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Sammanfattning 

De svenska industrierna behöver en förändring för att vara konkurrenskraftiga 

nationellt och internationellt. 2006 initierades ett nationellt program av 

teknikföretagen och IF Metall vid namnet Produktionslyftet. Målet med programmet 

var att höja produktiviteten, öka konkurrenskraften och även utvecklingsförmågan i 

svensk industri. När industrin utvecklade sin tillverkning så införskaffades moderna 

högautomatiserade maskiner vilket satte stor press på råmaterialtillförseln samt 

materialtillförseln till nästa process. Företag vill idag optimera materialtransporten 

mellan processerna utan att göra stora layoutförändringar, minimera 

förslitningsskador och skaderisk för personal samt eliminera maskinstopp på grund 

av materialbrist. Vilket mynnar ut i projektets undersökningsfråga:  

Hur kan självgående truckar implementeras och förbättra det nuvarande 

materialflödet samt hur påverkas lönsamheten i ett tillverkande företag?   

 

Syftet med projektet är att få en utökad förståelse för materialflödet och hur 

lönsamheten kan påverkas genom en implementering av självgående truckar. 

 

För att kunna besvara undersökningsfrågan så har arbetet grundat sig i att studera hur 

ett tillverkande företags informations- och materialflöde fungerar från råvarumaterial 

till färdig produkt, den informationen har samlats under rapportens 

nulägesbeskrivning.  

 

Med hjälp av styrkande teori samt den rådande leankulturen hos företaget har 

analysen och resultatet tagit form. Vid eventuell investering av självgående truckar 

uppkommer alternativa investeringsalternativ. För att ta reda på den mest lämpade 

investering har en investeringskalkyl genomförts. 



 

Summary 

The Swedish industry was in need of a change to be competitive nationally and 

internationally. The year 2006 Technology companies and IF Metall initiated a 

national program by the name Produktionslyftet. The goal of the program was to 

raise productivity, increase competitiveness and also increase the ability to develop 

within the Swedish industry. As the industry developed its production it acquired 

modern highly automated machines which put great pressure on raw materials supply 

and supply of material to the next process. Companies want to optimize the material 

transportation between processes without making major layout changes, minimize 

wear and tear and the risk of injury to personnel and eliminate machine downtime 

due to material shortages. This leads into the project’s case question: 

 

How can automated guided vehicles implement and improve the current material 

flow and how does it affect the profitability of a manufacturing company? 

 

The purpose of the project is to get a deeper understanding of the material flow and 

how profitability can be affected by the implementation of automated guided 

vehicles. 

 

In order to answer the survey question the project has been based on the study of how 

a manufacturing company information and material flow works from raw materials 

to finished product, the information gathered during the report's status report. 

 

With the help of supporting theory and the prevailing lean culture within the 

company, the analysis and the results take shape. If any investment of automated 

guided vehicles will arise, several alternative investment options will be examined. 

To find out the most suitable investment an investment calculation is carried out. 



 

Abstract 

De svenska industrierna behövde en förändring för att vara konkurrenskraftiga 

nationellt och internationellt. Industrin utvecklade sin tillverkning så införskaffades 

moderna högautomatiserade maskiner vilket satte stor press på råmaterialtillförseln 

samt materialtillförseln till nästa process. Företag vill idag optimera 

materialtransporten mellan processerna. 

 

Syftet med projektet är att få en utökad förståelse för materialflödet och hur 

lönsamheten kan påverkas genom en implementering av självgående truckar. 

 

Undersökningsfråga: 

 

Hur kan självgående truckar implementeras och förbättra det nuvarande 

materialflödet samt hur påverkas lönsamheten i ett tillverkande företag? 

 

Med hjälp av styrkande teori samt den rådande leankulturen hos företaget har 

analysen och resultatet tagit form. För att ta reda på den mest lämpade investering har 

en investeringskalkyl genomförts. 

 

 

Nyckelord: Lean, Logistik, Materialflöde, Materialhantering, Materialstyrning, 

Självgående truckar, Investering 
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1. Introduktion 

Följande kapitel presenterar en bakgrund till ämnet som projektet är 

baserat på, samt problemformulering som skapar undersökningsfrågan 

vilket kommer ligga i fokus genom studien. Under kapitlet presenteras även 

syfte, mål och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

När USA deltog i andra världskriget 1941 medverkade ungefär 16 miljoner 

människor inom den amerikanska militären. Dessa människor behövde 

resurser i form av fordon, kläder och ammunition för att arbeta. Den 

amerikanska industrin hade förlorat dess ordinarie tränade arbetsstyrka till 

militären och efterfrågan på produkterna var stora. För att möta den 

efterfrågan som ställdes till industrin infördes programmet Training Within 

Industry (TWI)
 
[1]. Programmet gick ut på att utbilda oerfaren personal 

effektivt och snabbt.  

När kriget tog slut 1945 låg Japan i spillror. Industrin producerade mindre än 

10 % i jämförelse med vad som producerades 1935 [2].
 
De amerikanska

 

Department of War Manpower Commission hade goda kunskaper inom TWI 

gjorde en överenskommelse om att lära ut denna metod för att få den 

Japanska industrin tillbaka på sina fötter. TWI lade grunden till det vi idag 

kallar för Lean. 

Samtidigt som den Japanska industrin växte så skedde inte samma 

utveckling i Sverige. Den svenska varvsindustrin hade stor efterfrågan under 

och efter världskrigen då den utländska konkurranskraften var svag [3].
 
I 

mitten av 1970-talet uppstod varvskrisen, vilket slog hårt mot Sverige. 

Behovet minskade i takt med att de internationella oljeprishöjningarna 

ökade. De utländska varven som fokuserade mer på utveckling överlevde 

krisen under tiden som Sverige la ner majoriteten av sina varvsindustrier.  

Sedan Japan blev introducerat för TWI så har programmet utvecklats vidare. 

Taiichi Ohno, en ingenjör på Toyota omfamnade och utvecklade konceptet 

vilket lade grunden för Toyota Production System (TPS) [4]. Konceptet 

bygger på att hela företaget och alla anställda är involverade i material- och 

informationsflödet. Detta ledde till ett kontinuerligt arbete med 

problemlösning och utveckling i processerna. Toyota tillverkade 

transportmedel till den nationella marknaden och fick en starkare 

marknadsposition år efter år. De västländska biltillverkarna fick upp ögonen 

för Toyotas framfart. De etablerade biltillverkarna insåg att en förändring 

var tvungen att ske i deras produktion för att möta de nu konkurranskraftiga 

företaget Toyota. Massachusetts Institute of Technology (MIT) genomförde 

en studie på Toyotas TPS vilket resulterade i konceptet Lean manufacturing
 

[5].
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Den 21 november 2004 löd rubriken i Svenska Dagbladet ”Allt mer 

kvalificerade jobb går till låglöneländer” [6]. De svenska industrierna 

behövde en förändring för att vara konkurrenskraftiga nationellt och 

internationellt. Vägen dem valde att gå var att flytta stora delar av 

produktionen utomlands där arbetskraft och resurser var billigare. För den 

svenska industrin resulterade detta i att tillverkningskostnaden minskade 

men på bekostnad av ledtid, kvalité, kommunikationsbrister, utveckling etc. 

1972 hölls FNs miljökonferens i Stockholm där Indiens premiärminister 

Indira Gandhi höll ett tal om miljön där hon sa ”Poverty is the worst 

pollutant”. En stor del av de industrialiserade länderna utnyttjar 

utvecklingsländer genom att placera sina industrier hos dem. 

Arbetsförhållandena i utvecklingsländerna är dåliga. De har låga löner, 

arbetar i dåliga miljöer och landets miljö påverkas negativt
 
då företaget 

endast fokuserar på lönsamhet som till största del I-länderna får ta del av [7]. 

2006 initierades ett nationellt program av teknikföretagen och IF Metall vid 

namnet Produktionslyftet. Målet med programmet var att höja 

produktiviteten, öka konkurranskraften och även utvecklingsförmågan i 

svensk industri. Programmet bygger på Lean Manufacturings grundprinciper 

men anpassas för det individuella företaget och deras utmaningar. I 

programmet har 180 företag deltagit samt 1500 personer från industrin har 

fått utbildning. Lyftet som programmet gav de engagerade företagen spreds 

sig över den svenska industrin som indirekt blev en del av Produktionslyftet 

[8].  

Den 9 juli 2013 löd rubriken i Svenska Dagbladet ”Fler företag flyttar 

tillverkning till Sverige” [9]. En kombination av att lönerna och 

arbetsvillkoren blir bättre i U-länderna samt att den svenska industrin har 

insett att det finns stora förbättringsmöjligheter att ta hem produktionen och 

hålla allt under samma tak.  

När industrin utvecklade sin tillverkning så införskaffas moderna 

högautomatiserade maskiner vilket satte stor press på råmaterialtillförseln 

samt materialtillförseln till nästa process [10]. Detta medför stora 

logistikutmaningar vilket tacklades genom att bland annat använda sig av 

olika former av truckar.  

Då Lean Manufacturing ser transport som slöseri behöver detta 

logistikproblem optimeras. Inte bara för att det inte generar värde till 

produkten utan också att majoriteten av olyckor i fabriker är truckolyckor. 

De åtgärder som kan vidtas är layoutförändringar i fabriken, utbildning för 

medarbetare och moderna säkra truckar [11].  
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1.2 Problemformulering 

En stor del av dem svenska fabrikerna är byggda för funktionell layout vilket 

innebär att maskiner med likartade funktioner placeras i grupper. Detta 

resulterar i att råmaterial och material transporteras långa sträckor över hela 

fabriken, detta är en icke värdeskapande aktivitet och bör optimeras [12]. 

Industrier runt om i Sverige vill eliminera så mycket slöseri i form av 

materialtransport som möjligt då detta påverkar företaget negativt på många 

sätt.  

Material som måste transporteras långa sträckor i fabriken leder till fler 

indirekta problem som kan vara svåra att se. Ett scenario är att 

maskinoperatören själv får transportera material till nästa process vilket 

leder till möjliga maskinstopp då maskinen operatören arbetar på stannar 

alternativt att processen i nästa steg får materialbrist. [13] Det finns flera 

olika sätt att manuellt flytta material. En stor del av dessa innehåller tunga 

lyft och oergonomiskt arbete vilket sliter på personalen. 

Ett annat scenario är att man har anställda truckförare. Att anställa 

truckförare kostar pengar och ökar olycksrisken i fabriken [11].
 
Majoriteten 

av olyckorna i industrin är truckolyckor. 

Båda dessa scenarier har sina nackdelar. Företagen försöker arbeta runt detta 

med bland annat att ändra fabrikslayouten, använda traverser i taket, 

konstruera linor för produkten etc. Införandet av dessa lösningar har sina 

begränsningar då fabriken inte tillåter ombyggnationen, mark för att bygga 

ut saknas, pengar för den investeringen saknas, marknaden tillåter inte att 

produktionen stannar för ombyggnation, produkten är inte kompatibel för 

linjeproduktion m.m.  

Företag vill kort sagt förbättra materialtransporten mellan processerna utan 

att göra stora layoutförändringar, minimera förslitningsskador och skaderisk 

för personal samt eliminera maskinstopp på grund av materialbrist. Enligt 

studier så kan en investering av självgående truckar fylla dessa krav [14]. En 

självgående truck opererar genom ett mönster vilket programmeras efter 

behov. Detta gör att material kan transporteras mellan processer med 

minimal mänsklig inverkan [15]. 

Ovanstående mynnar ut i projektets undersökningsfråga som lyder: 

Hur kan självgående truckar implementeras och förbättra det nuvarande 

materialflödet samt hur påverkas lönsamheten i ett tillverkande företag?   

För att ge svar på projektets undersökningsfråga kommer undersökning ske 

på ett företag med dessa hinder i sitt materialflöde.  
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1.3 Syfte 

Projektets syfte är att få en utökad förståelse för materialflödet och hur 

lönsamheten kan påverkas genom en implementering av självgående truckar.  

1.4 Avgränsningar 

Projektet kommer endast beröra det interna materialflödet från råmaterial till 

och med sista processen innan färdigvarulagret.  

Inga layoutförändringar där maskiner behöver flyttas kommer att ske.  

Underlaget till de självgående truckarnas styrsystem innebär inte att 

projektet berör programmering av de självgående truckarna i företagets 

befintliga affärssystem eller liknande mjukvara. 

