall saknades statistik, det gäller delscenariot med torn vilket inte var implementerat hos 
Scania Oskarshamn samt för boxförrådet där all data som efterfrågades inte fanns. I sådana fall 
erhölls primärdata från observationer genom att exempelvis de berörda sträckorna provkördes 
med truck och tiden mättes eller att författarna tog tid på de aktiviteter som utfördes.  

Statistiken erhölls genom Scanias interna datanät och databaser. I vissa fall hölls kompletterande 
ostrukturerade intervjuer med berörd personal för att hitta och sedan förstå data. Personerna som 
valdes ut arbetade eller var ansvariga för det berörda området.  

Antal boxar 
Hur många boxar behöver hanteras vid nuvarande takt?  

Vilken förbrukningfrekvens har en box för respektive artikel?  

Vilka boxsorter är för stora för boxförrådet? 

För att svara på dessa frågor erhölls ett Excelark av Rockner (2013) från avdelningen 
verkstadsteknik. Avdelningen har sammanställt en artikellista som uppdateras löpande med 
information om alla artiklar som används i monteringen och den visar bland annat antal boxbyten 
per dag och vilken boxsort de ligger i. Detta var en viktig grund i modellen eftersom frekvensen 
bestämmer hur boxen ska hanteras, om det ska vara en A-, B eller C-box. För utdrag ur 
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Excelarket samt hur denna fil erhölls se Bilaga 3. Handledare Wixenius (2013) besvarade frågan 
om vilka boxsorter som är för stora för boxförrådet. 

Antal pallar 
För att veta hur många pallar som kommer hanteras med A-boxar på behövde antal pallar 
beräknas. Antal pallar beräknas utifrån hur många boxar som används per dag och hur många 
som får plats på en pall, antalet på en pall maxas.  

Hur många boxar ryms på en pall? 

Denna fråga ställdes till handledare Wixenius (2013) som då visade en intern sida på det interna 
datanätet där det stod hur många boxar som får plats på ett lager på en pall och hur många lager 
en pall kunde ha. Vissa boxsorter togs inte upp där och då ställdes frågan om hur många det finns 
på en pall till Wilhelmsson (2013), ansvarig för boxar.   

För boxförrådet finns ingen data över tid som visar hur många pallar som kommer in dit 
(Borgemo, 2013), detta ledde till att studien utgår från en vecka, vecka 12, som enligt Borgemo 
(2013) var en normal produktionsvecka vid nuvarande takt. Borgemo (2013) som är ansvarig för 
systemet SIMAS (system för materialadministration) kunde ta fram antalet pallar som kom in 
under den veckan.  

Tider för plattform och höglager 
Hur lång tid tar varje aktivitet som kräver personal?  

Hur lång tid tar varje aktivitet som kräver truck?  

Dessa frågor besvarades genom balanseringstavlor som tas fram av varje grupps teamleaders. 
Balanseringstavlor tas fram för varje arbetsgrupp i monteringen, både de som monterar och för 
de som sköter stöduppgifter för monteringen, i detta fall grupperna som sköter materialflödet till 
materialfasaden. En balanseringstavla är ett Excelark där aktiviteter för en arbetsgrupp 
presenteras samt hur lång tid varje steg tar. Exempel på en balanseringstavla visas i Figur 45 
nedan. 
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Figur 45: Exempel på en balanseringstavla. Grön och röd tid är värdeskapande respektive inte värdeskapande tid för en cykel. 
Cykeltiden är tiden för en tågrunda. 

Information om att balanseringstavlor fanns uppfattades under observationerna som utfördes 
2013-01-23. När de relevanta balanseringstavlorna sedan skulle samlas in hjälpte handledare 
Wixenius (2013) till med vilka som hade information om balanseringstavlorna så att dessa kunde 
erhållas. Rockner (2013) på avdelningen verkstadsteknik lämnade ut balanseringstavlorna och 
teamleadern Brundin (2013) som hade upprättat dem förklarade hur de skulle läsas.  

Tiderna i balanseringstavlorna upprättas av de teamleader som är ansvariga för balanserings-
tavlans aktiviteter. Först låter man gruppen arbeta in sig på det nya sättet att arbeta, sedan tas 
tiderna. Ofta har en så kallad insiktsresa gjorts först, där personal står och studerar aktiviteterna 
för att se vilka aktiviteter som ingår, hur mycket tid aktiviteterna tar och om det är stressigt. 
(Källman, 2013) 

Eftersom mycket i scenariona inte är implementerat i nuläget är det mycket som inte täcks av 
balanseringstavlorna. Eftersom det nya flödet för plattformen har implementerats för line 1-2 
kunde dock dessa hanteringstider användas för övriga liner, tillsammans med körtiden från de 
ordinarie balanseringstavlorna.  

På balanseringstavlorna saknades tid för att lyfta över kvarvarande boxar från upphöjningsracket, 
eftersom den ansågs försumbar när balanseringstavlan gjordes. Därför mättes egna tider för hur 
lång tid detta moment tar, då författarna ansåg att det var en relevant tid som inte borde 
försummas.  

BOXTÅG IB
Takt 200
Cykeltid X sek
Körtid X sek
Enhet/dag X st
Cykler/dag X st
Enhet/cykel X st
LC/cykel X st

Antal stopp/cykel 10

Balanseringstavla för IB Boxtåg Tid per enhet i sek. Grön tid total i sek. Röd tid total i sek.
1 Total körtid X X
2 Stopp/cykel 6 X X
3 Hantering vid line, full box X X
4 Hantering vid line, tom box X X
5 Gångtid plockshop X X
6 Fylla på full box på tåg X X
7 Lämna tombox och beställ X X
8 Tömma vagn reiter bur X X
9 LC, hantering + beställning X X

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Total tid boxtåg i sek.
Total beläggningsgrad X sek.

X %
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Den 2013-04-17 mättes tider som var särskilda för tornen. Dessa har hög osäkerhet då inga torn 
fanns på plats. Truckföraren utförde momenten som trucken skulle göra utan hjälp av ett torn och 
tid togs. För djupare beskrivning se Bilaga 3 Intervjuunderlag. 

Tider för boxförrådet 
För boxförrådet fanns inga balanseringstavlor och de fick därför ersättas med tidtagning av 
aktiviteter och positionsstandarder. En positionsstandard används liksom en balanseringstavla till 
att dokumentera uppmätta tider för olika aktiviteter. Skillnaden mellan en positionsstandard och 
en balanseringstavla är utformningen och användningsområdet. En positionsstandard är till för 
personalen som utför arbetet som stöd för vad som ska göras, i vilken ordning och hur lång tid 
det är beräknat att ta. (Brundin, 2013). 

Positionsstandarderna kunde användas för de första aktiviteterna i boxförrådet, då dessa 
aktiviteter enligt scenariona inte skulle skilja sig från dagens. Dessa aktiviteter var de som var 
från det att pallarna kommer in i monteringsverkstaden till dess att boxarna stod i boxförrådet 
(motsvarande Figur 33 i kapitel 4.4 B-Boxar). De aktiviteter som positionsstandarderna gav var: 

• Hämta truck plus daglig tillsyn 
• Locka av och banda av pall 
• Scanna in boxar 
• Flagga på boxen 
• Vid behov: Direktleverera box 
• Fyll boxrack och kör in i boxförråd 
• Vid behov: Kör ut boxar med adress 655NGS till avgående torg 
• Vid behov: Beställ ny tomboxbur 

På positionsstandarden angavs endast tid för att utföra en aktivitet, inte hur ofta aktiviteten 
utfördes. För de moment som utfördes på varje box användes det framräknade värdet på antal 
boxar per dag för B-boxar. För de aktiviteter som utförs vid behov intervjuades Nilsson G. 
(2013), teamleader i boxförrådet, som uppskattade hur många gånger aktiviteten gjordes per dag. 
Vilka frågor som ställdes kan läsas i Bilaga 3. 

Vid ompack i boxförrådet hanteras även tomma boxar, ompack är då boxarna plockas av pallen 
och ställs på ett rack. De tomma boxarnas uppgift är att fylla upp en pall så att den blir stabil vid 
transport, det vill säga om de boxar med artiklar i inte fyller ett lager på en europall fylls lagret 
på med tomma boxar för att öka stabiliteten. Tomboxarna plockas av pallen och läggs i en bur 
för direkt returtransport. Antalet tomboxar som kommer in till boxförrådet finns inte registrerat 
och eftersom det bedöms mycket tidsödande att beräkna detta genom observation är det 
ingenting Scania Oskarshamn har prioriterat. Vid ett tidigare tillfälle har personalen i boxförrådet 
ombetts räkna antal tomboxar men detta glömdes bort så ofta att siffrorna inte ansågs tillförlitliga 
och inte sparades. (Wixenius, 2013) För att få indata till studien gjordes en grov uppskattning av 
antal tomboxar per dag genom att räkna hur många boxar som får plats i en bur samt fråga 
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teamleadern Nilsson G.(2013) hur ofta buren byts per skift. Eftersom boxarna har olika storlek 
utgicks från en mellanstor box. 

För det utgående flödet i boxförrådet (motsvarande Figur 34 i kapitel 4.4 B-Boxar) görs stora 
förändringar mellan nuläget och scenariona, vilket gör att positionsstandarderna inte kan 
användas. Detta framkom när scenariona diskuterades, eftersom skillnader och likheter mellan 
dagens hantering och scenariona då togs upp. Flödet till Line 1-2 görs dock som tidigare nämnt 
enligt det nya systemet och därför gjordes en observation där tidtagning över aktiviteten gjordes. 
Observationerna var öppna men inte deltagande och gjorde att aktiviteter kunde definieras och 
deras tider mätas. Dessa dagar var enligt handledare Wixenius (2013) vanliga produktionsdagar 
vid nuvarande takt.   

Vid första observationen 2013-04-04 mättes tider för: Hämta truck, Hämta och lämna rack vid 
tåg, lämna truck. För det utgående flödet i boxförrådet var den ursprungliga planen att mäta tider 
för både zonen till line 1-2 och för den flytande placeringen för resten av förrådet. Detta gick 
dock inte att genomföra: Hanteringssättet i boxförrådet har förändrats för att underlätta för 
tågföraren och minska antal hanteringssteg för boxarna. Vid det förra hanteringssättet, när 
boxarna kördes direkt ut till line, optimerades plockningen genom att boxarna plockades efter 
den ordning de stod i boxförrådet. Med det nya hanteringssättet där boxarna plockas direkt på 
tågracket måste boxarna plockas på i den ordning som tågföraren ska plocka av dem vid line. 
Detta gör att plockningen i boxförrådet tar längre tid. 

För att uppskatta skillnaden mellan zonindelning och flytande placering i boxförrådet gjordes en 
simulering i Excel. Placeringar i boxförrådet slumpades fram och med hjälp av detta beräknades 
den sträcka som körs för att fylla ett tågrack.  

Medelhastigheten i boxförrådet är sannolikt lägre än i resten av monteringshallen eftersom 
trucken får göra många svängar och stopp. Därför mättes medelhastigheten genom en 
observation där tid och sträcka mättes för plockningen i boxförrådet. Vid samma tillfälle mättes 
tiden för att plocka en box, detta tar tid då boxen kan stå på en hög hylla och trucken måste åka 
upp dit. Denna observation gjordes två dagar i rad, den 2013-04-24/25 och de moment som 
mättes var: 

• Körtid för plockning i boxförrådet 
• Tid för att plocka en box då trucken står still 

Dessutom noterades var den plockade boxen stod för att kunna avgöra sträckan som trucken 
körde för varje tidtagning. För vidare information om hur observationen gick till se Bilaga 5. 

Yta för plattform och boxförråd 
Hur många boxar respektive pallar ryms i ett lagerställage? 

Hur stor golvyta kräver ett lagerställage? 



6. Metod 

62 

Hur stor är en plats i plattformen? 

Hur mycket tillhörande yta krävs för respektive lager/flödesplats? 

Hur mycket ledigt utrymme ska boxförrådet innehålla? 

Längden på hyllorna i boxförrådet samt hur breda dess truckgångar är gavs av Ringbom (2013) 
som var med och byggde boxförrådet. Bredden för hyllorna i boxförrådet mättes av författarna 
själva. Ytorna för torn, EAP och upphöjningsrack erhölls från Wixenius (2013). Bredden på tåg- 
och truckgångar i plattformen erhölls av Algesson (2013). För exakta frågor se Bilaga 3.  

Även för tornen erhölls storleken som dessa tar upp från Wixenius (2013) samt hur mycket ledigt 
utrymme det skulle vara i boxförrådet. Om Scania Oskarshamn hade haft information om 
lagersaldot för antal boxar i boxförrådet hade studien kunnat genomföra en undersökning för hur 
mycket ledigt utrymme de hade behövt ha genom att kolla på variationen, dock fanns inte denna 
information. Lagersaldot sparas bara gällande antal artiklar och inte gällande antal boxar. 
Information om hur mycket ledig plats som finns i boxförrådet sparas inte heller utan kan endast 
ses för stunden.  

Kostnader 
Vad är den totala personalkostnaden per tidsenhet för en person i monteringsverkstaden?  

Vad är kostnaden per ytenhet för plattform och boxförråd? 

Vad är kostnaden för en plats i höglagret? 

Kostnader för personal och yta erhölls, genom mail- och telefonkontakt, från Bo Claesson (2013) 
på ekonomiavdelningen som är controller för logistik. Kostnaden för en plats i höglagret ställdes 
till flera personer på Scania bland annat Nilsson K. (2013) som är ansvarig för höglagret. Dock 
fanns ingen kostnad som direkt ansågs lämplig enligt honom och författarna hänvisades till ett 
tidigare examensarbete, Kalkyl för logistikkostnader av Wixenius och Olsson (2010), som gjorts 
på avdelningen. Där tas en kostnad upp för höglagret som anses rimlig att ha med i arbetet.  

Kostnaden för en plats i övriga lager beräknades genom att ytkostnaden fördelades på det antal 
platser på ytan. För exakta frågor se Bilaga 3. 

Vad är truckkostnaden per tidsenhet för de truckar som används i monteringsverkstaden? 

Kostnaden för truckarna erhölls från Garpenstedt (2013) på logistikavdelningen transport genom 
mail och telefonsamtal, se Bilaga 3. 

Vad kostar hantering av en C-box hos Intralog? 

Finns det några övriga kostnader som bör hanteras i modellen för C-boxar?  
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Genom att ställa frågorna ovan till handledare Wixenius (2013) erhölls data från 
logistikutvecklingsavdelningens interna datanät över vad kostnaden för en C-box är hos Intralog. 
Övriga kostnader som skulle hanteras i modellen var att beräkna hur stor yta C-boxarna tog, då 
det även fanns en ytkostnad hos Intralog. Vid diskussion med handledaren erhölls även 
informationen att alla boxar inte fick plats i boxförrådet, på grund av att de var för stora, och 
därför måste hanteras på ett annat sätt exempelvis som en A- eller C-box. 

Tågtider 
Hur lång är cykeltiden för tågen? 

Hur lång är arbetstiden per dag, båda skiften? 

Den första frågan besvaras av produktionstekniker Follby (2013) som har varit med och 
konstruerat tågrundorna. Dessa värden kan ändras beroende på hur Scania Oskarshamn planerar 
in att köra tågen i studiens modell. Dessa värden matas in i modellen och kan lätt ändras av 
användaren eftersom modellen inte har som uppgift att planera det bästa sättet för tågrundorna. 
Den andra frågan besvarades av Fanta (2013) som är gruppchef på produktionsplanerings-
avdelningen.  

6.1.7 Analys 

Fungerar modellen på det sätt som är tänkt? 

Behöver modellen justeras? 
 

Under uppbyggnaden av modellen testade författarna kontinuerligt modellen med värden som de 
kunde kontrollera, exempelvis med kortare listor så att det tydligt visades att rätt värde gavs av 
modellen. Beräkningarna utfördes också manuellt för att säkerställa att funktionerna fungerade 
som tänkt. 

Eftersom modellen ska användas av Scania Oskarshamn lades stor vikt vid att utformningen 
överensstämde med vad de ville ha. Löpande under hela arbetet med modellen hölls därför 
avstämningar med handledare Wixenius och andra berörda angående om modellen verkade 
uppfylla förväntningarna eller om förändringar behövde göras. När modellen var klar gavs tid åt 
handledare Wixenius att testa modellen för att ordentligt lära sig hur den fungerar och kunna 
komma med synpunkter. Ett möte hölls också med andra medarbetare på logistikutvecklings-
avdelningen som bedömdes komma i kontakt med modellen för att ge dem chans att ge feedback 
på modellen. 

Vilka aktiviteter i modellen påverkar resultatet mest? 

Hur osäkra är aktiviteterna i modellen? 

Hur påverkar det resultatet om dessa aktiviteter justeras? 
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En känslighetsanalys utfördes för att se hur resultatet påverkas av förändringar i studiens indata. 
Störst vikt lades vid de parametrar som visade sig påverka resultatet mest, i enlighet med Savéns 
(1988) metod.  

Känslighetsanalysen genomfördes i två steg. Det första steget var de två första frågorna, vilka 
aktiviteter som påverkar mest och hur osäkra aktiviteterna är. För att ta fram vilka aktiviteter som 
påverkar modellen mest gjordes en kvantitativ beräkning: Varje aktivitets procentsats av den 
totala tiden beräknades, där den totala tiden var för aktivitetens grupp3. Hur osäkra aktiviteterna 
är bedömdes kvalitativt: Varje aktivitet bedömdes på en skala från 1 till 10 där ett är säkert och 
10 mycket osäkert. Osäkerheten bedömdes både utifrån hur ofta aktiviteten gjordes och hur lång 
tid den tog. Genom att göra en samlad bedömning av aktivitetens tidsandel, osäkerhet i antal och 
osäkerhet i tid togs ett antal aktiviteter fram som ansågs högprioriterade.  

Som underlag för bedömningen av osäkerhet i tid användes tider uppmätta av personalen i 
plattformen. För att få dessa tider tillfrågades teamleader Brundin (2013) som berättade att tider 
nyligen hade tagits på tåg IB och tåg L1-2. Tre personer hade tagit tider: Klangh (2013) hade 
mätt körtid och stopptid vid materialfasad för tåg L1-2, Sjögren (2013) hade mätt stopptider vid 
materialfasad och räknat antal boxar för tåg L1-2 samt Brundin (2013) hade mätt tider och antal 
boxar i plattformen för tåg L4. De uppmätta tiderna kan ses i Bilaga 10. Tiderna användes till att 
beräkna standardavvikelse och låg på så sätt till grund för osäkerheten i tid. 

När de högprioriterade aktiviteterna hade tagits fram var nästa steg att se hur modellen 
påverkades om dessa varierades. Alla högprioriterade aktiviteter tilldelades ett intervall inom 
vilket det ansågs rimligt att de kunde variera. Intervallet var variationskoefficienten i de fall ett 
statistiskt underlag fanns och de andra aktiviteterna fick ett uppskattat intervall beroende på hur 
stor osäkerhet de hade relativt de andra aktiviteterna. 

När samtliga högprioriterade aktiviteter tilldelats ett intervall varierades de inom intervallen och 
genom att se hur resultatet ändrades erhölls ett bästa och värsta fall. 

Osäkerheten i antal för de högprioriterade aktiviteterna beror i de flesta fall på antagandet om att 
alla artiklar ökar linjärt. Därför testades detta genom att för den planerade högre takten variera 
det totala antalet boxar och studera hur resultatet förändrades.   

6.1.8 Slutsatser 

Slutsatserna drogs genom att gå igenom syftet och direktiven och säkerställa att syftet är uppfyllt 
och att direktiven har följts. Även slutsatser från känslighetsanalysen togs upp. 

                                                 
3 För beskrivning av grupp se 7.3.2 Resultat, i Modelluppbyggnad. 
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6.1.9 Överlämning och introduktion 

Efter att en känslighetsanalys genomförts på modellen lämnades den över till Scania Oskarshamn 
och en introduktion till hur den fungerar gjordes. Även förslag på vidare undersökningar 
lämnades. Detta gjordes med en presentation för chefer och personal på logistikutvecklings-
avdelningen samt andra intresserade medarbetare.  

  Studiens inriktning 6.2

Lekvall och Wahlbin (2001) beskriver fyra inriktningar som en studie kan ha; explorativ, 
beskrivande, förklarande och förutsägande inriktning. Vidare skriver de att en studie i praktiken 
kan ha flera inriktningar samtidigt. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) bestäms inriktningen på 
studien utifrån vilken typ av resultat som ska uppnås med den, medan Björklund och Paulsson 
(2003) säger att valet av inriktning till stor del beror på storleken på den existerande 
kunskapsmängden inom forskningsområdet. 

