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Sammanfattning 

Det finns olika tekniska lösningar för hantering, transport och 

återvinning av plastindustrins spillmaterial, men vilken metod som är 

mest lämpad för en specifik industri är svårt att avgöra. Därav kan en 

förstudie genomföras för att enklare besluta vilken typ av 

transportsystem som är mest lämpad för den specifika verksamheten. I 

industrin kan hanteringen av spillmaterial betraktas som icke 

värdeskapande tid och är därför väsentligt att ödsla så lite tid som 

möjligt för just detta arbetsmoment. Vid investering i ett nytt system kan 

en avgörande faktor vara hur verksamheten väljer att prioritera olika 

krav och önskemål i förhållande till varandra. 

Syftet med studien var att få ökad kunskap och förståelse kring hur 

faktorer som arbetsmiljöpåverkan, miljöpåverkan, funktion, 

flödeseffektivitet och investeringskostnad påverkar val av 

transportlösning för hantering av spillmaterial. För att finna den mest 

lämpliga lösningen samt förstå det grundläggande problemet med det 

nuvarande systemet utfördes en nulägesanalys på fallföretaget, där data 

samlades in genom observationer, mätningar och intervjuer. 

Informationen låg senare till grund för en undersökning där olika 

lösningsalternativ utvärderades. Denna undersökning genomfördes för 

att identifiera de lösningsalternativ som förväntades vara lämpliga för 

fallföretaget och som författarna ville undersöka vidare. 

För att kunna urskilja de mer relevanta lösningarna för fallföretaget 

använde studien sig av en kravspecifikation från företaget i kombination 

med Kanomodellen. Kravspecifikationen framställdes från intervjuer 

med fallföretagets ledning, medan Kanomodellen sammanställdes 

utifrån författarnas egna observationer och mätningar. 

När lösningarna valts ut jämfördes dessa för att finna det mest lämpliga 

systemet. Här utnyttjades kravspecifikationen tillsammans med 

Kanomodellen för att sammanställa en QDF-matris. Denna matris kunde 

på ett vetenskapligt sätt vikta de olika alternativen mot varandra och 

därav presentera den mest lämpliga lösningen. Utifrån resultatet från 

QFD-matrisen jämfördes detta med den teori som arbetet baseras på. 

Resultatet av studien indikerar på att ett manuellt system är att föredra 

baserat på fallföretagets förhållanden. Detta presenterades som ett 

beslutsunderlag för en framtida investering av transportsystem för 

spillmaterial. 
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Summary 

There are various technical solutions for handling, transporting and 

recycling waste material in the plastic industry, but which method is 

most suitable for a specific industry is difficult to determine. Hence, a 

feasibility study can be carried out to more easily decide which type of 

transport system is most suitable for the specific activity. In the industry, 

the handling of waste materials can be regarded as non-value-creating 

time and it is therefore essential to waste as little time as possible for this 

particular area. When investing in a new system, a decisive factor can be 

how the business chooses to prioritize different requirements and wishes 

in relation to each other. 

The purpose of the study was to gain increased knowledge and 

understanding of how factors such as work environment impact, 

environmental impact, function, flow efficiency and investment cost 

affect the choice of transport solution for handling waste materials. To 

find the most appropriate solution and to understand the basic problem 

of the current system, a situation analysis was performed on the case 

company, where data was collected through observations, measurements 

and interviews. The information later formed the basis for the study in 

which different solutions were evaluated. This study was conducted to 

identify the solutions that were expected to be suitable for the case 

company and which the authors wanted to investigate further. 

To be able to distinguish the more relevant solutions for the case 

company, the study used a specification requirement from the company 

in combination with the Kano-model. The specifications was produced 

from interviews with the case companies management, while the Kano-

model was compiled based on the authors own observations and 

measurements. 

When the solutions were selected, these were compared to find the most 

suitable system. Here, the specifications was used together with the 

Kano-model to compile a QDF-matrix. This matrix was able to 

scientifically compare the various alternatives and thereby present the 

most suitable solution. The results of the QFD-matrix was then 

compared to the theory that the study was based on. 

The result of the study indicates that a manual system is preferable based 

on the circumstances of the case company. This was presented as a basis 

for a future investment of transport systems for waste materials. 
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Abstract 

Det finns olika tekniska lösningar för hantering, transport och 

återvinning av plastindustrins spillmaterial, men vilken metod som är 

mest lämpad för en specifik industri är svårt att avgöra.  

Syftet med studien var att få ökad kunskap och förståelse för hur faktorer 

som arbetsmiljöpåverkan, miljöpåverkan, funktion, flödeseffektivitet och 

investeringskostnad påverkar val av transportlösning för spillmaterial. 

Baserat på dessa faktorer är studiens mål att genom en förstudie 

presentera ett beslutsunderlag för en eventuell investering.  

För att finna den mest lämpade transportlösningen och förstå det 

grundläggande problemet med det nuvarande systemet genomfördes en 

nulägesanalys på fallföretaget. Informationen låg senare till grund när en 

undersökning av olika lösningsalternativ på marknaden gjordes. För att 

urskilja de mer relevanta alternativen för fallföretaget användes en 

kravspecifikation samt Kanomodellen. När de relevanta lösningarna 

valts ut jämfördes dessa mot varandra genom en QFD-matris för 

identifiering av den mest lämpliga transportlösningen.  

Resultatet av studien indikerade genom en QFD-matris att det manuella 

systemet var att föredra för fallföretaget.  

Nyckelord: Spillmaterial, transportsystem, QFD-matris, förstudie, 

Design For Six Sigma, Kanomodellen. 
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Förord 

Studien har genomförts som ett avslutande examensarbete på 

Linnéuniversitetet för högskoleingenjörsutbildningen industriell 

ekonomi. Författarna har ett gemensamt intresse för Lean, och besökte 

ett antal företag för att hitta en lämplig plats att utföra ett examensarbete 

på. Just hantering av spillmaterial var inte författarnas första tanke, utan 

uppkom genom att fallföretaget presenterade deras nuvarande problem 

med spillmaterialet. Efter att författarna sökt information kring området 

framgick det under studien att det fanns mycket begränsad relevant 

tidigare forskning kring vad en verksamhet bör fokusera på vid val av 

system för hantering av spillmaterial. Detta kan anses både ha begränsat 

studien men också gjort studien mer relevant, framförallt för företag som 

befinner sig i en liknande situation utan möjlighet att hitta information 

kring området. 

Allt praktiskt arbete och samtliga möten har genomförts tillsammans av 

författarna. Skrivprocessen har på vissa ställen i rapporten delats upp. 

Detta genomfördes för att öka effektiviteten under studien. Individuellt 

skrivna stycken har sedan diskuterats tillsammans för att uppnå en 

akademisk nivå i hur meningar formulerats. 

Studien har utförts på fallföretaget INP Förpackningar AB i Ljungby. 

Författarna vill först och främst rikta ett stort tack till samtliga 

medarbetare som hjälpt oss på företaget, och framförallt Christoffer 

Bergman som varit våran handledare och kontaktperson på företaget. 

Vidare vill författarna ägna ett stort tack till de leverantörer av olika 

transportsystem (Rapid Granulator AB, Lundberg Tech) som bidragit 

med information till studien. 

Författarna vill också rikta ett tack till Mirka Kans som i föregående kurs 

hjälpt till med akademiskt skrivande och kommit med förbättringsförslag 

under studien. Slutligen vill författarna tacka kurskamraterna som 

opponerat på arbetet och presenterat förbättringsförslag till studien.  

 

David Gunnarsson       &       Emma Åkesson  

Växjö, 2019-06-18 
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1. Introduktion 

I det inledande kapitlet kommer bakgrund, problemdiskussion, syfte & mål, 

forskningsfrågor och avgränsningar att presenteras. Introduktionen startar 

med en bakgrundsbeskrivning till problemet. Vidare diskuterar författarna 

problemet och går vidare med beskrivning av syftet och målet med studien 

samt forskningsfrågor. Sist beskrivs vilka avgränsningar som studien har. 

1.1 Bakgrund 

Materialåtervinning i svensk tillverkningsindustrin har blivit allt mer 

centralt, mycket på grund av de lagar och regler som reglerar 

producenternas ansvar för avfallshanteringen [1]. Under 2017 återvanns 

till exempel endast 44 procent av producerade plastförpackningar [2]. I 

takt med att klimatfrågan har hamnat i större fokus har intresset för att 

hantera plast mer hållbart ökat både från konsumenterna och 

tillverkarnas håll. Producenter av plastförpackningar har blivit 

noggrannare med att tillverka förpackningar som i större utsträckning 

kan återvinnas [3]. Detta beror mycket på förordningen (SFS 2018:1462) 

om producentansvaret för förpackningar. Dessa lagar syftar till att 

förpackningarna som används i Sverige återvinns miljömässigt hållbart 

[4]. Därför blir också hanteringen av det spillmaterial som blir över efter 

producering aktuell att hantera och återvinna. 

Det finns olika tekniska lösningar för hantering, transport och 

återvinning av plastindustrins spillmaterial. En teknik för att enklare och 

mer effektivt kunna återvinna spillmaterial är att implementera en kvarn 

[5]. Kvarnen strimlar ned plasten till små bitar som sedan transporteras 

till återvinningspåsar. För hantering av spillmaterial från 

tillverkningsmaskin till kvarn kan både manuella och automatiska 

lösningar tillämpas. Marknaden erbjuden även helautomatiserade system 

som både kan vara integrerade vid maskin eller transportera spillet 

vidare utanför produktionen. 

För små och medelstora företag kan automatisering av verksamheten 

vara en utmaning på grund av exempelvis lång avbetalningstid, höga 

kostnader för programmering eller blockering av manuell hantering för 

maskiner [6]. Att automatisera en process helt, delvis eller att ha kvar ett 

manuellt system kan vara ett svårt beslut för flera små och medelstora 

företag. Idag finns inget direkt svar på om en process borde vara manuell 

eller automatiserad. Företag skiljer sig åt avsevärt mycket beroende på 

storlek, typ av verksamhet, etc. För att enklare avgöra vad som är 

nödvändigt att automatisera och till vilken grad som är nödvändig för 

förbättring av flödeseffektivitet, ergonomi, inlärning och ekonomi kan 
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en förstudie utföras som en slags guide för möjligheterna till 

automatisering [6]. 

Flera typer av verktyg finns att använda sig av för att undersöka och 

utvärdera möjligheterna för förbättrade processer i verksamheter. Design 

For Six Sigma (DFSS) är en ingenjörsmetod som kan användas för ny 

eller vidare utveckling kring produkter och processer [7]. Även ny 

forskning kring guider för automatisering i små och medelstora företag 

utförs [8]. Angående forskning kring automatisering finns rapporten 

Guide to the flexible automation of low-volume production som genom 

en guide beskriver hur en verksamhet enklare kan besluta om 

automatisering är nödvändigt [6]. 

Enligt [9] är det vanligt att produkter utvecklas mot en kund utan att 

information kring vad kunden vill ha samlats in. Av samma resonemang 

går det dra slutsatsen att en kund inte alltid vet vad som är bäst för den. 

Enligt [10] kan därför en förstudie genomföras för att kartlägga ett 

projekts omfattning där nuläget och innehållet struktureras. Detta leder 

således till att en verksamhet kan fatta bättre beslut, anpassade till just 

deras behov och önskemål vid investeringar. 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns flera tekniska lösningar för hantering av spillmaterial. Ett 

flertal lösningar använder lufttrycksdifferens för transport av överblivet 

plastmaterial från tillverkningsprocesser. Andra system bygger på en 

manuell eller semiautomatiserad mekanisk hantering av spillmaterial där 

antingen personer eller truckar förflyttar spillet från en produktion till en 

kvarnanläggning. 

Hantering av spillmaterial kan betraktas som icke värdeskapande tid och 

därför är det väsentligt att ödsla så lite tid som möjligt på just detta 

arbetsmoment [11]. Det är dock produktionstekniskt ohållbart att inte 

transportera bort spillmaterial från tillverkningsmaskinerna då det kan 

innebära driftstopp om det skulle överses. 

En grundläggande svårighet när det kommer till att implementera nya 

processer eller planera anläggningslayout är att utforma dem på ett 

sådant sätt att produktionen inte begränsas som följd [12]. Även om en 

verksamhet vill spendera så lite pengar, energi och tid på att hantera icke 

värdeskapande processer [11], kan detta inte försvara att exempelvis 

truckars framkomlighet begränsas. Därav är det centralt att jobba med 

produktionens krav och önskemål som någon form av begränsning för 

att på ett trovärdigt sätt presentera praktiskt hållbara lösningsförslag. 
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En central fråga gällande investering i nya produkter eller processer är 

vilka krav och önskemål som kunden förväntar sig ska tillgodoses [13]. 

Utifrån detta kan problem uppstå när krav och förväntningar ska 

översättas till en investering. Grundorsaken till detta är att flera av de 

tämligen självklara kraven en verksamhet förväntar sig av en ny produkt 

eller process kan komma att motverka varandra. Av denna anledningen 

kan det vara avgörande hur en verksamhet väljer att prioritera olika krav 

och önskemål i förhållande till varandra vid en investering. 

1.3 Syfte & mål 

Studiens syfte är att få ökad kunskap och förståelse för hur olika faktorer 

som arbetsmiljöpåverkan, miljöpåverkan, funktion, flödeseffektivitet och 

investeringskostnad påverkar kommersiellt baserade val av manuell, 

semiautomatisk eller helautomatisk transportlösning för spillmaterial. 

Där studiens mål är att genom en förstudie presentera ett beslutsunderlag 

till INP Förpackningar AB i Ljungby för ett transportsystem för 

spillmaterial. Beslutsunderlaget ska baseras på faktorerna som nämnts i 

syftet. 

1.4 Forskningsfrågor 

Studiens huvudforskningsfråga är: 

Hur utvärderas och jämförs olika tekniska transportlösningar av 

spillmaterial i samband med en kommersiell förbättring av en 

existerande produktionslinje? 

Huvudforskningsfrågan kan besvaras genom att studera INP 

Förpackningar ABs fallstudiefråga: 

Vilken är den mest kommersiellt lämpliga transportlösningen för att 

hantera spillmaterialet från en av INP Förpackningar ABs 

tillverkningsmaskiner med avseende på: arbetsmiljöpåverkan, 

miljöpåverkan, funktion, flödeseffektivitet och investeringskostnad? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer efter en första undersökning av vilka transportsystem 

marknaden erbjuder avgränsas till en djupare undersökning av tre 

transportlösningar, där fokuset kommer läggas på en förstudie. Endast 

tre transportlösningar undersöks omfattande eftersom fallföretaget vill 
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ha ett beslutsunderlag kring de olika faktorerna: arbetsmiljöpåverkan, 

miljöpåverkan, funktion, flödeseffektivitet och investeringskostnad. 

Att undersöka fler transportlösningar hade medfört att det blivit svårt att 

grundligt utvärdera lösningen med hänsyn till alla faktorer. 

Undersökningen kommer avgränsas till att undersöka transportsystemet 

för endast en produktionslina. Slutligen kommer studien avgränsas till 

endast att teoretiskt undersöka transportlösningarna. Därav kommer 

ingen implementering av vald transportsystem att genomföras. 