Observationerna och datainsamling kommer endast att ske på vardagar och 

hänsyn kommer inte att tas till helger. 

Projektet kommer begränsa sig till 22.5 högskolepoäng. 



5 

 

Fridhed & Bengtsson 

 

2. Metodologi 

Följande kapitel innehåller en beskrivning över synen på studiens metodik. 

Kapitlet presenterar studiens forskningssyfte, vetenskapliga synsätt, 

angreppssätt, forskningsmetoder, tillvägagångssätt samt sanningskriterier. 

Syftet med följande kapitel är att ge läsaren en förståelse för vad studiens 

metodik grundar sig i. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

När en vetenskaplig undersökning sker så finns det olika kunskapssyner 

över de vetenskapliga förhållningssätten. Beroende på vilket förhållningssätt 

som väljs baseras definitionen av angreppssättet av det som ska undersökas.  

Det kan skilja sig från hur människa, vetenskap och världen uppfattas samt 

vad som bedöms vara den rätta kunskapen. I den nutida diskussionen delas 

de vetenskapliga förhållningssätten in i två områden som är positivism och 

hermeneutisk, dessa två kan ses som varandras motsatser [16]. 

2.1.1 Positivism 

Positivism bygger på ett förhållningssätt som förespråkar en användning av 

naturvetenskapliga studier som ska spegla den sociala verkligheten och dess 

aspekter. Det är vanligt att informations tas in genom insamling av numerisk 

data eller mätningar [17]. 

Inom positivismen har det under lång tid försökts att dra en linje mellan vad 

som anses vara vetenskap och vad som icke är vetenskap. Denna linje 

försökte definieras genom att ta fram verifieringsprincipen som innebär att 

alla teoretiska utlåtanden ska kunna bevisas med hjälp av verifierbara 

observationer med orsak-verkan samband [18]. 

Bland forskarna finns det förhållandevis överensstämmelse om termen 

positivism och dess grundbetydelse men de är oftast inte eniga om 

begreppets kärna. Detta gör det svårt att ge en perfekt och fullständig 

beskrivning av begreppet positivism [19]. 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är ett synsätt som från början utgick från hur texter kunde 

tolkas. Den huvudsakliga idén för hermeneutiken är att den person som 

analyserar texten ska försöka få fram textens mening utifrån 

upphovsmannens perspektiv [17].  
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Det hermeneutiska förhållningssättet ses som att vara positivismens 

motsatts. I hermeneutiken anser man att forskarens roll är subjektiv och ska 

utgå från sina egna intryck. Intrycken kan samlas genom att iaktta processer, 

intervjuer och andra kvalitativa metoder för att först få en helhetssyn istället 

för att direkt gå in på detaljerade teorier. Det hermeneutiska 

förhållningssättet har ingen given slutpunkt utan nya intryck kan ge fås och 

nya tolkningar skapas, den hermeneutiska spiralen är en symbol för just 

detta [18]. 

2.1.3 Val av synsätt 

Forskningsstudiens inriktning speglar både det hermeneutiska 

förhållningssättet och positivismens förhållandesätt. Vi anser dock att 

studien övervägande rör sig i det hermeneutiska förhållandesättet.  

Till en början av avhandlingen behövde vi få en helhetssyn av situationen 

vilket tillhandahölls genom observationer, intervjuer och diskussioner. 

Därefter påbörjades insamling av numerisk data som vi analyserade och 

använde i redan kända formler.  

I arbetets slutfas kommer mycket data att hanteras men den kommer att 

hanteras genom ett hermeneutiskt förhållningssätt då vår undersökningsfråga 

påverkas mycket av företagets situation, måltillstånd och vision.  

2.2 Vetenskapliga angreppssätt 

Det finns flera angreppssätt som bistår till att klarlägga hur världen egentligen 

ser ut. Deduktion, induktion och abduktion är förklaringsmodeller som förklaras 

i följande kapitel [20]. 

2.2.1 Deduktion 

Deduktiv undersökning är att författaren går från teori till empiri. Författaren 

utgår från den forskningen och teorier som gjorts på området som forskaren 

sedan härleder en eller flera hypoteser som ska genomgå empirisk 

granskning. Med denna metod så är det i stor grad forskaren som bestämmer 

vilken data som är intressant och även lösningarna vilket kan uppfattas som 

en sluten metod då viss information kan uteslutas [17] [20].  
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2.2.2 Induktion 

Induktiv undersökning är att författaren går från empiri till teori. Utan 

förutfattade meningar och förväntningar utför forskaren en grundad analys 

för att utveckla en teoretisk förståelse. Detta leder till att datainsamlingen 

inte blir påverkad av undersökaren och blir istället relevant och riktig [17] 

[20]. 

2.2.3 Abduktion 

I abduktion låter forskaren förståelse växa fram genom att röra sig mellan 

teori och empiri för att få full insikt. Undersökningsmetoden är besläktat 

med både induktion och deduktion.  

Abduktion anses ha likformigheter med induktivitet till en början av studien 

för att sedan gå över till den deduktiva metoden då teorin tillämpas för att 

jämföras med empiri.  

Abduktion anses vara en mer generellt angreppsätt för analys. Risken finns 

dock att precis som med deduktion så kan forskaren riskera att utesluta 

relevant information ur arbetet [18]. 

2.2.4 Val av forskningsansats 

Forskningsstudien påbörjades genom att utan några förutfattade meningar 

och förväntningar samla in empirisk data om nuläget och företagets 

processer, vilket speglar den induktiva undersökningsmetoden. 

När nuläget var analyserat valdes lämpliga teorier för att få information om 

forskning och teorier som gjorts på området, detta gav oss en objektiv 

infallsvinkel på situationen. Denna undersökningsmetod faller under 

deduktion.  

Under stora delar av arbetet har vi pendlat mellan deduktion och induktion 

för att låta förståelsen växa. Vi anser att vår undersökningsmetod reflekterar 

abduktivt angreppssätt.  

2.3 Vetenskaplig forskningsmetod  

En forskningsmetod beskriver vilken metod forskarna har valt för att samla 

in, hantera och analysera information. När en vetenskaplig forskningsmetod 

ska väljas finns det två huvudinriktningar, dessa två är kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Skillnaden på dessa två är hur data samlas in och hur 

den bearbetas vid den vetenskapliga undersökningen [18]. 
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I tabell 2.1 nedan beskrivs skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod. 

2.3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Den kvalitativa forskningsmetoden går in mer på djupet och 

omständigheterna vid kunskapsinsamlingen. I denna process tas mer hänsyn 

till det som känts, upplevts eller observerats av undersökningsområdet. Den 

kvalitativa metoden har inga direkta rutiner men är mer flexibel och 

anpassbar. Några metoder som kan användas för informationssamling är 

observationer, intervjuer och enkäter [17] [18]. 

2.3.2 Kvantitativ forskningsmetod 

Den kvantitativa forskningsmetoden fokuserar på information och statistik i 

numerisk form som sedan analyseras. Målet med den kvantitativa metoden 

är med hjälp av detaljerad data ta fram objektiva och opartiska slutsatser 

inom området [17].  

När de kvantitativa undersökningarna gjorts och slutsatser ska tas fram ska 

de vara så generella som möjligt. Den kvantitativa forskningsmetoden är 

speciellt lämpad när generaliseringar ska göras utifrån mindre grupper och 

att forskningsmaterialet kan presenteras i siffror. Denna metod används 

huvudsakligen när orsak-verkan samband mellan olika variabler samt när 

hypoteser testas [18]. 

Tabell 2.1: Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod [17] 
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2.3.3 Val av forskningsmetod 

I vår fallstudie har vi valt att använda oss av både kvalitativa och 

kvantitativa datainsamlingsmetoder. Då varje företag befinner sig i olika 

situationer så har en övervägande del av data samlats in via kvalitativa 

metoder så som observationer och intervjuer. Detta stärker vår förståelse om 

hur företaget arbetar i dagsläget och vilka unika aspekter som måste tas 

hänsyn till. För att ge den kvalitativa informationen större tillförlitlighet 

gjordes kvantitativa undersökningar där numerisk data samlats in som gav 

en klar objektiv bild över situationen. Med en kombination av kvalitativa 

och de kvantitativa metoderna har vår förståelse över situationen ökat och 

stärkt våra argument när beslut om arbetet har tagits.   

2.4 Källor 

När en vetenskaplig undersökning genomförs är anskaffandet av information 

en väsentlig del av arbetet. Denna information måste vara tillförlitlig och 

kunna stärkas av relevanta källor. Källorna som används ska vara aktuella 

och kritiskt granskas av författaren. När källor och väljs är det viktigt att inte 

bara använda sig av information som stödjer författarens egna hypoteser och 

åsikter utan ett brett urval där flera infallsvinklar används. Det är viktigt att 

referenserna till den vetenskapliga undersökningen är integrerade eller 

kopplade till den specifika texten som skrivs annars finns det ingen större 

mening att använda sig av källor. Målet är att koppla referensen till texten 

utan att beröra läsarens upplevelse negativt. 

Det finns olika former av datainsamling, den ena där ny information tas fram 

och den andra där tidigare studier används som informationskälla. Dessa två 

olika former kallas primärdata och sekundärdata [17] [21].   

2.4.1 Primära och sekundära källor 

De två olika metoderna för att samla in data är primär- och sekundärdata. 

Primärdata är den information som ej finns dokumenterad sedan tidigare 

som till exempel mätningar, analyser, enkäter eller intervjuer.  

Den andra metoden för datainsamling är användning av sekundärdata. 

Sekundärdata är den information som tagits fram av tidigare studier eller 

undersökningar. Det kan vara vetenskapliga artiklar, läroböcker eller 

statistik [21] [22] [23].   

2.4.2 Källkritik 

Information som hänvisas till källor ska kritiskt granskas av författaren. 

Granskning av källor kan delas in i extern och intern granskning. När den 
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externa granskningen ska göras måste författaren göra en djupgående 

granskning för att försäkra sig om att det är den primära källan som används. 

Sekundära källor kan godtas men det är viktigt att ta hänsyn till de olika 

tolkningar av originaltexten som kan ske.  

Om den primära källan önskas är det således viktigt att ta reda på om 

författaren till materialet verkligen är upphovsmannen till den informationen 

som används. Den interna granskningen går mer in på djupet där källans 

innehåll analyserar och reflekteras över. Författaren får inte godkänna och 

tro på all information utan att först försäkra sig om att den är autentisk [17]
 

[24] 

2.4.3 Val av källor 

Den information som använts under studien har grundats i ett stort antal 

olika källor. En stor fokus har lagts på både primära och sekundära källor för 

att ge arbetet en större tillförlitlighet och styrka.   

De primära källorna har erhållits genom direkta observationer, mätningar 

och intervjuer på företaget. Vi har lagt vikt i att samla in de primära källorna 

flera antal gånger under olika situationer och tidpunkter. Detta är för att få 

tillförlitlig och verklig information.  

För att styrka dem primära källorna och även ta reda på vilka de primära 

källorna som är kritiska har sekundära källor använts.  

 

2.5 Datainsamlingsmetod  

När information ska införskaffas till en forskningsstudie så finns många 

vägar att gå. För att ge grundlig och tillförlitlig information behöver rätt 

datainsamlingsmetod väljas så att relevant data samlas. Nedan beskrivs de 

olika metoderna för datainsamling. 

2.5.1 Intervjuer 

En intervju är en konversation mellan två eller flera parter där motparten 

ställer frågor som blir besvarade av medparten. En intervju är ett 

dubbelriktat informationsutbyte till skillnad från ett tal som är ett enkelriktat 

informationsutbyte mot en större folkgrupp. De förekommer flera olika 

intervjuformer [25].  

 Strukturerad intervju (Standardiserad intervju) är en intervju där det 

ställs frågor som i förväg har fastställts. Styrkan med denna 

intervjutyp är att forskaren kan jämföra olika svar från olika 
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respondenter. Därför måste intervjufrågorna formuleras på samma 

sätt och följa samma ordning i samtliga intervjuer med respondenter.   

 

 Semistrukturerad intervju brås på strukturerad intervju. 

Uppsättningen med frågor förbereds innan mötet men behöver inte 

följa ett speciellt frågeschema. Ytterligare frågor som anses viktiga 

kan även tas upp under intervjutillfället. 