En studie med explorativ inriktning ger grundläggande kunskap och förståelse av ett 
problemområde. Den används i många fall för att bättre kunna precisera uppgiften till en större 
studie. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Björklund och Paulsson (2003) benämner även inriktningen 
som undersökande, att studien används när det finns lite kunskap inom området och 
grundläggande förståelse söks. Denna studie hade en explorativ inriktning till att fastställa syftet, 
då grundläggande kunskap och förståelse till problemområdet behövdes.  

En deskriptiv studie, även kallad beskrivande studie, är de studier som söker data för 
specificerade frågeställningar. Inriktningen används då det ska ske en beskrivning av hur det ser 
ut och då det inte ske någon förklaring till varför. (Lekvall & Wahlbin, 2001) En deskriptiv 
inriktning användes till kartläggningarna av nuläget och scenariona. Dessa studier används enligt 
Björklund och Paulsson (2003) när det finns grundläggande kunskap inom området.  

I och med modellbyggandet går studien över till normativa studier. Då fanns kunskap och 
förståelse för det studerade området och målet var att ge vägledning till företaget, vilket är enligt 
Björklund och Paulsson (2003) definitionen på normativa studier. Lekvall och Wahlbin (2001) 
kallar normativa studier för förklarande undersökningar och säger att det är att klara ut 
orsakssamband inom ett område.  
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  Studiens undersökningsansats 6.3

Vilken undersökningsansats som en studie kommer ha bestäms enligt Lekvall och Wahlbin 
(2001) utifrån två dimensioner:  

• om studien avser att analysera ett eller ett par fall “på djupet” eller om studien avser att se 
mer översiktligt och jämföra fler fall “på bredden”  

• om studien avser att använda kvantitativa eller kvalitativa data och analysmetoder i 
arbetet  

Den första punkten avgör om studien har en fallstudieansats eller tvärsnittsansats. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001) Denna studie är en fallstudie då studien görs på ett företag och inte jämförs med 
några andra.  

Den andra punkten, om det är en kvalitativ eller kvantitativ ansats, har sin grund i hur 
undersökningsdata till studien uttrycks och analyseras: (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

• Kvalitativa studier samlar in data som inte kan kvantifieras på ett meningsfullt sätt och 
som inte heller analyseras med “räknande” analysmetoder.  

• Kvantitativa studier har insamlad data i sifferform och analyserar den med matematisk-
statistisk beräkningsmetod.  

(Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Enligt Björklund och Paulsson (2003) lämpar sig intervjuer och observationer bättre vid 
kvalitativa studier medan enkäter och matematiska modeller är mer användbara vid kvantitativa 
studier. Då denna studie syftar till att skapa en beräkningsmodell som analyserar en stor mängd 
indata i form av siffror har studien en kvantitativ ansats.  

 Metodkritik och felkällor 6.4

Det finns inte något perfekt beslutsunderlag. Dels finns det förändringar som inte kan förutses 
vilket ger en osäkerhet och dels är en alltför grundlig undersökning inte motiverad ur tids- och 
kostnadssynpunkt. Däremot ska en hög kvalitet i förhållande till de insatta resurserna 
eftersträvas. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Ett sätt att åstadkomma hög kvalitet är att utgå från möjliga felkällor i undersökningen. Efter att 
möjliga felkällor har klargjorts kan de i första hand undanröjas alternativt att deras inverkan på 
studiens resultat minskas, i andra hand kan de effekter felkällan har på resultatet bedömas. Det 
finns möjliga felkällor i alla studiens steg. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Nedan beskrivs de felkällor som Lekvall och Wahlbin (2001) tar upp och som av författarna 
bedöms som relevanta för denna studie, samt hur de hanterades.  



 6. Metod 

67 

6.4.1 Inriktning, avgränsningar och innehåll 

I studiens inledande steg kan fel inriktning väljas. Med det menas att studien exempelvis får fel 
kunskapsnivå mot vad syftet kräver. Om fel avgränsningar sätts kan det leda till studien får fel 
innehåll. För snävt satta avgränsningar kan leda till att viktiga frågeställningar missas, för breda 
avgränsningar kan leda till att för lång tid läggs på att undersöka faktorer som inte har någon 
reell inverkan på resultatet. Även utan fel avgränsningar kan studien få fel innehåll genom fokus 
på fel saker. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Denna studie har försökt undvika dessa felkällor främst genom en tät kommunikation med 
uppdragsgivaren Scania Oskarshamn för att säkerställa att studiens syfte och metod svarar mot 
uppdraget. Detta innebär både att författarna till studien uppfattar och förstår vad 
uppdragsgivaren vill ha samt att Scania Oskarshamn, genom handledare Wixenius (2013) 
förmedlar vad de är intresserade av. En dialog har även förts med handledaren på universitetet. 
Avgränsningarna i studien sattes efter att kartläggningarna var gjorda för att beslutet om 
avgränsningar skulle tas med så mycket information som möjligt. Utöver detta har författarna till 
studien kontinuerligt diskuterat med varandra om hur uppgiften utförs för att säkerställa att fokus 
läggs på rätt saker.  

6.4.2 Val av ansats 

En felkälla som hör ihop med val av ansats är inferensfel, det vill säga fel i slutsatserna mellan 
modell och verklighet. Inferensfel kan till exempel bero på att det som undersökts inte var 
representativt för hela “verkligheten”. (Lekvall & Wahlbin, 2001)  

En möjlig källa till inferensfel i denna studie är att data som samlats in är genomsnittsdata som 
möjligtvis inte är generaliserbar för alla flöden. Genomsnittsvärden är det som finns att tillgå och 
det som ligger på rätt undersökningsnivå med studien samt att Scania Oskarshamn använder sig 
av genomsnittsvärden när de gör beräkningar.  

6.4.3 Metod och datainsamling 

Felkällor knutna till metod kan uppkomma när val av metod för datainsamling görs. Detta kan 
leda till att fel typ av data erhålls. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Detta har försökt undvikits i denna 
studie med hjälp av triangulering genom att fråga flera olika personer för ett specifikt ändamål. I 
modellen har det också dokumenterats varifrån insamlad data kommer för att möjliggöra 
granskning av den. Detta för att följa Lekvall och Wahlbin (2001) som skriver att det är viktigt 
att kunna kontrollera datainsamlingsprocessen.  
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6.4.4 Datasammanställning 

I datasammanställningen kan felkällor uppkomma i hanteringen av studiens insamlade data. 
Några exempel på hur fel kan uppkomma är: 

• Uppbyggnaden av koden är felaktig samt kodningsfel.  
• Inmatningsfel 

(Lekvall & Wahlbin, 2001) 

För att minska dessa felkällor i denna studie har koden granskats av båda författarna samt att den 
har förklarats grundligt för handledare Wixenius för att på så sätt upptäcka fel. Inmatningen 
granskades av båda författarna för att minska risken för fel. Även beräkningar har gjorts i 
modellen för att se att den gav rimliga värden.  

6.4.5 Datanära analys 

Vid fallstudier finns ingen fast etablerad metodik för hur kvalitetssäkringen ska gå till. Det leder 
till att kvaliteten istället behöver bedömas med utgångspunkt i fallbeskrivningen. Detta leder till 
att studien bör innefatta beskrivning för på vilket sätt studien har genomförts och hur grunddata 
har utnyttjats med mera. (Lekvall & Wahlbin, 2001)  

Även Patel och Davidson (2011) tar upp detta resonemang, de kallar det kommunikativ validitet. 
Det är att läsaren av rapporten ska kunna bilda sig en egen uppfattning av dess trovärdighet. 
Kommunikativ validitet kan ökas genom att läsaren får ta del av resultaten eller att intervjuer inte 
rycks loss ur sitt sammanhang. (Patel & Davidson, 2011) För att kvalitetssäkra denna fallstudie 
har kapitel 6. Metod en ingående beskrivning för hur de olika delarna av studien har utförts. 
Även kapitlet 7. Modelluppbyggnad innehåll ska ge läsaren möjlighet att skapa sig en egen 
uppfattning; en egen bild av hur modellen är uppbyggd i Excel.  

6.4.6 Rapportering 

Syftet med rapporteringen är att få fram studiens resultat och att uppdragsgivaren förstår det. Här 
kan opponentgrupper hjälpa till genom att korrekturläsa rapporten. Även handledaren har en 
viktig roll i granskningen. (Lekvall & Wahlbin, 2001) I denna studie har författarna fått hjälp av 
både sin opponentgrupp och sin handledare för att förmedla studiens resultat på bästa sätt.  
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7. Modelluppbyggnad 
I detta kapitel presenteras den empiri som har samlats in för att bygga upp modellen samt en 
beskrivning av hur modellen är uppbyggd. Det insamlade materialet är data för att kunna göra 
beräkningar, så som tider och kostnader.  

 Inledning modell 7.1

Detta kapitel har som uppgift att besvara frågan Hur byggs den konceptuella modellen upp i 
Excel? Löpande besvaras också de frågor som ställdes i uppgiftspreciseringen i kapitel 5.6 
Konceptuell modell och datainsamling. 

Modellen är, som tidigare nämnt, uppbyggd i Microsoft Excel. Mindre funktioner har skrivits 
direkt i aktuell cell medan större funktioner har hanterats i Excels programmeringsspråk Visual 
Basic for Applications, VBA. Modellen struktureras upp med hjälp av Excels fliksystem och i 
VBA genom att koden finns i olika moduler. Flikarna och modulerna har getts förklarande namn. 

För användaren av modellen är framförallt två flikar intressanta, dessa är Inmatning och Resultat. 
Som namnen beskriver så matas val och värden in i Inmatningsfliken och i Resultatfliken visas 
resultatet av de val och värden som matades in i Inmatningsfliken. 

För att få ut mer av modellen är även flikarna Tåginmatning och Parametrar av intresse. I fliken 
Tåginmatning finns det information om tågen som kan förändras av användaren, exempelvis om 
cykeltid för tågen ändras eller om fler tåg finns tillgängliga. I fliken Parametrar finns värden 
som ligger till grund för beräkningarna, dessa värden kan behöva förändras med jämna 
mellanrum om det sker en förändring i exempelvis kostnader, ytor eller antal tillgängliga 
produktionstimmar per dag. 

Resterande flikar kan användas av den användare som är intresserad av att se hur modellen är 
uppbyggd eller vill göra djupare förändringar. Dessa förändringar kan exempelvis vara 
justeringar i hanteringssteg och aktivitetstider. Om dessa flikar ska användas bör fliken 
Förklaringar studeras, där finns förtydliganden för hur resterande flikar är uppbyggda. 

Modellen har som mål att vara så lättanvänd som möjligt. Ett sätt att åstadkomma detta är 
färgkodning av cellerna. Alla färger används inte i alla flikar, i Figur 46 visas färgkoderna för 
Inmatningsfliken. Om en cell är ljust rödbrun så görs val med rullmeny och är cellen vit så kan 
användaren skriva in siffror som val. Blå celler innehåller en formel och därför ska ingenting 
skrivas i cellen. De blå cellerna är dessutom låsta för att öka stabiliteten och användarvänligheten 
för modellen. I andra flikar kan vissa celler bli röda om värdet i dem är för stort.  
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Figur 46: Exempel på färgkodning i modellen. 

Nedan presenteras först en artikellista från avdelningen verkstadsteknik då information från den 
spelar stor roll för modellen, sedan förklaras de flikar som finns i modellen mer ingående. Dessa 
delas upp i; Inmatnings- och resultatflikar, Beräkningsflikar, Dataflikar samt övriga flikar. 

 Artikellista från Verkstadsteknik 7.2

Verkstadsteknik är en avdelning på Scania Oskarshamn som arbetar med moment som tillhör 
monteringsverkstaden. Denna avdelning upprättar ett Exceldokument med information om 
artiklarna som används i monteringsverkstaden. Ett utdrag ur denna Excelfil finns i Bilaga 3. 
Excelfilen användes i flera beräkningar i modellen och gav information angående antal boxbyten 
per dag och vilken boxsort som artikeln ligger i. Hur artikellistan erhölls beskrivs i Bilaga 3. 

 Inmatnings- och resultatflikar 7.3

Nedan beskrivs de flikar där det sker inmatning till modellen samt fliken som visar resultatet. 
Det förekommer även mindre beräkningar i vissa av dessa flikar. Dessa är flikar som nämnt 
tidigare de viktigaste för användaren.  

7.3.1 Inmatning 

Modellen bygger mycket på val av användaren och därför är den första sidan en inmatningssida. 
Här gör användaren val som modellen tar hänsyn till vid beräkningar. Först väljer användaren 
hur boxflödet ska vara uppbyggt, där valen bygger på scenariona som presenterades i kapitel 4. 
Scenarion. Valen sker med hjälp av rullmenyer där användaren kan välja: 

• Hur A-boxarna ska lagras: Höglager eller torn 
• Hur plockningen av A-boxarna ska göras på plattformen: Från EAP eller från 

upphöjningsrack 
• Hur B-boxarna ska lagras i boxförrådet: Zonindelat förråd eller inte zonindelat 
• Antal dagar A-boxarna i genomsnitt ska förvaras i lager  
• Antal dagar B-boxarna i genomsnitt ska förvaras i lager 

Efter dessa val skriver användaren in den produktionstakt som ska utvärderas, med siffror. 
Produktionstakten kan varieras precis som användaren vill vilket uppfyller den andra punkten i 
Direktiv 3: Modellen ska kunna användas för alla möjliga produktionstakter. De olika 
lagringsalternativen för A-, B- och C-boxar uppfyller Direktiv 2: Boxarna klassificeras efter 
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förbrukningsfrekvens, som A-, B- och eventuellt C-boxar och hanteras på skilda sätt. Figur 47 
nedan visar hur det ser ut där användaren gör dessa val. Som visas i figuren så finns det 
kommentarer på vissa celler (röd triangel i högra hörnet), i dessa finns djupare förklaringar. 

 

Figur 47: Inmatningsflikens första del i modellen (Takten 200 kommer från Scanias årsredovisning 2012) 

Nästa steg är att användaren väljer hur många artiklar som ska vara A-artiklar. Detta väljs för 
varje plattform så att det kan justeras till att bli det bästa antalet för varje tåg (ett tåg per 
plattform i dagsläget). Denna hantering, som ska ske med A-boxar, är enligt handledare 
Wixenius (2013) det mest effektiva sättet. Dock så kräver det mest utrymme i 
monteringsverkstaden, och då det i dagsläget inte är klart hur mycket yta det finns att tillgå 
bestäms antal A-boxar av användaren.  

Användaren får vid inmatningen direkt information om antal boxbyten per dag för den mest 
lågfrekventa A-artikeln (med A-special borträknat), antal A-specialboxar och antal boxbyten per 
dag för den mest lågfrekventa A-specialboxen. Med A-specialboxar menas sådana boxar som 
inte kan vara B-boxar då de inte får plats i boxförrådet på grund av sin storlek. Dessa beräknas i 
fliken Parametrar, se kapitel 7.3.4 Parametrar.  

Informationen som kommer upp direkt ska ge användaren upplysningar som är relevanta för att 
kunna avgöra om det är ett lämpligt antal A-artiklar som har valts. Till exempel kan användaren 
då utvärdera antalet A-artiklar utifrån längden på plattformen (antal löpmeter) som visas och på 
så sätt avgöra om det är ett rimligt antal.  

 

Figur 48: Inmatningsfliken, inmatning av antalet A-artiklar och inmatning av övrig tid som finns i plattformen eller vid 
tågrundan, exempelsiffror. 

Efter detta väljs antal artiklar som ska vara C-artiklar. När detta har valts får användaren direkt 
en siffra på antalet dagar mellan boxbytena för den mest högfrekventa C-artikeln samt det totala 
antalet boxbyten per dag för alla C-boxarna. Denna information kan vägleda användaren till om 
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den mest frekventa C-artikeln kanske borde vara en B-artikel istället eller inte. Även dessa siffror 
beräknas i fliken Parametrar, se 7.3.4 Parametrar. 

Den sista inmatning som användaren gör i denna flik tillhör A-specialboxarna. Vissa av dessa 
boxar är ytterst lågfrekventa och för att göra modellen mer flexibel har användaren här möjlighet 
att sålla bort de A-specialboxar som har en alltför låg frekvens. Användaren kan mata in den 
lägsta frekvensen som en A-specialbox får ha för att behandlas som en A-artikel, denna frekvens 
skrivs in med enheten antal boxbyten per dag. Detta ger direkt för användaren antalet A-
specialboxar som är borttagna, det vill säga de hanteras varken som A-, B- eller C-boxar och 
finns inte med i modellens beräkningar. För att beräkna dessa används en funktion i VBA som 
räknar de specialboxar som har lägre frekvens än vad som skrivs in av användaren, för 
utförligare beskrivning se Bilaga 8.  

Idag har Scania Oskarshamn inget sätt att hantera dessa lågfrekventa specialboxar på, vilket gör 
att ytor eller kostnader inte kan beräknas för dessa. Summan av antalet gånger som dessa måste 
hanteras per dag visas också. Även där används en funktion skriven i VBA som summerar de 
borttagna artiklarnas frekvens. Dessa två uppgifter ska tillsammans ge en bild av om det är 
rimligt att utesluta de valda A-specialboxarna. 

 

Figur 49: Inmatningsfliken, inmatning av antalet C-artiklar och minfrekvensen för A-specialartiklar, exempelsiffror. 

Denna fliks valmöjligheter gör modellen flexibel vilket uppfyller punkt ett i direktiv 3: Modellen 
ska vara flexibel genom att ett antal valmöjligheter ges åt användaren. I Bilaga 6 kan hela 
Inmatningsfliken ses som en figur.   

7.3.2 Resultat 

Andra fliken i modellen är Resultatfliken och där visas resultatet av utvärderingen. I Figur 50 
nedan ses Resultatfliken med en uppsättning exempelsiffror. Denna flik uppfyller den tredje 
punkten i direktiv 3: Modellen ska visa hur mycket personaltid och yta valt scenario kräver vid 
vald takt, eventuellt övrig relevant resursförbrukning, samt vilka kostnader detta ger. Även 
truckkostnaden som tas fram från Oskarsson et al.s (2006) totalkostnadsmodell i kapitel 5.4 
Framtagning av beräkningsvariabler presenteras i denna flik. 
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Figur 50: Resultatfliken i beräkningsmodellen (exempelsiffror). 

Delscenariona från Figur 21 i kapitel 4. Scenarion är här uppdelade på fem grupper, se Tabell 3 
nedan. Tabellen förklarar vad som ingår i de olika grupperna. För varje grupp visas beräknad 
personaltid, trucktid, antal lagerplatser, yta, personal-, truck- och ytkostnad samt total kostnad på 
Resultatfliken, se Figur 50 ovan.  

Tabell 3: Förklaring av de grupper som visas i resultatfliken samt de delscenarion som ingår i respektive grupp. 

Grupp Beskrivning Delscenarion (från Figur 21) 
Höglager Pallens lagring i höglagret samt förflyttningen 

från höglagret till plattformen 
Höglager, In till lager, Lager till 
PF, 

Torn Pallens lagring i tornen samt förflyttningen ner 
från tornen till plattformen 

Torn, In till lager, Lager till PF, 

Plattform (Tåg) Lagring i plattform samt tågrunda EAP, Upphöjningsrack, 
PF till MF, Rack i PF, 

Boxförråd Inlagring, lagring och uttag från boxförrådet 
samt förflyttningen från boxförråd till plattform.  

Zon, ej Zon, in till BF, BF till PF 

C-boxar Hantering hos Intralog samt interntransport från 
plattform till materialfasad 

Intralog, Rack i PF, intralog till 
PF 

 

I denna flik ska användaren kunna bilda sig en uppfattning om vad valen på Inmatningfliken har 
lett till för resultat på ett enkelt sätt. Här kan även användaren mata in de begränsningar som 
denne vet finns, så som att golvytan till boxförrådet är begränsad. Om värden likt detta matas in 
kommer användaren direkt kunna se vilka tider eller ytor som inte är innanför begränsningarna. 
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Tiderna och ytorna är så kallat villkorsstyrt begränsade, vilket gör att de blir röda om de är större 
än begränsningen som fylls i tabellen nedanför.  

I figuren över Resultatfliken, Figur 50 ovan, ses en ruta där det står Tåg OK, detta indikerar att 
tågen klarar av materialförsörjningen utan att förändringar måste ske i fliken Tåginmatning 
alternativt i fliken Inmatning. När denna ruta blir röd ska användaren reagera och kunna gå in i 
nämnda flikar och göra förändringar, se vidare 7.3.3 Tåginmatning. 