Faktorerna kommer avgränsas för att endast undersöka det relevanta för 

studien. Arbetsmiljön kommer avgränsas till följande områden: säkerhet, 

ergonomi och buller. Arbetsmiljön innefattar alla risker i en verksamhet 

och därför kommer bara de viktigaste som påverkar transportsystemet att 

undersökas. Genom studien kommer säkerhet att ligga som ett 

underförstått behov av ett lösningsalternativ. Detta innebär att en lösning 

för transport av spillmaterial inte under några omständigheter får tillföra 

en risk för en operatör. Ergonomin kommer avgränsas till hur tunga 

lyften blir för en operatör. Att undersöka hur operatören själv väljer att 

lyfta materialet är inte relevant för denna studie, då ingen praktisk 

implementering kommer genomföras. Angående buller kommer studien 

att innefatta vad transportlösningarna uppskattningsvis har för 

bullernivåer. 

Miljöpåverkan kommer att avgränsas till att studera elkonsumtionen för 

transportlösningarna. Flödeseffektiviteten baseras på den uppskattade 

maximala volymen av spill som under normala omständigheter kommer 

produceras i produktionen. 

Investeringskostnader kommer enbart att uppskattas för de olika 

transportlösningarna där kostnader för planerat underhåll, energikostnad 

och inköpspris kommer att ligga till grund för bedömningen. Därefter 

kommer alla tänkbara kostnader som påverkar transportlösningarna att 

nämnas i rapporten men ingen uppskattning av dessa kostnader kommer 

utföras. Vissa kostnader går inte att uppskatta då det kräver mätdata från 

processen med det specifika transportsystemet som undersöks, vilket är 

något som inte går att hämta från fallföretaget. Installationskostnader för 

ett nytt system kommer inte att uppskattas. 
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2. Metodologi 

I detta avsnitt beskrivs metodologin som kommer att användas i arbetet. 

Kapitlet beskriver teori kring metoderna, val av metoder för studien samt hur 

de kommer användas under studiens gång. Nedan presenteras 

forskningsdesign, vetenskapligt angreppssätt, forskningsmetod, 

datainsamlingsmetod, tillförlitlighetsmetod och forskningsetiska aspekter. 

2.1 Forskningsdesign 

Här presenteras den preliminära forskningsdesignen. Det vetenskapliga 

angreppssätt samt vilka datainsamlingsmetoder som kommer användas 

vid varje steg är också noterade. 

 

Figur 1: Forskningsdesign för studien. Rubrikerna beskriver de olika 

faserna i arbetets gång och den fetstilta texten under är vald metod för 

att kunna utföra fasen. Under metodvalen finns strecklistade faktorer 

som ska undersökas och analyseras. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

För att kunna visa på samband mellan teori och empiri använder forskare 

sig utav olika vetenskapliga angreppssätt. De som beskrivs här nedan är 

deduktion, induktion och abduktion. 

Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att ett arbete utgår från redan 

befintliga teorier och allmänna principer [14]. Genom att arbeta 

deduktivt kommer forskningsprocessen bli mindre påverkad av en 

enskild persons subjektiva uppfattning. Att arbeta deduktivt innebär att 

hypoteser härleds som sedan empiriskt prövas i det rådande fallet. En 
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fara med deduktion är givetvis att en redan befintlig teori har fått 

bestämma vilken information som bör samlas in och kommer givetvis att 

spegla resultatet. 

Att arbeta induktivt innebär att den insamlade informationen formulerar 

en teori [14]. Därav kan forskare som arbetar efter detta vetenskapliga 

angreppssättet sägas följa upptäckandets väg. Nackdelen med induktion 

är givetvis att teorin som presenteras inte blivit allmänt godtagen och 

ingen vet något om dess räckvidd eller generalitet. Utöver det kan den 

vara speciell för en tid eller grupp av människor. 

Abduktion kan beskrivas som en blandning av induktion och deduktion 

[14]. Genom att börja på ett induktivt sätt formulera ett hypotetiskt 

mönster som kan förklara det specifika fallet, det vill säga utgå från 

befintlig teori. För att sedan börja arbeta deduktivt när teorin prövas. 

Fördelen med det abduktiva angreppssättet är att den ursprungliga 

hypotesen eller teorin kan utvecklas och bli mer generell. En annan 

fördel är att det inte låser forskaren på samma sätt som ett strikt 

induktivt eller deduktivt angreppssätt gör. 

2.2.1 Val av angreppssätt 

Under detta arbete är ett abduktivt förhållningssätt att föredra eftersom 

system för hantering av spillmaterial inte kan implementeras på ett 

identiskt sätt överallt. En produktions placering av maskiner, 

begränsningar i form av nödutgångar eller behov av utrymme för truckar 

är bara några få exempel på faktorer som kan påverka ett sådant system. 

Därav bör verkligheten prioriteras först för att förstå vilka begränsningar 

som råder innan ett deduktivt förhållningssätt är att föredra. 

2.3 Forskningsmetod 

Enligt [15] är metodlitteraturen uppdelad i två delar med kvantitativ 

metod och kvalitativ metod. Kvalitativa studier används till att få en 

djupare förståelse om ett fenomen [16]. Fenomenet kan vara ett specifikt 

problem, en specifik händelse eller en situation. Men att generalisera 

studien är svårare vid kvalitativ studie i jämförelse med kvantitativ 

studie. Den kvalitativa metoden brukar användas till intervjuer och 

observationer [15]. 

Denna studie är en kvalitativ studie då detta är en fallstudie, studien 

kommer noggrant undersöka ett ämne för ett specifikt fall. Därav krävs 

en djupare förståelse för problemet som det tillverkande företaget har för 
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att kunna utvärdera möjliga lösningar. Studien kommer att utforska vissa 

ämnen kring problemet för att kunna få en lämplig transportlösning som 

sedan kan implementeras. 

2.4 Datainsamlingsmetoder 

Det finns olika metoder att samla in data till en studie. Några vanliga 

datainsamlingsmetoder är dokument, intervju och observationer [14]. 

Dokument är information som är nedtecknat, tryckt material eller 

publicerat på annat sätt. Det finns olika typer av dokument vilket kan 

exempelvis vara statistik, register, officiella handlingar, litteratur och 

bild-dokument. Användning av dokument är vanligt vid fallstudie som 

en datainsamlingsmetod och vilka typer av dokument som samlas in 

beror mycket på frågeställning och syfte [15]. 

Intervju är ett sätt att samla in information genom frågeformulär [15]. 

Intervjuer är optimala då en djupare förståelse för ämnet krävs och en 

bredare uppfattning. Det finns olika typer av intervjuer som kan utföra, 

en kvalitativ intervju har fokus på att skapa kvalitativ data med 

framförallt ord. Till skillnad från kvantitativ intervju som syftar till att 

skapa kvantitativ data med fokus på siffror. Kvalitativ intervju kan delas 

i bland annat två områden, ostrukturerad och semistrukturerad. 

Ostrukturerad intervju betyder att inget har bestämts i förväg, där 

antingen en övergripande rubrik eller valt ämnesområde möjligen har 

fastställts. För en semistrukturerad intervju har antal teman eller 

frågeområden skrivits ner och bestämts innan intervjun sker. 

Observationer används vid insamling av information om beteende och 

händelse inom ett område [14]. Det krävs en organiserad plan när en 

observation ska utföras för att få in användbar information till arbetet. 

Observationer används framförallt till explorativa undersökningar och 

fallstudier. 

2.4.1 Val av datainsamlingsmetoder 

För denna fallstudie kommer intervjuer användas för att få förståelse 

kring hur personal anser att nuvarande situationen är men också för att 

undersöka vad för transportsystem som finns på marknaden idag. Därav 

kommer även intervjuer att ske med eventuella leverantörer som 

erbjuder funktioner för hantering av spillmaterial. Den typ av intervju 

som kommer att användas är både ostrukturerad och semistrukturerad. 

Den ostrukturerade intervjun kommer utföras i samband med 
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observationerna för att få en tydligare bild kring hur nuläget ser ut i 

verksamheten. Den semistrukturerade intervjun kommer att utnyttjas vid 

kontakt med leverantör för befintliga transportlösningar för hantering av 

spillmaterial men även ostrukturerade intervjuer kommer utnyttjas vid 

besök hos leverantörer. Observationer kommer att användas för att få en 

helhetsbild av hur hanteringen av spillmaterial funkar i nuläget samt 

analysera hur relationen mellan tillverkningsmaskin och 

kvarnanläggning är utformad. Även dokument kommer utnyttjas för att 

få en bredare förståelse kring området. De dokument som kommer 

undersökas är litteraturstudie för befintliga teorier inom området, 

dokument från leverantörer samt webbplatser. 

2.5 Tillförlitlighetsmetod 

Tillförlitligheten inom forskningsvärlden kan delas upp i två olika 

inriktningar: validitet och reliabilitet. För att uppnå ett resultat som kan 

antas trovärdigt är det centralt för forskare att vara noga med att se över 

huruvida den data som används inom ett arbete är trovärdig. 

För att försäkra sig om att vi faktiskt undersöker det vi ska undersöka 

krävs hög validitet. Genom att ifrågasätta de metoder som används för 

att ta fram olika sorters data, som sedan används som beslutsunderlag, 

kommer validiteten i arbetet att öka [17]. 

Reliabiliteten hos ett arbete kan tolkas som pålitligheten hos 

informationen som presenteras. I flera fall kan inte total reliabilitet råda 

eftersom till exempel slumpvariabler kommer påverka resultatet. Vid 

intervjuer eller liknande kommer den personen som intervjuas mer eller 

mindre påverka resultatet. Därav bör forskare sträva efter att nå hög 

reliabilitet för att presentera ett trovärdigt resultat. Vid intervjuer som 

nämndes tidigare kan det handla om att använda sig av en strukturerad 

och standardiserad intervjuteknik [16]. 

2.5.1 Val av tillförlitlighetsmetod 

Genom att arbeta med både validitet och reliabilitet kommer ett arbetes 

resultat och slutsats bli mer relevant. Reliabiliteten i detta arbete 

kommer att försäkras genom att undersöka trovärdigheten i varje källa 

som presenteras i rapporten. Relevanta frågor som till exempel “vad är 

förmedlarens syfte?” kommer att ligga till grund för denna 

bedömningen. Vidare kommer olika källors information att i den mån 

det är möjligt ställas mot varandra för att ytterligare öka reliabiliteten. 
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Genom att diskutera och analysera resultatet kommer en högre grad av 

validitet att uppnås. Beräkningarna som kommer göras under arbetets 

gång kommer baseras på de mätningar som anses vara relevanta. I vissa 

fall kommer sannolikt uppskattningar tvingas ligga till grund för 

informationen som presenteras. Skulle det vara fallet kommer detta 

tydligt framgå, och följas av förklaringar i diskussionskapitlet där 

eventuella tänkbara påverkansfaktorer som inte tagits hänsyn till i 

beräkningarna kommer presenteras och diskuteras. 

2.6 Forskningsetiska aspekter 

Arbetet kommer att grunda sig i fyra huvudkrav som formulerats av 

vetenskapsrådet för att säkerställa att de forskningsetiska aspekterna 

följs. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet [16]. Informationskravet 

innebär att arbetets syfte ska informeras till de personer som studeras 

och vad medverkan innebär. Samtyckeskravet innebär att de deltagande 

som medverkar ska också vara villiga till det. Konfidentialitetskravet 

handlar om att ta hänsyn till individernas integritet. Informationen som 

samlas in ska inte delas fritt och informationen ska begränsas för att inte 

det ska gå att identifiera en viss individ. Nyttjandekravet innebär att den 

information som samlats in om enskilda personer får bara användas till 

forskningsändamålet, därmed syftet med studien. 

För denna studie är det viktigt att informera personalen i produktionen 

att intervjuer kommer att utföras vid observationerna samt vad syftet är 

med dessa för studien. Även leverantörerna bör informeras om syftet för 

begärd intervju. Samtyckeskravet beskriver hur viktigt det är att de som 

exempelvis blir observerade är villiga till det. Därav bör detta beaktas i 

studien och då få tillstånd av personalen i produktionen att observera 

deras sätt att arbeta. Denna studien har en liten avgränsad grupp som 

kommer intervjuas vilket gör det extra viktigt att informationen 

begränsas med hänsyn till konfidentialitetskravet. 
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3. Teori 

Följande kapitel presenterar teori som har utnyttjats under studien. Nedan 

beskrivs Design For Six Sigma, guide för automatisering, Life cycle cost 

analysis (LCCA), standardiserat arbetssätt, arbetsmiljö, miljöpåverkan samt 

plast. 

3.1 Design For Six Sigma 

Design For Six Sigma (DFSS) är en ingenjörsmetod för att utveckla nya 

produkter eller utveckla processer [7]. Metoden är användbar vid 

implementering av ny funktion med ett innovativt tillvägagångssätt. 

DFSS kan utföras på olika sätt då denna metoden varierar i praktiken. 

De olika faserna kan variera beroende på vilken modell som väljs. En 

modellen som kan tillämpas för DFSS inkluderar faserna initiera 

projektet, definiera krav, utveckla koncept, optimera konstruktion samt 

verifiera och validera. Förkortningen för denna modellen är IDDOV och 

är SKF:s modell för Design For Six Sigma. Nedan visar figuren de olika 

faserna i modellen IDDOV.  

 

Figur 2: SKF:s modell för DFSS (Baserad på figur 7.2 “Sex sigma” 

s.139) 

Fas 1: Initiera projektet 

I första fasen initieras och planeras projektet där mål och uppdrag 

fastställs. Denna fas handlar om att planera projektet med exempelvis 

tidsplan, resursplan, och uppföljning. Även en riskanalys ska 

genomföras i denna fas. 

Fas 2: Definiera krav 

I andra fasen fokuseras det på att identifiera kunderna och deras behov 

samt förväntningar. Detta ska sedan översättas till en kravspecifikation 

som kan användas vidare i projekteringen. En vanlig modell att använda 

för identifiering av kundernas behov är Kanomodellen. 
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Fas 3: Utveckla koncept 

I den tredje fasen ska konceptet utvecklas, utvärderas och väljas ut. Här 

kan en QFD-matris vara till hjälp för att enklare överföra de fastställda 

kraven till önskvärda funktioner för produkten. Konceptlösningar tas 

fram genom olika tekniker och utvärderas därefter noggrant. En 

beslutsmatris är ett vanligt stöd som används för att enklare utvärdera 

och välja koncept. 

3.1.1 Kanomodellen 

För att på ett strukturerat tillvägagångssätt kunna kartlägga kundernas 

behov och förstå dessa används inom Sex Sigma den så kallade 

Kanomodellen (se figur 3). Enligt [7] kan dessa behov delas in i tre olika 

grupper: uttalade, underförstådda och omedvetna behov. 

 

Figur 3: Exempelbild på Kanomodellen (Baserad på figur 4.3 “Sex 

sigma” s.78) 

Uttalade behov: 

Enligt [7] kan de behov som efterfrågas och generellt upplevs som 

viktiga för kunden grupperas här. Graden av uppfyllnad av dessa behov 

kommer vara proportionellt mot kundernas tillfredsställelse, dvs. ju 

bättre dessa krav uppfylls, desto nöjdare kund och desto sämre dessa 

behov uppfylls, desto mer missnöjd blir kunden. 

Underförstådda behov: 

De absolut grundläggande och nödvändiga behoven kan enligt [7] 

grupperas här. Dessa behov kan anses vara så grundläggande att kunden 
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inte kommer att påtala dem vid köptillfället. Att uppfylla dessa behov 

kommer inte leda till någon större kundtillfredsställelse, däremot 

kommer bristande uppfyllelse av dessa behov drastiskt att öka missnöjet 

hos kunden. 