 

 Ostrukturerad intervju brukar intervjuaren hålla sig till ett tema som 

intervjun anses täcka. Uttryckssättet av frågorna och dess 

ordningsföljd varierar sig ofta åt mellan olika intervjuer [17]. 

 

2.5.2 Observationer 

Observation är en metod där en iakttagelse på hur en process beter sig för att 

samla relevant information. Styrkan i denna metod ligger i att författaren 

inte behöver dra slutsatser utifrån hur andra respondenter har utryckt sig 

inom området då det alltid finns risk för att dem minns fel eller inte varit 

riktigt sanningsenliga. 

 Strukturerad observation (Systematisk observation). Observatörerna 

som utför denna observation får ett observationsschema som 

innehåller fasta regler för observation och registrering. Syftet med 

detta schema är för att säkerställa att deltagarnas beteende registreras 

på ett systematiskt sätt så det blir möjligt att sammanställa och 

jämföra observatörernas noteringar. Observationen sker i en 

tidsperiod som beslutas i förväg. 

 Deltagande observation. Forskaren engagerar sig under en längre tid 

i miljön där observationen kommer ske för att få en bild av hur 

processen beter sig. 

 Icke-deltagande observation. Forskaren spenderar en längre tid i och 

observerar processen men deltar inte i den. 

 Ostrukturerad observation. Vid denna observationstyp används inget 

observationsschema utan forskaren antecknar istället så detaljerat 

som möjligt hur processen beter sig [17] [25].  
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2.5.3 Dokumentanalys 

För att få utökad förståelse inom ett område så kan forskaren använda 

dokumentinsamling som en metod. För att analysera denna uppsjö av 

dokumentation inom forskningsområdet så bör forskaren jämföra innehållet 

av dokumenten med varandra, både det som tas upp i dokumentet men även 

det som inte tas upp. Med denna metod kan forskaren sålla bort data som 

inte är relevant för avhandlingen och ta till sig det som är viktigt inom ämnet 

[21]. 

2.5.4 Val av datainsamlingsmetod 

I vår fallstudieundersökning har vi använt oss av intervjuer, observationer 

och till viss del dokumentanalys som datainsamlingsmetod. 

Vi anser att studien har till stor del inkluderat samtliga intervjuformer. Den 

strukturerade intervjuformen har till störst del använts vid intervju av 

maskinoperatörer som arbetar närmast värdeflödet och som genomför det 

manuella arbetsmomentet. Intervjuer med tredje part har semistrukturerad 

intervjuform tillämpats. Fördelen med att använda denna typ av intervjuform 

med tredje part är att man får svar på de frågor som finns men samtidigt kan 

nya aspekter och frågeställningar komma upp under samtalet. Vid samtal 

med företagshandledare har en ostrukturerad intervjuform tillämpats. Vid 

dessa möten så diskuteras vägval, problem och lösningar där 

företagshandledaren fungerar som ett bollplank för att styra projektet i rätt 

riktning.  

Observationerna som skett i studien har till störst del bestått av deltagande 

samt strukturerad observation. Den deltagande observationen tog plats vid 

startskedet av studien för att få en djupare förståelse av de verkliga 

processerna. I takt med att förståelsen ökade så kunde vi se vilka flöden och 

moment som var kritiska för studien. Vid detta skede så övergick arbetet till 

en strukturerad observationsmetod. 

Under arbetes gång har dokument begärts och skapats av oss. De dokument 

som begärts är fabriksritningar, offerter m.fl. I fabriksritningarna är det 

kritiskt att analysera med verkligheten så att de speglar varandra. I offerter 

som tillhandagås från leverantörerna är det viktigt att inte bara kolla på 

slutpriset utan att kritiskt analysera fördelar kontra nackdelar. 

  

2.6 Studiens tillförlitlighet 

När forskning och studier görs grundar det sig ofta i stora datainsamlingar 

som består av kvantitativa och kvalitativa former. Det är då viktigt att vet 
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hur tillförlitlig denna information är för att ge ett bra och sanningsenligt 

värde på undersökningen. Om forskningen ska tas på allvar och vara 

relevant ska då kvalitén och kvantiteten på undersökningarna vara goda för 

att ge ett bevis på undersökningens resultat är trovärdigt [17] [26]. 

2.6.1 Validitet 

Validitet bedömer hur de slutsatser som forskaren kommer fram till från en 

undersökning hänger ihop eller inte. Det är alltså viktigt att personen som 

ska göra undersökningen faktiskt mäter och använder sig av den data som 

från början var tänkt att undersökas. Det brukar skiljas på några 

huvudsakliga slag av validitet [27] [28]. 

 Begreppsvaliditet 

Det handlar om att bryta ner teorierna till någonting mätbart för att se hur det 

speglar det faktiska resultatet. Betraktas främst som kvantitativ forskning. 

 Intern validitet 

Förknippas i allmänhet med kausalitet (även kallad orsakssamband). I vilken 

grad en slutsats innehåller en kausalitet mellan två eller fler variabler. 

 Extern validitet 

Hur är generaliserbarheten i den avhandling forskaren har gjort. Frågan som 

ställs här är om arbetet går att implementera i annat fall så att andra kan dra 

nytta av det [17]. 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om hur stabilt ett mått är om 

undersökningen skulle göras igen. Det är viktigt att ett instrument motstår 

felvariationer av olika slag för att instrumentet ska visa sanna mätvärden 

utan felaktiga avvikelser. Dessa avvikelser kan bero på faktorer som det inte 

går att ha kontroll över, då behöver flera olika mätmetoder användas för att 

ge sanna resultat och därmed öka reliabiliteten [25]. 

Metoden blir generellt sett mest relevant då det sker en kvantitativ 

undersökning då forskaren lägger stor vikt på huruvida ett mått är stabilt 

eller inte [17]. 

2.6.3 Val av dataverifiering 

Det är viktigt att ha en hög validitet och reliabilitet när en studie genomförs. 

Detta har vi strävat efter genom att använda ett flertal olika arbetsmetoder.  
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Genom att ett flertal gånger genomfört samma mätningar, observationer och 

intervjuer under olika situationer och tidpunkter har trovärdigheten av 

slutsatserna ökat.  

En hög validitet har uppnåtts genom att ständigt konsultera med 

företagshandledare, handledare och tredje part. Eftersom att studien 

undersöker ett befintligt och verkligt problem är det viktigt att mätningarna 

genererar svar på undersökningsfrågan.  

För att uppnå en hög reliabilitet har flera mätinstrument används för att 

utvinna sann data. Till exempel när sträckor mättes så användes tre olika 

metoder dessa var lasermätning, måttband och avläsning genom 

fabriksritningar. Vi har även mätt cykeltiden i processerna både manuellt 

med stoppur och med hjälp av företagets datasystem som läser av 

cykeltiderna i realtid. 

Projektet kommer till en viss grad uppfylla en extern validitet. Verksamheter 

med liknande layouter och förutsättningar kommer att kunna nyttja studiens 

genomförande, analys och slutsatser.     

2.7 Studiens genomförande 

Projektet genomfördes under totalt tjugo veckor våren 2016. Under de tio 

första veckorna gick projektet på halvfart för att sedan gå upp till heltid de 

kvarvarande tio veckorna. Projektet genomfördes i Ljungby hos 

Emballator Lagan Plast. 

 

För att lära känna verksamheten och de underliggande faktorerna till 

problemet så spenderades en tid i produktionen hos företaget till en början 

av studien. I samma skede genomfördes ostrukturerade intervjuer för att 

öka förståelsen ytterligare. När författarna fick en god överblick över 

processerna och materialflödet så kunde en nulägesbeskrivning utformas. 

 

En kontakt etablerades med leverantörer av självgående truckar och 

samtidigt studerades tidigare forskning och teorier inom området. De olika 

forskningarna, teorierna och intervjuer inom området ledde fram till ett 

flertal lösningar som sedan analyserades. 

 

De olika lösningarna som analyserades diskuterades även med företaget 

och dess ledning, detta mynnade ut till riktningen på resultatet.  

 

Det slutliga lösningsförslaget analyserades och en tidsstudie gjordes för att 

göra en investeringskalkyl där de alternativa leverantörerna av självgående 

truckar ställdes mot varandra för att göra en optimal investering.  
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2.8 Sammanfattning av metodval 

Sammanfattning av metodval illustreras enligt figur 2.2. 

Figur 2.2: Vår sammanfattning av metodval 
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3. Teori 

Följande kapitel innehåller en beskrivning över de teorier som ligger till 

grund för projektet. Teorin har erhållits från litteratur och vetenskapliga 

artiklar för att stödja förståelsen och ge tillförlitlighet till studien.   

3.1 Lean Production 

Lean Production är en ledningsfilosofi som skapar en organisation med 

effektivt lärande [4]. Denna filosofi har sina rötter i det Japanska företaget 

Toyota som efter andra världskriget tampades med strejk, varierande 

efterfrågan och makroekonomiska problemen som amerikanarna ville häva 

genom att införa en restriktion på kredit, vilket istället resulterade i en 

depression i landet. Presidenten över Toyota, Kiichiro Toyoda, lade fram ett 

förslag att avskeda en fjärdedel av arbetarna vilket skapade en revolt hos 

samtliga arbetare på grund av den stärkta fackföreningen. Efter utdragna 

förhandlingar kom båda parterna fram till en lösning som än idag ligger som 

grund på den Japanska bilindustrin. En fjärdedel av arbetsstyrkan 

avskedades men resten erhöll en livstids anställning på företaget med en 

stegrande lön periodvis. Arbetarna gick även med på att vara flexibla i sina 

arbetsuppgifter och att aktivt göra långsiktiga förbättringar istället för att ta 

till kortsiktiga lösningar för att bara klara dagsbehovet
 
[5].  

Istället för att arbetarna var en rörlig kostnad blev dem nu en fast kostnad. 

Arbetarna blev en tillgång för företaget och Toyota lärde sig att dra nytta av 

detta genom att ständigt utveckla arbetarnas kunskap och erfarenhet.  

”..employees are offering a very important part of their life to us. If we don’t 

use their time effectively, we are wasting their lives.”
 
[29] s.15 

För att göra detta utvecklade Toyota ett verktyg för att hålla sina tankar och 

handlingar i synk med oförutsägbara förhållanden vilket dem kallar kata. 

Den är uppdelad i förbättringskata och coachingskata och bygger på en 

mentor och adeptsrelation. Mentorn vill att adepten ska träna på att hitta 

roten till problemet och ge långsiktiga lösningar. En mentor har i regel mer 

än tio års erfarenhet i syfte att träna adepten till att bli en effektivare 

problemlösare. Mentorn ger inte adepten några svar för att adepten ska ta 

egna initiativ och lära sig genom att ibland göra fel [30]. 

Företaget arbetar mot visionen nedbruten i måltillstånd för att alla på 

företaget ska dra åt samma håll. Skillnaden på en vision och ett måltillstånd 

är att visionen är en riktningsgivare som är en bred beskrivning av vad som 

skulle vilja uppnås i framtiden vilket inte behöver vara direkt kopplad till 

verksamheten. Måltillstånd är en beskrivning av hur verksamheten vill att en 

process fungera men att de inte riktigt vet hur tillståndet ska uppnås. Genom 

att arbeta mot måltillståndet i korta förbättringscykler så skapar Toyota en 
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organisation som kontinuerligt arbetar med ständiga förbättringar och 

effektivt lärande för den enskilde individen.  

Inom Lean production finns tre slöseribegrepp myntats vilka är muri, mura 

och muda. Innebörden av muri och mura är att ”ingen värdeökning får ske 

till priset av överbelastning” vilket kan tolkas som att de inte får överbelasta 

maskiner samt personer och ”ojämnhet” vilket handlar om att utforma 

produktionsflödet så att alla processer producerar i takt med efterfrågan [31]. 

Muda omfattar alla icke värdehöjande aktiviteter som är uppdelat i 7+1 

slöserier:
 

 Överproduktion 

När man producerar mer än vad nästa process efterfrågar vilket resulterar 

i lager och kapitalbindning. 

 Väntetid 

En produktion som producerar i otakt kan skapa materialbrist och 

processen måste stanna i väntan av material eller delar. 

 Onödiga transporter  

Detta är en inte värdeskapande aktivitet men kan vara en nödvändig 

aktivitet för att transportera produkten genom processflödet.  

 Överarbete 

Detta sker när medarbetaren överarbetar ett arbetsmoment eller använder 

onödigt komplicerad och dyr utrustning. 