7.3.3 Tåginmatning 

Schema och cykeltid för tågrundorna görs idag om vid varje taktbyte. Detta görs inte med hjälp 
av något verktyg utan beräknas manuellt. Tågtiderna beror i grunden på hur lång täcktid det ska 
vara vid line, men i praktiken är täcktiden bara ett riktvärde. I istället har det stor betydelse när 
rasterna ligger eftersom det är bra om tågföraren hinner med ett helt antal tågrundor mellan 
rasterna. Om det blir tid över innan rasten fördelas tiden ut på tågrundorna så att rundorna blir 
lika långa. Ibland löses problemet med att en tågrunda delas, genom att tågrundan körs innan 
rasten men att tåget lastas på nytt efter rasten. Idag är cykeltiden i genomsnitt 33 minuter för alla 
boxtåg förutom tåg L4 som räknas som ett palltåg och har en genomsnittlig cykeltid på 26 
minuter4. (Follby, 2013) 

Modellen hanterar tågen genom att utgå från hur lång varje runda är i genomsnitt vid dagens takt. 
Modellen ändrar inte tiden för en tågrunda automatiskt, däremot reagerar den om ett tåg blir 
överbelastat, det vill säga om den faktiska tågtiden överstiger cykeltiden vilket sker när för 
många boxar behöver lastas och lossas. Användaren får då upp en röd ruta i resultatfliken, vilket 
beskrevs i kapitel 7.3.2 Resultat. Det som då överskrids kallas utnyttjandegrad i modellen och 
denna beräknas enligt:  

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =  𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑡å𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑎
𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

, vilken presenteras i 5.6.1 Formler och 

frågeställningar. Den faktiska tiden för en tågrunda är den tid som personalen arbetar med 
moment som tillhör tåget och detta hämtas från balanseringstavlorna för plattformarna och skalas 
upp för olika takter. Hur uppskalningen sker beskrivs i 7.3.4 Parametrar.  

För att bestämma antalet cykler beräknas denna med formel: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡å𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑡å𝑔 =  
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 (𝑡𝑣å 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡)

𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
 

Beräkningen av antal cykler används inte direkt i modellen utan den skrivs in för hand, denna 
uträkning ligger istället som ett underlag för att användaren ska se att ett rimligt antal cykler 
skrivs in.   

                                                 
4 Detta besvarar frågan: Hur lång är cykeltiden för tågen?  
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För att beräkna ytan i plattformen krävs bredden för truck- och tåggångar, som nämnts tidigare. 
Då det finns olika sätt att bygga upp plattformen på kan detta justeras i denna flik. Användaren 
kan välja om tåget ska lastas från en eller två sidor, hur bred truckgången ska vara samt hur bred 
tåggången ska vara. Det finns även en informationsruta bredvid som hjälp för användaren att 
förändra plockningen.   

En figur över fliken Tåginmatning ses nedan, Figur 51. 

 

Figur 51: Bild över fliken tåginmatning. 

7.3.4 Parametrar 

I fliken Parametrar tas all indata upp som berör flera flikar, detta gäller både framräknad indata 
och konstant indata. Med konstant indata menas exempelvis kostnader och ytor. Med framräknad 
indata menas sådan indata som har beräknats genom att använda Verkstadstekniks artikellista (se 
Bilaga 3) och funktioner som skrivits i VBA (Bilaga 8). Nedan beskrivs mer ingående hur data 
har samlats in och i Bilaga 7 listas den indata som har samlats in till denna flik.  

Kostnader 
De kostnader som tas med i modellen är kostnader för personal, truckar och yta. Som 
personalkostnad finns en schablonkostnad vilken används internt på Scania Oskarshamn5. Enligt 
Claesson (2013) utgör den ett snitt av kostnaden för verkstadspersonalen och inkluderar alla 
företagets kostnader för en anställd. Förutom de direkta kostnaderna lön, sociala kostnader, 
övertid, skiftformstillägg och resultatbonus ingår kringkostnader såsom rekrytering, sjuk- och 
hälsovård, personalrepresentation, arbetskläder och utbildning. 

                                                 
5 Kostnaden finns i Bilaga 7 och svarar på frågan Vad är den totala personalkostnaden per tidsenhet för en person i 
monteringsverkstaden? 
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Det finns fyra olika innetruckar på Scania Oskarshamn vilka är motviktstruck, plocktruck, 
skjutstativtruck och dragare. Motviktstrucken används till att köra pallar från höglagret och ut till 
line eller till plattform. Plocktrucken används i boxförrådet för att plocka in och ut boxar och 
skjutstativtrucken används till storpall men kommer även användas om torn implementeras 
eftersom dessa truckar kan lyfta pallar högt. Dragaren drar vagnar med boxar eller pallar (tågen), 
från plattform ut till line. (Observation 2013-01-23) Scania Oskarshamn hyr samtliga truckar till 
en fast månadskostnad6. (Garpenstedt, 2013) 

För ytan i lagren och plattformen används en hyrkostnad per kvadratmeter som inkluderar 
belysning och uppvärmning.7 (Claesson, 2013) För höglagret ingår dessutom en driftkostnad för 
den automatiska utrustningen. (Nilsson K., 2013) I övriga förråd står truckarna för drifts-
kostnaden och tas därför upp under truckkostnader.  

Ytor 
Informationen för längd och bredd på en EAP och ett upphöjningsrack gavs av handledare 
Wixenius (2013) medan längden och bredden för ett tågrack mättes av författarna själva8. Den 
sträcka som kallas löpmeter i modellen och är kanten som är vänd mot truck- eller tåggången.  

Ytan som ett torn upptar samt hur många pallar som ryms i ett torn gavs av handledare Wixenius 
(2013) då torn inte finns hos Scania idag. Hur många boxar som ryms på en hylla i boxförrådet 
samt bredden på hyllorna i boxförrådet mättes av författarna och längden på hyllorna samt 
bredden på truckgångarna gavs av Ringbom (2013)9.  

Ett torn innehåller två platser för plockning, det vill säga två artikelnummer kan plockas och 
ovanför varje artikelnummer finns det plats för åtta buffertpallar på totalt fyra hyllplan. 
(Wixenius, 2013)   

Med tillhörande yta för plattformen och boxförrådet menas ytan för truck- och tåggång. För att 
beräkna detta krävs bredden för dessa. Längden styrs av hur många hyllor eller platser det finns 
på sidorna om gången.10 

Indata som beräknats 
Informationen för dessa beräkningar kommer från Dataflikarna (som utgår från Verkstadstekniks 
artikellista, se Bilaga 3) och beräknas med funktioner i VBA. Mer om VBA-funktionerna kan 
läsas i Bilaga 8. Nedan i Figur 52 visas vad som beräknas med Dataflikar och VBA-kod i 

                                                 
6 Kostnaderna finns i Bilaga 7 och besvarar frågan Vad är truckkostnaden per tidsenhet för de truckar som används i 
monteringsverkstaden? 
7 Kostnaderna finns i Bilaga 7 och besvarar frågorna Vad är kostnaden per ytenhet för plattformen och boxförrådet? 
och Vad är kostnaden för en plats i höglagret? 
8 Måtten finns i Bilaga 7 och besvarar frågan Hur stor är en plats i plattformen? 
9 Måtten finns i Bilaga 7 och besvarar frågorna Hur stor golvyta kräver ett lagerställage? och Hur många boxar 
respektive pallar ryms i ett lagerställage 
10 Måtten finns i Bilaga 7 och besvarar frågan Hur mycket tillhörande yta krävs för respektive lager/flödesplats? 
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Parameterfliken. Dessa aktiviteter besvarar antal aktiviteter per dag och dessa följer takten 
genom att multiplicera med skalningsfaktorn, skalningsfaktorn förklaras nedan under Övrigt. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑑 𝑡𝑎𝑘𝑡
= 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑡 × 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 

Figur 52: Data som beräknas med hjälp av Dataflikar och VBA. 

För boxarna beräknas följande för respektive plattform11: 

• A-boxar 
o Förbrukning av boxar, uttryckt i antal boxbyten per dag 
o Förbrukning av pallar med A-boxar, uttryckt i antal pallar per dag 
o Antal A-specialartikelnummer  
o Förbrukning av boxar för den mest lågfrekventa ordinarie A-artikeln 
o Förbrukning av boxar för den mest lågfrekventa special A-artikeln 

• B-boxar 
o Förbrukning av boxar, uttryckt i antal boxbyten per dag 

• C-boxar 
o Förbrukning av boxar, uttryckt i antal boxbyten per dag 
o Förbrukningen av den mest högfrekventa C-boxen, uttryckt i boxbyten/dag 

Förbrukningen av boxar kommer från en kolumn i Verkstadstekniks artikellista som heter 
Boxbyten per dag, där hämtas boxens förbrukningsfrekvens. Hur många pallar som krävs utgår 
också från kolumnen Boxbyten per dag och beräknas sedan utifrån antal boxar per pall.   

Boxarna förvaras på pallbottnar i flera lager. Hur många boxar som finns på varje lager beror på 
dimensionen på boxen. Hur många lager det blir beror på hur höga boxarna är då det finns en 
maxhöjd på hur höga pallarna som förvaras i höglagret kan vara och att de ska kunna 
transporteras på ett säkert sätt. (Wixenius, 2013; Wilhelmsson, 2013) Hemtagningskvantiteten 
bestäms manuellt och eftersom modellen syftar till att användas till att beräkna högre takter 
används maximalt antal boxar per pall för de ordinarie A-boxarna. För A-specialboxarna, som 
inte är lika högfrekventa, erhölls ett värde för varje boxsort av Wilhelmsson (2013). I Tabell 4 

                                                 
11 Beräkningarna svarar på frågorna Vilken frekvens har en box för respektive artikel (uttryckt i antal boxbyten per 
dag)? och Hur många boxar behöver hanteras vid nuvarande takt? 

Pallar och 
boxar

Totalt antal 
boxar 

[boxbyten/dag]

A-Pallar 
[pallbyten

/dag]

A-boxar 
[boxbyten

/dag]

Antal A-
special-

artiklar [st]

B-Boxar 
[boxbyten

/dag]

C-boxar 
[boxbyten/

dag]

Lägst A-
frekvens 

[boxbyten/
dag]

Lägst A-
boxfrekvens 

special 
[boxbyten/dag]

Högst C-
frekvens 

[boxbyten/dag]
Totalt 3200 77 797 70 2455 65 1 per/dag
Line 1 & 2 200 10 225 10 300 13 14 0 per/dag
Line 4 600 12 93 3 100 3 19 1 per/dag
Line 5 700 14 69 20 900 20 15 0 per/dag
IB-line 800 20 280 17 600 22 14 0 per/dag
Dörr-line 900 21 130 20 555 7 46 0 per/dag
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nedan visas alla olika boxsorter och hur många boxar av varje boxsort som ryms på en pall, 
specialboxar är märkta med *.12 

Tabell 4: Antal boxar som ryms på en pall. (Källa: Scania Inline) 

 Antal A-boxar på pall 
Boxsort Antal boxar/pall 
 MB 8 
 SB 16 
 0339 12 
 0462 12 
 0463 16 
 0464 12 
 0473 20 
 0474 12 
 0475 12 
 0476 12 
 0477* 6 
 0481* 2,4 
 0482* 4,5 
 0490* 4 
 3147 40 
 4147 20 
 6147 20 
 

B-boxarna förvaras på pall i mycket mindre omfattning hos Scania än vad A-boxarna gör, då A-
boxarna lagras och plockas från pall. B-boxarna förvaras på pall endast under lastbilstransporten 
till Scania och in till Scania, där packas de sedan direkt av pallarna för att lagras styckvis. Att 
beräkna antalet pallar för B-boxar anses därför av författarna inte lika relevant som antalet pallar 
med A-boxar. Dessutom är det svårare att få fram ett exakt värde då artiklar sampackas och det 
finns även tomma boxar på pallarna (för att fylla upp och öka stabilitet vid transport). När 
pallarna kommer in plockas boxarna av och sedan lyfts pallarna till en upphämtningsyta i 
närheten.  

För att uppskatta antal pallar för B-boxarna utgås från antal pallar som inkom under en vecka. 
Uppgifterna gavs av systemet SIMAS och vecka 12 valdes, vilket var en vanlig 
produktionsvecka vid en nuvarande takt enligt Borgemo (2013), detta gav att 486 pallar gick in 
till ompack i boxförrådet under en normal vecka. Antalet tomboxar uppskattades av författarna 
den 2013-04-17 till att vara cirka 200 per dag. Uppskattningen kommer från att Nilsson G. 
(2013), teamleader för boxförrådet, uppskattade att antalet tomboxar fyllde en bur per skift och i 
slutet på ett skift kunde författarna uppskatta att det ungefär fick plats 100 boxar i en bur.  

                                                 
12 Tabellen besvarar därmed frågorna Hur många boxar ryms på en pall? och Vilka boxsorter är för stora för 
boxförrådet? 
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Övrigt 
Den data som inte har passat in under de tidigare rubrikerna tas upp här. Dessa indata är först 
produktionsdagar per år och antal timmar per dag13 som produktionen är igång.  

Modellen utgår från en nuvarande takt när beräkningar görs, denna takt måste stämma överens 
med den takt som Verkstadstekniks artikellista utgår ifrån. Med hjälp av denna beräknas 
skalningsfaktorn som används för att på ett linjärt sätt skala upp alla artiklars förbrukning när 
takten ökar. Skalningsfaktorn beräknas enligt: 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝑉𝑎𝑙𝑑 𝑡𝑎𝑘𝑡

𝑁𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑡
 

För att klara av variationer i inleveranser måste boxförrådet beräknas med ett påslag, det vill säga 
extra ledigt utrymme. Idag räknar Scania Oskarshamn med att använda 10 % ledigt utrymme i 
boxförrådet (Borgemo, 2013; Wixenius, 2013). Vid zonindelning krävs mer ledigt utrymme och 
därför används då 15 % per zon (Wixenius, 2013).14  

 Beräkningsflikar 7.4

Beräkningsflikarna är: Höglager, Torn, Boxförråd och Plattformar. Dessa byggs upp med hjälp 
av balanseringstavlor eftersom dessa beskriver vilka hanteringssteg som finns och hur lång tid 
hanteringsstegen tar, se 6.1.6 Datainsamling för förklaring av en balanseringstavla. För 
boxförrådet fanns inga balanseringstavlor men där är fliken ändå uppbyggd på samma sätt. I 
Figur 53 nedan visas ett exempel på hur en beräkningsflik ser ut.15  

Användbara balanseringstavlor finns för truckarna som kör material från höglagret till 
plattformen och för plattform L1-2. För övriga plattformar används det tidigare hanteringssättet 
fortfarande och detta leder till att bara viss information kan tas från dessa. För boxförrådet 
samlades aktiviteter och tider in av författarna, se mer utförlig förklaring nedan 7.4.3 Boxförråd.  

                                                 
13 Detta besvarar frågan Hur lång är arbetstiden per dag, båda skiften? 
14 Detta besvarar frågan Hur mycket ledigt utrymme ska boxförrådet innehålla? 
15 Beräkningsflikarna besvarar därmed frågorna Hur lång tid tar varje aktivitet som kräver personal? och Hur lång 
tid tar varje aktivitet som kräver truck? 
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Figur 53: Visar hur en beräkningsflik är uppbyggd, här ses höglagret, exempelsiffror. 

Balanseringstavlorna utgår från hanteringstiden för en box och skalas sedan upp till total tid med 
hjälp av antal boxar som ska hanteras. Flera aktiviteter kommer vara samma mellan de olika 
plattformarna vilket gör att balanseringstavlan för L1-2 kan användas till stor del för att 
uppskatta de övriga balanseringstavlorna. För andra aktiviteter kan de gamla 
balanseringstavlorna istället användas då flera aktiviteter kommer fortsätta att utföras på samma 
sätt även efter en omställning. 

Från de gamla balanseringstavlorna används tiden det tar för tåget att köra sin runda. Från den 
nya balanseringstavlan till L1-2 tas tider för att hantera en tom eller full box vid plattform 
respektive vid line, stanna vid line, beställa B- och C-boxar, lasta och lossa tåg samt placera A- 
och C-boxar på vagn. 

Detta gör att om en balanseringstavla tas fram ska det vara enkelt att uppdatera modellen. I Figur 
54 nedan visas hur aktiviteterna skrivs upp och hur kolumnerna med tider och kostnader ställs 
upp efter detta.  

 

Figur 54: Del av beräkningsflik med aktiviteter och kolumner som beräknas, exempelsiffror. 

Första kolumnen personaltid och andra kolumnen trucktid matas in efter värdet på 
balanseringstavlorna, trucken antas följa personen och får samma värde. Antal aktiviteter per dag 
beror på aktiviteten, gäller aktiviteten boxar hämtas information om antalet boxar som hanteras 
per dag och likadant om det är pallar, denna information hämtas från Verkstadstekniks 
artikellista men beräknas i fliken Parametrar. I fliken Plattform kan antalet aktiviteter också vara 

Aktiviteter Personaltid 
(s)

Trucktid 
(s)

Antal aktiviteter 
per dag (st)

Personaltid 
per dag (h)

Trucktid 
per dag (h)

Personalkostnad 
per dag

Truckkostnad 
per dag

Total Kostnad 
per dag

1 Lyft av pall 10 10 100 0,22 0,22 100 kr                 50 kr            150 kr                
2 Ställ box i rack 5 5 200 0,30 0,30 120 kr                 75 kr            195 kr                

Namn beräkningsflik
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antal cykler, antal vagnar på tågen eller antal cykler multiplicerat med antal stopp för tåget. 
Personaltid och trucktid multipliceras med antalet aktiviteter för att på så sätt få ut den totala 
tiden under en dag. Till detta används följande formler: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡𝑖𝑑 = � (𝑇𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔)
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑔å𝑟

 

𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 = � (𝑇𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔)
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑟 

𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑔å𝑟

 

Även ytan beräknas i beräkningsflikarna, detta tas upp nedan under respektive fliks rubrik. De tre 
kostnadsposterna, personal, truck och yta summeras i respektive beräkningsflik och den cellen 
kopplas sedan till resultatsidan.  

När total tid respektive yta erhållits räknades de om till kostnad genom att multiplicera tiden 
respektive ytan med timkostnaden respektive kvadratmeterkostnaden. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡  

𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =  𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑦𝑡𝑎(𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑦𝑡𝑎) × 𝑌𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 

De tre kostnadsposterna summerades också ihop till total kostnad för dessa tre kostnadsposter. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑌𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

7.4.1 Höglager 

När det i plattformen används upphöjningsrack som lagringsställage tillkommer aktiviteten att 
lyfta av pallar från en nästan tom pall och placera dem på den fulla pallen som trucken kommer 
med. Detta leder till att utöver aktiviteterna från balanseringstavlorna och ytberäkningarna så 
matas även genomsnittet antal kvarvarande boxar på ett upphöjningsrack in, se Figur 53 ovan. 

För höglagret beräknas inte den totala ytan som krävs utan här beräknas antalet platser som 
behövs för boxarnas pallar, detta eftersom höglagret används till mer än bara dessa. Antal platser 
som används i lagret per dag beräknas med formel nedan. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 × 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 

Antal dagar i lager matas in av användaren och förbrukning pall per dag beräknas i parametrar 
med hjälp av verkstadstekniks artikellista och VBA-kod. Även kostnaden för pallarna i lagret 
beräknades, se formel nedan. 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 × 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 
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Antal platser beräknas i formeln innan och kostnad per plats återfinns i parametrar, se 7.3.4 
Parametrar.  

 

Figur 55: Beräkning av antal platser i höglager och dess kostnad, exempelsiffror. 

7.4.2 Torn 

Eftersom torn inte finns idag finns heller ingen balanseringstavla för dessa. Istället används 
värdena för höglagret kompletterade med att mäta tiden.  

Det som tidsmässigt skiljer sig mellan torn och höglager är att tornen har en manuell inlagring 
med truck istället för höglagrets automatiska kranar. Det tar dessutom något längre tid att ta ut 
pallar med truck från tornen eftersom lagerplatserna är upp till sju meter upp i luften, till skillnad 
från höglagret där pallarna tas ut från rullbanor i markhöjd. När en pall hämtas i tornen körs dock 
ingen sträcka, då flyttas den endast ner. 

Under vecka 16 mättes tider som var särskilda för tornen. Dessa har hög osäkerhet då inga torn 
fanns på plats. Truckföraren utförde aktiviteterna som trucken skulle göra utan hjälp av ett torn 
och tid togs. Tiden uppmättes till 70 sekunder. Tillsammans med handledare Wixenius 
diskuterades tiden och jämfördes med att hantera pallar i marknivå. Tiden bedömdes då vara 
rimlig. 

Hur många torn som det kommer finnas på plattformen bestämts av användaren då denne matar 
in antalet A-artiklar. För beskrivning av storleken på plattformen se 7.3.4 Parametrar och 
underrubrik Ytor samt Figur 57. 