Omedvetna behov: 

Enligt [7] kan uppfyllnaden av behov som kunden inte visste att den 

hade dvs. latenta och omedvetna behov leda till en positiv överraskning. 

Detta kan ofta leda till en markant ökning av värdet och upplevelsen för 

kunden. 

3.1.2 Quality Function Deployment 

Quality Function Deployment (QFD) även kallat kvalitetshuset används 

för att generera produktspecifikationer [13]. Genom metoden presenteras 

den information som behövs för den produktdesign som ska definieras. 

Metoden innehåller åtta steg och varje steg har sitt eget block i matrisen, 

se figur 4. De åtta stegen för kvalitetshuset enligt [13] är: 

Identifiera kunden (Who) 

Vid första steget i kvalitetshuset ska kunden som kommer använda 

produkten identifieras och därför bör frågan vem ställas. 

Bestäm kundönskemål (What) 

Vid nästa steg ska kundönskemålen bestämmas och en undersökning 

kring vad kunden vill ha måste utföras. En metod att använda för att 

identifiera kundönskemålen är att använda sig av Kanomodellen, se 

kapitel 7. För att kunna undersöka vad kunden vill ha måste information 

samlas in genom exempelvis observationer, undersökning, fokus grupper 

och social media. 

Värdera kundönskemål (Who vs. What) 

För det tredje steget ska kundönskemålen värderas utifrån hur viktiga de 

är. Syftet med viktningen är att ge en ide hur mycket tid och pengar samt 

hur stor insats som behövs för att uppnå kundönskemålen. Två frågor 

som kan ställas under detta steg är “för vem är önskemålet viktigt” och 

“hur är mätningen utvecklad för dessa kundönskemål”. 

Identifiera och utvärdera konkurrens (Now vs What) 
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För det fjärde steget ska konkurrensen identifieras och utvärderas, även 

kallat benchmarking. Här ska samma process utföras för att bestämma 

hur kunden uppfattar konkurrentens förmåga att uppfylla 

kundönskemålen. Varje produkt ska jämföras med kundönskemålen med 

en skala mellan ett till fem, där ett är att produkten inte uppfyller 

kundönskemålen och fem är att produkten uppfyller kundönskemålen. 

Generera produktspecifikationer (How) 

Genom kundönskemålen ska produktspecifikationer genereras vilket är 

steg fem. Produktspecifikationerna ska gå att mäta och ha ett målvärde 

på för senare utvärdering. Specifikationerna för detta steget är design- 

/funktionsproblemen för den utvecklade produkten. 

Sambandsmatris för kundönskemål och produktspecifikation (What vs. 

How) 

I det sjätte steget ska relationen mellan kundönskemålen och 

produktspecifikation utvärderas. I sambandsmatrisen ska varje 

produktspecifikation utvärderas för hur egenskapen relaterar till 

kundönskemålet. 

Sätta målvärden för produktspecifikationerna (How Much) 

För steg sju ska mål sättas för varje produktspecifikation samt slå fast 

hur viktigt det är att uppfylla dessa. För detta steg ingår tre delar som ska 

undersökas. I den första delen ska produktspecifikationerna undersökas 

var för sig för hur viktiga de är. I den andra delen ska en 

konkurrensjämförelse utföras för produktspecifikationerna som i steg 

fyra. I den tredje delen ska ska målen för produktspecifikationerna 

sättas. 

Identifiera relationen mellan produktspecifikationerna (How vs. How) 

För steg åtta i kvalitetshuset ska relationen avgöras mellan varje 

produktspecifikation. För detta steg används ett plus- eller minustecken 

för att beskriva om förbättringen på en av produktspecifikationerna har 

en positiv eller negativ påverkan på en av de 

andraproduktspecifikationerna. 
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Figur 4:Quality Function Deployment (Baserad på figur 6.3 “The 

mechanical design process” s.147) 

3.2 Guide för automatisering 

Enligt [6] är förbättrad ergonomi, lärande, effektivitet och ekonomi en 

drivkraft för investering i automation. Innan en verksamhet väljer att 

investera i att automatisera processer bör fyra frågor besvaras enligt [6]. 

Dessa fyra frågor ingår i en arbetsmetod för att undersöka om företaget 

befinner sig i en position där det anses vara lämpligt att automatisera. 

Är företaget redo att börja automatisera? 

Vad kan automatiseras? 

Är det lämpligt att automatisera? 

Är det lönsamt att automatisera? 
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3.3 Life cycle cost analysis (LCCA) 

Enligt [18] är LCCA en process som mäter en produkts kostnad över 

hela sin livstid. En stor fördel med LCCA är att den väger samman 

inledande investeringar med de långsiktiga kostnaderna av att inneha en 

produkt. Syftet med att utföra en Life cycle cost analysis är att uppskatta 

det mest kostnadseffektiva valet (om olika investeringsalternativ finns) 

för en viss funktion över en viss tid. LCCA är idag ett brett uttryck och 

lite av ett samlingsord för olika metoder som användas för att nå 

liknande syfte. Enligt [19] finns det tolv grundläggande steg för en 

LCCA: se bilaga 1. 

3.3.1 Cost breakdown structure (CBS) 

En CBS analys, eller vad som på svenska brukar refereras till  som ett 

”kostnadsstrukturträd” är en metod som ingår i en Life cycle cost (LCC) 

analys [19]. Här involveras alla kostnader som är knutna till bland annat 

kund, entreprenör, leverantör och användare över hela produktens totala 

livslängd. Speciellt för ett kostnadsstrukturträd är att alla kostnader 

måste ingå, detta inkluderar bland annat, men är inte begränsat till 

varierande, fasta, direkta och indirekta kostnader. 

En stor fördel med att basera ett beslut på bland annat ett 

kostnadsstrukturträd är att olika kostnader blir mer visuellt synliga. Det 

är också en stor fördel när beslutet ska motiveras, då det kan agera som 

ett protokoll på vilka olika kostnader som förutspåtts och beaktats. 

Ett kostnadsstrukturträd talar däremot inte om hur de olika kostnaderna 

har uppskattats och på vilka grunder de vilar. Därav kan ett 

kostnadsstrukturträd vara mycket missledande som en ensam 

analysmetod att grunda beslut på. För att öka validiteten och 

reliabiliteten i ett kostnadsstrukturträd krävs därför enligt [19] att det 

presenteras i samband med motiveringar och förklaringar till hur olika 

uppskattningar av kostnader gjorts samt vad dessa baserats på: Se figur 5 

nedan för exempel på kostnadsstrukturträd. 
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Figur 5: Cost breakdown structure exempel [20]. 

3.4 Standardiserat arbetssätt 

Den vedertagna ingenjörsmetoden “standardiserat arbetssätt” används 

för att enklare utveckla, styrka och förbättra hur ett arbete ska utföras 

[21]. Standardiserat arbetssätt har tre element som är bärande koncept 

för principen. De tre elementen är takttid, arbetssekvens och lager i 

process. Takttid beskriver efterfrågan eller hur stor kvantitet av 

produkten som måste produceras. Arbetssekvens är vilka arbetsmoment 

som ska utföras i en process och vilket som är det bästa sättet att utföra 

varje uppgift. Lager i process handlar om att bestämma hur många 

produkter som ska vara i arbete samtidigt. 

3.4.1 Job relations 

Enligt [11] måste en operatör kunna lita på vad en coach eller chef säger. 

Om denna relation inte innehåller ett förtroende så kommer utvecklingen 

inte att gå framåt. Från denna bakgrund utvecklades Job relations-

programmet som syftar till en 4-stegs-modell som ska vara lätt att 

implementera i en verksamhet. De fyra stegen är: 

Ta fram all fakta  

Väg ihop och ta beslut  

Vidta åtgärd  

Kontrollera resultatet 
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Enligt [11] är syftet med denna metod är att involvera alla berörda parter 

och på ett systematiskt sätt förebygga problem och hantera uppkomna 

bekymmer. Tanken är att arbetsledaren kommer skapa resultaten genom 

människor. 

Genom att följa samma mönster vid genom varje projekt kommer en 

organisation lära sig att på ett mer effektivt och snabbare sätt hantera 

problem som kommer upp. 

3.4.2 Job instruction 

Enligt [11] finns det en beprövad metod för att träna på att utföra ett 

arbete. Även detta område fokuserar på en 4-stegs-modell: 

Förbered medarbetaren 

Presentera arbetsmomentet 

Pröva på arbetsmomentet 

Följ upp 

Denna metoden fungerar varje gång om den utförs på ett korrekt sätt 

[11]. Anledningen är att metoden kombinerar alla delar av instruktionen 

i form av att visa och berätta, men ger även den som tränas chansen att 

demonstrera sin förmåga att utföra ett arbete. Det är enligt [11] mycket 

viktigt att denna träning sker en och en mellan lärling och tränare och 

inte i grupp då detta leder till att alla inte hänger med. 

För att kunna träna en operatör på följande vis krävs en jobbnedbrytning 

av de moment som en uppgift består av. Enligt [11] kan denna ske på 

följande vis: 

Viktiga steg 

Vad är det jag gör i denna sekvens som gör jobbet avancerat? Här ska en 

coach försöka att använda så få ord som möjligt för att beskriva 

jobbnedbrytningen. 

Nyckelpunkter 

Här nämns saker som kan förstöra jobbet, skada arbetaren eller knep 

som kan göra arbetet enklare. 
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Orsaker till nyckelpunkter 

Om det finns en nyckelpunkt så finns det en anledning till den, detta 

måste belysas för den som blir tränad. 

3.4.3 Job Methods 

Enligt [11] sker all förbättring på processnivå. För att förbättra ett helt 

flöde måste därför enskilda processer byggas om. Med denna bakgrund 

utvecklades ännu en 4-stegs-modell kallad ”Job Methods” som syftar till 

att skapa ett bättre flöde i en verksamhet: 

1. Bryt ner jobbet: 

- Lista alla steg i den nuvarande metoden 

- Inkludera all information dvs. material, automatiskt arbete, manuellt 

arbete etc. 

2. Ifrågasätt varje detalj: 

- Varför är detta viktigt? 

- Vad är dess syfte?  

- Var bör det göras? 

- När bör det göras? 

- Vem är bäst kvalificerad att göra det? 

- Hur är bästa sättet att göra det på? 

3. Utveckla den nya metoden: 

- Eliminera onödiga steg. 

- Kombinera aktiviteter när det är praktiskt. 

- Omfördela aktiviteter för en bättre sekvens. 

- Förenkla alla nödvändiga aktiviteter. 

- Arbeta fram era idéer. 

- Dokumentera den föreslagna nya metoden som ett måltillstånd. 
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4. Använd den nya metoden: 

- Övertyga ledningen om den nya metoden. 

- Övertyga medarbetarna om den nya metoden. 

- Få ett slutgiltigt beslut från alla berörda angående säkerhet, kvalitet, 

kvantitet, kostnad osv. 

- Börja använda den nya metoden. Använd den tills en bättre metod är 

utvecklad. 

- Ge erkännande till dem som förtjänar det. 

3.5 Arbetsmiljö 

På en arbetsplats ingår både den sociala, organisatoriska och fysiska 

förhållandet i arbetsmiljön [22]. Systematiskt arbetsmiljöarbete även 

kallat handlar om att undersöka, genomföra och följa upp 

organisationens arbetsmiljöarbete. Detta utförs för att förebygga skador 

och sjukdomar i verksamheten och är arbetsgivarens ansvar att det 

genomförs. Arbetsgivare ska tillsammans med skyddsombud och övrig 

personal undersöka, bedöma risker, åtgärda och följa upp åtgärden med 

hjälp av SAM [23]. SAM har enligt [24] centrala aktiviteter som stödjer 

arbetsmiljöarbetet och kan beskrivas genom figur 6. De centrala 

aktiviteterna för SAM är undersökning av verksamheten, bedömning av 

risker, åtgärder för minskning av riskerna och kontroll eller uppföljning 

av åtgärderna.  

 

Figur 6: Beskrivning på SAM. 
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För ett systematiskt arbetsmiljöarbete finns föreskrifter som innehåller 

12 paragrafer [22]. Paragraferna ställer krav på hur arbetet med 

arbetsmiljön ska samordnas och vilka aktiviteter som ingår. Hela 

föreskriften kan ses som ett system där grunden är att hantera alla 

arbetsmiljöförhållanden (sociala, organisatoriska och fysiska) och 

ständigt förbättra sin arbetsmiljö. 

3.5.1 Bullernivåer 

Arbetsgivaren har de huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljöarbetet och 

ska tillsammans med skyddsombud och personal ta fram rutiner för 

genomförandet av arbetet [25]. För bullernivåer har arbetsgivaren olika 

skyldigheter beroende på hur högt bullret är [26]. Arbetsmiljöverket har 

delat in detta i tre krav som har olika gränser. De tre kraven lyder: krav i 

under insatsvärden, krav i övre insatsvärden och krav vid gränsvärden. 

Krav i undre insatsvärden uppgår gränsen för daglig 

bullerexponeringsnivå alltså den genomsnittliga bullernivån under en 

arbetsdag på åtta timmar till LEX,8h: 80 dB och för impulsstoppvärdet 

d.v.s högsta kortvariga ljudtoppen till  LpCpeak: 135 dB [26]. Om dessa 

värden skulle överstiga är arbetsgivaren skyldig att informera och 

utbilda personal samt erbjuda hörselskydd och hörselundersökning. 

Krav i övre insatsvärden uppgår gränser för daglig 

bullerexponeringsnivå till LEX,8h: 85 dB, impulsstoppvärdet till 

LpCpeak: 135 dB och maximal A-vägd ljudtrycksnivå d.v.s den högsta 

nivån som förekommer under en arbetsdag till LpAFmax: 115 dB [26]. 

Om dessa värden skulle överstigas är arbetsgivaren skyldig att 

genomföra åtgärder och utföra en skriftlig handlingsplan samt avgränsa 

och begränsa tillträde. Arbetsgivare måste också se till så hörselskydd 

används samt att erbjuda hörselundersökning. 

Krav vid värdegränsen för daglig bullerexponeringsnivå är LEX,8h: 85 

dB, för impulsstoppvärdet är  LpCpeak: 135 dB och för maximal A-vägd 

ljudtrycksnivå LpAFmax: 115 dB [26]. Hänsyn bör tas till 

ljuddämpningen hos hörselskydd. Om dessa värden skulle överstiga har 

arbetsgivaren skyldighet att minska bullernivån samt se till så 

gränsvärdet inte överstigs i fortsättningen. Även orsaken till ljudnivån 

ska också undersökas. 
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3.5.2 Ergonomi 

Ergonomi i arbetsmiljön handlar om att anpassa arbetet för att förhindra 

risker som ohälsa och olyckor [27]. Ergonomi är inte bara hur ett arbete 

ska utföras för att förebygga risker utan omfattas av både fysiska, 

organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. För 

belastningsergonomiskt arbete på verksamheten finns föreskriften AFS 

20112:2 som innebär att förebygga farliga och påfrestande belastningar. 

Denna föreskrift innehåller modeller för att bedöma risker för 

belastningsskador som vid lyft, sittande, eller stående. 