 Omarbete 

Detta slöseri gör sig synlig genom defekta produkter i produktionen. Den 

ökar ledtiden i produktionen och kan skada kund om slöseriet inte 

upptäcks i tid.  

 Onödiga lager och buffertar 

Lager och buffertar genererar inget värde till produktionen. Det binder 

kapital och skapar en kostnad genom lagerhållning och kassationer. 

 Onödiga rörelser och förflyttningar 

Att röra sig mer än nödvändigt kan skapa en oergonomisk arbetsmiljö 

vilket kan vara skadligt för operatören. 

 Medarbetarnas outnyttjade kapacitet 
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Vilket innebär att verksamheten inte utnyttjar medarbetarnas kunskaper 

och erfarenheter optimalt. Vilket Toyota arbetar kontinuerligt med att 

motverka [12].  

3.1.1 Just-in-Time 

Verktyget Just-in-Time (JIT) introducerade av Toyota på 1950-talet till 

respons för den konkurrerande internationella marknaden [4].  Med JIT 

levereras endast rätt antal material till nästa process när nästa process 

behöver det för att skapa ett dragande system istället för ett tryckande 

system. Genom att använda JIT så elimineras muda i form av 

överproduktion, väntetid och onödiga lager och buffertar.  

En essentiell del för att JIT ska fungera är att produktionen kommer så nära 

ett kontinuerligt flöde som möjligt och skapar ett kanban system där det för 

tillfället inte är möjligt att skapa ett kontinuerligt flöde. Ett kanban system är 

ett visuellt sätt att göra materielbehov synligt i produktionen. Det tillåter ett 

dragande system genom att när nästa process hämtar ett kort så tillverkas ett 

nytt i den tidigare processen [32].  

JIT syftar på att uppnå korta och förutsägbara ledtider på processnivå. Vilket 

uppnås genom att hålla processerna flexibla vid ställ, utjämna produktmixen 

genom hejunka och att utnyttja jidoka [32] [33]. 

3.1.2 Jidoka 

Termen jidoka skiljer sig från allmän automation där en process fortsätter att 

producera produkter även fast dem är defekta. Jidoka är en intelligent 

automation som fångar upp defekter, stannar produktionen och sänder ut en 

signal till operatören [34]. Jidokas huvudprinciper är följaktligen att stoppa 

vid fel och inbyggd kvalité.  

Maskiner har idag stora möjligheter att upptäcka avvikelser genom 

fotoceller, tryckskillnader eller metalldetektorer för att sedan stanna 

maskinen för inspektion och motåtgärder
 
[4]. I monteringslinor där arbetet 

sker manuellt används andon för att rapportera en felavvikelse. Andon på en 

montering kan vara ett snöre som finns längsmed monteringslinan som 

stannar linan och ger en visuell signal till support som undersöker vad 

problemet är och åtgärdar det så att det inte uppkommer igen [33] [34].  

På Toyota är det en mentalt underliggande modell som lyder ”Skicka inte 

defekter” kontra massproduktionens ”Klara av dagsproduktionen” (vi 

reparerar defekterna senare). För att klara av målet att inte skicka defekta 

produkter till kunden så utvecklades poka-yoke vilket möjliggjorde en 100 

procentig inspektion på samtliga produkter till en låg kostnad [4].  
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Poka-yoke innebär således att den mänskliga faktorn felsäkras genom att 

hindra eller ge en signal om arbetsmomentet inte har gått rätt till [35].  

3.1.3 Kaizen 

Kaizen är ett kärnvärde inom Toyota Production System. Ordet betyder 

förbättring och myntades av Taiici Ohno, grundaren av TPS. Verktyget 

innefattar att företaget ständigt utbildar människor i produktionen till att 

effektivt utveckla processen för att optimera driften på alla nivåer [36].  

För att optimera driften pressas systemet hela tiden för att hitta nya problem 

ska komma upp till ytan. Ett system som inte påvisar några andon signaler är 

ett problem, eftersom att då är inte produktionen pressad
 
[4]. För att hålla en 

pressad monteringslina är det väsentligt att ha rätt antal operatörer för att 

problemen ska bli synliga, annars kan operatörerna hjälpa varandra och 

arbeta sig runt problemet (se fig 3.1) [30]. 

En monteringslina där rätt antal operatörer används och arbetsmomentet 

ligger nära den planerade cykeltiden är det svårt för operatörerna att hjälpa 

varandra och slöserier i linan blir synliga (se fig 3.2). 
 

Figur 3.1: Obalanserad monteringslina [27] 

Figur3.2: Balanserad monteringslina [27] 
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3.1.4 5S 

5S är en fundamental metod för att upprätthålla arbetsstandarder, flöde och 

visuell styrning [37]. Metoden bygger på fem principer: 

1. Sortera (Seiri), avlägsna allt överflödigt och avskilj verktyg som 

ligger i oordning.  

2. Strukturera (Seiton), arrangera verktyg så att det finns inom räckhåll 

för operatören. 

3. Städa (Seiso), hålla arbetsplatsen i ett gott skick. 

4. Standardisera (Seiketsu), fastställ rutiner och regler för att säkerställa 

att metoden används. 

5. Skapa vana (Shitsuke), följ utformade rutiner och regler [38]. 

Genom att etablera dessa principer på ett företag leder det till ökad säkerhet, 

bättre kvalité, lägre kostnader, mindre skador och slöserier [37].  

3.2 Logistik och materialflöden 

Idén om att logistik och effektiva materialflöden spelar en nyckelroll i 

utfallet hos företag, tillverkning och andra projekt är något människan har 

vetat länge. Det finns dem som säger att den amerikanska revolutionen 

vanns av amerikanerna till stor del på grund av att britterna misslyckades 

med sin materialförsörjning till sina trupper. Under andra världskriget var 

expertisen inom logistik väldigt hög på båda sidor, Rommel själv sa:  

”before the fighting proper, the battle is won or lost by quartermasters”
 
[39]

 

s.1 

Då världen globaliseras mer och mer ökar värdet på logistik och 

materialflöden både internt och externt hos företag. Det går att beskriva 

logistik på många sätt men det grundläggande konceptet kan beskrivas med 

tanken att logistik är den process som strategiskt hanterar produktion, 

förflyttning och lagring av material, produkter och information genom 

organisationen men hänsyn till lönsamhet och framtida förändringar [40] 

[41]. 

För att en organisation ska bli skickliga på logistik och materialflöden räcker 

de dock inte bara att veta betydelsen utan en större kunskap krävs. Inom 

logistik krävs djup planeringen som ska ta fram en enkel och effektiv väg för 

produkter och information i organisationen. Materialflödet är sedan det som 

bygger på logistikens vägar för att få fram bra och effektiva länkar mellan 
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processerna, människorna eller kunderna hos organisationen. Det gäller att 

få rätt produkter till rätt plats i rätt tid till ett så lågt pris som möjligt.  

En brist i materialflödet kan då till exempel vara att material skickas i fel 

ordning eller att en buffert innan en process är alldeles för stor för att 

processen ska sammanverka med de andra processerna på ett effektivt sätt 

[40] [41]. 

Ett vanligt hinder hos företag när det gäller effektiva materialflöden är att 

många enheter inom organisationen endast tänker på att just deras processer 

ska maximera sin lönsamhet utan att ta hänsyn till hela flödets lönsamhet. 

Det är då viktigt att stora delar av organisationen förstår helheten och att 

målet är att det gemensamma flödet ska till stor del prioriteras [40]. 

Värdet av att vara effektiva inom logistik och materialflöden ger många 

fördelar som blir allt viktigare. Möjligheten att alltid kunna leverera och att 

göra det i tid är något väldigt viktigt. Det är också en stor fördel att kunna 

leverera en stor variation av produkter med så liten ledtid som möjligt, detta 

är en bidragande faktor till att logistik och materialflöden blir allt viktigare 

hos organisationer [40] [41]. 

3.2.1 Layouter 

Sedan industrialismen så har företag sökt efter olika sätt att effektivisera sin 

produktion. En rad olika sätt att producera på har varit dominerande under 

de olika tidsperioderna. Detta beror på att nya produkter kommer fram, ny 

teknik uppfinns, olika volymer, de moraliska aspekterna ändras etc. Den 

tillverkande industrin täcker även ett väldigt stort spektrum av olika 

produkter, allt ifrån små plastburkar till stora fraktfartyg. Detta betyder att 

industriers layouter är varierande och att varje företag bör sträva mot att hitta 

den layout som passar dem bäst [42] [43]. De fem olika huvudlayouterna är: 

3.2.1.1 Fast position 

När en produkt är väldigt stor, otymplig, ömtålig eller helt enkelt inte går att 

flytta på är det vanligt att dess delkomponenter inte tillverkas direkt på 

huvudprodukten utan tillverkas vid sidan om för att sedan transporteras till 

huvudprodukten där den sedan blir fastmonterade. Huvudprodukten är då 

placerad på en fast position vilket ger denna layout just namnet ”Fast 

position”. Det är vanligt att produkter av denna sort kräver stor planering 

och har långa ledtider. Exempel på produkter som tillverkas i fast position är 

skyskrapor och lastfartyg. Planeringen av dessa tillverkningsprojekt är 

essentiellt. Det gäller att ha en bra uppfattning om hur olika processer är 

länkade till varandra för att lägga upp en plan med minimal väntetid mellan 

processer. Du kan till exempel inte börja elarbeten i ett hus innan väggar, 

golv och tak kommit på plats. Det är då viktigt att projektet läggs upp i olika 
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faser så som projekteringsfas, produktionsfas och offertfas för att skapa en 

konkret tidslinje
 
[42]

 
[44].  

3.2.1.2 Funktionell verkstad 

En funktionell verkstad är en väldigt enkel och vanligt förekommande layout 

(se bild 3.3). Industrier som använder sig av layouten funktionell verkstad 

placerar sina maskiner eller processer som har liknande funktioner på 

samma ställe. Detta leder till att grupperingar av processer lätt kan bli till 

större avdelningar som till exempel svetsavdelningen, måleriavdelning och 

borrningsavdelning.  

Ett företag som arbetar med denna layout erhåller en väldigt flexibel 

produktion då de olika avdelningarna inte är beroende av varandra. Detta är 

främst positivt för företag med stor produktflora eller höga variationer på 

cykeltiderna. Svårigheterna med en funktionell verkstad är att få ett effektivt 

materialflöde mellan stationer, maskiner eller lager. Då flödet för både 

material och information kan bli väldigt komplext då det inte följer ett 

gemensamt flöde så kan detta leda till längre ledtider och större lager. Med 

höga ledtider och stora lager så ökar PIA (produkter i arbete) vilket leder till 

att företaget binder upp mycket kapital [42] [43] [45]. 

3.2.1.3 Produktionslina 

En produktionslina går att likna med ett löpande band som är utformat efter 

den monteringsordning och moment som produkten ska genomgå. De 

mekaniska lösningarna som skjuter fram produkten kan skiljas åt men 

principen är densamma. Produktionen som jobbar med en produktionslina 

söker ofta efter att standardisera så många arbetssätt och produkter som 

möjligt för att få mindre variationer av produkter och att få produktionen att 

rulla på snabbare. Det är väldigt viktigt att ha en jämn och hög efterfrågan 

när tillverkning med hjälp av en produktionslina ska ske. Detta är viktigt 

eftersom att det är dyrt att bygga upp en produktionslina men också för att 

produktionen eftersträvar hög standardisering som kan fås genom att arbeta 

 Bild 3.3: Illustration av en funktionell verkstad [42] 



23 

 

Fridhed & Bengtsson 

 

med modulbaserade produkter. Detta leder till lägre flexibilitet gällande 

produktvarianter men ger väldigt hög flödeseffektivitet och bidrar till kortare 

ledtider och mindre bundet kapital [42] [43] [46]. 

3.2.1.4 Flödesgrupp 

En flödesgrupp är uppbyggd som en hybrid mellan en funktionell verkstad 

och en produktionslina. Efterfrågan skall vara hög och variationerna på 

produkterna ska vara få. När layouten ska byggas upp så samlas alla 

produkter som har en samhörighet i förädlingen till en början för att skapa 

en produktgrupp. Efter det så anpassas layouten efter hur produkterna 

monteras och bearbetas, målet med detta är att reducera genomloppstiden 

genom att minska transportsträckorna. När det är dags att bygga upp den 

fysiska layouten så placeras maskiner och processer efter hur 

operationsföljden hos produkterna för att få ett så enkelt flöde som möjligt 

[42] [47].                                                                                                                            

3.2.1.5 Kontinuerlig tillverkning  

Produkter som massproduceras och mäts i till exempel ton, liter, meter och 

är utan större avbrott tillverkas genom en produktionsteknik som kallas 

kontinuerlig tillverkning. Den utrustning som används är för kontinuerlig 

tillverkning ska vara fokuserad på ett mindre spektrum av produktvarianter. 