För att kolla att platsen i tornen räcker beräknas antalet platser som krävs och jämförs med 
antalet platser som tornen genererar. Detta visar dock inte om ett visst artikelnummer får 
platsbrist i sitt torn. Ett sådant problem bör dock enligt författarna kunna lösas med att de 
placeras i tornet bredvid, där det är en artikel som inte fyller sitt torn. Antal platser beräknas med 
formel: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 × 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑖𝑔𝑡 𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒 

7.4.3 Boxförråd 

Till boxförrådet samlades data in genom positionsstandarder och observationer, som nämnts i 6. 
Metod. Från positionsstandarden gavs aktiviteter och tider till inlagringen i boxförrådet, från det 



7. Modelluppbyggnad 

83 
 

att pallen kommer in i monteringsverkstaden och tills dess att boxarna står i boxförrådets hyllor, 
vilka hittas i Bilaga 4. 

För det utgående flödet från boxförrådet ändras däremot arbetssättet. Istället för att boxarna körs 
direkt ut till line körs de nu till plattformen på samma rack som sätts på tåget, se kapitel 4. 
Scenarion. Detta gör att både plockningen och utkörningstiden ändras då plockningen sker på ett 
annat sätt. Nu måste truckförarna hämta boxarna i rätt utkörningsordning, innan kunde de 
optimera rutten när boxarna hämtades. Det nya arbetssättet används på Line 1-2, så genom 
observation erhölls tider för det utgående flödet. De uppmätta tiderna visas i Bilaga 4. 

Ytor 
Boxförrådet består av sammanbyggda hyllor. Som nämnt tidigare i rapporten är platsstorlekarna 
fasta, vilket innebär att det får rum lika många boxar på varje hylla. Hyllorna byggs ihop med 
varandra till en hyllrad. Mellan hyllorna är det gångar där truckarna kör och plockar in respektive 
ut boxar ur hyllorna. Det finns en boxplats på vardera sida om hyllan, vilket gör att det plockas 
från två sidor. För att se definitionerna för boxförrådet se Figur 56. 

 

Figur 56: Definitionerna som används i boxförrådet 

För att beräkna hur stor yta som krävs i boxförrådet används formeln som beräknar lagringsyta: 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑦𝑡𝑎 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑝å 𝑒𝑛 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑎
× 𝑔𝑜𝑙𝑣𝑦𝑡𝑎 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑎 + 𝑡𝑖𝑙𝑙ℎö𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑣𝑦𝑡𝑎 

För denna behövs antal platser, vilket beräknas enligt: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 × 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑥 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑖𝑔𝑡 𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒 

Antal dagar i lager väljer användaren i fliken Inmatning, förbrukningen beräknas som nämnts 
tidigare i Parametrar med hjälp av information från Excelarket från verkstadsteknik. Andel 
ledigt utrymme kommer även den från fliken Parametrar.  

Golvytan som behövs för beräkning av lagringsytan kommer från fliken Parametrar, där bredd 
och längd bestäms för hyllorna. Den tillhörande ytan för boxförrådet är truckgångarna och arean 
för dessa fås genom att längden på hyllorna multipliceras med bredden på en truckgång, vilket 
finns i fliken Parametrar.  
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𝑌𝑡𝑎 𝑓ö𝑟 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑜𝑥𝑓ö𝑟𝑟å𝑑 = 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑔å𝑛𝑔 × 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑟𝑎𝑑 

Mer specifikt blir arean för boxförrådet:  

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑜𝑥𝑓ö𝑟𝑟å𝑑
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑜𝑟 × 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑎 × (𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 × 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛
+ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑦𝑙𝑙𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 × 𝐷𝑗𝑢𝑝 𝑝å ℎ𝑦𝑙𝑙𝑎)  

7.4.4 Plattformar 

I plattformen står A-boxarna på fasta plockplatser, antingen på EAPer eller på upphöjningsrack 
och det finns en plockplats per artikelnummer, se 4.2 Lagring av A-boxar. I plattformen finns 
även flödesytor för B- och C- boxarna. B-boxarna står på rack som har fyllts på i boxförrådet och 
dessa rack fylls på ytterligare med A-boxar i plattformen, dessa rack skjuts på uppå tågets 
vagnar, för utförligare beskrivning se 4.4 B-Boxar.  

C-boxarna läggs först på en uppsamlingsyta och plockas sedan över till racken. Eftersom C-
boxarna är mycket lågfrekventa hanteras i regel endast en box i taget. Uppsamlingsytan är därför 
så pass liten att den ses som försumbar i modellen. Slutligen tillhör en tåggång, där tåget 
parkeras under pålastning, och en truckgång, där material fylls på, till plattformen. Dessa är 
åtskilda för att hålla isär truckar och människor. (Wixenius, 2013) Figur 57 visar en schematisk 
layout över två plattformar bredvid varandra. 

 

Figur 57: Schematisk layout över två plattformar  

För att beräkna ytan för plattformen behövs antal A-artiklar, hur stor en plockplats är till ytan, 
antal tågrack och ytan som ett tågrack tar. Dessa värden presenteras i fliken Parametrar. 
Tillhörande golvyta för plattformen är truck- och tåggångar. Formel blir därför enligt nedan: 

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑠𝑦𝑡𝑎
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟 × 𝑦𝑡𝑎𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 + 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡å𝑔𝑟𝑎𝑐𝑘 ×  𝑦𝑡𝑎𝑟𝑎𝑐𝑘 + (𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑔å𝑛𝑔

+ 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑𝑇å𝑔𝑔å𝑛𝑔) × 𝐿ä𝑛𝑔𝑑(𝑃𝑙𝑜𝑐𝑘𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠+𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑦𝑡𝑎) 
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Kostnaden för lagringen i plattformen beräknas också i denna flik. För att beräkna kostnaden 
krävs plattformsytan och kostnaden per ytenhet för plattformen. 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛 = 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑠𝑦𝑡𝑎 × 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛 

7.4.5 C-boxar 

För C-boxar beräknas dess kostnad när de hanteras hos Intralog och när de flödar från 
plattformen ut till line, det sistnämnda ingår i den totala beräkningen som görs i fliken 
plattformar. Kostnaderna hos Intralog är för hantering och för lagring. För lagringen antas att det 
alltid ligger två stycken boxar i lagret av en C-box med ett visst artikelnummer, vilket var rimligt 
enligt handledare Wixenius (2013). Hanteringskostnaden och lagringskostnaden beräknas enligt 
följande formler16:  

𝐻𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐶𝑏𝑜𝑥𝑎𝑟 ℎ𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑔 =  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑏𝑜𝑥𝑎𝑟 × 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑥 ℎ𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑔 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐶𝑏𝑜𝑥𝑎𝑟 ℎ𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑔 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑏𝑜𝑥𝑎𝑟 × 𝑦𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 

Ytkostnaden per plats för C-boxarna beräknades utifrån antal platser på en hylla, hur stor yta en 
hylla tog och hur mycket truckgång det behövdes per hylla. Hyllorna och truckgångarna antogs 
vara likadana som i boxförrådet hos Scania Oskarshamn (Wixenius, 2013) 

 Dataflikar 7.5

Dataflikar är flikar som innehåller insamlad data i stor mängd, så som information om alla 
artikelnummer. Det är dessa flikar som tillsammans med kod i VBA ligger till grund för 
beräkningar av A-, B- och C-artiklar för respektive plattform samt för alla plattformar 
gemensamt.  

Det finns en samlad dataflik för samtliga artiklar i boxflödet samt en dataflik för varje plattform. 
Plattformsflikarna är dock dolda för att ge användaren en enklare överblick över modellen. 
Informationen i dataflikarna kommer direkt från Verkstadstekniks artikellista och har 
kompletterats av författarna med hur många boxar som förvaras på varje pall. 

 Övriga flikar 7.6

Här presenteras vilka övriga flikar som finns. Det finns två övriga flikar, Förklaringar och 
Övrigt. 

                                                 
16 Detta besvarar frågan Vad kostar hantering av en C-box hos Intralog?, värdet redovisas i Bilaga 7. Svaret på 
underfrågan Finns det några övriga kostnader som bör hanteras i modellen för C-boxar? finnes vara 
lagringskostnaden. 
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7.6.1 Förklaringar 

Fliken Förklaringar finns för att förklara flikarna mer ingående för att användare ska kunna gå in 
och ändra ifall det är någon som förändras i framtiden eller ifall användaren vill veta hur 
modellen är uppbyggd. 

7.6.2 Övrigt 

Fliken Övrigt finns endast som hjälp för att bygga upp modellen, exempelvis för att kunna bygga 
upp rullistor i Inmatningsfliken behöver dessa skrivas i sin fulla längd någonstans i filen. Denna 
flik kommer att döljas i den klara modellen. 
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8. Känslighetsanalys 
I detta kapitel utförs en känslighetsanalys på modellen som syftar till att undersöka hur känslig 
modellen är för ändringar i indata. 

En känslighetsanalys ger ett bättre beslutsunderlag genom att visa hur känsligt resultatet är för 
ändringar i indata. Känslighetsanalysen undersöker hur resultatet påverkas då de ingående 
parametrarna ändras. Om det är många ingående osäkra parametrar är det lämpligt att begränsa 
känslighetsanalysen till de som påverkar resultatet mest. (Oskarsson et al., 2006) Känslighets-
analysen ska därför svara på tre frågor från kapitel 5.8 Analys. 
 

• Vilka aktiviteter i modellen påverkar resultatet mest? 
• Hur osäkra är aktiviteterna i modellen? 
• Hur påverkar det resultatet om dessa aktiviteter justeras? 

 
För att svara på detta studerades beräkningsflikarna och för varje aktivitet beräknades hur stor 
del av den totala tiden för denna grupp/flik som användes till respektive aktivitet. Dessutom 
uppskattades aktivitetens osäkerhet, både för hur ofta aktiviteten genomfördes och hur lång tid 
aktiviteten tar. Osäkerheten bedömdes på en numrerad skala från 1 till 10, där 1 är säker och 10 
är mycket osäker. Slutligen vägdes dessa tre parametrar samman till en prioritering där 
aktiviteten gavs låg eller hög prioritet. Aktiviteterna med hög prioritet testades sedan för att se 
hur resultatet påverkades om de justerades, i enlighet med den tredje frågan. 

Analysen gjordes endast på personaltiden och inte på trucktiden eftersom tiderna oftast är 
samma, men truckar används aldrig utan personal. 

Personaltiden varierar stort mellan de olika grupperna (med grupper menas delarna i flödet, se 
Tabell 3 i kapitel 7.3.2 Resultat). Därför var den första analysen att undersöka hur stor del av den 
totala personaltiden de olika grupperna utgjorde, samt hur detta förändrades för de olika 
delscenariona.  

De olika valmöjligheterna är i stor utsträckning oberoende av varandra. Med det menas att ett val 
endast påverkar en grupp (förutom höglager och torn eftersom dessa har delats upp på två 
grupper). Tabell 5 visar vilka val som påverkar vilken grupp. Att valen är oberoende av varandra 
underlättar känslighetsanalysen då valens inverkan på varandra inte behöver undersökas. 

Tabell 5: Hur de olika valmöjligheterna påverkar grupperna. 

Val Alternativ Påverkar grupp 
Lagring av A-boxar Höglager/Torn Höglager/Torn 
Plockning av A-boxar  EAP/Upphöjningsrack Höglager/Torn 
Placering i boxförråd Flytande placering/Zonindelning Boxförråd 
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Figur 58 nedan visar hur mycket personaltid som krävs för de olika grupperna och för de två 
valen som finns för varje grupp. 

 

Figur 58: Personaltid för de olika grupperna. Tabell 5 beskriver hur valmöjligheterna påverkar. 

Som Figur 58 ovan visar utgör grupperna höglager och torn en mycket liten del av den totala 
personaltiden. Boxförrådet är oavsett delscenario den grupp som kräver mest personaltid följt av 
plattformarna. Av Figur 58 dras slutsatsen att fokus i känslighetsanalysen ska ligga på 
boxförrådet och plattformen. 

 Högprioriterade aktiviteter 8.1

För varje aktivitet beräknades andelen av den totala personaltiden för gruppen och osäkerheten i 
antal och tid uppskattades på en 10-gradig skala. Beräkningen av personaltiden och 
bedömningen av osäkerhet i antal har gjorts för två skilda produktionstakter, både den nuvarande 
takten och den planerade högre framtida takten. Bedömningen av osäkerhet i tid gjordes 
oberoende av takten. Övriga val på inmatningsfliken gjordes utifrån vad som ansågs vara rimliga 
val för Scania Oskarshamn. Se Bilaga 9 för närmare beskrivning av valen. 

I detta kapitel visas endast de aktiviteter som gavs hög prioritet. För bedömning av samtliga 
aktiviteter, se Bilaga 9.  

8.1.1 Höglager och torn 

Alla aktiviteter i höglagret gavs låg prioritet och för tornen sattes hög prioritet för aktivitet 8, 
denna aktivitet innebär att lyfta upp en pall respektive ta ner en pall från en lagringsplats i tornet. 
Som Tabell 6 nedan visar att denna aktivitet utgör 35 % av den totala personaltiden i gruppen 
torn. Det är också denna aktivitet som skiljer sig mest mellan torn och höglager. För den högre 

Höglager Torn Boxförråd Plattformar

Pe
rs
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al

tid
 

Upphöjningsrack,
Zonindelning

EAP, Flytande placering
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takten beror osäkerheten i antal på antagandet att alla artiklar ökar linjärt. Tiden för aktiviteten 
bedöms som mycket osäker på grund av att den kommer från en enda mätning som skedde under 
ideala förhållanden, se Bilaga 3. 

Tabell 6: De aktiviteter för torn som har hög prioritet. Takt 1 är dagens takt och takt 2 är den högre framtida takten. 

Torn 
 Aktiviteter Andel av 

personaltid 
Osäkerhet, 
antal (1-10) 

Osäkerhet, 
tid (1-10) 

Prioritet 
(låg/hög) 

  Takt 1 Takt 2 Takt 1 Takt 2 Takt 1 & 2  
8 Lyft ner/upp full pall  35 % 35 % 2 5 8 hög 

8.1.2 Boxförråd 

I boxförrådet finns 17 aktiviteter varav två står för cirka hälften av personaltiden, se Tabell 7 
nedan. Dessa är att köra in respektive köra ut boxarna från boxförrådet. Osäkerheten i antal beror 
för båda aktiviteterna på beräkningen av antal boxar, aktivitet 6 har något högre osäkerhet på 
grund av att den utgår från att alla boxrack fylls vilket inte nödvändigtvis är fallet. Beräkningen 
av antal boxar bedöms som mycket tillförlitlig för dagens takt då det finns underlag för hur 
många som används. För den framtida takten är däremot beräkningen mer osäker eftersom den 
bygger på antagandet att en linjär ökning sker av alla artiklar.  

För aktivitet 6 kommer tiden från boxförrådets positionsstandard. Mätningen bedöms som 
trovärdig, däremot anses tidsvariationer finnas beroende på var boxarna ska placeras in. Dessa 
variationer bedöms relativt små då personalen endast placerar boxar på samma rack om de ska 
placeras på samma hyllrad eller hyllraden bredvid, samt att boxarna sätts in i optimerad ordning.  

För aktivitet 17 beräknas tiden genom att mäta upp en medelhastighet för truckhastigheten i 
boxförrådet och uppskatta en genomsnittlig sträcka genom simulering, se Bilaga 4. Denna 
beräkning bedöms vara relativt osäker samt att variationerna i tid anses relativt stora beroende på 
var boxarna som ska plockas finns. Är boxförrådet zonindelat är variationen mindre än om 
boxarna kan vara placerade var som i hela boxförrådet. 

Tabell 7: De aktiviteter för boxförrådet som har hög prioritet. Takt 1 är dagens takt och takt 2 är den högre framtida takten. 

Boxförrådet 
Aktiviteter Andel av 

personaltid 
Osäkerhet, 
antal (1-10) 

Osäkerhet, 
tid (1-10) 

Prioritet 
(låg/hög) 

  Takt 1 Takt 2 Takt 1 Takt 2 Takt 1 & 2  
 Ingående flöde       
6 Fyll boxrack och kör in i BF  32 % 35 % 3 6 5 hög 
 Utgående flöde       
17 Fyll på rack i boxförråd 26 % 28 % 2 5 7 hög 
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8.1.3 Plattformar 

För plattformarna bedöms tre aktiviteter ha en hög prioritet, se Tabell 8. Hanteringen av boxar 
vid line, aktivitet 3-4, har fått sin tid från balanseringstavla. Tiden för att hantera en box vid line 
varierar beroende på hur långt tågföraren måste gå med boxen. I Bilaga 10 visas uppmätta tider 
för att hantera boxarna och där syns att hanteringstiden för en box kan variera mycket. 
Mätningen av tid var total tid vid respektive tågstopp och därför gjordes ingen skillnad på fulla 
och tomma boxar. Dock är variationen för tomboxar enligt Brundin (2013) något större än för 
fulla boxar eftersom A- respektive B- och C-boxar hanteras olika vilket tar olika lång tid. A-
boxar har kanbankort medan B- och C-boxar ska skannas. Att hantera fulla boxar (aktivitet 3) 
ges därför 7 av 10 och hantering av tomboxar (aktivitet 4) ges 8 av 10. De höga osäkerheterna i 
tid i kombination med en relativt stor andel av personaltiden gör att båda aktiviteterna ges hög 
prioritet. 

Aktivitet 6 innebär att fylla på racken med A-boxar i plattformen. Tidsvariationen för detta är 
mycket lägre än vid line eftersom speglingen17 förmodligen är bättre vilket gör att tågföraren inte 
behöver gå lika mycket. Speglingen är bättre vid plattformen eftersom det vid line bland annat 
hyllor tåget inte kan stanna mitt framför. Dessutom är det färre artiklar än vid line, eftersom det 
endast är A- och C-boxar vid plattformen, vilket minskar risken att tågföraren behöver leta efter 
boxarna. Mätning av tiden för att byta boxar i plattformen (se Bilaga 10) visar också på en 
mycket mindre variation i tid. Osäkerheten i tid för A-boxar (aktivitet 6) sätts därför till 5 av 10. 
Osäkerheten och andel av personaltiden bedöms dock som tillräckligt stora för att ge aktiviteten 
hög prioritet. 

Tabell 8: De aktiviteter för plattformarna som har hög prioritet. Takt 1 är dagens takt och takt 2 är den högre framtida takten. 

Plattformar 
  Andel av 

personaltid 
Osäkerhet, 
antal (1-10) 

Osäkerhet, 
tid (1-10) 

Prioritet 
(låg/hög) 

  Takt 1 Takt 2 Takt 1 Takt 2 Takt 1 & 2  
3 Hantering vid line, full box 19 % 23 % 2 5 7 hög 
4 Hantering vid line, tom box 32 % 38 % 2 5 8 hög 
6 Hantering A-boxar plattform 14 % 17 % 2 5 5 hög 
 

Tabell 9 sammanställer de sex högprioriterade aktiviteterna. I tabellen tas endast takt 2 med, 
eftersom modellens syfte är att användas för högre takter. 

  

                                                 
17 Spegling innebär att boxarna placeras på den vagn som stannar närmast respektive ställage, detta minimerar 
sträckan tågföraren behöver gå med boxen. 
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Tabell 9: Sammanställning av de högprioriterade aktiviteterna för den högre framtida takten. 

Aktiviteter Andel av 
personaltid 

Osäkerhet, 
antal (1-10) 

Osäkerhet, 
tid (1-10) 

Prioritet 
(låg/hög) 

Lyft ner/upp full pall  35 % av torn 5 8 hög 
Fyll boxrack och kör in i boxförråd 35 % av boxförråd 6 5 hög 
Fyll på rack i boxförråd 28 % av boxförråd 5 7 hög 
Hantering vid line, full box 23 % av plattform 5 7 hög 
Hantering vid line, tom box 38 % av plattform 5 8 hög 
Hantering A-boxar 17 % av plattform 5 5 hög 

 Justering av aktivitetstid 8.2

För att svara på frågan Hur påverkar det resultatet om dessa aktiviteter justeras? sattes ett 
intervall för varje aktivitet inom vilket det ansågs rimligt att aktiviteten kan variera.  För de 
aktiviteter där ett statistiskt underlag fanns sattes detta som intervall med hjälp av 
standardavvikelsen för aktiviteten. För aktiviteter där underlag saknas sattes ett intervall med 
utgångspunkt från hur den satta osäkerheten förhåller sig i förhållande till osäkerheten för 
aktiviteter med underlag. Av de sex högprioriterade aktiviteterna är det två som helt saknar 
statistiskt underlag. Det är tornets aktivitet ”Lyft ner/upp full pall” och boxförrådets aktivitet 
”Fyll boxrack och kör in i boxförråd”. 