För manuell hantering i verksamheter ska tunga lyft undvikas så långt 

som möjligt [28]. Att avgöra hur stor skaderisken är för den manuella 

hanteringen kan utföras med hjälp av föreskrifterna i 

belastningsergonomi AFS 20112:2. När det gäller vikt på föremål som 

ska lyftas bör inte föremålet överstiga 25 kg. Enstaka lyft på 25 kg kan 

förekomma om det hanteras på ett ergonomiskt sätt, vilket innebär att 

föremålet hålls nära till kroppen och arbetsställningen är bra. Vid lyft av 

föremål som inte kan utföras nära kroppen och lyften är fler bör vikten 

för föremålet inte överstiga 15 kg. 

3.6 Miljöpåverkan 

Energianvändningen har en negativ påverkan på miljön och tillför 

utsläpp som koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar [29]. 

Genom att minska energianvändningen kan mindre energi tillföras och 

på så sätt ge mindre utsläpp och minskade kostnader. I industrin gör 

energieffektivisering en stor skillnad, inte bara för miljön men också 

genom att minska kostnaderna för energin [30]. Industrin kan minska sin 

energianvändning genom att undersöka och förändra exempelvis 

produktion, produkter, transporter och elanvändning. För 

industriproduktion kan användning av energieffektiv teknik för 

tillverkningsprocesserna och effektiva hjälpmedel minska 

energianvändningen. 

3.7 Plast 

Plast har ett flertal olika sammansättningar där det skiljs på härdplaster 

och termoplaster [31]. Härdplaster kan bara återvinnas till energi eller 

malas ned som fyllmedel. Termoplasterna är de vanligaste plasterna och 

kan uppdelas i amorfa och delkristallina. Plast används inom exempelvis 

förpacknings-, byggnads-, fordons- och elektronikindustrin där 

förpackningsindustrin står för 40 % av tillverkningen.  
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4. Genomförande 

Avsnittet beskriver studiens genomförande baserat på de tre första fasernas i 

Design For Six Sigma. Med hjälp av metodologin och dess olika metoder har 

studiens tillvägagångssätt presenterats nedan med datainsamlingsmetoder 

och forskningsdesignen. 

För denna studie kommer arbetet starta med att initiera och planera 

projektet. Mål ska specificeras och genomförandet för arbetet ska 

kartläggas, vilket beskrivs i introduktionskapitlet och 

metodologikapitlet. Studien kommer genomföras som en fallstudie på 

INP Förpackningar AB. Målet med studien är att presentera ett 

beslutsunderlag för implementering av den lämpligaste 

transportlösningen med hänsyn till faktorerna: arbetsmiljöpåverkan, 

miljöpåverkan, funktion, flödeseffektivitet och investeringskostnad.  

Under tidigt skede kommer en typ av nulägesanalys att utföras på 

fallföretaget. Här kommer både observationer och ostrukturerade 

intervjuer på operatörerna i produktionen att utföras. Detta kommer 

genomföras för att bilda en förståelse för hur hanteringen av 

spillmaterial utförs idag samt vilka grundproblem som föreligger vid det 

nuvarande systemet. Nulägesanalysen kommer också utföras för att 

undersöka vilka begränsningar och önskemål som finns i produktionen. 

Krav och önskemål för transportsystemet kommer också definieras 

genom semistrukturerade intervjuer på ledningen. Informationen kring 

detta kommer användas för att definiera de krav och önskemål som 

studien kommer behöva förhålla sig till. Kraven och önskemålen 

kommer därefter kompenseras med hjälp av Kano-modellen som 

definierar behoven fallföretaget har. Dessa önskemål, begränsningar och 

eventuella krav kommer senare ligga till grund för vilka system som 

kommer anses som relevanta att undersöka vidare. 

En undersökning kommer utföras för att ta reda på vilka 

transportlösningar som erbjuds på marknaden. Här kommer 

ostrukturerade intervjuer ske med leverantörerna Rapid Granulator AB 

och Lundberg Tech samt fallföretagets egna förslag på lösningar. 

Samtliga system för att hantera spillmaterialet kommer att övervägas och 

genom dessa kommer tre transportlösningar att väljas ut för vidare 

undersökningar med hjälp av specifikationerna från företaget. För dessa 

tre transportlösningar kommer semistrukturerade samt ostrukturerade 

intervjuer med leverantörer, data från tidigare observationer och 

dokument att förse författarna med ytterligare information. 

För att utveckla konceptet kring transportlösningen kommer fler fysiska 

mätningar och noggrannare undersökningar kring arbetsmiljöpåverkan, 
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miljöpåverkan, funktion, flödeseffektivitet och investeringskostnader 

ligga till grund för vilket system som kommer presenteras som mest 

lämpad. Detta kommer utföras med hjälp av QDF-matris. Genom 

matrisen kommer dessa tre lösningsförslag rangordnas baserat på till 

vilken grad de anses uppfylla de ställda kraven. Slutligen kommer en 

rekommendation av vilket system som anses vara mest lämpligt för de 

givna förhållandena att lämnas till företaget. 
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5. Nulägesbeskrivning 

Detta avsnitt beskriver nuläget på INP Förpackningar AB. Kapitlet beskriver 

utifrån författarnas observationer och mätningar fallföretaget, nuläget samt 

utmaning med processen för hantering av spillmaterial. Även beskrivningar 

samt tabeller presenteras nedan. 

5.1 Företagsbeskrivning 

INP Förpackningar AB är ett företag lokaliserat i Ljungby som 

producerar livsmedelsförpackningar [32]. Företaget startades 2003 av 

ägaren Christoffer Bergman och importerade då 

livsmedelsförpackningar från hela världen men främst från Europa. 2008 

köpte företaget med dåvarande namnet ToT en produktionsmaskin och 

började producera egna livsmedelsförpackningar. 2015 bytte företaget 

namn till INP Förpackningar AB. Idag ägs företaget av Christoffer 

Bergman och Daniel Vogel. 

Företaget producerar plastförpackningar genom Termoformning och 

vakuumformning i tjocklekar från 0,15-1,90mm. INP Förpackningar AB 

tillverkar även egna formverktyg vilket låter kunden vara med i 

utvecklingen av en produkt så att den blir skräddarsydd för ändamålet. 

Idag finns det 6 anställda hos företaget och INP Förpackningar AB 

omsatte 2017 ca: 14 011 000 SEK.  

5.2 Nuläget 

Produceringen för plastförpackningar på INP Förpackningar AB kan ses 

nedan i figur 7. Produktionen består av en tillverkningsmaskin kallad 

“Haas” (1), en tillverkningsmaskin kallad “Cincinnati” (2), två 

packstationer (3), ett mellanlager för spillmaterialet (4), en 

kvarnanläggning med en kvarn kallad “Rapid granulator 500” för 

transparant plast (5) och en kvarn kallad “Amis” som används för 

svart/färgad plast (6). Kvarnanläggningen innehåller även ett 

transportband till kvarnen “Rapid granulator 500” (7). Produceringen 

utförs genom termoformning eller vakuumformning och kan delas in i 

fyra olika stationer. Dessa är värmeelement, formstation, stansstation 

och stapelstation. Vid producering av plastförpackningar används en 0,2-

2 mm tjock plastfilm som körs fram av en truck till tillverkningsmaskin 

och ansluts därefter till maskinen. Plastfilmen värms upp i 

värmeelementet och formas sedan genom termoformning eller 

vakuumformning i formstationen. Därefter fortsätter förpackningarna 
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vidare genom stansstationen där ett stansverktyg kapar av de färdiga 

förpackningarna från plastfilmen som blir över efter producering. 

Förpackningarna staplas sedan upp i ett magasin som åker vidare på ett 

band där de packas ned manuellt. Det material som blir över från 

plastfilmen efter produceringen dvs. spillmaterialet fortsätter vidare till 

en momentmotor under maskinen som samlar ihop och drar plastfilmen. 

Plastfilmen måste dras kontinuerligt för att materialet inte ska fastna i 

kugghjulen i maskinen. Spillmaterialet på momentmotorn måste med 

jämna mellanrum bytas ut och förflyttas till kvarnanläggningen där 

plasten mals ned av kvarnen och transporteras vidare genom ett rör till 

återvinningspåsar. Dessa återvinningspåsar med spillmaterial köps 

tillbaka av leverantören som tillverkar plastfilmarna. 

Tillverkningsmaskinerna har en maximal kapacitet på 25 m/min och 

spillmaterialet under produceringen beräknas till ungefär 80-100 kg/h.   

 
Figur 7: Produktionslayout 

5.2.1 Momentmotor 

När plastförpackningar produceras kan inte allt material användas, 

eftersom det inte går att stansa ut till kanten. Därav lämnas en remsa på 

båda sidorna kvar för återvinning. Även mellan produkterna lämnas en 

liten remsa. Plastfilmen med det återstående spillmaterialet dras vidare 

till en cylinder som roteras av en momentmotor där spillmaterialet 
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samlas upp. Momentmotorn roterar spillmaterialet tills plastfilmen är 

sträckt och ger motstånd. Därefter stannar momentmotorn upp för att 

sedan rotera vidare när plastfilmen inte ger något motstånd. Det är 

viktigt att momentmotorn alltid drar plastfilmen under produktion så den 

alltid är sträckt. Om plastfilmen skulle hänga lös under en längre tid kan 

plastfilmen fastna i kugghjulen som drar med sig plastfilmen bakåt i 

maskinen, vilket leder till driftstopp i cirka 3-4 timmar. Den långa 

stopptiden beror på att plasten som fastnat i kugghjulen måste tas bort 

för hand och en noggrann städning måste utföras efter eftersom 

förpackningarna som tillverkas är avsedda för livsmedel. 

Hur fort momentmotorn blir full med spillmaterial beror på flera 

faktorer men framförallt hur förpackningen är utformad, tjocklek på 

plast och hastighet. Vid varje uppstart körs en testkörning där 

plastfilmen värms upp och testformas en gång, men förpackningarna 

stansas inte ut utan fortsätter vidare till momentmotorn under 

maskinen där plastfilmen hakas på. Därav kommer den första rullen 

av spill att bli full snabbare. 

 

 
Figur 8 & figur 9: Momentmotorn under tillverkningsmaskin.  

5.2.2 Kvarnanläggning 

INP Förpackningar AB har två kvarnar i anläggningen idag som 

utnyttjas för både svart/färgad och transparent plast. Den ena kvarnen 

Amis används för svart/färgad plast och sköts manuellt där operatör 

lägger i lite plast åt gången. Denna kvarnen klarar inte av att ta all plast 

på en gång och därför behöver operatören fördela upp plasten och bara ta 

lite plast åt gången. Den andra kvarnen Rapid granulator 500 används 

för transparent plast som sköts automatisk där operatör drar ut en lång 

remsa från rullen som sedan kastas upp till kvarnen. Kvarnen drar sedan 

materialet automatiskt. Denna kvarnen har även ett transportband som 
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spillet kan placeras på för att transportera plasten till kvarnen, se figur 

10. Om operatör placerar spillrullen på transportbandet fördelas den först 

ut så att inte lika mycket spill kommer åt gången. Två kvarnar används 

för att inte blanda svart/färgad och transparent plast. Den svarta plasten 

går att blanda med den transparenta men detta är något som företaget vill 

undvika då den transparenta plasten har mer värde än den svarta. 

 

Figur 10: Placeringen till transparant plast. Figur 11: Placering till 

svart/färgad plast. 

5.2.3 Arbetsmoment manuellt 

Arbetsmomentet för förflyttningen av spillmaterialet kan delas in i åtta 

steg, se figur 12 och 13. Det första steget är att stänga av momentmotorn 

så den inte roterar under bytet. Därefter klipper operatören av 

plastfilmen som är steg två för att sedan gå till steg tre som är att ta loss 

spillmaterialet från momentmotorn. Det fjärde steget är att placera 

tillbaka plastfilmen i momentmotorn. Steg fem är att åter starta 

momentmotorn så att spill samlas upp igen. Nästa steg är att flytta 

spillmaterialet från tillverkningsmaskin till kvarnanläggning för hand där 

operatören får gå till andra sidan produktionen, se figur 7. I sjunde steget 

ska operatören dra ut en lång remsa spill från rullen och kasta upp 

remsan till kvarnen som maler ned spillet. Alternativ hantering för detta 

steg är att först fördela spillrullen för att i nästa steg placera spillet på 

transportbandet. För svart/färgad plast måste operatören lägga i lite spill 

åt gången i kvarnen Amis eftersom denna kvarnen inte klarar av hela 

spillrullar, se figur 13.  
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Arbetsmoment nuläge, transparant 

plast A-PET Varför 

1.Stäng av momentmotorn. Hindra skador vid byte. 

2.Klipp spillfilmen. 

För att kunna ta bort spillrullen från 

momentmotorn. 

3.Ta bort spillrullen från 

momentmotorn.  

4.Fäst tillbaka spillfilmen i 

momentmotorn. 

För nytt spill ska samlas upp och 

undvika driftstopp. 

5.Starta momentmotorn. 

För nytt spill ska samlas upp och 

undvika driftstopp. 

6.Förflytta spillrulle manuellt till 

kvarnanläggningen.  

7.Fördela ut spillrulle. 

För att kvarnen inte ska 

överbelastas. 

8.Placera spillet på transportband. 

För att spillet ska transporteras till 

kvarnen. 

Figur 12: Arbetsmomenten för transparant plast. 

 

Arbetsmoment nuläge, svart/färgad 

plast A-PET Varför 

1.Stäng av momentmotorn. Hindra skador vid byte. 

2.Klipp spillfilmen. 

För att kunna ta bort spillrullen från 

momentmotorn. 

3.Ta bort spillrulle från 

momentmotorn. För den är full. 

4.Fäst tillbaka spillfilmen i 

momentmotorn. 

För nytt spill ska samlas upp och 

undvika driftstopp. 

5.Starta momentmotorn. 

För nytt spill ska samlas upp och 

undvika driftstopp. 

6.Förflytta spillrulle manuellt till 

kvarnanläggningen. Behöver återvinnas. 

7.Fördela ut spillrullen. 

För att kvarnen inte ska 

överbelastas. 

8.Lägg i spill lite åt gången. 

För att kvarnen inte ska 

överbelastas. 

Figur 13: Arbetsmomenten för svart/färgad plast. 
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5.2.4 Mätningar 

Tabellerna visar tidsmätningar för arbetsmomenten för hantering av 

spillmaterialet samt tiden det tar att momentmotorn blir full. 

 

Mätning: Förpackning 1 

Mätning 

1 

Mätning 

2 

Mätning 

3 

Mätning 

4 

Tid att klippa av (s) 2,35 6,21 3,14  

Tid att sätta in i momentmotorn 

(s) 2,61 10,77 3,54  

Flytta spillet (s) 14,37 16,23 15,23  

Placera spillmaterial i kvarn (s) 8,1 14,59 6,02  

Total tid: 27,43 47,8 27,93  

     

Tid till momentmotorn är full 

(s) 417,71 914,58 884,46 711,35 

Tabell 1: Förpackning 1.  

 

Mätning: Förpackning 2 

Mätning 

1 Mätning 2 

Mätning 

3 

Mätning 

4 

Tid att klippa av (s) 6,16           6,35 7,15 12,55 

Tid att sätta in i momentmotorn 

(s) 8,23 5,93 8,05 6,72 

Flytta spillet (s) 13,35 9,42 9,43 12,57 

Placera spillmaterial i kvarn (s)     

Total tid: 27,74 21,7 24,63 31,84 

     

Tid till momentmotorn är full 

(s) 1620,82 1050,47 1517,32 1583,48 

Tabell 2: Förpackning 2. 