Några produkter som passar för kontinuerlig tillverkning är papper, 

färgframställning, olja och livsmedel till exempel Coca-Cola [42]. 

3.2.2 Materialhantering 

Materialhantering innefattar transport och förflyttning av material främst på 

den interna sidan hos företaget. Det första steget sker vid godsmottagningen. 

Där lossas det ankommande godset och ankomstkontroller sker för att 

registrera att materialet har anlänt för att sedan transporteras till rätt 

lagerplats [48]. 

Ankomstprocessen hos företag är en viktig del för att hålla en god 

lagerhantering och kan delas in i flera steg. 

Det första steget är när materialet kommer till företaget, det kan verka vara 

en simpel process men en god planering måste ske för att detta ska gå 

smidigt och snabbt. Företaget måste samordna med sina leverantörer så att 

de inte anländer samtidigt och även ha personal och utrustning på plats för 

varje ankomst [49] [50]. 

 

I steg två kontrolleras materialet så att det är rätt material som levererats 

men också att leverantören har levererat materialet vid överenskommen 

tidpunkt. Flera faktorer kan spela in som påverkar leveranssäkerheten hos 
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leverantörer som till exempel väder, olyckor eller vägregleringar. Detta gör 

att företag måste ha god kommunikation med sina leverantörer [49] [50]. 

Steg tre innefattar en noggrannare kontroll av materialet. Här kontrolleras 

yttre synliga skador, kvalitetskontroller och även att det är rätt mängd 

material som levererats. Skulle det vara något fel eller större avvikelser så 

rapporteras även det i detta steg. Det många företag strävar mot idag är att 

flytta sin kvalitetskontroll av inkommande material innan det kommer till 

anläggningen. Några företag hjälper sina leverantörer att utveckla sin 

kvalitetskontroll eller så kan företaget anställa egen personal hos 

leverantören för att göra kvalitetskontroll och förbättringar hos leverantören. 

Detta gör att flödet in till fabriken kan gå snabbare och fortfarande hålla 

samma kvalité [49] [50]. 

I det sista steget transporteras det inkommande materialet till rätt plats hos 

företaget. Grundläggande aspekter som att tungt material placeras långt ner i 

lagret och att farliga material och ämnen ska separeras är viktiga i detta 

skede [50]. 

3.2.3 Lagerhantering 

Lager kan delas in i flera grupper så som råvarulager, materialförråd och 

färdigvarulager men indelningen kan också bygga på fysiska eller 

administrativa funktioner. De fysiska funktionerna handlar om hur bland 

annat materialet förflyttas, hur det placeras och vilka fysiska hjälpmedel som 

används. De administrativa funktionerna hos ett lager innebär hur lagrets 

materialstyrning utförs [51]. 

Ett lager skulle kunna vara en plockplats eller en buffert. En plockplats är en 

lagerplats där personalen lätt kan komma åt material som ska användas. En 

buffert är ofta ett mindre säkerhetslager som ligger vid en process, detta ger 

företaget lite extra tid att leverera material i tid till just den processen om 

materialet skulle ta slut. En buffert kan till exempel innehålla material, 

delkomponenter eller produkter [52].  

Det går att utforma lager på olika sätt och en vanlig lagringsvariant är djup- 

och fristapling. Detta innebär att produkterna placeras på och vart efter 

varandra. Detta gör att endast de yttre produkterna är direkt tillgängliga och 

ska de bakre produkterna användas så behöver de yttre först flyttas. Denna 

lagervariant används oftast om företaget lagerhåller stora volymer av samma 

produkt [48]. 

Företag bör sträva efter att ha ett effektivt flöde genom sina lager för att 

minska kapitalbindning och ledtiden. Detta sker lättast om storleken på de 

lager som finns minskar, detta medför också frigörande av yta och en bättre 

övergripande syn av sin verksamhet. De hinder som brukar stå i vägen för att 
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få ner storleken på sina lager brukar vara att bestämma leveranstidpunkter 

för lagerpåfyllning, kvantiteter, anpassning av kapacitetsförändringar i 

produktionen men framförallt införandet av nya rutiner och standarder [30] 

[49]. 

3.2.4 Materialstyrning 

Varje producerande företag använder sig av någon form av materialstyrning. 

Materialstyrning handlar om att kunna styra materialflödet både externt och 

internt inom företaget för att uppnå det bästa flödet och kapacitetsanpassning 

hos företaget. Beslut som ska tas kan vara prognoser till inköp, 

leveranstider, kvantiteter, tillverkningsplan, kapacitetsberäkningar och 

uppföljning [53]. 

Det finns mjukvaror som hjälper till med materialstyrning dessa kallas 

affärssystem. Ett affärssystem är en mjukvara som är samarbetar med 

företagets IT-system. Här kan affärssystemet få information och ta del av all 

information företaget vill att programmet ska hantera. Affärssystemet blir då 

ett verktyg som gör det lättare för företaget att kontrollera sin verksamhet 

[54]. 

3.2.4.1 Ordernummer 

Ett ordernummer är en kombination av tecken som är unik för en 

beställning. Men hjälp av ordernumret går det att se vad ordern ska 

innehålla, vem som har beställt ordern, när ordern ska levereras och vart 

ordern befinner sig i dagsläget. Detta hanteras lättast med hjälp av ett 

affärssystem men det skiljer sig ofta väldigt mycket mellan varje företag hur 

väl affärssystemet utnyttjas [55].  

3.2.4.2 Artikelnummer 

Artikelnumret är en kombination av tecken som beskriver en specifik 

produkt eller en specifik delkomponent. I artikelnumret går det att finna 

information om artikeln så som vikt, egenskaper, kvalitetssäkringar och 

lagerkvantiteter. Ett affärssystem hanterar lättast denna information för både 

beställningspunkter och uppföljning för påfyllnad av internlager etc. 

Detta betyder att en order har ett specifikt ordernummer men kan innehålla 

likadana produkter med samma artikelnummer som en annan order [55]. 

3.2.4.3 Scanning 

Identifiering av material är ofta lättast med hjälp av scanning. En scanner 

läser då av en bar-kod som kan innehålla artikel- eller ordernumret och all 

information som ges ifrån dem. Desto mer information som går att läsas ut 

från bar-koden desto större blir spårbarheten och uppföljningen. Detta ökar 
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chansen att hitta ursprungsfel vid materialtransporter och lagerhanteringsfel 

[55]. 

3.2.4.4 Manuell hantering 

När material ska flyttas eller transporteras är den mest grundläggande 

metoden manuell hantering. Denna metod innebär att en människa drar, 

trycker eller bär materialet med egen kraft. Den manuella hanteringen är 

väldigt flexibel då i princip vem som helst när som helst kan utföra den, att 

ändra destinationen av transporten är också väldigt lätt att justera.  

Materialtransporter räknas som en icke-värdeskapande aktivitet och ska 

därför minimineras så långt som möjligt. Då det både krävs personal att 

utföra den manuella hanteringen plus att den är icke-värdeskapande så bör 

företag sträva mot att minska denna aktivitet så långt som möjligt. De 

ergonomiska aspekterna är också viktiga att ta hänsyn till. Då all manuell 

hantering sker med kroppens egen kraft kan stora påfrestningar och 

förslitningar ske hos personalen. Detta kan leda till större sjukfrånvaro och 

sämre prestation hos personalen [56]. 

3.2.4.5 Truck 

En truck är ett motordrivet fordon som finns i många olika modeller. 

Trucken används som ett hjälpmedel att transportera material både inuti och 

utanför fabriken. Dessa truckar kan ersätta mycket manuell hantering och 

även lyfta tyngder som ej kan hanteras med kroppens egen styrka. För att få 

bruka en motordriven truck krävs speciell utbildning och certifikat. De 

fysiska påfrestningarna hos föraren är mycket små men kan i längden slita 

på förarens nacke, rygg och handleder [57] [58].
 
 

Truckarna är den största olycksfaktorn inom industrin. Truckarna kan både 

skada människor, material och utrustning. Arbetsmiljöverkets statistik visar 

att mellan 2009-2013 skedde 4005 stycken truckolyckor som ledde till 

sjukskrivning [59]. 

3.2.4.6 Självgående truckar 

En självgående truck betyder i grund och botten en truck som använder sig 

av ett transportsystem för att ta sig fram utan någon direkt mänsklig styrning 

[60].  

Tidigare frästes slingor ner i marken eller magnettejp som placerades på 

golvet för att ge de förarlösa truckarna fasta körbanor, tekniken har dock 

kommit långt sen dess och i dagsläget navigerar truckarna på helt nya sätt. I 

dag navigerar truckarna med hjälp av lasernavigation. Lasernavigationen 

fungerar så att företaget placerar ut sensorer och reflexer runt om i lokalerna 

som en mjukvara sedan bygger upp en värld runt om. Trucken kan därefter 

navigera sig genom denna virtuella värld med hjälp av sin lasernavigation 

som använder alla de olika reflexer och sensorerna för att hela tiden få 



27 

 

Fridhed & Bengtsson 

 

uppdateringar om sin position. Eftersom all information till trucken ligger i 

en mjukvara så är det lätt att göra ändringar. Låt oss säga att ett företag 

flyttar på några pallplatser, då är allt som behövs en uppdaterad 

programmering av truckarna och den virtuella världen så är den nya 

layoutförändringen löst. Detta gör de självgående truckarna väldigt flexibla 

till förändring. De självgående truckarna kan på ett primitivt sätt 

kommunicera med varandra genom att reservera körbanor till vald 

destination. Detta betyder att trucken till exempel kan reservera en körbana 

12 meter framåt plus en högersväng i kommande korsning, denna funktion 

är väldigt viktig om företaget implementerar flera självgående truckar. 

Anledningen till detta är att en situation kallad ”dead lock” kan uppkomma 

om de självgående truckarna skulle råka stänga in varandra utan att finna en 

väg ut [61] [62] [63].  

En självgående truck är dock sina begränsningar. Den har problem att gå på 

asfaltgolv då den ofta går i specifika banor och kommer med tiden kommer 

nöta upp spår i asfalten och förstöra golvet. Det är svårt att använda 

självgående truckar utomhus då det finns många oförutsägbara faktorer som 

kan spela in plus att det kan bli problem att placera ut reflexer och sensorer. 

Lutningen på golvet blir ett problem om de överstiger 2 %. Företaget som 

använder sig av självgående truckar behöver och ha ett stabilt trådlöst 

nätverk [61] [62] [63]. 

3.3 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett verktyg som gör det möjligt att visualisera icke 

värdeskapande aktiviteter kontra värdeskapande aktivitet på ett valt flöde. 

Detta skapar en förståelse för hur en produktion agerar samt tydliggör 

potentiella processförbättringar [64]. 

3.3.1 Utförande av värdeflödesanalys 

Vid utförandet av en värdeflödesanlys utförs en nulägesanalys som beskriver 

hur produktionen beter sig just nu. Då samlas relevant processfakta in 

genom att vandra genom processflödet från leveransavdelningen, som är 

direkt länkad till kund, genom hela värdeflödet. För att nulägesanalysen ska 

innehålla sann fakta så bör den mätas med ett externt stoppur som inte är 

länkat till processen då den kan vara missvisande [65].  

För att skapa en helhet av det dokumenterade flödet sammanfattas den 

samlade informationen på en karta över nulägesanalysen där man tydligt kan 

se kopplingen mellan material- och informationsflödet [42].  

Värdeflödesanalysen bidrar med en visuell bild av flödet och gör det möjligt 

att analysera aktiviteterna för att sedan identifiera möjliga förbättringar. 
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Sedan utförs en undersökning över de identifierade förbättringarna som 

leder ut till lämpliga processförändringar
 
[42]. 

3.3.2 Syftet med värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys gör det möjligt att se hur ett förbättringsarbete påverkar 

hela den värdeskapande kedjan. Utan verktyget kan ett förbättringsarbete ske 

på en process som inte var rotorsaken till problemet
 
[4].  