Aktiviteten ”Fyll på rack i boxförråd” kunde inte mätas på zonindelat och icke zonindelat då det 
idag bara sker på L1-2, vilket är likt en framtida zon. Istället har denna aktivitet räknats fram av 
författarna. Sträckan som körs i boxförrådet har simulerats fram i Excel, och hastigheten för att 
köra trucken i boxförrådet samt att stå still och plocka en box anses samma som för dagens 
arbetssätt och har mätts upp av författarna. För utförligare beskrivning se Bilaga 4.  

Tabell 10 visar standardavvikelse och variationskoefficient för de siffror som ligger till grund för 
beräkningen.  

Tabell 10: Variation för aktiviteten Fyll på rack i boxförråd 

Fyll på rack i boxförråd Standardavvikelse Variationskoefficient 
Körsträcka (m) 16,4 14 % 
Körfart (m/s) 0,2 25 % 
Plocktid (s) 9,4 42 % 
 

För aktiviteterna ”Hantering av full box vid line” och ”Hantering av tom box vid line” finns tider 
uppmätta av Sjögren (2013). Dessa tider ses som ett genomsnitt för både tomma och fulla boxar 
och används därför till båda aktiviteterna. Standardavvikelse och variationskoefficient visas i 
Tabell 11. 
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Tabell 11: Gemensam variation för aktiviteterna Hantering av full box vid line och Hantering av tom box vid line 

 Standardavvikelse Variationskoefficient 
Hantering vid line 6,3 37 % 
 

Den tredje aktiviteten för plattformen, ”Hantering A-boxar”, innebär att plocka boxar i 
plattformen. För denna aktivitet har Brundin (2013) tagit tider. Standardavvikelse och 
variationskoefficient visas i Tabell 12. 

Tabell 12: Variation för aktiviteten Hantering A-boxar. 

 Standardavvikelse Variationskoefficient 
Hantering A-boxar 2,1 10 % 
 

Aktiviteten ”Lyft ner/upp full pall” som tillhör gruppen torn hade osäkerhet 8 av 10 i tid, vilket 
är i stort sett samma som att hantera boxar vid line. Därför sätts variationskoefficienten för ”Lyft 
ner/upp full pall” till 37 %. 

Aktiviteten ”Fyll boxrack och kör in i boxförråd” som har samma osäkerhet i tid som ”Hantering 
A-boxar” får variationskoefficienten 10 %. 

I Tabell 13 nedan sammanfattas de högprioriterade aktiviteterna, som beskrivits i texten ovan, 
och de procentsatser som har satts för hur aktiviteterna kan variera. Tabellens osäkerhetstal 
kommer från de som sattes för takt 2 tidigare i kapitlet.  

Tabell 13: Spann för de högprioriterade aktiviteterna 

Aktiviteter Andel av pers. 
tid 

Osäkerhet, 
antal (1-
10) 

Osäkerhet, 
tid (1-10) 

Spann tid 

Lyft ner/upp full pall  34 % av torn 5 8 37 % 
Fyll boxrack och kör in i BF 35 % av boxförråd 6 5 10 % 
Fyll på rack i boxförråd 28 % av boxförråd 5 7 14/25/42 %18 
Hantering vid line, full box 23 % av plattform 5 7 37 % 
Hantering vid line, tom box 38 % av plattform 5 8 37 % 
Hantering A-boxar 17 % av plattform 5 5 10 % 
 

  

                                                 
18 De olika procentsatserna presenteras i Tabell 10 
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Genom att variera de aktuella aktiviteterna inom deras respektive spann erhölls ett bästa och 
värsta fall för modellens totala personaltid. Detta presenteras i Tabell 14 nedan.  

Tabell 14: Tabellen visar hur personaltiden varierar när aktiviteternas tider förändras. 

Resultat Personaltid      
 Lägre tider Nuvarande Högre tider Lägre tider Framtida Högre tider 
Höglager 0 0 0 0 0 0 
Torn 13 14 16 23 27 30 
Boxförråd 71 77 84 123 133 145 
Plattformar 43 52 62 63 81 99 
Summa 127 144 162 209 241 274 
Procent total -12 %  12 % -13 %  14 % 
 

Detta visar på att tiderna är viktiga och om de varierar så kommer det påverka hur mycket tid 
som krävs av personalen.  

 Justering av antal aktiviteter 8.3

Osäkerheten i antal beror för samtliga högprioriterade aktiviteter på antagandet om en linjär 
ökning. För att testa detta utgicks från den planerade högre takten. Antal boxar vid den högre 
takten ändrades med mellan - 40 % och 40 %, vilket visas i Tabell 15. 

Tabell 15: Hur personaltiden ändras då antal boxar varierar 

 - 40 % - 30 % - 20 % - 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 
Höglager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Torn 16 19 21 24 27 29 32 35 37 
Boxförråd 84 96 109 121 133 145 158 170 182 
Plattformar 56 62 68 75 81 87 94 100 106 
Summa  156 177 199 220 241 262 283 305 326 
Procent total - 35,2 % - 26,4 % - 17,6 % - 8,8 % 0,0 % 8,8 % 17,6 % 26,4 % 35,2 % 
 

Tabell 15 bekräftar att personaltiden är tätt sammankopplad med antal hanterade boxar.  
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9. Slutsatser 
Detta kapitel ska i sammanfattande form koppla ihop rapporten och syftet för att visa att syftet är 
uppfyllt. 

 Syftesuppföljning 9.1

För att påminna läsaren om studiens mål presenteras syftet för examensarbetet nedan: 

Examensarbetets syfte är att utveckla en datoriserad beräkningsmodell som Scania Oskarshamn 
kan användas för att utvärdera olika sätt att styra boxflödet med målet att klara en högre 
produktionstakt. 

Första delen av syftet är att utveckla en beräkningsmodell. Detta har gjorts vid sidan om denna 
rapport i programmet Excel och den modellen beskrivs i kapitlet 7. Modelluppbyggnad. 
Modellen ska enligt andra delen av syftet kunna utvärdera olika sätt att styra boxflödet, dessa sätt 
är scenariona vilka beskrivs i kapitlet 4. Scenarion.  

I 1.4 Precisering av syftet förtydligas syftet och där skrivs att modellen med hjälp av input från 
användaren ska kunna utvärdera vad vald takt kräver för resurser i form av tid och yta samt vad 
kostnaden blir. Den första delen uppfylls i modellen genom att användaren först får välja hur ett 
scenario ska byggas upp, genom att göra val i rullmenyer och på så sätt ge input till modellen. 
Dessa rullmenyer bygger på delscenarion från kapitlet 4. Scenarion och presenteras i en 
punktlista i kapitel 7.3.1 Inmatning. Scenariona är de sätt att styra boxflödet som enligt syftet ska 
utvärderas. Därefter väljs takten av användaren, genom att skriva i takten i en cell, precis under 
rullmenyerna i Excelmodellen.  

Den andra delen uppfylls i modellens resultatflik. Där presenteras vilken takt som användaren 
valt och vilka resurser som krävs för att klara denna takt. I rapporten kan en tabell med namn 
Resultat ses i Figur 50, i kapitel Modelluppbyggnad. Där presenteras vad varje steg i boxflödet 
kräver för personaltid, trucktid, antal platser, yta och kostnader för dessa samt total kostnad. 
Dessutom visar modellen om de nuvarande tågrundorna har kapacitet att klara den valda takten, 
se 7.3.3 Tåginmatning. Utifrån informationen om tågen samt givna tider, ytor och kostnader kan 
användaren bedöma om den högre takten klaras, vilket uppfyller den del av syftet som säger att 
beräkningsmodellen ska kunna användas för att utvärdera om en högre produktionstakt klaras. 
För att användaren lättare ska se om den högre produktionstakten klaras kan denne skriva i 
begränsningar på resultatfliken, dessa gör att det lyser rött om ett värde överskrids, för djupare 
beskrivning se 7.3.2 Resultat.  

För att modellen skulle kunna användas direkt vid överlämnandet till Scania Oskarshamn skulle 
modellen testas och utvärderas enligt 1.4 Precisering av syftet. Detta gjordes genom att 
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handledare Wixenius (2013) testade modellen innan inlämning och kom med kommentarer på 
den. Modellen utvärderades också genom att den validerades och experimenterades med, enligt 
Pidd (1998) metod, så att det kunde utvärderas om modellen gav rimliga värden.  

 Direktivsuppföljning 9.2

Det första direktivet från Scania Oskarshamn var att studien endast skulle behandla boxar, detta 
gjordes genom att utesluta allt som inte förvarades i boxar enligt artikellistan från 
Verkstadsteknik, i denna kunde ett filter läggas så att de som inte skulle undersökas togs bort.  

Direktiv två är att utgå från scenariona när modellen byggs upp. Scenariona kan i korthet 
sammanfattas i att: 

• Boxarna ska klassificeras efter förbrukningsfrekvens, som A-, B- och C-boxar.  
• Det finns två olika alternativ för att vardera lagringsalternativ av A-boxar, plockningar av 

A-boxar samt lagring av B-boxar.  

Boxarna klassificeras efter frekvens genom att funktioner skrivna i Excels programmeringsspråk, 
VBA, räknar fram vilka som är A-, B- och C-boxar. A-boxarna beräknas utifrån användarens val 
av antal A-artiklar per plattform, valet görs i inmatningsfliken. Antal C-boxar väljs också av 
användaren i inmatningsfliken, valet görs här för totalt antal C-boxar vilket modellen sedan 
räknar ut per plattform. B-boxarna blir de resterande boxarna och djupare beskrivning av dessa 
kan ses i 7.3.1 Inmatning. Som nämndes ovan kan rullmenyerna ses i kapitel 7.3.1 Inmatning och 
dessa tar upp alternativen i andra punkten i direktiv två.  

Det tredje direktivet tillhör hur beräkningsmodellen ska utvecklas. Första punkten är att 
modellen ska vara flexibel genom att ett antal valmöjligheter ges åt användaren. Dessa val gör 
användaren på inmatningssidan till största del och till viss del på tåginmatningssidan. På 
inmatningssidan får användaren göra val i rullmenyer, som beskrivits ovan och ses i Figur 4, 
sedan får val av takt göras och därefter görs val av frekvenserna genom att mata in antal A-
artiklar, högst frekvens för C-boxar samt högsta frekvensen en A-specialbox måste ha för att bli 
medräknad i modellen. I tåginmatningen ges användaren möjlighet att göra val angående antal 
tåg som körs, cykeltiden samt hur plattformen ska vara utformad. För djupare beskrivning se 
kapitel 7. Modelluppbyggnad och underkapitel 7.3.1 Inmatning och 7.3.3 Tåginmatning.  

Andra punkten för direktiv tre är att modellen ska kunna användas för alla möjliga 
produktionstakter. Användaren har möjlighet att skriva in önskad takt och beräkningsmodellen 
utgår sedan från en skalningsfaktor för att beräkna antal som krävs för just den takten, se nedan:  

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
𝑉𝑎𝑙𝑑 𝑡𝑎𝑘𝑡 

𝑁𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑡
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Punkt tre i direktiv tre, att modellen ska visa hur mycket personaltid och yta som valt scenario 
kräver vid vald takt och vilken kostnad det ger, presenteras i resultatfliken och detta beskrivs 
ovan i 9. Slutsatser.  

 Modellens användbarhet 9.3

Utifrån känslighetsanalysen dras slutsatsen att resultatets tillförlitlighet kan variera 
förhållandevis mycket på grund av osäkerhet och variationer. För att Scania Oskarshamn ska 
kunna använda och ha nytta av modellen borde därför de osäkra tiderna göras säkrare genom nya 
mätningar. Dessutom är det viktigt att användaren är medveten om att resultatet kan variera med 
uppemot ± 14 %. Med detta i åtanke anses dock modellen kunna vara ett användbart verktyg i 
Scanias Oskarshamns fortsatta utvecklings och utvärderingsarbete. 
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10. Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras studiens resultat och hur det har påverkats av direktiv, 
antaganden och förenklingar. Det tas även upp vad vidare studier kan tänkas vara och hur 
modellen kan generaliseras.  

 Direktivens betydelse på studiens resultat 10.1

Denna studie bygger, som tas upp i 1.2 Direktiv och avgränsningar, främst på direktiv från 
uppdragsgivaren Scania Oskarshamn och i mindre grad på teori.  

Det första direktivet som ges är att endast artiklar som förvaras i boxen ska behandlas i denna 
studie. Detta var i stort sett inget problem då flöden för boxar och pallar för det mesta var skilda 
åt men ibland ledde det till att vissa kostnader och tider var tvungna att delas mellan pallburet 
material och boxburet material. Detta gällde höglagret samt tåg till L1-2 och L4. Angående 
höglagret behövdes en diskussion om hur dess kostnader skulle fördelas, detta då alla platser 
idag inte används och de som används delas upp på pallar med boxar och material direkt på pall. 
Här var frågan hur platskostnaden skulle beräknas. Studien valde att beräkna en kostnad för en 
plats utifrån vad driftkostnaden och ytkostnaden var för lagret och dividera den med antalet 
pallar som normalt förvaras i lagret idag, uppskalat till högre takt.  

Direktiv två var att ta fram scenarion utifrån de riktlinjer som logistikutvecklingsavdelningen på 
Scania Oskarshamn tog fram. Detta direktiv kan göra att nya idéer och perspektiv missas då 
logistikutvecklingsavdelningen förmodligen har det svårare att se på produktionen på ett annat 
sätt. I dagsläget bedömdes dock detta vara det bästa alternativet eftersom Scania Oskarshamn 
hade givna riktlinjer. Genom att vidareutveckla dessa till en beräkningsmodell kunde resultatet 
nå längre än om till exempel en benchmarketingstudie hade utförts, vilket hade blivit mer av 
typen förstudie. 

 Avgränsningars och antagandens betydelse 10.2

Under studiens gång har avgränsningar och antaganden gjorts, vilka påverkar slutresultatet och 
på så sätt kan behöva diskuteras.  

10.2.1 Avgränsningar 

Den första avgränsningen att boxflödet till line 3 inte ska behandlas i studien påverkar studien på 
det sättet att resultatet kanske inte ger hela bilden av boxflödet. Detta då Scania Oskarshamn har 
visioner om att i framtiden även köra tåg till denna line (Wixenius, 2013). Detta har dock i 
mindre utsträckning påverkat arbetet eftersom boxflödet till denna line är relativt litet och 



10. Diskussion 

100 

boxarna i boxförrådet är redan medräknade i modellen när det gäller att lagra dem och plocka in 
dem i hyllorna.  

Den andra avgränsningen är att beräkningsmodellen inte tar hänsyn till investeringskostnader. 
Detta kan få stora påföljder om vissa scenarion kräver stora investeringskostnader medan andra 
inte gör det. Detta är fallet när det gäller EAP och upphöjningsrack, då EAPer har en betydligt 
högre investeringskostnad än upphöjningsrack. Även vid torn och höglager hade det skilt sig 
eftersom tornen är en ny investering medan höglagret finns. Det som blir ett problem här förutom 
att offerter behöver samlas in är hur hänsyn tas till att höglagret inte används, medan dess 
kostnader finns kvar.  

10.2.2 Antaganden och förenklingar 

För studien gjordes ett antal förenklingar och antaganden för att göra studien genomförbar. Dessa 
förenklingar och antaganden behöver diskuteras för att se hur de kan ha påverkat resultatet.  

Det första antagandet var att artiklarna ökar linjärt när takten ökar. Detta sätt räknar Scania 
Oskarshamn på när de gör sina beräkningar enligt Wixenius (2013) och det är det sätt enligt 
författarna själva som är rimligt, något bättre antagande än det har inte kommit upp under 
studiens gång. Även att det inte ger det exakta värdet eftersom vissa artiklar inte ökar linjärt så 
borde det ta ut sig eftersom det är över 1000 artiklar som det gäller. Alla hytter har en ratt vilket 
gör att rattar kommer öka linjärt, dock så kan man inte veta vilka rattar som väljs. I kapitel 8. 
Känslighetsanalys testades antagandet om att artiklarna ökades linjärt och där visades att 
personaltiden mycket tätt följer antal hanterade boxar. Detta ställer stort ansvar på bedömningen 
av antal boxar som ska hanteras och sänker modellens robusthet. Därför anser författarna att det 
vore önskvärt om Scania hittade metoder för att utvärdera om en linjär ökning är rimlig vid 
taktökning. 

Det andra antagandet var att artiklarna är jämnt utspridda över dagen. Detta skulle innebära att 
det inte finns några variationer mellan cykler. Den enda grupp som har cykler i egentlig mening 
är plattformarna. Tågen har fasta avgångstider vilket innebär att överkapacitet från tidigt på 
dagen inte kan sparas till senare på dagen, däremot följer förseningar med. Både Scania och 
denna modell utgår från att det inte är några variationer mellan cyklerna och att det därför alltid 
är lika många boxar som hanteras för varje cykel.  

Tabell 16 visar standardavvikelsen för de tider som Klangh (2013) mätte upp på tåget till 
plattform 1-2. Tabellen visar att tiden för varje stopp varierar kraftigt. Detta tar dock till största 
delen ut sig på tågrundan totalt sett, vilket är logiskt eftersom alla boxar inte behöver bytas 
samtidigt. Variationskoefficienten för den totala tågrundan är 23 %, vilket är betydligt minder än 
medelvärdet för variationskoefficienterna för varje stopp men fortfarande relativt hög. 

  



 10. Diskussion 

101 
 

Tabell 16: Stopptider för tåget på plattform 1-2, tagna av Klangh 2013-04-16. 

Tid tåget står stilla 
 Medel (s) Standardavvikelse Variationskoefficient 
Stopp 1 41 5 13 % 
Stopp 2 33 20 61 % 
Stopp 3 42 31 74 % 
Stopp 4 61 32 53 % 
Stopp 5 61 46 75 % 
Stopp 6 91 38 41 % 
Stopp 7 223 40 18 % 
Stopp 8 98 39 40 % 
Plattform 691 281 41 % 
Summa19 1340 309 23 % 
 

Tiderna som Klangh (2013) tog bekräftas av Sjögrens (2013) mätning, se Tabell 17. 
Variationskoefficienten är 93 % sett till alla stopp, men 24 % sett till totalt antal boxar på en 
cykel.  

Tabell 17: Variationen i antal boxar enligt Sjögrens (2013) mätning. 

 Standardavvikelse Variationskoefficient 
Antal boxar per stopp  4,0 93 % 
Totalt antal boxar  8,1 24 % 
 

Dessa variationer mellan cykler kan ge problem och leda till stress och förseningar. Ett sätt att 
motverka variationernas inverkan kan vara att ta bort de fasta avgångstiderna för tågen och 
därmed öka flexibiliteten. 

Det tredje och fjärde antagandet var att genomsnittstider används till att beräkna personal- och 
trucktid samt tågrundorna. Som känslighetsanalysen visade finns det för flera aktiviteter stora 
variationer i hanteringstid vilket sänker trovärdigheten för modellen. 

Vid beräkning av antal tågrundor tar studien inte hänsyn till när raster är schemalagda utan utgår 
bara ifrån den totala tiden som finns till förfogande. Detta påverkar med stor sannolikhet inte 
resultatet i någon större utsträckning då det viktiga är att se om tågpersonalen hinner göra de 
aktiviteter som ska göras under en dag.  

Det sjätte antagandet att tågrundorna inte förändras vid en högre takt, det vill säga att de kör 
samma runda och besöker samma adresser vid line gör att resultatet som ges kan vara 
pessimistiskt. Om tågrundorna skulle optimeras kan det ge ett bättre resultat, men det kommer 
inte bli sämre än det som visas i modellen.  

                                                 
19 Summaraden är medelvärde och standardavvikelsen av summaraderna, och inte summan av ovanstående värden 
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Det sista antagandet att alla A-artiklar respektive alla B-artiklar ligger lika länge i sina lager kan 
påverka hur stort lager det krävs och detta kan leda till att den siffran blir något missvisande. 
Samtidigt är det även här många artiklar vilket borde göra att det jämnar ut sig.  

 Generalisering av beräkningsmodell  10.3

Detta examensarbete är som nämnt tidigare en fallstudie och studien har blivit mycket specifik 
för Scania Oskarshamn i och med att en beräkningsmodell har byggts upp utifrån deras tankar 
och idéer över Scania Oskarshamns framtida boxflöde.  