 

Mätning: Förpackning 3 

Mätning 

1 

Mätning 

2 

Mätning 

3 

Mätning 

4 
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Tid att klippa av (s) 8,89 14,96 7,66 5,82 

Tid att sätta in i momentmotorn 

(s) 10,86 9,72 6,83 7,77 

Flytta spillet (s)        13,15 11,89        12,79        11,96 

Placera spillmaterial i kvarn (s)     

Total tid: 32,9 36,57 27,28        25,55 

     

Tid till momentmotorn är full 

(s) 1205,12 1659,38 1695,83 1280,11 

Tabell 3: Förpackning 3.  

Totalt tid för hanteringen av spillmaterialet i dagsläget är ungefär 30 

sekunder per byte, sammanlagt. Vissa värden kunde inte mätas då 

operatörerna inte hann med att fästa spillet i kvarnen eller fördela ut 

spillet på transportsystemet. Den totala tiden för en spillrulle att bli full 

på momentmotorn kan uppskattas mellan 10-30 minuter. Detta beror 

framförallt på maskinhastigheten, tjocklek på plastfilmen och hur 

förpackningarna är utformade. 

5.3 Miljöpåverkan  

Den elkonsumtion som det nuvarande systemet har kommer från 

kvarnarna samt transportbandet till kvarnen Rapid granulator 500. INP 

Förpackningar AB har en elkostnad på 1 SEK/kWh. Elkonsumtionen för 

kvarnen Rapid granulator är 37kW för motorn och 2,2 kW för 

fläkten.  Transportbandet konsumerar 0,37 kW el. För kvarnen Amis är 

elkonsumtionen okänd. I det nuvarande systemet är motorn till kvarnen 

Rapid granulator 500 och transportbandet igång kontinuerligt under 

produktionstimmarna. När inget spill mals ned i kvarnen konsumeras ca 

60-70 % av motorns elförbrukning. Nedan presenteras den ungefärliga 

elförbrukningen under tomgång och maskinanvändning. 

Totala elförbrukningen vid tomgång = (0,7 × 37) + 0,37 = 26,27𝑘𝑊 

Totala elförbrukningen vid drift = 37 + 2,2 + 0,37 = 39,57𝑘𝑊 

5.4 Utmaning 

Företaget har till följd av förorsakade driftstopp och ett flertal faktorer 

insett att deras nuvarande system för hantering av spillmaterial inte är 
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hållbart. Operatörerna i produktionen saknar en standardiserad rutin för 

att hantera spillmaterialet och därav glöms det delvis eller helt av vilket 

kan få en rad olika konsekvenser. Det mest akuta problemet idag är att 

om momentmotorn som samlar upp spillmaterialet blir full så slutar den 

att dra, vilket leder till att material går tillbaka in i maskinen. Detta 

orsakar ett längre driftstopp som kan uppskattas till ungefär 3-4 timmar. 

Detta problem kan också förekomma om plastfilmen inte sätts tillbaka 

på momentmotorn efter borttagning av spillrullen. 

Utöver detta är flera av momenten som krävs för att hantera 

spillmaterialet negativa ur ett ergonomiskt perspektiv och eventuellt till 

och med farliga. För hanteringen av spillmaterialet vid momentmotorn 

idag måste operatören själv avgöra när spillrullen ska bytas. Detta kan 

leda till tunga lyft från momentmotorn eftersom vikten inte går att 

uppskatta genom att bara titta på spillrullen. Ergonomin är inte heller 

optimal för förflyttningen av spillmaterialet eftersom operatören måste 

gå bort med spillrullen manuellt. Hanteringen vid kvarnen Rapid 

granulator 500 är inte säker på grund av att operatören kastar spillremsan 

i kvarnen vilket kan resultera till att operatören fastnar i kvarnens skär. 

En annan utmaning för det nuvarande systemet är flödeseffektiviteten. 

Vid kritiska körningar där produceringen går fort kan det bli svårt för 

operatörerna att hinna med både packningen av produkterna samtidigt 

som bytet av spillet ska utföras. Detta gör att spillet får lagras i ett 

mellanlager för att tiden inte räcker till för hanteringen vid kvarnen. Men 

även detta är ett problem då operatörerna ibland inte hinner gå bort till 

mellanlagret utan placerar spillet bredvid tillverkningsmaskinen. 

Företaget har därav som önskemål att deras system för materialhantering 

undersöks för att hitta förbättringsområden. Ägaren till företaget har 

även öppnat för investeringar i mer automatiska system om detta kan 

motiveras. 
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6. Undersökning 

För att hitta den lämpligaste lösningen på marknaden kommer en 

undersökning av kundens behov samt vilka lösningsalternativ som finns på 

marknaden vara nödvändig. Genom ett besök på Rapid Granulator AB samt 

fallföretaget har flera lösningsförslag presenteras. Nedan presenteras en 

kravspecifikation för transportlösningen och de lösningar som övervägts 

under studien. Slutligen presenterar författarna vilka tre lösningsalternativ 

som kommer studeras närmare i följande kapitel. 

6.1 Kravspecifikation 

Av Kanomodellen framgår det att en kunds behov kan delas in i tre olika 

kategorier: uttalade behov, underförstådda behov samt omedvetna 

behov. Under denna studie har dessa behov identifieras med hjälp av 

intervju och observationer. Utifrån dessa kravsspecifikationer kan tre 

lösningar väljas ut för vidare undersökning. 

 

Kravspecifikation 

Uttalade behov 

Ska vara enkelt att hantera spillmaterialet vid uppstart när 

förpackningar hänger med i spillfilmen. 

Lösningen får inte begränsa framkomligheten för truckar. 

Lösningen får inte tvinga operatörerna i produktionen till att behöva 

bära hörselskydd. 

Nolltolerans för driftstopp. 

Svart/färgad plast kan inte blandas med transparent plast vid försäljning 

av spillmaterial. 

Ska vara möjligt att hantera spillmaterialet manuellt. 

Förbättrad ergonomi för operatörer. 

Enkel hantering av spillmaterial. 

Personal ska inte behöva bevaka spillmaterialet på momentmotorn. 

Minska kostnad för att personal behöver hantera icke värdeskapande 

processer. 

Minska hanteringen av spillmaterial. 
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Underförstådda behov 

Säkerheten för operatörerna och andra personer som vistas i 

produktionen får inte äventyras. 

Lösningen ska vara mer effektiv eller på andra sätt överträffa det 

nuvarande systemet. 

Lösningen måste uppfylla de krav och regler som sätts från 

myndigheter och liknande. 

Lösningen får inte sänka produktionstakten. 

Omedvetna behov 

Bevara nuvarande flexibilitet i produktionen. 

Låg investeringskostnad. 

Standardisera hanteringen av spillmaterial. 

Minskad elkostnad. 

Figur 14: Kravspecifikation för transportsystem 

6.2 Manuella system 

För de manuella lösningarna har två varianter tagits fram som alternativ. 

De manuella systemen baseras till stor del på hur verkligheten ser ut på 

fallföretaget med deras behov och problem. 

Nuvarande system med förbättringar, standardiseringar samt mindre 

investeringar. 

Utgå från nuvarande system och göra några förbättringar, 

standardiseringar samt mindre investeringar för rutinarbetet kring 

hantering av spillmaterial. Genom att bland annat investera i en nivåvakt 

som larmar när momentmotorn är full behöver inte operatören bevaka 

processen. Vidare kan en rullcontainer kunna utnyttjas för att underlätta 

förflyttningen av spillmaterial för operatören. 

Nuvarande system med förbättringar, standardiseringar samt större 

investeringar. 

Utgå från nuvarande system med förbättringar, standardiseringar samt 

större investeringar för rutinarbetet kring hantering av spillmaterial. 

Större investeringar skulle exempelvis kunna innebära en ny kvarn, eller 
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en förflyttning av kvarnanläggningen till en mer lämplig plats genom 

utbyggnad av fabriken. 

6.3 Semi-automatiska system 

System där delar av processen för att hantera spillmaterialet 

automatiseras är en alternativ lösning. Nedan beskrivs semiautomatiska 

system som undersöktes i denna studie. 

6.3.1 Transportband 

Genom att förlänga det befintliga transportbandet vid kvarnen till slutet 

av produktionslinan skulle operatören endast behöva hantera 

spillmaterialet på momentmotorn för att sedan placera dessa på 

transportbandet. Det skulle frigöra nästan all den tid operatören 

förbrukar för hantering av spillmaterial idag. Dock skulle problemet med 

att operatören måste fästa spillmaterialet i den roterande momentmotorn 

kvarstå. Ett annat stort problem är att detta transportband inte får 

begränsa truckars framkomlighet vilket medför att lösningen måste ledas 

under golvet eller över 3,5 meters höjd på kritiska områden där truckarna 

kör. 

6.3.2 Automatisk truck 

På stora företag har ett lösningsalternativ uppkommit genom att använda 

sig av självgående truckar som kommer och hämtar spillmaterialet. 

Operatören kommer behöva lägga samma tid som med 

transportbandslösningen. För denna lösningen behöver ingen mekanisk 

bana byggas upp vilket gör att framkomligheten påverkas mindre i 

produktionen. 

6.3.3 Tunnelsystem under golvet 

Som tidigare nämnts i detta kapitel skulle en rad olika tunnelsystem 

kunna installeras för att inte påverka framkomligheten negativt i 

fabriken. Gemensamt för dessa är att de kommer med en hög 

installationskostnad och vid varje expansion av nya produktionslinor 

måste denna lösning beaktas. De erbjuder dock en snabb väg till 

kvarnanläggningen utan att begränsa framkomligheten. 
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6.4 Helautomatiska system 

Genom att fullständigt automatisera processen för hantering av 

spillmaterial kan operatörerna fokusera på produceringen av 

plastförpackningarna. Bortsett från att ansluta filmen till 

transportsystemet när material till produktionslinan byts, kommer 

systemet fungera helt automatiskt. Nedan beskrivs de helautomatiska 

system som undersöktes i studien. 

6.4.1 Skruvsystem 

Genom att ha en skruv i ett rör som drar med sig spillmaterialet som 

kommer ut från en produktionslina kan materialet transporteras till 

kvarnanläggningen. Detta rör kan anpassas till produktionsanläggningen 

och skulle dessutom kunna dras både i golvet och i taket av 

anläggningen för att försäkra framkomligheten för truckar och liknande. 

En svårighet med denna lösningen är att få skruven att dra precis i 

samma takt som spillmaterialet kommer ut ur produktionslinan. 

6.4.2 Blåssystem 

En alternativ lösning för hantering av spillmaterial är att med hjälp av en 

fläkt blåsa spillet i ett rör. Denna lösningen kommer dock innebära ett 

antal negativa konsekvenser. En konsekvens är att lösningen kommer 

leda till att dyr luft som är uppvärmd eller ren blåses ut från 

verksamheten. Vidare kommer denna lösningen innebära att ett 

undertryck skapas inne i produktionshallen vilket kan få flera olika 

konsekvenser. Slutligen kommer mycket energi gå åt då detta rör 

behöver svänga på ett flertal ställen för att försäkra framkomligheten i 

produktionen. 

6.4.3 Vakuumsugsystem 

Som ett alternativ till att blåsa ut spillmaterialet skulle det kunna sugas 

ut. En stor fördel med detta är att ett undertryck i produktionshallen inte 

behöver skapas. De flesta system som använder luft för att transportera 

spillmaterial använder just denna lösningen. 

6.4.4 Dragande inmatare 

En annan lösning för hantering av spillmaterial är att dra materialet som 

kommer ut från produktionslinan genom en bana på minst 3,5 meters 
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höjd. Denna banan spillmaterialet leds sedan till en inmatare som 

monteras upp ovanpå kvarnen. Inmataren drar materialet i samma takt 

som produktionslinan. Eventuellt skulle en arm kunna monteras precis 

vid linans slut för att säkerställa att spillmaterialet alltid är sträckt. 

Problemet med denna transportlösning är att operatören måste dra 

materialet genom denna banan till inmataren när ett nytt arbete påbörjas. 

Detta gör att denna lösningen i praktiken omvandlar flexibilitet till 

effektivitet. 

6.4.5 Integrerat system 

Ett integrerat system är en lösning där en kvarn köps in till varje lina. 

Istället för att ha en separat kvarnanläggning, placeras en kvarn efter 

slutet på varje lina. Därefter blåser denna kvarnen den sönderrivna 

plasten genom ett rör till återvinningspåsar. Det finns en rad fördelar och 

nackdelar med detta system. Som fördel är effektiviteten kanske den 

mest framstående faktorn, eftersom denna lösningen i praktiken 

eliminerar all transportering av spillmaterial. Som nackdelar är ljudnivån 

och kostnaden stora faktorer, då det krävs en kvarn till varje maskin och 

operatören ska stå och arbeta precis intill denna kvarn. 

6.5 Val av lösningar 

Genom kravsspecifikationerna har samtliga system ovan undersökts 

efter hur väl de uppfyller kraven. För de manuella systemen valdes 

nuvarande system med förbättringar, standardiseringar samt mindre 

investeringar för vidare undersökning. Under nulägesanalysen utfördes 

tidsmätningar för att undersöka om ett taktat flöde kunde identifieras för 

spillmaterialet att bli full på momentmotorn. Tidsmätningarna 

resulterade i att tiden för spillrullen att bli full på momentmotorn kan 

varierar mellan 10-30 minuter. Detta gör att ett standardiserat arbetssätt 

för när spillrullen ska bytas ut blir svårt att implementera i praktiken. Ett 

krav i kravspecifikationen var att operatören inte skulle behöva bevaka 

spillmaterialet på momentmotorn, vilket det nuvarande systemet inte 

uppfyller. Därför kan mindre investeringar som nivåvakt eliminera 

problemet med att operatören måste bevaka momentmotorn, därav  är 

detta ett alternativ som borde undersökas vidare. 

För de semiautomatiserade systemen valdes inga system för vidare 

undersökning. De automatiserade lösningarna (automatiserad truck, 

transportband och tunnelsystem) är effektiva lösningar för hantering av 

spillmaterial. Eftersom kravspecifikationerna inte ställer höga krav på 

förflyttningen bortsett truckarnas framkomlighet medför det att 
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lösningarna inte är relevanta för denna situationen, dock kan lösnngarna 

vara ett alternativ för vidareutveckling i det manuella systemen. 

För de helautomatiska systemen valdes vakuumsugsystem och integrerat 

system. Vakuumsugen och det integrerade systemet har valts på grund 

av flödeseffektiviteten samt att de inte tar upp mycket plats i 

produktionen. Processen för hanteringen av spillmaterial kan även 

utföras manuellt med dessa lösningar implementerade, vilket var ett krav 

från fallföretaget. Att blåsa ut spillmaterialet var också effektivt, men på 

grund av undertrycket som uppstår i lokalerna och den ökade kostnaden 

i elkonsumtion valdes lösningen bort. Skruvsystemet valdes bort på 

grund av osäkerheten i flödeseffektiviteten vilket var ett underförstått 

behov i kravspecifikationen. Den dragande inmataren valdes bort på 

grund av att spillfilmen måste dras om vid varje färgbyte eller byte av 

plastfilm vilket skulle leda till ökad ställtid i produktionen vilket minskar 

flexibiliteten. 
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7. Undersökning av valda lösningsförslag 

Nedan beskrivs de tre lösningsförslag för hantering av spillmaterial som 

valts att utföra vidare undersökning kring. Faktorer som 

arbetsmiljöpåverkan, miljöpåverkan, funktion, flödeseffektivitet och 

investeringskostnad beskrivs samt hur dessa påverkar transportsystemen. De 

tre lösningsförslagen som har valts att genomföra en vidare undersökning av 

är: vakuumsugsystem, integrerat system och manuellt system. Dessa 

lösningsförslag baseras på intervjuer, observationer och dokumentationer. 