Syftet med värdeflödesanalys är att sänka produktionskostnader, ledtider och 

tillföra en högre kvalité till kunden. Det visuella verktyget tillåter även 

företaget att ta strategiska steg mot sin vision
 
[64]. 

3.4 Ekonomisk kalkyl för investering 

En investering är en kapitalinsats i form av pengar, resurser och/eller tid som 

leder till en positiv eller negativ avkastning. Vid en investeringsanalys är 

den överhängande frågan om hur företaget väljer ett förslag bland en större 

mängd alternativ som presenteras för att göra den optimala investeringen 

[66].  

3.4.1 Operatörskostnad 

När ett företag anställer en ny medarbetare så är det inte endast den avtalade 

lönen som arbetsgivaren måste betala varje månad. Enligt arbetsgivarverket:  

”Varje 100-tal kronor som statsanställd får i lön kostar i snitt arbetsgivaren 

närmare 148 kronor. Mellanskillnaden består huvudsakligen av lagstadgade 

arbetsgivaravgifter och avgifter enligt de statliga kollektivavtalen” [67] s.1 

Det lagstadgade arbetsgivaravgifterna skiljer sig på medarbetarens ålder som 

år 2016 låg på 31,42 % för anställda som är mellan 27-66 år gamla, för de 

under 27 år ligger det på 25,46 % och för pensionärer över 66 år är det 10,21 

%. Ett företag måste även betala semesterersättning vilket ligger enligt lag 

på 12 % av lönen [68]. 

3.4.2 Payback-Metoden 

Vid eventuell investering uppkommer altenativa investeringsalternativ. För 

att ta reda på den mest lämpade investering bör en investeringskalkyl 

genomföras. Payback-metoden är en relativ enkel investeringskalkyl där 

endast in- och utbetalningar räknas och inte beaktar nuvärdet eller 

livslängden på investeringen. Styrkan i att använda metoden är dess simpla 

utformning vilket gör den lätt att förklara. Formel (1) kan beskrivas på 
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följande sätt vis där G = Grundinvestering och a = inbetalningsöverskotten 

[69]: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐺

𝑎
  (1) 
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4. Företagsbeskrivning 

Följande kapitel beskriver företagets position, verksamhet, vision samt 

värderingar som mynnar ut i ett framtida måltillstånd. 

Emballator Lagan Plast (ELP) ingår i Emballator-koncernen som är en del 

av den familjeägda koncernen Herenco, de bedriver verksamhet främst inom 

tillverkningsindustrin, tryckeri och dagstidningar. Emballator-koncernen har 

Nordens bredaste sortiment av förpackningslösningar.  

ELP ligger belägrat i Ljungby bredvid E4an. De producerar 

plastförpackningslösningar inom burkar och hinkar till bland annat 

livsmedelsindustrin. Med en affärsidé som lyder ”Tillsammans skapar vi 

hållbara förpackningskoncept med fokus på kundupplevelsen” prioriterar 

företaget kund, konsument, brukare och återvinnare genom att bland annat 

vara kvalificerade inom ISO 9001, 14001 och 22000 vilka är kvalitets-, 

miljö- och livsmedelsstandarder. 

ELP arbetar utifrån Lean-filosofin för att uppnå maximal 

kostnadseffektivitet genom att tillvarata alla medarbetets samlade kunskap 

och eliminera alla typer av förluster och problem. Därigenom har företaget 

lärt ut ”Vår Väg” till alla medarbetare, som ett produktionssystem utifrån 

hur alla arbetar på företaget (se fig 4.1).  

Genom produktionssystemet ”Vår Väg” skapar ELP en stimulerande 

arbetsplats och driver fram engagerade medarbetade som har vilja och 

Figur 4.1: Emballator Lagan Plasts produktionssystem [70] 
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drivkraft för att ständigt göra förbättringar med ett stödjande ledarskap. Allt 

med fokus med att sätta kunden som en i familjen.  

ELP har visionen ”Pole Position – Bäst i världen” som en riktlinje för att 

avgöra om företaget arbetar mot det önskade tillståndet. För att komma 

närmare visionen arbetar företaget idag med att effektivisera och utveckla 

produktionen. Ett steg på vägen är att utöka automationsgraden. ELP önskar 

idag att effektivisera sin materialhantering och materialstyrning. För att 

effektivisera dessa flöden så har företaget haft diskussioner om förarlösa 

truckar. Vilket har genererat följande måltillstånd: 

”Dagens hantering är mycket manuell med långa transportvägar till fots. 

Ambitionen att under en 2-5 års plan gradvis minska den manuella 

transporttiden och samtidigt öka lageromsättningen så att” 

lagerbelastningen” i fabriken minskar. Detta skall ske i olika steg på ett 

kontrollerat sätt” [70] 
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5. Nulägesbeskrivning 

Följande kapitel beskriver det nuläget i verksamheten med hänsyn till våra 

avgränsningar, teoretiska referensram och undersökningsfråga.  

5.1 Layout  

Emballator Lagan Plast har en produktionsyta på 6318 m
2. ELPs 

layoutmodell bygger på en funktionell layout som är indelad i sex zoner (se 

bild 5.1). Varje zon innehåller maskiner med liknande funktioner och 

arbetsområden. Utöver dessa produktionszoner har de totalt fyra lager, 

mellanlager tryckeri, mellanlager grepe och de andra två är råvarulager och 

färdigvarulager [70].    

 
Bild 5.1: Emballators fabriksyta [70] 

5.2 Materialhantering 

Transporter av råvarumaterial kommer in till företagets godsmottagning via 

lastbilar ca fem gånger per dag. Råvarumaterialet placeras i råvarulagret som 

sedan blandas för att uppnå de rätta egenskaperna innan de placeras i vald 

silo redo för användning. Råmaterialet sprutas sedan från vald silo till 

maskinerna genom slangar som går via taken ner till de olika formsprutorna. 

Om det är burkar som formats transporteras de ut från maskinen på ett 

rullband (se bild 5.2), därefter kontrolleras burkarna att de är hela och har 

rätt etikett. Detta görs av maskinoperatören i de flesta fall men på ett fåtal 

maskiner har en fotocell ”vision” installerats som hanterar den visuella 

kvalitetskontrollen. Burken placeras sedan manuellt i en låda som står på en 

europapall. När pallen är full ska den manuellt dras till färdigvarulagret där 

den placeras på ett transportband till sträckfilmen för att sedan hanteras av 

färdigvarulagret [71].  
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När ett lock formas så hamnar de på ett rullande band som transporterar ut 

dem från maskinen. Efter det så kontrolleras de visuellt av maskinoperatören 

och placeras i en låda som är placeras på en pall. Då pallen blir full dras den 

och placeras på ett transportband till sträckfilmen för att sedan hanteras av 

färdigvarulagret.  

Då hinkar produceras så finns det tre scenarion. Hinkarna transporteras ut 

via rullband ut från maskinen och inspekteras av maskinoperatören för att 

sedan placeras på pallen (se bild 5.3). När pallen är full går de direkt till 

lager eller vidareförädling i form av dekorering och applicering av handtag 

(grepe). Förflyttningen till dessa destinationer sker också genom manuell 

palldragning [71].

 
Bild 5.3: Formsprutad hink  

Bild 5.2: Förädlad burk från formspruta 
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Tompallarna transporteras från råvarulagret till olika pallautomater som är 

placerade runt om i fabriken. När en tompall behövs så hämtas den manuellt 

av maskinoperatören med hjälp av en handtruck.   

Utöver burkar och hinkar så tillverkar ELP förslutningsringar åt 

systerbolaget Emballator Ulrichhamn för att försluta deras plåtlock. 

Plåtlocken levereras till råvarulagret och körs ut till maskinerna med hjälp 

av en truck inför förädling med plastringar. De färdiga förslutningsringarna 

med lock körs till en krympningsemballering vid sträckfilmen och sedan ut 

med hjälp av en truck till råvarulagret. 

Pallsortimentet hos ELP varierar. Alla pallar är enligt standard EU-

pallformat men eftersom att företaget levererar till livsmedelsindustrin och 

är certifierade inom ISO 14001 så ställs det krav på renlighet inom fabriken. 

Detta medför att all intern materialhantering måste ske på plastpallar 

eftersom att det finns mindre risk för nedsmutsning och bakterier. 

Materialhantering som sker till rå- och färdigvarulagret använder träpall i 

dagsläget [72]. 

5.3 Lagerhantering 

I råvarulagret lagras råvarumaterial, pallar och även förslutningsringar. 

Råvarulagret ligger på totalt 1700 m
2
 och råvarumaterialet lagras i 24 

stycken silos som totalt har en kapacitet på 650 ton. Därifrån sugs sedan 

råmaterialet ut genom slangar till formsprutorna. Tompallarna lagras i 

råvarulagret i väntan på att fylla på de olika pallautomaterna. Plåtlocken och 

de färdiga locken med förslutningsring lagras i råvarulagret då Emballator 

Ulrichhamn lätt kan lämna plåtlock och samtidigt hämta de färdiga förslutna 

locken [73].  
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Det största buffertlagret hos ELP är mellanlagret till tryckeriet. Här sker en 

djupstapling av pallarna. I mellanlagret sker även en mognadsfas av de 

formsprutade hinkarna då hinken krymper marginellt i rumstemperatur. 

Mognadsfasen är på 24 timmar. Detta medför att lagret måste innehålla en 

större kvantitet av samma produkter för att kunna tillgodose nästa process 

(se bild 5.4 samt 5.5).  

 
Bild 5.4: Mellanlager tryckeri 

 
Bild 5.5: Mellanlager tryckeri djupstapling 

Mellan tryckeriprocessen och grep-processen finns mellanlager grepe. Detta 

mellanlager är väldigt ostrukturerat med en stor volymvariation. Det finns 

inga speciella lagerplatser utan pallarna ställs där de får plats. 
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Inför färdigvarulagret måste pallen emballeras. Emballeringen sköts idag 

utav en sträckfilmsprocess som plastar in pallen. För att pallen ska bli 

emballerad på ett korrekt sätt så måste sträckfilmen veta pallsort, höjd och 

produkttyp. Denna information ges via tryckknappar som har 

förprogrammerade körprogram [74].  

5.4 Materialstyrning 

En order skapas i affärssystemet Systems Applications Products (SAP) som 

sedan genererar en arbetsorder som innehåller produkttyp, kvantitet, 

planerad C/T etc. Tillverkningen sker vid en lämplig formspruta som har 

försetts med rätt formverktyg. Som ett visuellt stöd för produktionen 

används programmet Baltzar vilket har utvecklats av företaget Delacroy. 

Baltzar matas med information från SAP och sorterar den för att ge bild av 

den väsentliga informationen till personalen [75].  

Etiketter för arbetsorder tillgodoses genom en terminal placerad nära 

produktionszonen. Där registreras även pallen för vidare lagerföring till 

SAP.  

Materialstyrningen från mellanlager sker genom att nästkommande process 

får en arbetsorder att en viss produkttyp ska vidareförädlas. Personalen 

hämtar pallen med rätt produkttyp för att sedan bearbeta den.  
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5.5 Värdeflöde 

Alla värdeflödesanalyser har gjorts med hänsyn till 100 % kapacitet hos 

ELP. 

Flödet Hink 

 
Figur 5.6: Nulägesbeskrivning över flöde hink 

Det största flödet börjar ifrån zon hinkar (se figur 5.6) där det finns kapacitet 

att producera ca 4,88 pall i timmen som transporteras till mellanlager 

tryckeri i ett tryckande system, medelavståndet för denna transport är 97 

meter. 

Mellan mellanlager tryckeri och tryckeriet är det ett dragande system och 

här finns det kapacitet att hämta ca 9,83 pall i timmen med ett medelavstånd 

på 32 meter. Tryckeriet producerar sedan sina 9,83 pall i timmen med ett 

tryckande system till mellanlager grepe, medelavstånd 81,55 meter. 

Från mellanlager grepe till grepmaskinerna är det ett dragande system som 

producerar 7,73 pall i timmen, medelavstånd 27,2 meter. Från 

grepmaskinerna är det ett tryckande system som skickar den färdiga hinken 

till sträckfilmen. 
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Flöde lock och färdig hink 

 
Figur 5.7: Nulägesbeskrivning över flödet lock och färdig hink 

Detta flöde innehåller främst lock men även färdiga hinkar. De färdiga 

hinkarna får både dekoration och grepe i formsprutningsmaskinen och kan 

därför levereras direkt till färdigvarulagret (se figur 5.7).  