Beräkningsmodellen har dock en grund som skulle kunna generaliseras och på så sätt användas 
på andra företag eller andra delar av Scania. Modellen går att generalisera eftersom den är 
uppbyggd efter balanseringstavlor som innehåller aktiviteter. Aktiviteterna går att byta ut mot 
andra aktiviteter och valen som görs på första sidan kan relativt enkelt ändras till andra val för en 
ny användare.  
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Bilaga 1 Ordlista 

Här förklaras ord och begrepp som tas upp i rapporten. 

Tabell 18: Ordlista över ord som är specifika för Scania eller ämnet logistik.  

Ord/begrepp Förklaring 
A-artikel En artikel som ligger i en A-box (densamma för B- respektive C-artikel) 
A-box En box som är bland de mest frekventa boxarna (C-box minst frekvent och B-

box de med förbrukningsfrekvens mellan dessa) 
Artikel nummer Alla artiklar har ett nummer vilket kallas artikelnummer 
Box Plastlåda som används som lastbärare 
Boxförråd Lager för lågfrekventa boxar alternativt B-Boxar 
EAP Pallväxlare med plats på två pallar. När den första pallen är tom tar plockaren 

fram den andra pallen med en spak och kan plocka från denna 
Flödesyta En yta där produkter flödar förbi och endast lagras en kortare stund 
HC-box High consumption, boxar med hög förbrukningsfrekvens som förvaras i 

höglager och plockshop 
Höglager Stort helautomatiskt lager för pallar 
Intralog Dotterbolag till Scania som bland annat sköter lagring och omplockning av 

material. 
Lastbärare Något som material kan förvaras på eller i, ex. en pall eller en box.  
Löpmeter En sträcka 
LC-box Low consumption, boxar med låg förbrukningsfrekvens som förvaras i 

boxförråd eller hos Intralog 
Materialfasad Ställage utmed line där montören plockar material 
Position Plats inom räckhåll för montören 
Produktionstakt Hur många hytter som produceras på en dag, nuläget för studien är nuvarande 

takt 
Plattform Som plockshop men utan lager 
Plockpall En pall med boxar som verkstadspersonal plockar boxar ifrån 
Plockshop Plats där tåg avgår och material förvaras i väntan på leverans till line 
Rack En ställning med hyllor som boxar kan placeras på, kan transporteras med 

truck 
Sortren pall Alla boxar på pallen innehåller samma artikel 
Standardavvikelse Ett statistiskt mått på spridning av data 
Ställage Hyllor i olika storlekar som boxar förvaras på 
Takt Förkortning för produktionstakt, se ovan 
Teamleader Gruppledare som utöver att vara samordnare för gruppen rycker in om det 

tillfälligt behövs en extra resurs. 
Tåg Dragtruck med vagnar som används till att transportera material 
Upphöjningsrack Höjer upp en pallbotten med boxar på för att förbättra ergonomin för 

plockaren 
Variationskoefficient Standardavvikelse delat på medelvärdet 
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Bilaga 2 Databassökning 

Sökning i Business Source Premier och Scopus 

Litteratursökningen i databaser låg till största del som hjälp till författarna för att läsa in sig på 
ämnen kopplade till examensarbetet. Detta jämfördes mot vad Scania Oskarshamn var 
intresserade av att få ut av examensarbetet.  

Tabell 19: Litteratursökningen som gjordes i databaserna Business Source Premier och Scopus. 

Databassökning 
Datum Sökning 

nr 
Sökord Sökt i Urvals-

kriterie 2 
Antal 
träffar 

Intressanta Använda Använd 

Business Source Premier       
130129 1 Warehouse Author 

keyword 
 241 -   

 2 zone Abstrakt  5 2 1 T. Le-
Duc & 
R. De 
Koster, 
2005 

130129 1 warehouse, 
carrier 

author 
keyword, 
abstrakt 

 2 1   

130129 1 small carrier   0 0   
130129 1 Boxflow Abstract  4 0   
130129 1 "material 

handling 
system" 

author 
keyword 

 13 4   

130129 1 parts-to-picker Abstract  2 1   
         
         
         
130130 1 AS/RS author 

keywords 
 146    

 2 "mini load" all text  2 1   
Scopus       
130130 1 Warehouse abstract, 

article 
titel, 
keywords 

tidigast 
2000 

12 
712 

   

 2 zone abstract, 
article 
titel, 
keywords 

 159    

 3 effiency abstract, 
article 
titel, 
keywords 

 19 1   
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Sökning i Universitetets bibliotekskatalog 

Referensramen ska stödja resonemanget i scenariona, att även litteraturen bygger upp 
logistiklösningar på detta sätt. Samt beskriva vilken metod som studien valt att utgå ifrån. 
Sökningen i Linköpings Universitets bibliotekskatalog låg till grund för referensramen. 

Tabell 20: Litteratursökningen som gjordes i Linköping Universitets bibliotekskatalog. 

Linköping Universitetets bibliotekskatalog 
Datum Sökning 

nr 
Sökord Urvals- 

kriterie 2 
Antal 
träffar 

Använda Använd 

130218 1 logistik  463   
 2  Humsanbiblioteket, 

2005-2013 
85 4 Jonsson & Mattsson 2011, 

Oskarsson et al. 2006, 
Lumsden 2012, Segerstedt 
2009 

130220 1 utvärdering  3766   
 2  Humsanbiblioteket, 

2005-2013 
8 1 Sandberg & Faugert 2012 
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Bilaga 3 Intervjuunderlag 

I denna bilaga beskrivs mer ingående hur frågor ställdes till personal på Scania Oskarshamn för 
att få svar på studiens frågor.  

Verkstadstekniks artikellista 

Under de första veckorna på Scania i Oskarshamn fick författarna mycket information och fick 
möjlighet att gå runt och hälsa på många i personalen som kunde ha information för studien 
längre fram. Under denna första period nämndes att Verkstadsteknik hade en artikellista för alla 
artiklar som användes i monteringen. Artikellistan byggdes upp från information som kom från 
Scania Inline och databasen för logistik  

Att artikellistan fanns framkom när författarna frågade efter en lista över de ingående artiklarna 
som skulle delas upp efter A-, B- och C-boxar, frågan ställdes till handledare Wixenius (2013). 
Svaret var att prata med gruppsamordnare Rockner på verkstadstekniksavdelningen. Rockner 
(2013) tillfrågades och han gav ut artikellistan samt förklarade de ingående kolumnerna och dess 
betydelse efter att författarna frågat vad kolumnerna stod för.  

Nedan visas ett utdrag ur artikellistan från Verkstadsteknik. Kolumnerna som visas är de som 
denna studie har utgått ifrån.  

 

Figur 59: Utdrag ur artikellistan, de kolumner som studien har använt sig av.(Källa: Verkstadsteknik Scania Oskarshamn) 

Artikelnr Boxsort Antal i box Tåg / truck Dags behov Ny antal byten
1905092 6147 5 L1-2 70,16842105 14,03368421
1772724 3147 18 L1-2 256,2421053 14,23567251
316005 MB 1000 D8 3,705263158 0,003705263
316920 0462 10 D8 3,705263158 0,370526316

1106403 MB 150 D8 3,705263158 0,024701754
1394687 MB 150 D8 3,705263158 0,024701754
1916865 0475 8 D8 252,6526316 31,58157895
2005370 0475 12 D8 257,0526316 21,42105263
1306228 3147 100 D8 422,4 4,224
1774820 0462 5000 D8 1030,063158 0,206012632
1825213 3147 180 D8 2889,873684 16,0548538
1912467 0475 7 D8 22,92631579 3,27518797
2021118 SB 8 D8 94,48421053 11,81052632
2021121 SB 8 D8 122,9684211 15,37105263
1306950 4147 200 D8 515,2631579 2,576315789
1306951 4147 200 D8 515,2631579 2,576315789
1889267 4147 9 D8 97,49473684 10,83274854
1889268 4147 9 D8 97,49473684 10,83274854
1940920 4147 11 D8 111,3894737 10,12631579
1940921 4147 11 D8 111,3894737 10,12631579
1421856 3147 70 D8 733,4105263 10,47729323
1865516 0473 30 D8 26,16842105 0,872280702
1865517 0473 36 D8 488,8631579 13,57953216
1366896 6147 100 D8 515,2631579 5,152631579
1885165 0476 10 D8 255,8947368 25,58947368
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Balanseringstavlor och positionsstandarder   

Handledare Wixenius (2013) hänvisade även till Rockner för att få balanseringstavlor och 
positionsstandarder. Författarna frågade Rockner (2013) om han kunde visa var 
balanseringstavlorna fanns på Intranätet. Efter att balanseringstavlorna hade studerats uppkom 
funderingar över hur de skulle läsas och varför tider fattades. Rockner (2013) hänvisade då 
vidare till teamleader Brundin som hade varit med och gjort balanseringstavlorna.  

Till Brundin (2013) ställdes frågorna:  

• När balanseringstavlorna erhölls: 
o Hur har de olika tiderna beräknats och hur ska balanseringstavlas läsas?  
o Varför har inte alla aktiviteter tider?  
o Vad skiljer en positionsstandard från en balanseringstavla? 

Till produktionsledare Källman ställdes frågorna: 

• Hur byggs en balanseringstavla upp? 
o När tas tiderna? (När man har arbetat in arbetssättet?) 
o Vem tar tiderna? 

Tidtagning torn 

Studien krävde att tid togs för att lyfta upp en full pall och placera den i ett torn samt lyfta ner en 
full pall och placera den på plockplatsen. Därför tillfrågades handledare Wixenius om vem som 
kunde hjälpa till med att köra trucken.  

Mätningen utfördes en dag när författarna inte var på Scania Oskarshamn. Tiden mättes upp av 
handledare Wixenius och Mattias Berg från logistikutvecklingsavdelningen körde trucken.  

Wixenius (2013) kunde sedan besvara frågan hur lång tid det tog att utföra detta moment.  

Boxförråd 

Som nämns i rapporten fanns det vissa aktiviteter i positionsstandarden från boxförrådet som inte 
utfördes för varje box och på positionsstandarden stod det inte hur många gånger detta moment 
utfördes per dag. De frågor som då ställdes till Nilsson G. (2013) var:  

• Hur många gånger hämtas skjutstativstrucken?  
• Hur många truckar finns det i boxförrådet? 
• Hur ofta sker en direktleverans av en box per skift? 
• Hur ofta bandas en pall med boxar och adress 655NGS och körs till 5e banan? 
• Hur ofta byts buren som innehåller tomboxar? 
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Ytor 

För att kunna beräkna hur stor yta som krävs för att kunna hantera boxflödet ställdes följande 
frågor.  

Frågor till handledare Wixenius (2013): 

• Vad är ytan för ett torn? 
• Hur många pallar får det plats i ett torn? 
• Vad är ytan för ett upphöjningsrack? 
• Vad är ytan för en EAP? 
• Hur många procent ledigt utrymme ska det vara i boxförrådet? 

Frågor till Ringbom (2013) som arbetar med boxförrådet på logistikutvecklingsavdelningen: 

• Hur bred är en truckgång i boxförrådet? 
• Hur lång är en hylla i boxförrådet? 

Frågor till Algesson (2013) som beräknar förändringar i monteringshallen för logistik-
utvecklingsavdelningen: 

• Hur breda är tåg- och truckgångarna i plattformen? (Detta diskuterades även med Follby 
(2013) på logistikutvecklingsavdelningen)  

Beräknades av författarna: 

• Hur många boxar får plats per hyllplan i boxförrådet? 
• Hur många hyllplan finns i ett lagerställage i boxförrådet? 

Kostnader 

För att beräkna kostnader i modellen krävdes att ytkostnader och personalkostnader samlades in. 
Claesson (2013) besvarade följande frågor angående kostnader:  

• Vad är kvadratmeterkostnaderna i de olika byggnaderna på Scania?  
o Följdfrågor: 

 Räknas boxförrådet till verkstad? 
 Räknas höglagret till kallförråd? 
 Vad ingår i kostnaden förutom belysning? 

• Vad är den totala personalkostnaden per tidsenhet för en person i monteringsverkstaden? 
o Följdfråga: 

 Vad ingår i denna kostnad? 
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För att få fram truckkostnaden för de truckar som används i monteringsverkstaden ringdes 
Garpenstedt (2013) som har ansvaret för truckarna och som jobbar på transportavdelningen. Han 
mailade då över svaret på frågorna nedan:  

• Vad kostar det att hyra en dragare som används för att köra ut boxar till line, 
månadskostnad? 

• Vad kostar det att hyra en skjutstativtruck som används i boxförrådet, månadskostnad? 
• Vad kostar det att hyra en motviktstruck som används för att köra pallar från höglager till 

plattform, månadskostnad?  

För att få fram kostnaden för höglagret tillfrågades flera personer. Det bästa svaret som var 
rimligast enligt Nilsson K. (2013) och Wixenius (2013) var att ta den kostnad som användes i 
Kalkyl för logistikkostnader av Wixenius och Olsson (2010). 
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Bilaga 4 Positionsstandard Boxförråd 

Tabell 21 visar informationen från positionsstandarden för det ingående flödet till boxförrådet. 
Positionen kallas ompack av Scania Oskarshamn (Nilsson G., 2013). För att förstå positions-
standarden och få information om hur ofta de olika momenten gjordes intervjuades Nilsson G. 
som är teamleader för ompack. Intervjun genomfördes 2013-04-08 och all nedanstående 
information förutom hur den används i modellen kommer från denna intervju. 

Tabell 21: Positionsstandard Boxförrådet Ompack (Källa: Nilsson G.). 

Nr Benämning Tid (s) antal/dygn kommentar/förklaring 
1 Hämta SB-och 

skjutstativtruck-daglig 
tillsyn 

X 1  

2 Locka- och banda av pall X antal pallar  
3 Scanna in MAX 4 boxar åt 

gången 
X antal boxar/4 tiden är för 4 boxar. begränsningen 

är för att inte göra fel 
4 Flagga på boxen/facka in 

622A00-hyllan eller in i 
höglagret i en halvpall 

X antal boxar 622A00-hyllan är högfrekventa B-
boxar som står på en egen hylla. 
Behandlas på samma sätt som övriga 
boxar i modellen 

5 Direktleverans av box X 5 Boxar som ska direkt ut till line pga 
brist 

6 Fyll boxrack och kör in i 
boxförråd 

X antal boxar/10  

7 Kartonger packas om/ställ 
på omplocksyta 

X  bortses från då det ej specifikt rör 
boxflödet 

8 Boxar med adress 655NGS 
banda på pallbotten och kör 
till avgående torg 5:e banan 

X 10 boxar som ska till övriga delar, ex 
måleriet 

9 Ny SB-bur 
ompack/utlev.best i 
formulär ONR 

X 2 tomboxburen 

10 Nya kragar/pallbottnar ring 
65246 

X   

11 Vid hjälp ring TL eller GS X   
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Bilaga 5 Observationsunderlag Boxförråd 

För boxförrådet skedde tidtagning vid tre olika tillfällen. Vid den första mätningen, 2013-04-04, 
tog en författare tiden och den andra noterade tiden, vid detta tillfälle mättes följande aktiviteter 
för fyra stycken rack:  

• Hämta truck 
• Hämta och lämna rack vid tåg 
• Lämna truck  

Vid de mätningar som gjordes för det utgående flödet av boxar från boxförrådet mättes: 

• Körtid för plockning i boxförrådet 
• Tid för att plocka en box då trucken står still (inklusive märka upp box) 

Dessutom noterades var boxarna plockades för att kunna räkna ut sträckan. Detta skedde den 
2013-04-24/25. Körtiden tillsammans med sträckan kunde användas för att beräkna den 
medelhastighet som truckarna körde.  

Observationen gick till på det sättet att en av författarna tog tiden och en av författarna noterade 
var boxen plockades samt den tid som tidtagaren sa. Detta gjordes för fem stycken 
plockningsrundor och för varje runda plockades ungefär tio boxar.  

För att beräkna sträckan som trucken körde målades boxförrådet upp enligt Figur 60 nedan, i 
bilden sattes siffror för var boxarna plockades. Sträckan kunde beräknas med hjälp av att 
hyllornas bredd och längd samt truckgångarnas bredd var uppmätta.  

 

Figur 60: En cell i bilden representerar en hylla. 
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Utifrån detta kunde författarna beräkna en medelhastighet i boxförrådet och en tid för att plocka 
en box, i tabellerna nedan presenteras de fem observationerna. Den första mätningen användes 
endast till medelhastighet då plocktiden inte mättes den gången på grund av att författarna inte 
lyckades klocka plocktiden på ett tillförlitligt sätt första gången.  

Tabell 22: Mätning 1 i Boxförrådet för att beräkna medelhastighet.(ack. sträcka = ackumulerad sträcka) 

 

Tabell 23: Mätning 2 i Boxförrådet för att beräkna plocktid och medelhastighet. 

 

Tabell 24: Mätning 3 i Boxförrådet för att beräkna plocktid och medelhastighet. 

 

 

Boxnr i rack Radnummer Hyllnummer Radsträcka Hyllsträcka summa sträcka ack sträcka Tid
1 9 6 2 12,20 14,20 14,20 25,0
2 8 6 2,7 2,03 4,73 18,94 9,0
3 7 2 2,7 14,24 16,94 35,88 19,8
4 6 3 2,7 8,14 10,84 46,71 14,7
5 6 6 0 6,10 6,10 52,81 11,0
6 6 6 0 0,00 0,00 52,81 15,5
7 5 7 2,7 8,14 10,84 63,65 7,1

Sträcka: 63,65 m
Tid: 102,07 s

0,62 m/s
2,24 km/h

Mätning 1

Medelhastighet:

Boxnr i rack Radnummer Hyllnummer Radsträcka Hyllsträcka summa sträcka ack sträcka Tid Tid Plock
1 8 5 4,7 10,17 14,87 14,87 9,00
2 8 4 0,0 2,03 2,03 16,90 6,37
3 8 2 0,0 4,07 4,07 20,97 5,13 27,00
4 7 1 2,7 4,07 6,77 27,74 18,35 14,72
5 7 1 0,0 0,00 0,00 27,74 0,00 24,00
6 5 8 5,4 16,27 21,67 49,41 30,55 12,19
7 5 8 0,0 0,00 0,00 49,41 0,00 33,35
8 5 3 0,0 10,17 10,17 59,58 10,94 19,50
9 5 2 0,0 2,03 2,03 61,62 2,97 18,64

Sträcka: 61,62 m
Tid: 83,31 s

0,74 m/s
2,66 km/h

Medeltid plockning: 21,34 s
Medelhastighet:

Mätning 2

Boxnr i rack Radnummer Hyllnummer Radsträcka Hyllsträcka summa sträcka ack sträcka tid Tid plock
1 8 1 4,70 2,03 6,73 6,73 17,9 43,1
2 8 2 0,00 2,03 2,03 8,77 1,0 0,0
3 8 3 0,00 2,03 2,03 10,80 1,0 53,0
4 8 3 0,00 0,00 0,00 10,80 0,0 0,0
5 7 5 2,70 10,17 12,87 23,67 17,0 19,0
6 7 5 0,00 0,00 0,00 23,67 0,0 22,0
7 7 4 0,00 2,03 2,03 25,71 5,0 18,0
8 7 4 0,00 0,00 0,00 25,71 0,0 0,0
9 6 2 2,70 10,17 12,87 38,58 16,0 29,0

10 6 7 0,00 10,17 10,17 48,75 20,0 12,0
Sträcka: 48,75 m
Tid: 77,93 s

0,63 m/s
2,25 km/h

Medeltid plockning: 19,61 s

Medelhastighet:

Mätning 3
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Tabell 25: Mätning4 i Boxförrådet för att beräkna plocktid och medelhastighet. 

 

Tabell 26: Mätning 5 i Boxförrådet för att beräkna plocktid och medelhastighet. 

 

 

Boxnr i rack Radnummer Hyllnummer Radsträcka Hyllsträcka summa sträcka ack sträcka tid tid plock
1 9 3 2,0 6,10 8,10 8,10 10 36
2 9 2 0,0 2,03 2,03 10,14 2 37
3 8 1 2,7 4,07 6,77 16,90 12 69
4 8 1 0,0 0,00 0,00 16,90 0 0
5 8 3 0,0 4,07 4,07 20,97 7 21
6 8 6 0,0 6,10 6,10 27,07 3 33
7 7 6 2,7 10,17 12,87 39,94 5 18
8 6 2 2,7 14,24 16,94 56,88 14 40

Sträcka: 56,88 m
Tid: 53 s

1,07 m/s
3,86 km/h

Medeltid plockning: 31,75 s

Mätning 4

Medelhastighet:

Boxnr i rack Radnummer Hyllnummer Radsträcka Hyllsträcka summa sträcka ack sträcka tid tid plock
1 9 2 2 4,07 6,07 6,07 7,0 12,0
2 7 6 5,4 10,17 15,57 21,64 22,7 27,6
3 7 6 0 0,00 0,00 21,64 0,0 0,0
4 6 5 2,7 4,07 6,77 28,41 15,1 37,8
5 5 2 2,7 12,20 14,90 43,31 19,0 41,0
6 5 2 0 0,00 0,00 43,31 0,0 0,0
7 5 6 0 8,14 8,14 51,45 7,6 17,4
8 5 8 0 4,07 4,07 55,51 6,6 18,3
9 5 8 0 0,00 0,00 55,51 0,0 0,0

Sträcka: 55,514 m
Tid: 77,96 s

0,71 m/s
2,563 km/h

Medeltid plockning: 17,12 s
Medel-hastighet:

Mätning 5
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Bilaga 6 Utdrag ur Excelmodell 

I denna bilaga visas flikarna som finns i Excelmodellen. Rubrikerna kommer i den ordning som 
de finns i modellen.  