Se bilaga 3 och 4 för svaren från intervjuerna för vakuumsugsystem och 

integrerat system. 

7.1 Manuellt system 

För det manuella systemet har nuläget undersökts och utvärderats, se 

kapitel (5.2) för nulägesbeskrivning av arbetsmomentet manuellt. Det 

nuvarande systemet för hantering av spillmaterial har visat sig kunna 

förbättras på flera områden. Detta kan utföras med hjälp av förbättringar, 

standardiseringar och mindre investeringar där företaget Rapid 

granulator AB gav förslag på olika verktyg för hanteringen av 

spillmaterial. 

7.1.1 Funktion 

Investeringarna som kan utföras för att förbättra det nuvarande systemet 

är att implementera en nivåvakt, rullcontainer, PLC-system 

(Programmable Logic Controller) och en fotocell. En nivåvakt är ett 

instrument som signalerar för överskriden nivå [33]. Det finns flera olika 

varianter av nivåvakter som kan detektera nivåer på olika sätt. PLC-

system är ett styrsystem som reglerar processer i industrin samt lagrar 

instruktioner för styrning. Systemet finns i flera varianter [34]. En 

fotocell används för att identifiera föremål som passerar [35]. 

Till momentmotorn i tillverkningsmaskinen kan en nivåvakt 

implementeras som larmar när spillmaterialet berör den. Denna nivåvakt 

kan också kopplas till styrningen i tillverkningsmaskinen som i sin tur 

stoppar maskinen om nivåvakten är i kontakt med spillmaterialet. På så 

sätt elimineras risken för driftstopp i 3-4 timmar pga. glömd 

spillmaterial på momentmotorn. 

En annan investering som kan utföras är en rullcontainer för 

förflyttningen av spillmaterialet. Rullcontainern placeras bredvid 

tillverkningsmaskinen där operatören kan placera spillmaterialet. 
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Operatören kommer då inte behöva förflytta spillet varje gång och har 

mer tid att hantera produceringen av plastförpackningarna. 

I kvarnanläggningen kan investeringar som nivåvakt, PLC-system och 

fotoceller utföras för kvarnen Rapid granulator 500 och transportbandet. 

Nivåvakten kan användas för att inte riskera att kvarnen Rapid 

granulator 500 överbelastas med spillmaterial. Denna nivåvakt är 

kopplad till transportbandet som stannar om nivåvakten larmar. PLC-

systemet kan användas som ett styrsystem för både kvarnen och 

transportbandet. Systemet kan utnyttjas för att starta kvarnen samt 

transportbandet när spillmaterial ska malas ned istället för att kvarnen 

alltid är igång, vilket leder till en ökad strömförbrukning. Slutligen kan 

en fotocell placeras på transportbandet för att automatiskt stänga av 

kvarnen och bandet om inget material passerat under ett specifikt 

tidsintervall. 

Genom att implementera en nivåvakt behöver inte längre operatören 

rutinmässigt bevaka om momentmotorn är full, utan kan vänta på 

signalen. Rutinen att gå till kvarnanläggning med spillmaterialet efter 

varje byte kommer att behöva utföras färre gånger och med hjälp av en 

rullcontainer som blir det nya mellanlagret för spillmaterialet. 

Rutinerna kring kvarnanläggningen kan förbättras genom att placera hela 

rullar på ca 15 kg på transportbandet. Rullarna placeras med ett 

intervallet på 1,5-2 meters avstånd från varandra. Detta ska utföras på 

grund av att kvarnen Rapid granulator 500 är utformad för att mala ned 

hela rullar. Om bara lite material mals ned kontinuerligt slits skären och 

kan leda till ökade underhållskostnader. Att fördela spillet tar också 

mycket längre tid och får som följd att operatörerna inte hinner med att 

mala ned spillmaterialet kontinuerligt. Det är viktigt att hålla ett visst 

avstånd mellan spillrullarna för att inte kvarnen ska överbelastas med en 

för stor volym spillmaterial samtidigt. Nivåvakten i kvarnen minimerar 

denna risk då den stoppar bandet om kvarnen inte klarar att ta emot mer 

material för tillfället. 

7.1.1.1 Arbetsmoment 

Arbetsmomentet för detta manuella system med investeringskostnader 

och förändringar i rutiner kan beskrivas genom två faser som innehåller 

sex steg respektive sju steg, se figur 15. Genom nedbrytning av arbetet 

har ett nytt koncept för hur arbetsmomenten hade kunnat utföras 

genomförts. 

Efter att nivåvakten signalerat att spillmaterialet måste bytas kan första 

fasen inledas. Det första steget i fas ett är att stänga av momentmotorns 
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rotering för att den inte ska rotera under bytet. Därefter kommer steg två 

där spillfilmen klipps av. I steg tre tar operatören bort spillrullen från 

momentmotorn. I det fjärde steget placeras plastfilmen tillbaka i 

momentmotorn. För steg fem ska momentmotorn startas för att nytt spill 

ska samlas upp igen. Det sjätte steget innefattar att placera spillrullen i 

en rullcontainer som står bredvid tillverkningsmaskinen. 

I den andra fasen utförs sju steg som inträffar när rullcontainern är full 

eller färgbyte ska utföras på tillverkningsmaskinen. I första steget 

förflyttar operatören spillmaterialet med rullcontainern till markerad 

plats vid kvarnanläggningen. Detta ska genomföras för att rullcontainern 

inte ska begränsa truckarnas framkomlighet. I steg två startar operatören 

kvarnen samt transportbandet genom PLC-systemet. I det tredje steget 

placerar operatören spillrullen på markeringen som finns på 

transportbandet. Dessa markeringar på transportbandet ska ha ett 

mellanrum på cirka 1,5-2 meter. Markeringarna gör att operatören 

enklare kan se hur långt det är mellan spillrullarna så att inte kvarnen 

överbelastas. Efter placeringen på transportbandet transporteras spillet 

vidare till kvarnen. I nästa steg ska operatören vänta att placera 

spillrullen tills nästa markering på bandet dyker upp. Under nästa steg 

placeras spillrullen på transportbandet. Steg sex innebär att steg tre till 

fem upprepas tills rullcontainern är tom. I det sista steget ska 

rullcontainern flyttas tillbaka till markerad plats vid 

tillverkningsmaskinen. En markering här är också viktig för att inte 

rullcontainern ska stå i vägen för eventuella truckar och annan personal. 

 

Arbetsmoment manuellt system, 

transparent plast A-PET, alternativt 

svart/färgad plast A-PET Varför 

Första fasen (Vid tillverkningsmaskin) 

Första fasen (Vid 

tillverkningsmaskin) 

1. Stäng av momentmotor Hindra skador vid byte 

2. Klipp spillfilmen 

För att kunna ta bort spillrullen 

från momentmotorn 

3. Ta bort spillmaterialet från 

momentmotorn För den är full 

4. Fäst tillbaka spillfilmen i 

momentmotorn 

För nytt spill ska samlas upp och 

undvika driftstopp 

5. Starta momentmotorn 

För nytt spill ska samlas upp och 

undvika driftstopp 
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6. Placera spillmaterial i rullcontainern 

Slipper gå till kvarnen efter varje 

byte 

Andra fasen (När rullcontainern behöver 

tömmas, eller ny färg i producering) 

Andra fasen (När rullcontainern 

behöver tömmas, eller ny färg i 

producering) 

1. Förflytta rullcontainer till markerad 

plats vid kvarnanläggningen 

För att undvika att stå i vägen för 

truckarna 

2. Starta transportband och kvarn För att kunna hantera spillet 

3. Placera spillrulle på markeringen på 

transportbandet 

För att enklare veta avståndet 

mellan rullarna 

4. Vänta till nästa markering 

För att undvika överbelastning 

med för mycket spill åt gången 

5. Placera spillrulle på markeringen på 

transportbandet 

För att enklare veta avståndet 

mellan rullarna 

6. Upprepa tills rullcontainer är slut Effektivt arbete 

7. Förflytta rullcontainer till markerad 

plats vid tillverkningsmaskin 

För att rullcontainern inte ska stå i 

vägen 

Figur 15: Arbetsmoment för manuellt system, transparent och svart/färgad 

plast.  

En alternativ lösning för svart/färgad plast för fallföretaget är att 

använda sig av kvarnen Haas. Detta är dock inte en lösning som 

rekommenderas då tiden operatörerna spendera på att mata in plast i 

denna kvarn kommer vara större än den tid det tar att rengöra kvarnen 

Rapid granulator 500. I den lösningen som presenteras i figur 15 

hanteras både transparent plast och svart/färgad plast i kvarnen Rapid 

granulator 500. För denna lösning måste kvarnen städas efter varje byte 

till ljusare plast. Städningen för Rapid granulator 500 tar mellan 5-10 

minuter. 

7.1.2 Flödeseffektivitet 

Det manuella systemet kan minska driftstoppen som skett till följd av att 

spillmaterialet glömts bort när momentmotorn blivit full. Problemet med 

att haka fast plastfilmen på momentmotorn kvarstår dock. Systemet stör 

inte produceringen och risken att inte hinna med packningen vid 

tidskrävande körningar minskar eftersom ett mellanlager placeras vid 

tillverkningsmaskinen och inte vid kvarnanläggningen. Operatören kan 

då fokusera på packningen och vid signalen för byte av spillmaterialet 

kan operatör enkelt placera materialet i rullcontainen. 

Produktionshastigheten kommer inte att begränsas av detta manuella 
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system på grund av att det nuvarande mindre effektiva systemet som 

används idag inte begränsar produktionshastigheten. 

7.1.3 Arbetsmiljö 

Med ett manuellt system kan flera förbättringar för arbetsmiljön 

genomföras. Genom att en nivåvakt implementeras kan spillrullens 

storlek och vikt anpassas efter hur mycket operatören klarar att lyfta utan 

att skada sig, vilket ger en positiv påverkan på ergonomin. För 

förflyttningen av spillmaterialet är en rullcontainer ett ergonomiskt val. 

Detta eftersom operatören slipper bära materialet till kvarnanläggningen 

flera gånger dagligen och kan istället enkelt förflytta det vid behov. 

Bullernivån i produktionen påverkas inte vid ett manuellt system 

eftersom kvarnanläggningen är placerad i en annan del av produktionen. 

7.1.4 Miljöpåverkan 

Energikonsumtionen för det manuella systemet påverkas av kvarnens 

motor och fläkt samt transportbandet framför kvarnen. Värdena kring 

elkonsumtionen för kvarnen Rapid granulator 500 är 37 kW för motorn 

och 2,2 kW för fläkten. Elkonsumtionen för transportbandet är 0,37 kW. 

Genom att investera i ett PLC-system kan elkonsumtionen minska till 

enbart när kvarnen används. För en maskin framställs cirka sex 

spillrullar per timma vilket kan uppskattas till tiden 10-15 minuter att 

mala ned i kvarnen. För denna tiden är tidsrelän inräknad som stänger av 

maskinen när inget passerat under en viss tid. För det manuella systemet 

skulle den uppskattade elkonsumtionen (vid 15 minuters drift per timma) 

bli: 

Motor elkonsumtion per timma = 37 × (
15

60
) = 9,25𝑘𝑊ℎ 

Fläkt elkonsumtion per timma = 2,2 × (
15

60
) = 0,55𝑘𝑊ℎ 

Transportband elkonsumtion per timma = 0,37 × (
15

60
) = 0,0925𝑘𝑊ℎ 

Total elkonsumtion per timma = 9,8925𝑘𝑊ℎ 

Observera att dessa värden är baserade på elkonsumtionen för kvarn 

Rapid granulator 500 och kan bli större vid beräkning av kvarnen Amis. 
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7.1.5 Investeringskostnad 

För en tydligare bild av kostnaderna för det manuella systemet se bilaga 

5. Uppskattningar av investeringskostnader för detta manuella system 

har en nivåvakt investeringskostnaden cirka 7500 SEK, rullcontainer 

cirka 3000 SEK, fotocellen för transportbandet med tidrelä cirka 9000 

SEK och för PLC-systemet cirka 5000 SEK. Detta ger en total 

investeringskostnad på ca 32 000 SEK. 

För transportsystemets livscykelkostnader kan vissa faktorer uppskattas 

som underhållskostnader och driftkostnader. För underhåll finns 

kostnader som avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. Rapid 

granulator AB har servicetjänster för förutbestämt underhåll där en 

operatör undersöker och underhåller kvarnen fyra gånger per år. 

Kostnaden för denna tjänst uppskattas till cirka 6000 SEK per gång 

vilket ger en totalkostnad på 22 400 SEK per år. För driftkostnaderna 

kan elkostnaderna för transportsystemet räknas in där kvarnens motor 

och fläkt samt transportbandet förbrukar el. INP Förpackningar har en 

kostnad på 1 SEK/kWh vilket ger elkostnaden för motorn på 9,25 

SEK/h, fläkten på 0,55 SEK/h och transportbandet på 0,0925 SEK/h. 

Även kostnader för personalen som ska utföra arbetet kan räknas in där 

både förflyttningen av spillmaterialet och hantering av 

återvinningspåsarna. Övriga kostnader för transportsystemet är 

implementeringen av de olika investeringarna där exempelvis 

installationen för PLC-systemet kan öka kostnaden. Även träning kring 

de nya rutinerna för arbetet har en kostnad då all personal ska ha en 

tydlig instruktion hur arbetet ska utföras vid kvarnen samt hur 

rullcontainers ska placeras. 

7.2 Vakuumsugsystem 

Lundberg Tech är ett företag som säljer bland annat vakuumsugsystem 

för hantering av spillmaterial i industrin. Ett vakuumsugsystem är en 

effektiv metod för hantering av spillmaterial, där spillet sugs in efter att 

det lämnat tillverkningsmakinen för att sedan skäras sönder. Därefter 

transporterar systemet spillet vidare till en säck, bigbag eller container. 

7.2.1 Funktion 

Transportsystemet för vakuumsugsystemet kan beskrivas med fem delar 

[36]. Första delen innefattar att fånga spillmaterialet. Systemet placeras 

nära processen för spillhanteringen, vilket medför snabbare 

produktionshastighet, färre driftstopp och avlägsnar damm från 
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produktionen. Den andra delen i transportsystemet är att transportera 

spillet genom ett rör med lufttryck. Systemet kan kan täcka flera 

maskiner samtidigt och det är ingen gräns för hur lång distansen får vara 

från maskinen till återvinningsanläggningen. Tredje delen är att skära 

spillet till mindre bitar för enklare transportering av spillmaterialet vid 

längre sträckor. Skärtekniken kallas för Lundberg Tech granulator. En 

annan del i processsen för hantering av spillmaterial är att samla in 

spillet i en säck, bigbag eller container. Denna del kan placeras både 

inomhus och utomhus i verksamheten. 

Funktionen gör att volymen av spillmaterialet reduceras genom att skära 

och pressa samman spillet vilket ger kostnadsbesparingar för företaget 

att transportera mer spill till leverantör. 