Zon lock plus de färdiga hinkarna producerar ca 3,53 pall i timmen med ett 

tryckande system, medelavstånd på 8.2 meter till sträckfilmen. 
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Flöde Burk Öst 

 

Från detta flöde produceras burkar varav 95 % går direkt till sträckfilmen 

och 5 % till mellanlager tryckeri. Totalt produceras 1,47 pall i timmen från 

denna zon med ett tryckande system, medelavstånd på 105,62 meter (se 

figur 5.8).   

  

Figur 5.8: Nulägesbeskrivning flöde burk öst 
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Flöde Burk Väst  

 

Härifrån produceras burkar som ska transporteras till sträckfilmen. 

Maskinerna som producerar brukar använder ett tryckande system som totalt 

produceras 1,19 pall i timmen med ett medelavstånd på 78,4 meter (se figur 

5.9). 

  

Figur 5.9: Nulägesbeskrivning flöde väst 
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Flöde Norr   

 

Här produceras plastringar som ska försluta Ulrichhamns plåtlock. Flöde 

norr producerar via ett dragande system med ett totalt flöde på 1,86 pall i 

timmen med ett medelavstånd på 104,93 meter (se figur 5.1.1).  

 

Figur 5.1.1: Nulägesbeskrivning flöde norr 
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6. Analys 

Följande kapitel innehåller undersökningens analys om nuläget och 

framtida lägen. Analysen bygger på den valda teorin samt empirisk 

erfarenhet som erhållits under projektets gång. 

6.1 Layoutanalys 

Emballators layout bygger på ett funktionellt flöde med sex olika zoner. Då 

företaget strävar efter att vara flexibelt för att kunna anta produktionsorders 

som inte linjeproducerade företag kan producera så genererar det till en 

större produktflora och maskinerna producerar olika produkter veckovis 

[42].  

För att företaget ska bibehålla sin flexibilitet går produktflödet till och från 

olika zoner i layouten vilket genererar långa avstånd att förflytta pallar. 

Fasta transportband eller nedgrävda banor i marken gynnar inte företagets 

strävan efter flexibilitet. 

För att producera optimalt efter företagets filosofi och den funktionella 

layouten som råder behöver ELP ett automatiserat pallhanteringssystem som 

kan programmeras efter behov med minimal mänsklig påverkan, en förarlös 

truck.  

6.2 Materialhanteringsanalys 

Det nuvarande materialflödet har en hög flexibelitet men däremot går en hög 

grad av flexibilitet inte hand i hand med lean. Detta betyder att ELPs 

marknadsföring om att kunna leverera specifika produkter med kortare serier 

gör det svårare att arbeta effektivt med leanfilosofin som de också prioriterar 

högt. För att kunna ha effektiva flöden och samtidigt kunna leverera korta 

specifika serier krävs nya innovativa lösningar [30].  

I dagsläget sker den största delen av materialhanteringen manuellt vilket 

bidrar med en högre flexibilitet där operatörerna har möjlighet att flytta 

materialet när de vill och placera det i princip vart de vill. Effekten av detta 

blir att materialflödet blir väldigt varierande och även att intrycket av att 

fabriken är väldigt stökig när det står pallar lite här och var, detta bidrar även 

med att ingen organiserad struktur uppnås. Då det är maskinoperatörerna 

som själva sköter materialhanteringen till nästa process blir de lätt stressade 

på grund av att maskinerna som de sköter fortsätter att producera produkter 

även om de inte är på plats. Skulle transportbandet hos maskinen bli fullt så 

stannar processen vilket kostar företaget pengar, operatören måste då skynda 

sig att lämna av den fulla pallen och hinna tillbaka till maskinerna innan det 

blir maskinstopp. Denna extra stress ökar också chansen att 
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materialhanteringen blir slarvig. Utöver detta så är den manuella hanteringen 

oergonomisk med tunga lyft och långa sträckor av palldragande som sänker 

prestationen hos de anställda och kan bidra till ökad sjukskrivning. 

En lösning för att lösa dessa problem är att implementera förarlösa truckar. 

De förarlösa truckarna har möjlighet att sköta nästan all materialhantering 

som ELP i dagsläget utför i sin fabrik. Det som truckarna i praktiken 

kommer göra är då att hämta de fulla pallarna och transportera dem till vald 

destination och även lämna av tomma pallar om det önskas. Fördelarna för 

ELP att införskaffa förarlösa truckar i den befintliga materialhanteringen är 

tydliga. Truckarna kommer att tvinga fram 5S i majoriteten av fabriken då 

det inte får ligga material i vägen för truckarnas transportvägar eller 

avlastningsplatser. Truckarna kommer även att alltid placera materialet 

exakt där det är bestämt att det ska eller får stå vilket bidrar till en god 

ordning. När en bättre ordning och struktur uppnås blir det genast lättare att 

få en bra överblick på sin fabrik, materialflöde och vart problemen ligger. 

Maskinoperatören kommer spara tid då de bara behöver kalla på trucken och 

avrapportera pallen istället för att även behöva transportera dem och leta upp 

rätt lagerplats. Detta leder till mindre stress och mer tid vid maskinen för 

packning och kvalitetskontroller. En viss del av de oergonomiska 

arbetsmomenten kommer också försvinna då de slipper dra materialet fram 

och tillbaka längre sträckor. 

De förarlösa truckarna bidrar även till ett stort steg för en helautomatiserad 

fabrik. I dagsläget har ELP redan infört vision på flera formsprutor som 

kontrollerar kvalitén på produkterna, skulle vision införas på alla maskiner 

plus att maskinerna staplar produkterna på pallarna själva är processen helt 

automatiserad. Effekten av att öka automationsgraden minskar följaktligen 

den manuella hanteringen vilket kan leda till att företaget har möjlighet att 

minska personalstyrkan. Ett alternativ är att utbilda personalen till tekniker 

som kan sköta om de automatiska maskinerna. De förarlösa truckarna 

kommer också med en stor implementationskostnad som företaget måste 

vara beredda att satsa på.  

Det är några kritiska punkter gällande pallhantering med förarlösa truckar. 

Vikten får inte överstiga truckens maxlast, medelvikten hos ELPs pallar 

ligger runt 200 kilo vilket truckarna lyfter utan problem. Trucken måste 

också kunna ha full överblick både bakom och framför sig när den kör i 

backriktning. Detta betyder att lastens maxhöjd kunde blivit ett problem men 

då ELPs maxhöjd på sina pallar är 2.8 meter vilket gör att det inte blir några 

problem då gränsen generellt ligger på 3 meter. Golvet måste hålla en viss 

standard och ha en jämn yta, även detta uppfyller ELP. Lasten måste också 

vara tillräckligt stabil för att kunna hanteras av vanliga truckgafflar, även 

detta uppfyller ELPs nuvarande materialhantering. Ett enkelt problem som 

kan uppstå är att pallen som ska hämtas inte står helt rakt eller mitt i 

hämtningsplatsen. Detta går att lösa med en Poka-yoke lösning där företaget 

sätter fast små klackar i de bakre hörnen av pallplatsen så är det omöjligt för 
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operatören att placera de tomma pallarna fel, ett alternativ är att operatörerna 

alltid är väldigt noga. 

6.2.1 Lösningsförslag till pallhantering 

Hämta vid maskinplats 

När maskinoperatören har fyllt upp en pall ska en signal ges till trucken att 

pallen ska hämtas. I detta fall ska då pallen inte flyttas från maskinposition 

utan trucken kommer hela vägen fram till maskinen och hämtar pallen. 

Denna lösning tar ingen extra plats samt att ingen palldragning av fulla 

pallar sker vilket ger operatören extra tid och mindre fysisk arbetsbelastning. 

Det är också en väldigt bra lösning om företaget vill bygga vidare och höja 

automationsgraden i fabriken som tidigare nämnts. 

Det finns dock nackdelar. Först måste en signalfunktion finnas på varje 

maskinplats vilket ger en högre installationskostnad. Det som kan hända är 

att när pallen är fylld kanske transportbandet ut från maskinen fortfarande är 

fyllt upp till 70 %. Skulle de förarlösa truckarna ha andra ordar som de 

arbetar med för tillfället skulle de kunna ta upp emot 5 minuter innan de 

kommer och hämtar den fulla pallen. Skulle transportbandet bli fullt under 

dessa 5 minuter innan trucken hunnit hämta den fulla pallen finns det ingen 

plats att ställa produkterna och maskinen stannar. För att förebygga detta 

problem finns det olika lösningar. 

En lösning är att operatören arbetar enligt en uträknad standard att varje 

gång pallen fylls till max ska bandet samtidigt tömmas. Denna standard 

arbetar ELP med någorlunda idag men behöver följas ännu striktare om de 

förarlösa truckarna ska hämta på maskinposition. 

Det går också att placera mindre ställage där maskinoperatören kan placera 

ett mindre antal inspekterade produkter som ger den förarlösa trucken lite 

extra tid till godo för att hämta den fulla pallen. 

Den sista lösningen för detta problem är att placera en extra tompall vid 

maskinen så att operatören kan påbörja att fylla den om transportbandet 

skulle börja bli fullt. Det finns dock stor risk att den extra tompallen inte får 

plats vid maskinen. 

    

Buffertplatser 

Lösningen med buffertplatser kommer fungera så att när en pall blir full så 

drar maskinoperatören pallen manuellt till en närliggande buffertplats och 

placerar den där för att sedan signalera till trucken att pallen ska hämtas. 

Maskinoperatören får då genast en ledig pallplats vid sin maskin och kan 

fortsätta att lasta av produkter. Detta minskar också risken för att maskinens 

transportband ska bli fullt utan att det finns möjlighet att lasta av produkter. 

Detta är en enklare och lite billigare lösning då det endast behöver finnas en 

plats där signal till truckarna behöver ges per zon. Nackdelarna med detta 

lösningsförslag är dock att det inte blir en helhetslösning. 
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Maskinoperatörerna kommer fortfarande behöva dra fulla pallar en kortare 

sträcka och om företaget vill bygga vidare med automation behöver 

truckarna troligen programmeras om till att hämta pall vid maskinplats. 

Buffertplatserna tar också upp extra yta vid varje zon. 

Kombination 

Det går att kombinera de ovanstående lösningsförslagen för att försöka få ut 

de bästa av de två. Denna lösning fungerar så att de förarlösa truckarna 

kommer hämta de fulla pallarna vid maskinplats men det kommer samtidigt 

att finnas en buffertplats för en pall i varje zon där maskinoperatören kan 

ställa av en pall och ge signal till trucken. Denna lösning ger då 

maskinoperatören en ”livlina” ifall ett transportband skulle hålla på att bli 

fullt även om pallen är fullastad. Maskinoperatören måste då fortsätta att 

arbeta med standarden att fylla upp det sista på pallen samtidigt som de 

tömmer så mycket som möjligt på maskinens transportband. Däremot så har 

de möjlighet att ställa av en pall om det skulle krisa.  

ELP kan då arbeta mot ett måltillstånd där de försöker förbättra standarder 

och poka-yoke lösningar så att de till sist kan arbeta bort 

reservbuffertplatsen.   

När en pall blir full så ska den vidare till nästa destination men då betyder 

det också att en tompall måste komma på plats för nästkommande produkter. 

6.2.2 Lösningsförslag till tompallshantering 

Manuell hantering 

Den enklaste lösningen är att maskinoperatörerna själva hämtar tomma 

pallar och placerar dem på maskinplats. Tompallarna kommer då finnas i 

pallautomater som är placerade i zonerna, de förarlösa truckarna kommer få 

i uppgift att fylla på pallautomaterna men det kommer max behövas göras en 

gång per skift och pallautomat. Fördelen med denna lösning är att de 

förarlösa truckarna inte blir lika belastade och får mer tid till andra 

uppgifter, en tompall kommer också snabbt på plats så fort den fulla pallen 

är ur vägen. Problemet är då att maskinoperatören istället får mer 

arbetsuppgifter plus att det är manuella hanteringar som sliter på kroppen.    