Introduktionsfliken 

 

Figur 61: Introduktionsfliken. 

Inmatnings- och resultatflikar 

 

Figur 62: Inmatningsfliken, exempelsiffror (takt från Scanias årsredovisning 2012). 
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Figur 63: Resultatfliken,exempelsiffror. 

 

Figur 64: Tåginmatningsfliken, exempelsiffror. 
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Parameterflik 

 

Figur 65: Del av parameterfliken, exempelsiffror. 

Beräkningsflikar 

 

Figur 66: En beräkningsflik, Höglagret, exempelsiffror. 
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Figur 67: Del av beräkningsflik, plattformsflik, exempelsiffror. 

Övrigt 

 

Figur 68: Del av förklaringsfliken. 
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Bilaga 7 Indata till Excelmodell 

Tabell 27 visar den indata som samlades in till fliken parametrar. De som är grå och kursiva är 
framräknade av andra värden från tabellen.  Den symbol (*) som finns innan vissa namn betyder 
att informationen är hämtad i Logistikutvecklingsavdelningens interna databas, men visad av 
nämnd person. 

Tabell 27:Tabellen visar vad som har samlats in till modellen och dess flik parametrar. 

Beskrivning Värde Källa  
Kostnader    
Personalkostnad X kr/h Bo Claesson Mail, telefonsamtal 
Truckkostnad 
Direkten 

X kr/h Fredrik Garpenstedt Mail, telefonsamtal 

Truckkostnad Dragare X kr/h Fredrik Garpenstedt Mail, telefonsamtal 
Truckkostnad Plock X kr/h Fredrik Garpenstedt Mail, telefonsamtal 
Truckkostnad 
Skjutstativ 

X kr/h Fredrik Garpenstedt Mail, telefonsamtal 

Ytkostnad Plattform X kr/m2 & dag Bo Claesson Mail, telefonsamtal 
Ytkostnad Boxförråd X kr/m2 & dag Bo Claesson  Mail, telefonsamtal 
Platskostnad Höglager X kr/plats & dag Kenth Nilsson/Emmy 

Wixenius 
Examensarbete 
Kalkyl för 
logistikkostnader av 
Wixenius och Olsson 
(2010) 

Boxförråd    
Yta boxplats i 
boxförråd 

X m2   Beräknad 

Djup hylla X m Göran Ringbom Intervju 
Löpmeter X m Göran Ringbom Intervju 
Bredd Truckgång X m Göran Ringbom Intervju 
Antal platser per 
hyllplan 

X st Observation den 2013-04-24  

Antal hyllplan per 
hylla 

X st  Observation den 2013-04-24  

Antal hyllor per 
hyllrad 

X st Observation den 2013-04-24  

Antal platser per 
hyllrad 

X st Observation den 2013-04-24  

B-pallar till 
boxförrådet 

X st  Claes Borgemo Mail, telefonsamtal 

Ledigt utrymme i 
boxförråd (ej zon)  

X % Emmy Wixenius; Claes 
Borgemo 

Intervju 

L1-2 (Zonindelat) X % Emmy Wixenius Intervju 
L4 (Zonindelat) X % Emmy Wixenius Intervju 
L5 (Zonindelat) X % Emmy Wixenius Intervju 
L-IB (Zonindelat) X % Emmy Wixenius Intervju 
L-Dörr (Zonindelat) X % Emmy Wixenius Intervju 
Plattform    
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Yta Upphöjningsrack X m2  Beräknad 
Djup hylla X m Emmy Wixenius Intervju 
Löpmeter X m Emmy Wixenius Intervju 
Yta EAP X m2  Beräknad 
Djup hylla X m Emmy Wixenius Intervju 
Löpmeter X m Emmy Wixenius Intervju 
Yta Torn X m2  Beräknad 
Djup hylla X m Emmy Wixenius Intervju 
Löpmeter X m Emmy Wixenius Intervju 
Yta Rack X m2  Beräknad 
Djup hylla X m Uppmätt av författare Tumstock 
Löpmeter X m Uppmätt av författare Tumstock 
Bredd Tåggång X m Algesson/Follby Intervju 
Bredd Truckgång X m Algesson/Follby Intervju 
C-boxar    
Hantering Intralog X kr/box * Emmy Wixenius  Intervju, databas 

logistik 
Lokalkostnad Intralog X kr/kvm/dag * Emmy Wixenius  Intervju, databas 

logistik 
Yta för en box X m2 Framräknad av författare 

utifrån hyllor som används i 
boxförrådet och dess 
truckgång. 

Beräknad 

Övrigt    
Antal dagar per år 228 dagar Bo Claesson Mail, telefonsamtal 
Antal timmar per dag 14,04 h Tomas Fanta Intervju 
Utgångstakt X hytter/dag Emmy Wixenius Intervju 
Uppskalningsfaktor Förändras beroende på utgångstakt och inmatad 

takt 
Beräknad 
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Bilaga 8 VBA-kod 

Koden som skrivs i Visual Basic for Applications, VBA, används när det är stor mängd data som 
ska hanteras för att ett specifikt värde ska tas fram. Detta krävs när antal boxar och antal pallar 
med mera ska beräknas för varje plattform och för varje boxklass. Antalet artiklar som ska vara 
A-boxar och antalet artiklar som ska vara C-boxar matas in av användaren. Utifrån detta kan B-
boxar beräknas samt frekvens på boxar. Nedan beskrivs de funktioner som gjort i VBA.  

Funktion Antal A-boxar 

Denna funktion beräknar antalet A-boxar som hanteras per dag. Här behöver hänsyn tas till A-
specialboxarna då dessa kommer i första hand, eftersom de inte kan hanteras som B-boxar.  

Antal A-boxar som hanteras per dag räknas ut genom att först summera antal boxbyten per dag 
för A-specialboxarna, ner till minsta tillåtna frekvens för A-specialboxarna. Därefter summeras 
antal boxbyten per dag för de ordinarie A-boxarna, tills önskat antal A-boxar nås (är det många 
specialboxar är det naturligtvis möjligt att det inte blir några ordinarie boxar alls).  

Till den här funktionen behövs vilka boxsorter som är specialboxar, maxantalet A-boxar som ska 
finnas i denna plattform, vilken boxsort alla artiklar ligger i, antal boxbyten per dag för varje 
artikel. Vilka boxsorter som är specialboxar gavs av handledare Wixenius (2013), maxantalet A-
boxar samt lägsta frekvens för A-specialboxar för att få räknas som A-boxar matas in av 
användaren och resterande hämtas från Verkstadstekniks artikellista.  

Funktion Antal A-special 

Denna funktion används på inmatningssidan för att visa antalet A-specialboxar som finns på 
respektive plattform. För denna funktion krävs vilken boxsort varje artikelnummer har, antal 
byten per dag för varje artikelnummers box samt den lägsta frekvensen som en A-specialbox får 
ha för att räknas som en A-box.  

Funktionen går igenom kolumnen Boxsort för att hitta de artiklar som ligger i en specialbox, om 
artikeln är i en specialbox ökas antal byten per dag med den summa som finns i kolumnen Antal 
byten per dag. Funktionen slutar när värdet i Antal boxbyten per dag är mindre än den lägsta 
frekvensen som en A-specialbox får ha.  

Funktion A-specialfrekvens 

Denna funktion används för att ta fram den frekvens som den mest lågfrekventa A-specialboxen 
har. För den beräkningen krävs vilken boxsort det är till varje artikelnummer, antal byten per dag 
för varje artikelnummer samt den inmatade lägsta frekvensen för att en A-specialbox ska få 
hanteras som en A-box.  
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Funktionen går igenom kolumnen Boxsort och om det är en specialbox sparar den värdet som 
finns i kolumnen Antal boxbyten per dag. Funktionen slutar när Antal boxbyten per dag är 
mindre än den minsta frekvensen som en A-specialbox får ha.  

Skillnaden mellan denna funktion och funktionen innan är att den innan summerar Antalet 
boxbyten per dag för A-specialboxarna och denna endast tar värdet på den med lägst frekvens.  

Funktion A-frekvens 

Denna funktion finns för att ta fram den frekvens som den A-box med lägst frekvens har. Detta 
finns för att användaren ska se om antalet A-boxar är på en bra nivå, och är ett komplement till 
antal löpmeter som också visas på samma ställe i inmatningsfliken. För denna funktion krävs 
vilken boxsort varje artikelnummer har, antal byten per dag för varje artikelnummers box samt 
den lägsta frekvensen som en A-specialbox får ha för att räknas som en A-box samt antal A-
artiklar som är valt av användaren.  

Denna funktion letar först igenom kolumnen Boxsort för att hitta och räkna antalet A-
specialboxar likt funktionerna innan. När funktionen har räknat upp alla A-specialboxar börjar 
den räkna upp antalet A-boxar. Om det uppräknade värdet på antalet A-specialboxar redan är 
större eller lika med Max antal A-boxar adderas inga fler A-boxar. Om det inte är uppe i det 
värdet fortsätter funktionen addera de som inte är A-specialboxar tills A-boxar plus A-
specialboxar är lika med det värde användaren skrev in som Max antal A-boxar. För varje A-box 
sparas frekvensen för boxen som visas i kolumnen Antal boxbyten per dag, men frekvenserna 
summeras inte utan det senaste värdet skriver över de tidigare. När funktionen slutar finns alltså 
ett sparat värde på den A-box med lägst frekvens. 

Funktion C-boxar 

Denna funktion beräknar antalet byten av C-boxar per dag totalt. För denna funktion krävs 
boxsort för varje artikelnummer, antal boxbyten per artikelnummer och dag samt det antal som 
C-boxarna ska vara som matas in av användaren. 

Denna funktion använder datafliken Alla artiklar, denna flik precis som de andra är sorterade på 
Antal boxbyten per dag skillnaden är att denna flik har från minsta till största istället för tvärt om 
som de andra dataflikarna.  

Denna funktion går igenom kolumnen boxsort och om det inte är en specialbox summeras den 
boxens värde i kolumnen Antal boxbyten per dag ihop med de andra C-boxarna som ska 
summeras. Funktionen slutar när funktionen har räknat upp till det antal C-boxar som 
användaren har matat in.  
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Funktion C-högfrekvent 

Denna funktion tar fram den C-box med den högsta frekvensen och returnerar det värdet. För den 
funktionen krävs samma indata som in funktionen ovan, Funktion C-boxar.  

Denna funktion räknar upp till max antal C-boxar, utan att ta med specialboxar, och returnerar 
det värde som den sista C-boxen har som Antal boxbyten per dag. 

Funktion C-boxar plattform 

Funktionen beräknar precis som funktion C-boxar antalet byten per dag med skillnaden att det 
görs för respektive plattform. För denna krävs då istället för antalet C-artiklar den frekvens som 
tas fram i funktion C-högfrekvent.  

Skillnaden mellan denna funktion och funktion C-boxar är att den inte slutar när maxantalet C-
boxar är nådd utan när den högsta C-frekvensen är nådd. 

Funktion B-Boxar 

Funktion B-boxar beräknar antalet boxbyten per dag för B-boxar per plattform. För denna 
funktion krävs antal A-artiklar, Antal A-artiklar special, boxsort för respektive artikelnummer, 
antal boxbyten per dag för respektive artikelnummer samt C-frekvensen som tas fram i 
funktionen C-högfrekvent.  

Denna funktion går igenom kolumnen Boxsort, och adderar alla B-boxars värde i kolumnen 
Boxbyten per dag. Funktionen vet att det är en B-box genom att kolla om Antal A-artiklar är 
mindre än subtraktionen Antal A-artiklar minus Antal A-specialartiklar, om den inte är mindre 
samt att det inte är en specialbox så är det en B-box. Funktionen avslutas då värdet i kolumnen 
Antal boxbyten per dag är mindre eller lika med högsta frekvensen för C-boxar.  

Funktion Antal A-specialboxar borttaget 

Denna funktion tar fram antalet A-specialboxar som inte längre räknas som en A-box då 
användaren har matat in en viss frekvens som dessa måste överstiga; dess boxbyten per dag 
måste vara högre än den inmatade frekvensen. För denna funktion krävs samma som i funktion 
A-specialfrekvens. 

Funktionen går igenom kolumnen Boxsort och om det är en specialbox , är det en specialbox 
räknas antalet A-specialboxar upp med en. Funktionen slutar då värdet i Antal boxbyten per dag 
är större eller lika med den lägsta frekvens som en A-specialbox får ha.  
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Funktion A-special borttaget 

Denna funktion använder samma indata som funktionen ovan, Funktion Antal A-special 
borttaget, men den tar fram antal boxbyten per dag som alla de borttagna boxarna tillsammans 
har. Detta för att användaren ska se hur många boxar som behöver bytas per dag av de som inte 
just nu har något hanteringssätt. 

Denna funktion fungerar som Funktion Antal A-specialboxar borttaget men med skillnaden att 
här summeras alla A-specialboxas värde i kolumnen Antal boxbyten per dag för att funktionen 
sedan ska kunna generera det totala antalet boxbyten per dag för A-special borttaget. 
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Bilaga 9 Känslighetsanalys 

I denna bilaga visas för varje grupp (för förklaring av grupp se 7.3.2 Resultat) hur stor 
procentuell andel av personaltiden varje aktivitet har samt vilken osäkerhet varje aktivitet 
uppskattas ha, uppskattat både i hur ofta aktiviteten görs samt hur lång tid aktiviteten tar, 
osäkerheten uppskattas på 10-gradig skala där 10 är mycket osäkert. Beräkningen har gjorts för 
två skilda produktionstakter, både den nuvarande takten och den planerade högre framtida takten. 
För osäkerhet i tid har det dock gjorts en gemensam bedömning. Dessutom testas för både 
höglager och torn, eftersom de har getts varsin grupp i modellen. Resterande val hålls konstanta 
för att få en så enkel analys som möjligt, Figur 58 i kapitel 8. Känslighetsanalys visar att 
skillnaden mellan grupperna inte påverkas mycket av de olika delscenariona. Tabell 28 visar de 
val som gjordes på inmatningssidan. 

Tabell 28: De olika val som gjordes på inmatningssidan till känslighetsanalysen. 

Alternativ Val 
Plockning A-boxar Upphöjningsrack 
Placering Boxförråd Zonindelning 
Antal dagar i lager A-boxar 2 dagar 
Antal dagar i lager B-boxar 2 dagar 
Antal A-artiklar L1-2 25 st 
Antal A-artiklar L4 5 st 
Antal A-artiklar L5 25 st 
Antal A-artiklar IB 25 st 
Antal A-artiklar D8 25 st 
Antal C-artiklar 0 st 
Minfrekvens för A-special 5 boxar/dag 

Osäkerhet för antal boxar 

Många av aktiviteterna görs en gång per box. Uppskattningen av antal boxar per dag bedöms 
vara likvärdig för alla aktiviteter där denna siffra används och ges samma osäkerhet i antal. För 
dagens takt bedöms osäkerheten vara mycket låg, eftersom ett stort dataunderlag finns, och 
osäkerheten sätts därför till 2 av 10. För den framtida högre takten stiger dock osäkerheten, 
eftersom antalet bygger på antagandet om en linjär ökning för alla artiklar. Osäkerheten sätts 
därför till 5 av 10. 

Höglagret 

Tabell 29 visar de olika aktiviteterna i höglagret vid dagens takt, takt 1, respektive framtida takt, 
takt 2. Som framgår av tabellen är det relativt jämn spridning på aktiviteterna, det vill säga att de 
tar lika stor andel av personaltiden. Samtliga aktiviteter görs en gång för varje pall. Antal pallar 
anses vara lika säker som beräkningen för antal boxar och ges därför samma osäkerhet, se 
Osäkerhet för antal boxar ovan.  
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Osäkerheten i tid bedöms vara relativt låg, 3 av 10, för samtliga aktiviteter utom den sista. 
Tiderna för dessa aktiviteter kommer från balanseringstavlor och är alltså uppmätta av Scania 
Oskarshamn. Aktiviteterna bedöms vara rutinartade och med små risker för störningar. Den sista 
aktiviteten saknades på dagens balanseringstavla och mättes upp av författarna själva. Denna 
mätning anses mer osäker än de andra på grund av detta.  

Som framgår av Figur 58 i kapitel 8. Känslighetsanalys utgör höglagret totalt en mycket liten del 
av den totala personaltiden och på grund av den lilla osäkerheten i tid, ges låg prioritet på 
samtliga aktiviteter i höglagret. 

Tabell 29: Andel av personaltid samt uppskattad osäkerhet för aktiviteterna i höglagret vid dagens takt (takt 1, blå text) samt 
framtida takt (takt 2, svart text) 

Höglagret 
 Aktiviteter Andel av 

personaltid (h) 
Osäkerhet, 
antal (1-10) 

Osäkerhet, 
tid (1-10) 

Prioritet 
(låg/hög) 

  Takt 1 Takt 2 Takt 1 Takt 2   
1 Val av bana för pall/box 4 % 4 % 2 5 3 låg 
2 Lyft av pall/box 4 % 4 % 2 5 3 låg 
3 Kör till och tillb. Line 1-2 4 % 4 % 2 5 3 låg 
4 Kör till och tillb. Line 4 2 % 2 % 2 5 3 låg 
5 Kör till och tillb. Line 5 7 % 7 % 2 5 3 låg 
6 Kör till och tillb. Line IB 6 % 6 % 2 5 3 låg 
7 Kör till och tillb. Dörr-line 14 % 14 % 2 5 3 låg 
8 Ta ut pall 15 % 15 % 2 5 3 låg 
9 Locka av boxpall 9 % 9 % 2 5 3 låg 
10 Ställ in full pall 13 % 13 % 2 5 3 låg 
11 Ta tom pall 6 % 6 % 2 5 3 låg 
12 Lämna pall för box 12 % 12 % 2 5 3 låg 
13 Sätt in tompall i cont. 1 % 1 % 2 5 3 låg 
14 Lyft över kvarvarande boxar 5 % 5 % 2 5 5 låg 

Torn 

Tornen har inte samma jämna fördelning över aktiviteterna som höglagret, se Tabell 30. I tornen 
tar aktivitet 8, lyft ner/upp full pall, 35 % av tiden. Osäkerheten i antal bedöms vara samma som 
för höglagret, med samma motiveringar. Osäkerheten i tid varierar dock lite på grund av att tron 
idag inte är implementerade hos Scania Oskarshamn. Att köra fram och tillbaka till plattformarna 
har bedömts ta lika lång tid som från höglagret, men det är inte klart än varifrån pallarna ska 
hämtas, vilket gör denna siffra osäker (3 av 10). Aktivitet 8 uppmättes med endast en mätning 
under relativt osäkra former. Aktiviteten ges därför 8 av 10 i osäkerhet i tid. 

Liksom höglagret har tornen låg inverkan på det totala resultatet, Figur 58 i kapitel 8. 
Känslighetsanalys. Aktivitet 8 anses dock ha så pass stor osäkerhet i kombination med att den tar 
stor del av personaltiden att den ges hög prioritet. 
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Tabell 30:Andel av personaltid samt uppskattad osäkerhet för aktiviteterna i tornen vid dagens takt (takt 1, blå text) samt 
framtida takt (takt 2, svart text) 

Torn 
 Aktiviteter Andel av 

personaltid (h) 
Osäkerhet, 
antal (1-10) 

Osäkerhet, 
tid (1-10) 

Prioritet 
(låg/hög) 

  Takt 1 Takt 2 Takt 1 Takt 2 Takt 1 & 2  
1 Lyft av pall från rullbana 2 % 2 % 2 5 3 låg 
2 Kör till och tillb. Line 1-2 4 % 4 % 2 5 6 låg 
3 Kör till och tillb. Line 4 2 % 2 % 2 5 6 låg 
4 Kör till och tillb. Line 5 7 % 7 % 2 5 6 låg 
5 Kör till och tillb. Line IB 6 % 6 % 2 5 6 låg 
6 Kör till och tillb. Dörr-line 14 % 14 % 2 5 6 låg 
7 Ta ut pall (tom pall) 8 % 8 % 2 5 3 låg 
8 Lyft ner/upp full pall  35 % 35 % 2 5 8 hög 
9 Ställ in full pall 7 % 7 % 2 5 3 låg 
10 Locka av boxpall 5 % 5 % 2 5 3 låg 
11 Ta tom pall 3 % 3 % 2 5 3 låg 
12 Lämna pall för box 6 % 6 % 2 5 3 låg 
13 Sätt in tompall i cont. 1 % 1 % 2 5 3 låg 
14 Lyft över kvarvarande boxar 3 % 3 % 2 5 5 låg 

Boxförrådet 

I boxförrådet går över hälften av tiden åt till aktivitet 6 och 17, att fylla boxrack med ingående 
boxar och köra in dem i boxförrådet samt att fylla tågvagnsracken i boxförrådet. Övriga 
aktiviteter tar i jämförelse mycket liten tid, se Tabell 31. Flera av aktiviteterna tar så pass liten tid 
att osäkerheten i praktiken inte anses spela någon roll. Därför sätts låg prioritet på alla aktiviteter 
där inget annat anges. 