 

 

Figur 16: Exempel på vakuumsugsystem för hantering av spillmaterial 

[36].  

7.2.2 Flödeseffektivitet 

Enligt Lundberg Tech kan tillverkningshastigheten inte begränsas för 

tillverkningsmaskinen eftersom spillet dras kontinuerligt. Även 

driftstoppen minskar då vakuumsugen kontinuerligt drar spillet och 

medför att risken för driftstopp pga. glömd spillrulle upphör. Systemet 
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kan placeras både på golvet och i taket vilket gör att framkomligheten 

för truckarna inte begränsas. Beroende på vilken granulator som väljs 

kan kapaciteten uppskattas till tillverkningsmaskinens maximala 

kapacitet 25 m/minut vilket gör att transportlösningen aldrig begränsar 

produceringen av plastförpackningar. Vid byte av färg måste 

vakuumsugsystemet rengöras vilket Lundberg Tech uppskattar tar 15-20 

minuter. Vid uppstart kan Lundberg Techs vakuumsugsystem hantera 

maximalt 5 m hel plastfilm med medföljande förpackningar. 

7.2.3 Arbetsmiljö 

Den maximala A-vägda ljudtrycksnivån för vakuumsugsystemet är 

enligt Lundberg Tech 75 dB (A). Därav ligger ljudnivån under kravet för 

hörselskydd. Operatörerna behöver inte hantera spillmaterialet samt 

utföra tunga lyft för att transportera spillet från tillverkningsmaskin till 

kvarnanläggning. Detta ger en positiv påverkan på ergonomin då 

hanteringen av spillet efter tillverkningsmaskin upphör. 

7.2.4 Miljöpåverkan 

Lundberg Techs vakuumsugsystem kräver energikonsumtionen 17 kW 

för att systemet ska fungera. 

7.2.5  Investering 

För en tydligare bild av kostnaderna för vakuumsugsystemet se bilaga 6. 

Vakuumsugsystemets anskaffningspris uppskattas till cirka 1 000 000 

SEK av författarna. Detta pris kan komma att variera beroende på vilka 

modifikationer som väljs för systemet. Systemets planerade underhåll 

samt driftkostnader kan också uppskattas. Under det planerade 

underhållet finns en kostnad då granulatorn måste slipas en gång om 

året, denna kostnaden uppskattas till cirka 12 000 SEK. Driftkostnaden 

för systemet kan beräknas med elkonsumtionen där INP Förpackningar 

har en elkostnad på 1 SEK/kWh. Detta ger en driftkostnad på 17 SEK/h 

för vakuumsugsystemet. Avhjälpande underhåll kan innebära ytterligare 

kostnader men de uppskattas inte i denna studie. För de övriga 

kostnaderna som implementering och utbildning uppkommer också extra 

kostnader som inte uppskattas i denna studie. 
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7.3 Integrerat system 

Ett integrerat system är en kvarn som placeras vid tillverkningsmaskin 

där spillet som blir över av plastfilmen ansluts direkt till kvarnen. Detta 

system maler ned spillmaterialet för att sedan transportera det till en 

återvinningspåse genom att blåsa den nermalda plasten genom ett rör. 

Det integrerade systemet som valts för denna undersökning är maskinen 

“Rapid LBB (Low Built Base) granulator” från företaget Rapid 

granulator AB. 

7.3.1 Funktion 

Rapid LBB granulator är ett integrerat system som pga. sin låga höjd kan 

placeras under tillverkningsmaskinen [37]. Maskinen är bara 600 mm 

hög och kan variera mellan bredderna 900, 1200 och 1500 mm. Det 

finns ett flertal modifieringar att lägga till för detta system som dels 

påverkar hur spillet ska matas in men också hur hanteringen efter ska 

utföras. Gällande inmatningen på Rapid LBB erbjuds flera alternativ. En 

variant för Rapid LBB är en automatisk momentarm. Med hjälp av en 

denna kan inmatningsenheten synkroniserar med maskinhastigheten på 

grund av att momentarmen sträcker plastfilmen (se figur 17). Ett annat 

alternativ är att installera en inmatningsenhet där spillmaterialet faller 

ner i kvarnen. 

 
Figur 17: Bild på Rapid LBB 300-series [37]. 
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7.3.2 Flödeseffektivitet 

Fördelen med systemet är att truckarnas framkomlighet inte begränsas 

eller är i vägen för packningen eftersom Rapid LBB placeras under 

tillverkningsmaskinen. Funktionen i sig är effektiv och har ett smidigt 

flöde där operatörerna inte behöver hantera spillet [37]. Rapid LBB har 

en kapacitet upp till 800kg/h. Detta gör att produktionshastigheten inte 

begränsas av Rapid LBB utan kan också ökas med tanke på att 

spillmaterialet uppskattas till 80-100 kg/h. Vad det gäller färgbyte på 

plasten i tillverkningsmaskinen påverkar detta det integrerade systemet 

eftersom systemet måste rengöras för att inte blanda svart/färgad och 

transparant plast. En lösning på detta problem är att planera körningarna 

från ljusare till mörkare plast. På så sätt behöver ingen rengöring utföras 

förens det är dags att producera produkter som består av ljusare plaster 

igen. 

7.3.3 Arbetsmiljö 

För bullernivån uppskattas det integrerade systemet till en maximal A-

vägd ljudtrycksnivå på 80-85 dB (A) under en arbetsdag enligt intervjun. 

För ett integrerat system som sköts automatiskt behöver inte personalen 

utsättas för tunga lyft. De behöver heller inte förflytta spillet från 

tillverkningsmaskin till kvarnanläggning och därav har lösningen ingen 

negativ påverkan på ergonomin. 

7.3.4 Miljöpåverkan  

Det integrerade systemet har en låg energikonsumtion. Systemet har en 

kapacitet upp emot 800 kg/timma och energikonsumtionen för motorn 

uppskattas då till 11 kW och fläkten till 2,2 kW. Enligt rapid granulator 

är den utnyttjande kapacitetet för systemets motor 85 % vid normal 

producering vilket gör att energikonsumtionen för motorn minskas till: 

0,85 × 11𝑘𝑊ℎ = 9,35𝑘𝑊ℎ 

Total elkonsumtion per timma = 9,35 + 2,2 = 11,55𝑘𝑊ℎ 

7.3.5 Investeringkostnad 

För en tydligare bild av kostnaderna för det integrerade systemet se 

bilaga 7. Dessa kostnader för systemet har företaget Rapid Granulator 

AB själva uppskattat men är inte ett fastställt pris då detta kan variera 

beroende på olika tillval. Den totala investeringskostnaden för ett 
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integrerat system med maskin, transportör och återvinningspåse kan 

uppskattas till omkring 550 000 SEK. Det som ska beaktas för denna 

kostnad är vart påsarna kommer att placeras och hur långt rör som 

kommer krävas för placeringen. Även för detta system kan 

underhållskostnader och driftkostnader till viss del uppskattas. För 

underhållskostnaden kan en liknande service som på det manuella 

systemet att användas vilket då också uppskattas till omkring 22 400 

SEK/år. Angående det avhjälpande underhållet kan ingen exakt kostnad 

att uppskattas då det inte finns några mätningar för detta idag att utgå 

ifrån från INP Förpackningar AB. Det bör ändå uppmärksammas att 

kostnader kan förekomma inom avhjälpande underhåll. För 

driftkostnaderna i det integrerade systemet konsumeras el från motorn 

och fläkten i kvarnen. Dessa kostnader uppgår till 9,35 SEK/h för 

motorn och 2,2 SEK/h för fläkten. Även driftkostnader för personal finns 

att uppmärksamma eftersom återvinningspåsen ska bytas ut med jämna 

mellanrum och systemet ska rengöras efter varje färgbyte. Övriga 

kostnader för systemet är implementeringen i produktionen och hur 

placeringen ska vara för hela systemet. Även installationen för 

implementeringen kommer också att ge en extra kostnad. Utbildning 

kring hur systemet fungerar och hur det ska hanteras med exempelvis 

rengöring, uppstart, etc är faktorer som också borde beaktas. 
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8. Resultat & analys 

Detta avsnitt presenterar resultatet av de tre valda transportlösningar med 

hjälp av en QFD-matris samt ställs resultatet mot teorin. Syftet med analysen 

är att jämföra resultatet med teorin, där författarna beskriver om resultatet 

och teorin stämmer överens eller inte. 

8.1 Resultat 

De tre följande transportlösningarna har jämförts och utvärderats med 

hjälp av en QFD-matris [13], se kapitel 3.1.2: 

X. manuellt system 

Y. vakuumsugsystem 

Z. integrerat system 

Kravspecifikationerna översattes till kundönskemål och därefter 

genomfördes en viktning mellan ett till fem beroende på hur viktiga 

kundönskemålen ansågs vara för fallföretagets situation. Därefter 

utfördes en jämförelse mellan de tre transportlösningarna för hur väl de 

uppfyller kundens önskemål på en värdering mellan ett till fem, där ett är 

låg uppfyllelse och fem är hög uppfyllelse. Dessa värderingar har sedan 

beräknats med viktningen och därefter ges resultatet att det manuella 

systemet, vakuumsugsystemet och integrerade systemet har värdena: 

X. Manuellt system= 247 poäng 

Y. Vakuumsugsystem= 227 poäng 

Z. Integrerat system= 235 poäng 

Efter kundens önskemål togs produktspecifikationer fram där mätningar 

som spelat roll i undersökningen utvärderades. Genom att fastställa hur 

stark relationen var mellan kravspecifikationerna och kundönskemålen 

kunde en viktning utföras som gav en procentuell rakning för 

kravspecifikationens betydelse. Efter rakningen hade fastställts utfördes 

ännu en en jämförelse mellan ett till fem för kravspecifikationerna där 

transportlösningarna utvärderades för hur väl de uppfyllde målet. Detta 

beräknades sedan med den procentuella rakningen som gav resultatet att 

manuellt system, vakuumsugsystem och integrerat system har värdena: 

X. Manuellt system= 7,1 poäng 
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Y. Vakuumsugsystem= 6,2 poäng 

Z. Integrerat system= 6,8 poäng 

Utifrån kundens önskemål och krav har det manuella systemet högst 

poäng för båda värderingarna. Detta medför att resultatet för denna 

undersökning med hjälp av en jämförelse och utvärdering av 

transportlösningarna visar att ett manuellt system är att föredra för de 

givna kundönskemålen och kravspecifikationerna, se figur 18 nedan. 

 

Figur 18: Jämförelse av de tre lösningsförslagen baserad på QFD-matrisen, 

se kapitel 3.1.2 
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8.2 Analys 

Enligt [6] bör fyra frågor som ingår i en arbetsmetod för automatisering 

besvaras innan verksamheten bestämmer vilka processer som borde 

automatiseras för att undersöka om automatisering är lämpligt. För 

denna studie har inte denna varianten av arbetsmetod utförts för hela 

verksamheten utan för en process. Genom att utvärdera och jämföra 

manuellt system, vakuumsugsystem och integrerat system har ett resultat 

kring vilka automatiseringar som är nödvändiga för fallföretagets 

process angående hantering av spillmaterial tagits fram. 

Enligt [7] är kvalitetshuset ett hjälpverktyg som medför att enklare 

överföra de fastställda kraven till önskvärda funktioner för produkten. 

Kvalitetshuset för denna studie utnyttjas metoden för utvärdering och 

jämförelse mellan de tre transportlösningarna. Verktyget har också hjälpt 

att översätta kravspecifikationerna till kundönskemål vilket stämmer 

överens med teorin. 

Kravet för att bära hörselkåpor i en verksamhet är 85 dB för en 

arbetsdag på åtta timmar [26]. För det manuella systemet ligger 

bullernivån under kravet då kvarnanläggningen är placerade i en annan 

del av produktionen och därför behöver inte några åtgärder utföras för 

att minska nivån. Vakuumsugsystemet ligger också under 85 dB (A) 

medan det integrerade systemet ligger vid gränsen för bullernivån då 

denna har maximala nivån mellan 80–85 dB (A). 

Ergonomin för de olika systemen har olika påverkan. Genom nivåvakten 

kan lyften för spillmaterialet vara under 15 kg och förbättrar därför 

operatörernas hälsa. Även rullcontainer förbättrar ergonomin för 

förflyttningen av spillmaterialet från tillverkningsmaskin till 

kvarnanläggning. För de automatiska systemen försvinner alla lyft för 

hanteringen av spillmaterial. Resultatet i kvalitetshuset visar att det 

integrerade systemet och vakuumsugsystemet inte har någon påverkan 

på operatörernas hälsa för ergonomin och är därför bäst lämpade ur ett 

ergonomiskt perspektiv. Det manuella systemet var mindre lämpad ur ett 

ergonomiskt perspektiv när den jämförs med de automatiska systemen. 

Kraven säger att lyft över 25 kg inte får förekomma i en verksamhet men 

också att lyft vid 25 kg inte borde upprepas utan vara enstaka lyft [28]. 

Vid repeterande lyft rekommenderas att vikten inte överskrider 15 kg. 

Med detta förhåller sig de olika lösningarna till kraven och de 

automatiska systemen är mer lämpade ur ett ergonomiskt perspektiv. 

Energikonsumtionen för det manuella systemet är 9,8925 kWh vilket är 

en minskad konsumtion gentemot nuvarande system. 

Vakuumsugsystemet har en elkonsumtion på 17 kWh och det 
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integrerade systemet11,55 kWh. Resultatet för elkonsumtionen visar att 

det manuella systemet är att föredra då denna lösningen inte kommer att 

konsumera el kontinuerligt som de automatiska systemen och därför 

minskas elkonsumtionen. Enligt [30] kan företag minska både 

energikostnader och miljöpåverkan genom att minska elkonsumtionen 

där energieffektiva tekniker kan användas. Som i detta fall används ett 

PLC-system för att kunna styra när kvarnen Rapid granulator 500 ska 

vara igång. 

Resultatet för investeringskostnader visar att det manuella systemet är att 

föredra då denna lösning har minst kostnader vid anskaffning. Det som 

kan beaktas i detta resultat är att ingen livscykelkostnad för de tre 

transportlösningarna har beräknats. Enligt [19] är det en stor fördel att 

basera ett beslut på ett kostnadsstrukturträd. Men för att beslutet ska 

medföra hög validitet och reliabilitet krävs en motivering och förklaring 

kring hur uppskattningar har gjorts och vad dem baseras på. Genom 

kostnadsstrukturträdet som utfördes på samtliga transportlösningar har 

flertal områden upptäckts som påverkar kostnaden för de olika 

transportlösningarna. Som teorin påpekar var det viktigt att motivera och 

förklara hur uppskattningarna utförts och vad de baserades på. Resultatet 

i kvalitetshuset för investeringskostnaderna baseras på 

kostnadsstrukturträden som utförts för de tre transportlösningarna och är 

därför en uppskattad summa. 

Enligt [6] är ergonomi, lärande, effektivitet och ekonomi en drivkraft för 

investering av automatisering. För det manuella systemet visar resultatet 

att en förbättring kan åstadkommas med hjälp av automatisering där 

ergonomi, lärande, effektivitet och ekonomi påverkas. Genom att förstå 

kvarnens funktion och hur den är uppbyggd kunde enklare och säkrare 

rutiner upptäckas, vilket i detta fall var att kvarnen är uppbyggd för att ta 

hela spillrullar. Denna lärdom gör att ett nytt arbetssätt kan utföras 

samtidigt som kvarnen används på rätt sätt och inte får onödiga 

förslitningar. Ergonomin för det manuella systemet har ett lägre resultat 

än de automatiska systemen men är en förbättring utifrån det nuvarande 

systemet. Effektiviteten förbättras också trots att den inte kommer vara 

lika effektiv som de automatiska systemen. För ekonomin kan detta 

system inte ge en ökad försäljning men det kan ge operatörerna mer tid 

till att fokusera på de värdeskapande processerna. Genom att 

återvinningen av spillmaterial har en eftermarknad kan 

investeringskostnaden betalas tillbaka för transportsystemet. Därav 

stämmer teorin delvis överens med resultatet för de transportsystem som 

presenterats. 
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9. Diskussion & slutsatser 

I detta avsnitt diskuteras vald metod och resultatet som sedan dras generella 

slutsaster kring. Kapitlet beskriver de valda metoderna för arbetet och hur 

dessa har spelat roll under studiens gång. Diskussion och slutsatser 

presenteras för det slutliga resultatet kopplat till studien syfte, mål och 

frågeställningar samt presenteras vidare forskning inom området. 

9.1 Metoddiskussion 

Då fallstudie antogs som forskningsmetod har studien blivit relativt 

resultatinriktad och flexibel. Författarna har genom studien behövt 

anpassa sig till fallföretagets situation, samtidigt som generella slutsatser 

av studien skulle dras. Just konflikten mellan att lösa det praktiska 

problemet på fallföretaget och att lyfta studien till en generell nivå där 

resultat och slutsatser ska kunna tillämpas på ett generellt plan har 

stundtals varit svårt. Det abduktiva angreppssätt som valdes för studien 

har visat sig vara avsevärt lämpligt för studien. Förändringar i teorin har 

skett genomgående då ny information presenteras och nya perspektiv 

öppnats för författarna. Samtidigt har de mätningar och intervjuer som 

skett i början av studien lagt grunden för vilken väg studien tagit. 

Angående de datainsamlingsmetoder som valdes för studien (dokument, 

intervju och observation) har var och en spelat en avgörande roll för 

studiens resultat. Observationer som framförallt utfördes i 

nulägesanalysen blev grunden till vilka intervjuer och dokument som 

senare samlades in. Intervjuer indikerade att vara det effektivaste 

verktyget, eftersom ett flertal leverantörer av system hade mycket 

relevanta tankar samt information kring potentiella lösningar. Dokument 

har till skillnad från de andra två datainsamlingsmetoderna fungerat som 

ett passivt stöd, ofta för att komplettera intervjuer eller observationer 

som genomförts. 

Författarna anser att reliabiliteten och validiteten i arbetet är hög. 

Nulägesanalysen utformades och utfördes innan olika lösningsalternativ 

började undersökas vilket gjorde att den utfördes på ett opartiskt sätt. 

Det är dock viktigt att påpeka att fallföretagets behov och möjligheter 

har påverkat vilken väg studien tog i ett tidigt skede, vilket skulle kunna 

göra att otänkbara lösningar för fallföretaget, men fortfarande relevanta 

ur ett generellt perspektiv inte har undersökts. Vidare spelar 

verksamhetens storlek och möjligheter stor roll, då det ofrånkomligen 

ställer en omedveten rimlighet i huvudet för författarna. Genomgående 

under studien har källor undersökts och utvärderats. Ett flertal gånger 

har relevant information utelämnats till följd av att en källa inte levde 
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upp till de krav som ställts. Dessutom har data som samlats in från 

leverantörer av olika system för hantering av spillmaterial utvärderats 

noga 

Studien kan anses ha hållit sig till de fyra huvudkrav som det 

vetenskapliga rådet formulerat för att säkerställa att de forskningsetiska 

aspekterna följs. Författarna har varit transparenta med studiens syfte 

som presenterats innan någon valt att delta i studien. Vidare har alla 

personers identitet respekterats och samtliga personer som nämns i 

studien har personligen tillfrågats och godkänt detta. Slutligen har ingen 

personlig information kring en enskild individ presenterats i studien. 

Författarna anser att de metodval som gjordes i början av studien har 

väglett studien på ett positivt sätt. I samband med den forskningsdesign 

som utformades har studien haft en strukturerad planering att luta sig 

mot, där vissa mindre detaljer har lagts till under studiens gång som 

exempelvis teori. 

9.2 Resultatdiskussion 

Denna fallstudies syfte var att öka förståelsen för hur olika faktorer 

påverkar val av transportlösning för spillmaterial. Författarna anser att 

resultatet är starkt kopplat till detta syfte, där de faktorer som denna 

studie avgränsat sig till noggrant undersöks och deras påverkan på val av 

transportlösning har blivit tydlig. Vidare anser författarna att studiens 

mål uppfyllts då INP Förpackningar AB i Ljungby kan använda denna 

studie som en förstudie för hur olika transportlösningar för spillmaterial 

kan påverka deras verksamhet. 

Studiens forskningsfråga angående hur olika lösningsalternativ kan 

utvärderas och jämföras presenteras i studien. Noterbart här är att samma 

tillvägagångssätt går att tillämpa på en likartad studie även om dennes 

omfattning skulle komma att vara större eller mindre. Det framgår 

tydligt i denna studien att nyckeln för att framgångsrikt utvärdera och 

jämföra olika transportlösningar för spillmaterial ligger i att avgränsa 

sig, dels till ett antal faktorer, dels när det kommer till att avgränsa 

faktorerna i sig och vilka mätetal som kommer att representera dem. 

Författarna anser att resultatet av denna studie visar på den mest 

lämpliga lösningen för fallföretaget baserat på de utvalda faktorerna 

samt de avgränsningar som utförts. 

För att kunna presentera ett trovärdigt resultat är det nödvändigt att en 

studie av denna typ undersöker vilka transportlösningar för spillmaterial 

som marknaden erbjuder. Genom att ytligt undersöka dessa alternativ 
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kommer det snabbt framgå vilka alternativ som är rimliga och mest 

relevanta för den verksamhet de ska appliceras i. Genom denna metod 

välja ut ett antal lösningsalternativ kommer studien att bli mer trovärdig 

än om inga andra alternativ än de som noggrant undersöks presenteras. 

Studien avgränsades till att djupare undersöka tre olika 

lösningsalternativ. Givetvis skulle en framtida studie kunna inkludera 

fler eller färre lösningsalternativ beroende på dess omfattning. Genom 

att använda QFD-matrisen som grund för att undersöka de utvalda 

alternativen kommer ett poängsystem att avgöra vilket lösningsalternativ 

som anses vara bäst för den verksamhet systemet ska verka i. Det är 

viktigt att poängtera att detta inte är en vattentät metod. QFD-matrisen 

ger studiens utförare endast möjlighet att ge ett krav eller en faktor en 

prioritet mellan 1–5, vilket givetvis inte helt och hållet replikerar 

verkligheten. Exempelvis skulle en verksamhet kunna ha ett absolut krav 

som det lösningsalternativ som fick mest poäng inte lever upp till. 

Vidare avgör studiens författare själva vilka krav och faktorer som QFD-

matrisen kommer att undersöka, samt ger dessa poäng. Givetvis skulle 

detta kunna leda till att författarna vinklar denna matris till en viss 

lösnings fördel, medvetet eller omedvetet. 

För att undvika detta problem anser författarna att en kravspecifikation 

från fallföretaget är nödvändig. Där kan företaget själva ange de 

begränsningar, krav och förväntningar de har på en lösning. Detta kan 

vidareutvecklas genom att ta hjälp av Kanomodellen för att framförallt 

försöka identifiera omedvetna och underförstådda behov. Genom att 

försöka använda sig av dessa metoders resultat för att utveckla en QFD-

matris bör den vara mindre beroende av författarnas egna uppfattningar. 

Vidare skulle fler personer kunna medverka vid utförandet för att 

ifrågasätta olika betyg och prioriteringar samt påpeka de perspektiv som 

den nuvarande matrisen inte tar med i beräkningen. QFD-matrisen är 

inte enbart ett poängsystem för denna studie utan identifierar också 

sambandet mellan kundönskemålen och kravspecifikationerna. Detta 

medför en tydligare bild för hur stark relationen är mellan 

kundönskemålen och kraven.  

9.3 Slutsatser 

Resultatet från QFD-matrisens visar på att det manuella systemet är mest 

lämpad för fallföretaget med avseende på arbetsmiljöpåverkan, 

miljöpåverkan, funktion, flödeseffektivitet och investeringskostnad. 

Eftersom fallföretaget nyligen investerat i en kvarn som passar det 

manuella systemet var det tydligt att detta system hade fördel gentemot 
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de övriga lösningsalternativen som hade medfört att denna kvarn blivit 

oanvändbar. Vidare är det också tydligt att fallföretaget i dagsläget inte 

producerar tillräckligt stora volymer för att motivera ett automatiskt 

system som är utvecklat och anpassat för en större mängd spillmaterial. 

Slutligen skulle ställtiden för att ansluta den nya plastfilmen till ett 

automatiskt system bli högre, då dessa system är utvecklade mot 

produktionslinor som sällan eller aldrig byter material eller produkt. 

Praktiskt sett skulle detta innebära en stor förlust av företagets 

flexibilitet. 

Det manuella systemet har även potential att vidareutvecklas med de 

semiautomatiska lösningarna eller andra typer av verktyg som 

effektiviserar processen. Förslaget som presenterats för detta fallföretag 

är enbart en variant av vad för transportsystem som kan utvecklas utifrån 

det nuvarande systemet. I framtiden när den nuvarande kvarnen måste 

bytas ut eller fallföretaget växer och utökar sin verksamhet skulle det 

vara lämpligt att utföra denna typ av förstudie igen för att eventuellt 

investera i en hel eller halvautomatisk lösning. Det är också värt att 

poängtera att studien inte tagit hänsyn till om fallföretaget kan rikta sig 

mot större kunder och större ordrar för att bidra till att skapa ett mer 

förutsägbart produktionsschema. Vidare skulle det kanske också vara 

möjligt att specificera sig till enbart en typ av plast. 

Författarna har genom studien visat hur transportlösningar för 

spillmaterial kan utvärderas och jämföras i samband med en 

kommersiell förbättring av en existerande produktionslinje. Genom en 

förstudie har både Kanomodellen och QFD-matrisen utnyttjats för att 

visa hur olika faktorer på ett vetenskapligt sätt kan viktas. 

Som tidigare nämnts under studien ligger nyckeln till att framgångsrikt 

utvärdera och jämföra lösningsalternativ i att avgränsa sig. Skulle detta 

överses kommer det leda till att studien inte kommer lyckas vikta sina 

lösningsalternativ emot varandra på ett vetenskapligt sätt. Fokus för en 

liknande studie bör därför ligga på att genom en transparent kontakt med 

fallföretaget tydligt specificera vilka krav och förväntningar som finns 

på en eventuell lösning. Även andra metoder, som till exempel Kano-

modellen, kan tillämpas för att ytterligare försäkra författarna om att 

resultatet kommer indikera på den lämpligaste lösningen till det 

specifika fallföretaget. 

Författarna anser att studien visar på den komplexitet som finns kring 

val av transportlösning för spillmaterial. Även om en studie omöjligt kan 

ta hänsyn till alla tänkbara faktorer som påverkar val av transportlösning 

för hantering av spillmaterial, bör en studie av denna typ definitivt öka 

träffsäkerheten för att hitta en lämplig lösning för den givna 
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verksamheten. Slutligen hoppas författarna att denna studien skapat 

intresse för vidare forskning inom området hantering av spillmaterial där 

fler faktorer som påverkar val av transportsystem kan undersökas. 
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BILAGA 1: Tolv grundläggande steg för en LCCA.  

(Baserad på figur 17.5 “Systems Engineering and Analysis” s.589) 
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BILAGA 2: Intervjufrågor för kravspecifikation 

1. Får en lösning under några omständigheter sänka produktions-

hastigheten? 

Nej! Hastigheten är viktig och denna får vi inte påverka. 

2. Vilket kostnadstak finns för ny-investeringar? 

Beroende på vad det blir för utfall men ca 1.000.000 SEK. 

3. Kan underhåll utkontrakteras vid ett mer avancerat system? 

Ja visst, serviceavtal har vi på mycket. 

4. Vilken grad av driftsäkerhet krävs, måste ett manuellt alternativ 

finnas vid driftstopp? 

Ja det kommer att ske och det räknar vi med ett visst manuellt 

hanterande. 

5. Vilka krav angående placering är relevanta (framkomlighet för 

truckar etc.)? 

Truck ska komma bakom tillverkningsmaskinerna. Dvs systemet måste 

vara ovanför (3,5m) eller ”brytbart” så att truckar kan komma förbi. 

6. Om placering skulle ske vid packningen kan denna station flyttas? 

Japp, vi kan tom bygga utanför befintlig byggnad 

7. Vilken maximal medel-ljudnivå kan tolereras? 

Ska kunna gå att vistas i lokalen utan h-skydd. 

8. Kan det vara antingen inline,outline eller ett integrerat system vid 

en automatisk lösning? 

Allt är öppet för lösningar, finns inga hinder för varken eller förens vi är 

överbevisade att det inte går. 

9. Är nuvarande rutinarbete gällande spillmaterial “acceptabelt” i 

form av arbetsmiljö, ergonomi, osv? 

Ja så länge rullarna inte väger över 25kg och hjälpmedel finns. Vilket 

det gör men de kör mindre rullar o hanterar dessa istället. 
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BILAGA 3: Intervjufrågor för Vakuumsugsystem 

1. How does the system work? (General description) 

See the quote and PI -Diagram enclosed. 

2. How much energy/electricity in kW is required for the entire system 

to operate?  

17kW. 

3. What is the estimated investment cost of implementing the system 

on one machine?  

See quote enclosed. 

4. How does the mainenance of the system work and how often should 

scheduled maintenace be planned? 

Every year the granulator has to be re- grinded. 

5. Do you have the numbers for average and top noise level ? (In dB) 

Around max 75dBa. 

6. Are there any risks for the operator running the machine?  

No far less risk. 

7. How does it work when a new plastic reel is applied to the machine? 

How does the system start to "drag" the waste? 

The waste handling system takes full web waste and die cut waste and 

always provide the necessary suction power. 

8. Does the system drag continuously or something like every 2 

seconds? 

The system is continuously providing the suction necessary. 

9. How long those the cleaning for shift of material takes? 

If needed 15-20 minutes maximum. 
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BILAGA 4: Intervjufrågor för integrerat system 

1. Hur mycket el drar en in-line lösning med normal motor?   

I normal fall kan man köra upp till 400kg/h i en sådan line som kunden 

har. Detta kan vi hantera med 11kw huvud motor och 2,2kw fläkt 

2. Hur mycket utnyttjas under normal drift?  

Kapaciteten lägre och cirka 85% utnyttjande av motorn. 

3. Vad är standard bullernivå för systemet?  

Vi har lösningar ner till 75 dBa med extra buller kappsling men räkna 

med 80-85dBa. 

4. Hur mycket kostar ett integrerat system? 

 550 000 är rimligt som budget pris 
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BILAGA 5: Kostnadsstrukturträd för manuellt system 
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BILAGA 6: Kostnadsstrukturträd för 

Vakuumsugsystem 
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BILAGA 7: Kostnadsstrukturträd för integrerat 

system 
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