Att hämta trucken på morgonen, aktivitet 1, ges minsta möjliga osäkerhet i antal vid dagens takt 
(1 av 10) eftersom det finns ett fast antal truckar som alla används. Vid högre takt stiger 
osäkerheten något, till 2 av 10 eftersom det inte är helt säkert att truckarna ökar linjärt med 
boxarna. Osäkerheten i tid anses större eftersom tidsåtgången kan variera och störningar kan 
komma som gör att det tar längre tid än beräknat. Tidsuppgiften kommer från en positions-
standard vilket gör att mätningen bedöms som pålitlig, osäkerhet i tid sätts till 4 av 10. 

Aktivitet 2 är den enda aktivitet i boxförrådet som involverar pallar. Uppskattningen av antal 
pallar kommer från antal inkommande pallar under en vecka. Dels är detta ett relativt tunt 
underlag och dels varierar inflödet under veckans dagar vilket drar upp osäkerheten. Osäkerheten 
anses större vid takt 2 eftersom det inte är säkert att en linjär uppskalning sker. Därför sätts 6 av 
10 vid takt 1 och 7 av 10 vid takt 2. Osäkerheten i tid bedöms däremot vara relativt låg (3 av 10) 
eftersom aktiviteten är mycket enkel och det inte stor risk att något går fel eller att tiden på annat 
sätt varierar. 
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Aktivitet 3 och 4, scanna in och flagga på boxar, görs en gång per box och får därför samma 
osäkerhet i antal som andra aktiviteter som görs en gång per box, se Osäkerhet för antal boxar 
ovan. Osäkerheten i tid anses också relativt låg eftersom aktiviteterna är enkla och rutinmässiga 
och inte anses ha stora variationer. 

Direktleverans av box, aktivitet 5, inträffar endast då det är akut brist på någon artikel. 
Dataunderlag för när detta inträffar saknas och därför är antalet uppskattat av en teamleader i 
boxförrådet, Nilsson G. (2013). Även då han har stor erfarenhet och bedöms pålitlig anses hans 
uppskattning mer osäker än det statistiska dataunderlaget som finns över andra aktiviteter, och 
osäkerheten i antal sätts till 6 av 10. Osäkerheten stiger också något till takt 2 (till 7 av 10) 
eftersom det är svårt att säga hur antalet direktleveranser ändras med takten. Osäkerheten i tid 
sätts till 6 av 10 då mätningen anses tillförlitlig, men det varierar vart boxen ska levereras vilket 
gör att tiden varierar.  

Aktivitet 6 är att fylla boxracket och köra in boxarna i boxförrådet. I ett boxrack ryms 10 boxar, 
men det är inte helt säkert att alla rack fylls helt vilket gör att osäkerheten i antal blir något högre 
än andra aktiviteter som bygger på antalet boxar (3 av 10 för takt 1 och 6 av 10 för takt 2). Tiden 
för att köra in boxarna varierar beroende på var boxarna ska placeras i boxförrådet. Dock får ett 
rack endast fyllas med boxar som ska placeras på hyllrader bredvid varandra. Författarna såg 
också vid observationer att boxarna i stor utsträckning placerades mycket nära varandra vilket 
minskar variationerna. Osäkerhet i tid sätts därför till 5 av 10. Då osäkerheten ändå är 
förhållandevis hög i kombination med att aktiviteten tar en stor andel av personaltiden sätts 
prioritet hög. 

Aktivitet 7 sker i likhet med aktivitet 5 endast vid behov. Antalet har liksom aktivitet 5 
uppskattats av teamleader Nilsson G. (2013) och ges därför samma osäkerhet i antal (6 
respektive 7 av 10). Osäkerheten i tid bedöms vara lägre än för aktivitet 5 eftersom boxarna alltid 
ska till samma ställe. Dock är det en relativ lång sträcka som ska köras och det finns risk att 
trucken till exempel får stanna och vänta någonstans vilket gör att tiden varierar. Osäkerhet i tid 
sätts därför till 5 av 10. 

Aktivitet 8 är att lägga tomboxar i en bur och för detta saknas dataunderlag helt för hur många 
tomboxar som kommer.  Teamleader Nilsson G. (2013) hade ingen uppfattning om hur många 
det rörde sig om förutom att buren byts cirka en gång per skift. Antalet uppskattades därför 
utifrån hur många boxar som bedömdes att få plats i en bur. Uppskattningen försvårades av att 
det finns många olika boxstorlekar vilka tar olika stor plats, vissa boxar kan också staplas i 
varandra. Då uppskattningen bedömdes mycket svag sattes 10 av 10 i osäkerhet i antal för båda 
takterna. Uppskattningen av tidsåtgången bedöms också osäker (8 av 10) då den är uppskattad av 
författarna. Osäkerheten ökar också av att personalen ofta tar två eller tre tomboxar åt gången. 
Trots den stora osäkerheten i både antal och tid är tiderna och antalet så pass små att 
personaltiden påverkas ytterst lite.  
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Att beställa en ny bur till tomboxarna, aktivitet 9, bedöms ha mycket låg osäkerhet i antal med 
dagens takt (2 av 10), antalet är uppskattat av teamleader Nilsson G. (2013) som verkade säker 
på siffran. Vid högre takt stiger dock osäkerheten till 5 av 10 eftersom det inte går att avgöra hur 
antal tomboxar kommer att ändras. Fler boxar på ett lager minskar antal tomboxar, men behövs 
ett nytt lager på pallen kan antal tomboxar istället öka. Osäkerheten i tid anses låg, 3 av 10, då 
beställningen är ett rutinärende med små variationer. 

Det utgående flödet inleds med att sortera flaggorna för boxarna som ska plockas ut, aktivitet 10. 
Detta görs en gång per box vilket leder till att osäkerheten i antal är samma som för övriga 
aktiviteter som görs en gång per box. Osäkerheten i tid bedöms vara låg (3 av 10) då det är en 
rutinaktivitet utan variationer.  

Hämta/lämna truck, aktivitet 11, görs en gång per cykel för varje tåg och denna osäkerhet 
bedöms låg för båda takterna (2 av 10). Tiden har mätts upp av författarna och bedöms relativt 
osäker då endast ett fåtal mätningar gjordes. Osäkerheten i antal sattes därför till 5 av 10. 

Aktivitet 12-16 är att åka fram och tillbaka till plattformarna och byta vagn vilket görs en gång 
för varje vagn och tågrunda. Antalet vagnar anses kunna variera något vilket ger en något högre 
osäkerhet, även om osäkerheten fortfarande bedöms låg (3 av 10). Tiden har mätts upp av 
författarna och anses kunna variera något eftersom köer i truckgångarna kan uppstå och krångel 
med att byta vagn kan inträffa. Osäkerheten bedöms något högre till plattform L4 och D8, 
aktivitet 13 och 16, eftersom dessa plattformar ligger längre bort. 

Tiden för att fylla på rack i boxförråd, aktivitet 17, är uträknad per box och därför är osäkerheten 
i antal samma som övriga aktiviteter som bygger på antal boxar. Tiden är uppskattad efter en 
uppmätt medelhastighet och en simulering av sträckan (se Tabell 31) och bedöms därför som 
relativt osäker. Eftersom denna aktivitet också tar en stor del av personaltiden ges aktiviteten hög 
prioritet. 
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Tabell 31: Andel av personaltid samt uppskattad osäkerhet för aktiviteterna i boxförrådet vid dagens takt (takt 1, blå text) samt 
framtida takt (takt 2, svart text) 

Boxförrådet 
 Aktiviteter Andel av 

personaltid 
Osäkerhet, 
antal (1-10) 

Osäkerhet, 
tid (1-10) 

Prioritet 
(låg/hög) 

 Ingående flöde Takt 1 Takt 2 Takt 1 Takt 2 Takt 1 & 2   
1 Hämta truck 1 % 1 % 1 2 4 låg 
2 Locka och banda av pall 2 % 2 % 6 7 3 låg 
3 Scanna in boxar 9 % 10 % 2 5 3 låg 
4 Flagga på box 11 % 12 % 2 5 3 låg 
5 Direktleverans av box 0 % 0 % 7 8 6 låg 
6 Fyll boxrack och kör in i BF  32 % 35 % 3 6 5 hög 
7 Kör boxar 655NGS till 5e banan 1 % 1 % 7 8 5 låg 
8 Lägg tomboxar i bur 0 % 0 % 10 10 8 låg 
9 Ny SB-bur ompack/utlev.  0 % 0 % 2 4 3 låg 
 Utgående flöde       
10 Sortera flaggorna 3 % 3 % 2 5 3 låg 
11 Hämta/lämna truck 1 % 1 % 2 2 5 låg 
12 Åk till/från plattform 1-2 3 % 1 % 3 3 6 låg 
13 Åk till/från plattform L4 1 % 1 % 3 3 7 låg 
14 Åk till/från plattform L5 3 % 1 % 3 3 6 låg 
15 Åk till/från plattform IB 3 % 1 % 3 3 6 låg 
16 Åk till/från plattform D8 4 % 2 % 3 3 7 låg 
17 Fyll på rack i boxförråd 26 % 28 % 2 5 7 hög 

Plattformar 

Tabell 32 visar aktiviteterna för samtliga plattformar. Aktivitet 1 är att köra en hel tågrunda utan 
stopp. Detta sker definitionsmässigt en gång per tågrunda och osäkerheten i antal sätts därför till 
lägsta möjliga, det vill säga 1 av 10. Tiden för en tågrunda kan variera beroende på om andra 
truckar gör att tågen får stå i kö. De tidtagningar som togs av tågens körtider (se Bilaga 10) visar 
dock att olika tågrundor endast skiljer med cirka 5 %, vilket anses mycket lågt. Därför sätts 
osäkerheten i tid till 2 av 10. De låga osäkerheterna gör att denna aktivitet, trots att den utgör en 
relativt stor det av tiden för plattformarna, får låg prioritet. 

Aktivitet 2 är samtliga planerade stopp för tågen, att stanna tåget och gå ur. Antalet anses säkert 
(2 av 10), då det är ett fast antal stopp per tågrunda, vilket kan ändras av användaren. 
Osäkerheten i tid bedöms också som låg då få störningar anses finnas och sätts till 2 av 10. På 
grund av att både osäkerhet och andel av personaltid är relativt låg sätts låg prioritet. 

Hanteringen av boxar vid line, aktivitet 3-4, ges samma osäkerhet i antal som de andra 
aktiviteterna som styrs av antal boxar, se Osäkerhet för antal boxar. Den uppmätta tiden kommer 
från balanseringstavla. Tiden för att hantera en box vid line kan variera mycket beroende på hur 
långt tågföraren måste gå med boxen. I Bilaga 10 visas uppmätta tider för att hantera boxarna 
och där syns att hanteringstiden för en box kan variera mycket. Mätningen av tid var total tid vid 
respektive tågstopp och därför gjordes ingen skillnad på fulla och tomma boxar. Dock är 
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variationen för tomboxar enligt Brundin (2013) något större än för fulla boxar eftersom A- 
respektive B- och C-boxar hanteras olika vilket tar olika lång tid. A-boxar har kanbankort medan 
B- och C-boxar ska skannas. Att hantera fulla boxar (aktivitet 3) ges därför 7 av 10 och hantering 
av tomboxar (aktivitet 4) ges 8 av 10. De höga osäkerheterna i tid i kombination med en relativt 
stor andel av personaltiden gör att båda aktiviteterna ges hög prioritet. 

Att lossa/lassa tåg, aktivitet 5, innebär att byta tågracken på vagnarna. Detta görs för varje vagn 
som ska sättas på tåget, vilket bedöms som en mycket säker siffra. Osäkerhet i antal sätts därför 
till 2 av 10. Risken för variation i tid föreligger om det uppstår problem i att byta rack. Efter 
observation av plattformen anses denna risk vara låg och osäkerheten i tid sätts därför till 3 av 
10. Aktiviteten ges därför låg prioritet. 

Aktivitet 6 innebär att fylla på racken med A-boxar i plattformen. Tidsvariationen för detta är 
mycket lägre än vid line eftersom speglingen förmodligen är bättre vilket gör att tågföraren inte 
behöver gå lika mycket. Speglingen är bättre vid plattformen eftersom det vid line bland annat 
finns hyllor tåget inte kan stanna precis framför. Dessutom är det färre artiklar än vid line, 
eftersom det endast är A- och C-boxar vid plattformen, vilket minskar risken att tågföraren 
behöver leta efter boxarna. Mätning av tiden för att byta boxar i plattformen (se Bilaga 10) visar 
också på en mycket mindre variation i tid. Osäkerheten i tid för A-boxar (aktivitet 7) sätts därför 
till 5 av 10. Osäkerheten och andel av personaltiden bedöms dock som tillräckligt stora för att ge 
aktiviteten hög prioritet. 

Hantering av C-boxar (aktivitet 7) har för få mätvärden för att det ska anses kunna ge ett bra 
underlag, men enligt både Brundin (2013) och Sjögren (2013) varierar tiden mer för en C-box 
eftersom de har en gemensam plats och tågföraren därför oftast måste gå längre. Osäkerheten i 
tid sätts därför till 6 av 10. På grund av den låga frekvensen på C-boxarna tar dock denna 
aktivitet upp en försumbar andel av personaltiden, aktiviteten ges därför låg prioritet. 

Tabell 32: Andel av personaltid samt uppskattad osäkerhet för aktiviteterna i samtliga plattformar vid dagens takt(takt 1, blå 
text) samt framtida takt (takt 2, svart text) 

Plattformar 
 Aktivitet Andel av 

personaltid 
Osäkerhet, 
antal (1-10) 

Osäkerhet, 
tid (1-10) 

Prioritet 
(låg/hög) 

  Takt 1 Takt 2 Takt 1 Takt 2 Takt 1 & 2  
1 Total körtid 20 % 13 % 1 1 2 låg 
2 Stopp/cykel 9 10 % 6 % 2 2 2 låg 
3 Hantering vid line, full box 19 % 23 % 2 5 7 hög 
4 Hantering vid line, tom box 32 % 38 % 2 5 8 hög 
5 Lossa/Lassa tåg 5 % 3 % 2 2 3 låg 
6 Hantering A-boxar 14 % 17 % 2 5 5 hög 
7 Hantering C-boxar 0 % 0 % 2 5 6 låg 
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Bilaga 10  Mätningar av tågtider 

Tabell 33 visar de tider som Klangh (2013) mätte upp körtider för tåget till L1-2. Totalt gjordes 
fyra mätningar. Till höger i tabellen visas medelvärde, standardavvikelse och variations-
koefficient. 

Tabell 33: Tabellen visar tiden som tåget kör till de olika stoppen längs L1-2 (Klangh, 2013) 

Körtid (s)    
Start Stopp 1 2 3 4 Medel Stdav. Var.koeff 
Plattform Stopp 1 19 21 20 19 20 1,0 5 % 
Stopp 1 Stopp 2 80 83 94 81 85 6,5 8 % 
Stopp 2 Stopp 3 6 7  7 7 0,6 9 % 
Stopp 3 Stopp 4 40 40 46 41 42 2,9 7 % 
Stopp 4 Stopp 5 14 17 16 15 16 1,3 8 % 
Stopp 5 Stopp 6 7 7 9 7 8 1,0 13 % 
Stopp 6 Stopp 7 55 55 55 57 56 1,0 2 % 
Stopp 7 Stopp 8 16 14 14 18 16 1,9 12 % 
Stopp 8 Plattform 206 209 212 210 209 2,5 1 % 
 Total körtid 443 453 466 455 454 9,4 2 % 
 

Tabell 34 visar Klanghs (2013) mätning över tider för tågets stopp. Fyra tider saknades i 
mätningen och för att få en rimlig summering togs istället ett medelvärde av tidigare värden. 
Dessa tider är markerade röda i tabellen. 

Tabell 34: Tabellen visar tiden tåget till L1-2 står stilla och byter boxar vid line. De röda tiderna är genomsnittstider då dessa 
inte var uppmätta. (Klangh, 2013) 

Tid då tåget står stilla  
Stopp\Mätning nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stopp 1 49 42 42 44 39 43 32 34 41 
Stopp 2 27 27 10 75 31 7 36 48 36 
Stopp 3 75 61 14 17 7 40 42 98 21 
Stopp 4 33 57 47 71 56 44 37 67 141 
Stopp 5 53 84 29 30 39 39 173 64 35 
Stopp 6 120 25 92 62 73 131 147 76 90 
Stopp 7 203 240 244 138 187 248 262 225 257 
Stopp 8 71 64 82 79 109 174 123 127 52 
Plattform 577 1080 408 720 420 1180 420 686 730 
Summa 1208 1680 968 1236 961 1906 1272 1425 1403 
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Tabell 35 visar Brundins (2013) mätning av hantering av boxar vid plattformen. 

Tabell 35: Uppmätta tider för att hantera boxar vid plattformen (Brundin, 2013) 

Hantera box på plattform 
Antal box (st) Tid (s) Tid per box (s) 
X 897 X 
X 201 X 
X 607 X 
X 570 X 
X 571 X 
X 798 X 
X 896 X 
X 714 X 
X 740 X 
X 711 X 
X 765 X 
 

Tabell 36 visar de mätningar av tåg 1-2 som Sjögren (2013) tog. På stopp nr 1 hanteras inga 
boxar utan endast en pall, därför är stopp 1 inte med i denna tabell. 

Tabell 36: Uppmätta tider för att hantera boxar vid line, för tåg 1-2 (Sjögren, 2013) 

Mätning 1 
Stopp nr 2 3 4 5 6 7 8 
Tid (s) 28 18 64 109 88 179 53 
Antal box (st) X X X X X X X 
Tid per box (s) X X X X X X X 

Mätning 2 
Stopp nr 2 3 4 5 6 7 8 
Tid (s) 9 0 52 50 0 106 35 
Antal box (st) X X X X X X X 
Tid per box (s) X X X X X X X 

Mätning 3 
Stopp nr 2 3 4 5 6 7 8 
Tid (s) 44 0 47 67 54 143 70 
Antal box (st) X X X X X X X 
Tid per box (s) X X X X X X X 

Mätning 4 
Stopp nr 2 3 4 5 6 7 8 
Tid (s) 23 63 77 37 148 73 0 
Antal box (st) X X X X X X X 
Tid per box (s) X X X X X X X 

Mätning 5 
Stopp nr 2 3 4 5 6 7 8 
Tid (s) 27 33 85 51 73 150 100 
Antal box (st) X X X X X X X 
Tid per box (s) X X X X X X X 

Mätning 6 
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Stopp nr 2 3 4 5 6 7 8 
Tid (s) 27 17 82 79 81 204 41 
Antal box (st) X X X X X X X 
Tid per box (s) X X X X X X X 

Mätning 7 
Stopp nr 2 3 4 5 6 7 8 
Tid (s) 21 0 57 173 130 125 88 
Antal box (st) X X X X X X X 
Tid per box (s) X X X X X X X 

Mätning 8 
Stopp nr 2 3 4 5 6 7 8 
Tid (s) 33 38 113 98 52 136 69 
Antal box (st) X X X X X X X 
Tid per box (s) X X X X X X X 

Mätning 9 
Stopp nr 2 3 4 5 6 7 8 
Tid (s) 24 57 154 54 58 235 71 
Antal box (st) X X X X X X X 
Tid per box (s) X X X X X X X 

Mätning 10 
Stopp nr 2 3 4 5 6 7 8 
Tid (s) 17 46 156 172 75 285 98 
Antal box (st) X X X X X X X 
Tid per box (s) X X X X X X X 
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