Hämta full pall och lämna tom på maskinplats 

Denna lösning är den som fysiskt belastar maskinoperatören minst. Trucken 

kommer då att hämta den fulla pallen för att sedan komma och lämna en tom 

på maskinplats. Trucken kommer hämta de tomma pallarna från olika 

pallautomater som trucken också själv fyller på. Detta gör att ingen manuell 

hantering av tompall kommer ske för maskinoperatören och det är en 

lösning som är väl anpassad för vidare helautomatisering av 
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materialhanteringen. Problemet som finns med denna lösning är först och 

främst att det kommer ta extra tid att få en tompall på plats vilket gör att 

maskinoperatören inte kan lasta av färdiga produkter från maskinens 

transportband fören den tomma pallen är på plats, detta kan orsaka 

maskinstopp som beskrivits tidigare. Den förarlösa trucken kommer också 

att köra med tomma gafflar när den är på väg att hämta den fulla pallen, 

detta vill man undvika för att varje gång trucken kör med tomma gafflar är 

det icke värdeskapande och outnyttjad kapacitet.   

Hämta tompall och placera bredvid maskin för att sedan ta fullpall. 

För att försöka få de självgående truckarna att så lite som möjligt köra med 

tomma gafflar kan de hämta en tompall på vägen till den fulla pallen. Detta 

betyder att när trucken kommer fram till maskinen med tompallen är 

pallplatsen upptagen av den fulla pallen och den tomma pallen placeras på 

bestämd plats bredvid maskinen innan den fulla pallen tas. Detta gör att 

trucken arbetar mer effektivt och att maskinoperatören får sin tompall så fort 

trucken kommer för att hämta den fulla pallen. En mindre nackdel är att 

maskinoperatören manuellt får flytta tompallen dock kommer detta bara vara 

någon meter, det är heller inte en helhetslösning om ELP vill 

helautomatisera processen. 

6.3 Lagerhanteringsanalys 

I dagsläget har ELP två större mellanlager i det interna flödet. Dessa två är 

mellanlager tryckeri och mellanlager grepe. För att integrera en förarlös 

truck till ett mellanlager krävs det flera olika villkor som måste uppfyllas. 

Först så måste det vara möjligt för trucken att manövrera in och ut från 

lagret och för att detta ska vara möjligt kräver trucken tre meter bred 

svängradie. När det är uppfyllt så måste företaget se till att pallarna inte 

behöver stå allt för tätt, det behövs cirka en decimeter säkerhetsavstånd 

mellan varje pall. Det viktigaste är dock att det finns någon form att struktur 

som trucken kan arbeta efter så som inget skräp eller liknande i truckgången, 

bestämda pallplatser och helst någon form av lagerhållningssystem som 

trucken kan kommunicera med. 
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Mellanlager tryckeri 

ELPs största mellanlager är mellanlager till tryckeriet. Detta mellanlager 

uppfyller villkoret att det finns tre meter att ta sig in och ut ifrån men 

däremot så behöver trucken kunna vända inne i lagret och det är i dagsläget 

precis under tre meter, detta går att åtgärdas genom att offra en av de yttre 

raderna hos mellanlagret (se fig 6.1).  

Avståndet mellan pallarna är i dagsläget varierande men det finns tillräckligt 

med yta för att uppfylla säkerhetsavståndet på en decimeter om en av de 

yttre raderna offras. I mellanlager tryckeri så är det väldigt många olika 

produktsorter men det finns också en bra och kontrollerad struktur så med en 

väl utformad mjukvara bör detta inte vara några problem för trucken att 

hantera. En av anledningarna till varför hinkarna måste lagerföras innan de 

hanteras av tryckeriavdelningen och får dekoration är att de måste mogna i 

24 timmar, att de behöver mogna betyder att de sakta kyls ner i 

rumstemperaturen efter att de formats och då förändras diametern några 

millimeter. Detta betyder att truckarna måste få ett villkor att inte plocka 

några hinkar som stått där mindre än 24 timmar. Problemet är att i 

mellanlager tryckeri så djupstaplas pallarna så den äldsta pallen står längst in 

vid väggen och går inte att komma åt. Detta går att lösa genom att dedikera 

flera rader av de mest förekommande hinksorterna som trycks. Detta gör att 

trucken alltid kan plocka från den äldsta raden och då uppfylla villkoret. 

Mellanlager Grepe 

Mellanlager grepe är ett av ELPs minst strukturerade zoner. Det finns 

uppritade pallplatser men då volym varierar oerhört mycket och oftast är så 

stor att pallarna hamnar i truckgången. Anledningen till detta är att 

nästliggande process som är grepmaskinerna är en snabb process, detta 

utnyttjar produktionscheferna genom att flytta personal från grepmaskinerna 

när de behövs på andra ställen, effekten av detta är att grepzonen ibland 

ligger på 100 % och ibland bara på 25 %.  Detta är då ett lager som i 

dagsläget inte går att implementera några automatiska truckar i. Dock så 

finns det yta och möjlighet att i framtiden låta truckarna även sköta detta 

lager om en bättre struktur uppnås. 

  

Figur 6.1: Mellanlager tryckeri, rödmarkerade raden 

kan behöva offras [70] 
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Buffert till tryckeri 

Inne i tryckeriet är det väldigt trångt vilket gör att det blir svårt för truckarna 

att komma i närheten av maskinerna. Lösningen till detta skulle kunna var 

att placera buffertplatser in till tryckeriet så att maskinoperatörerna i alla fall 

inte behöver gå in till mellanlagret tryckeri och hämta en pall utan får den 

framkörd en bit (se bild 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Tompallslager 

Det är en stor fördel om truckarna kan hantera tompallar, även om det inte är 

ända fram till maskin så skulle det vara fördelaktigt om de i alla fall kunde 

fylla på pallautomaterna. I dagsläget lagras tompallarna på råvarulagret och 

körs ut med en manuell motviktstruck ut till pallautomaterna. Truckarna kan 

inte köra där på grund av asfaltgolvet, anledningen är att truckarna har valda 

specifika körbanor kommer de med tiden att slita ner asfaltgolvet och skapa 

skåror. Det som går att göra att bygga utbanor som går från råvarulagret in 

till det interna flödet där de kan ställa staplar med tompallar som sedan de 

förarlösa truckarna kan komma och hämta för att leverera till 

pallautomaterna.    

6.4 Materialstyrningsanalys 

För att den självgående trucken ska arbeta behöver den ett överordnat 

system som ger den order om vad som ska förflyttas. För att de överordnade 

systemet ska veta vilken order som ska förflyttas behöver den en signal från 

en sensor eller en operatör att pallen är redo att hämtas samt vart den ska. 

6.4.1 Kommunikation 

För att en förarlös truck ska agera måste den få en arbetsorder vilket 

innehåller information från ett styrningsprogram. Denna information kan 

Bild 6.2: Buffertplatser i tryckeriet [70] 
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komma från ett affärssystem eller ett program som AGV leverantörerna 

levererar. I studien har följande lösningar av styrning analyserats: 

System Applications Products 

I SAP finns en modul som har möjlighet att styra en förarlös truck samt bära 

information om pallen som t.ex. volym, produkttyp, lagerplats etc. Styrkan i 

att använda SAP som styrning är att den i dagsläget lagerför alla pallar och 

kräver därmed ingen vidare mjukvara som kontrollerar lager och buffertar. 

Svagheten i att använda SAP är att det krävs en större mängd 

programmering i mjukvaran för att den ska fungera optimalt. Om en sådan 

programmering skulle outsourcas till ett konsultföretag så skulle det kräva 

en större kostnad.  

Leverantörens mjukvara integrerad med Baltzar 

En variant av leverantörens mjukvara är att den integreras med Baltzar. I 

dagsläget har Baltzar en ut-fil från SAP som innehåller produktionsorder, 

cykeltid, volymer etc. Om leverantörens mjukvara integreras med Baltzar 

leder det till att man endast behöver ha en klient öppen vid varje terminal. 

Vid detta alternativ krävs även programmering för att gränssnitten mellan 

AGV leverantören och Baltzar till en kostnad.  

Leverantörens mjukvara 

En variant av styrsystem där ingen vidare programmering krävs är att 

leverantören använder sin egen mjukvara i en egen klient. Mjukvaran håller 

koll på lagerstatusen vid varje buffert och man kan även spåra pallen i 

fabriken då mjukvaran håller koll på specifika pallidentifikationer. 

Nackdelen är att Baltzar idag används vid varje terminal och operatören 

måste därmed växla mellan programmen för att arbeta.  

6.4.2 Ordergivare 

För att arbetsordern ska skickas till den självgående trucken måste en signal 

skickas från pallplatsen där trucken ska hämta pallen. I studien har följande 

lösningar beaktats: 

Manuella knappar 

Vid användning av manuella knappar behövs ingen information av vad 

pallen innehåller. Den förarlösa trucken vet endast var den ska hämta och 

var den ska lagerföras. Denna typ av lösning kräver olika knappar för olika 

lagerställen och pallen är svår att spåra om den skickas till fel lagerplats.  
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Operatörspanel 

Operatörspanelen är integrerad med en mjukvara som antingen är från 

affärssystemet eller från leverantörens mjukvara. Operatören får ett 

kvittensmeddelande att uppdraget är mottaget av den självgående trucken 

och närmaste vagn kommer. Vid operatörspanelen väljer operatören 

produktvariant och systemet håller reda på lagerföringen.  

Scanning 

Varje pall har en specifik pallstreckkod denna streckkod kan utnyttjas 

genom att man scannar koden och den ger en transportorder till den 

självgående trucken samt lagerför den. Fördelen med scanning är att den är 

en inbyggd poka-yoke. Operatören kan inte lagerföra pallen på fel ställe 

eftersom att den scannas. 

6.5 Värdeflödesanalys 

För att beräkna flödet av pallar som florerar i fabriken togs hänsyn till att 

alla formsprutor, grep- och tryckerimaskiner var fullt belagda samt togs 

hänsyn till en investering av en ny formspruta (SH660) som beräknas vara i 

bruk i maj 2016.  

Då alla flöden går igenom samma process till färdigvarulagret har en 

flaskhals identifierats, sträckfilmen. Tidigare nämnt så har sträckfilmen 

färdigprogrammerade program som operatören manuellt aktiverar för att 

sträckfilmen ska ta pallen. För att de självgående truckarna ska kunna ha 

möjlighet lämna en pall på sträckfilmen så bör den vara automatiserad.  

Flöde Hink 

Hinkflödet är det flöde som går igenom flest antal processer och 

buffertplatser. Då formsprutorna producerar ett större antal varianter så 

lagerförs dem i en egen djupstaplingsrad vid mellanlager tryckeri. Hänsyn 

måste även tas för att dem ska mogna innan de går vidare till 

tryckeriprocessen. Detta mellanlager bör hanteras med en mjukvara som kan 

instruera den självgående trucken om var pallen ska placeras. 

Tryckeriet kan hämta sitt material manuellt eller beställa materialet av den 

självgående trucken genom en terminal i tryckeriet. Problemet med att 

beställa material av den självgående trucken i detta fall är att det är en 

begränsad yta i tryckeriet och trucken kan kräva en längre tid för att 

manövrera i tryckeriet. 

På grund av den trånga ytan i tryckeriet samt att det råder en stor ostruktur i 

mellanlager grepe kommer den självgående trucken helt att avgränsas från 

att leverera pallar vidare till mellanlager grepe. Detta mellanlager kommer i 
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dagsläget även att hanteras manuellt då företaget har stora volymskillnader i 

detta mellanlager och har problem med att konstruera den lagerstruktur som 

den självgående trucken behöver för att operera.  

När hinken har lämnar grepmaskinen är hinken färdig och ska sedan gå till 

sträckfilmen som är ett medelavstånd på 27.2 meter. Avståndet är inte långt 

men för att komma närmare ett helautomatiserat materialflöde så bör denna 

sträcka även hanteras av den självgående trucken.   

Flöde lock och färdig hink + Flöde Burk Väst  

Dessa flöden producerar färdiga produkter och den självgående trucken 

behöver endast en plats att hämta för att sedan leverera till sträckfilmen.  

Flöde Burk Öst 

Då detta flöde producerar 95 % färdiga burkar och 5 % som ska till 

tryckeriet behöver även detta flöde hanteras av en mjukvara för att lagerföra 

de 5 % som ska lagerföras i mellanlager tryckeri.  

Flöde Norr 

Flödet som hanterar förslutningsringarna staplar pallarna vid formsprutan för 

att sedan gå till krympningen. En självgående truck har precis som en 

manuell truck möjlighet till att lyfta 2 meter, vilket gör att den självgående 

trucken har möjlighet till att göra denna stapling. Trucken kan även ställa 

pallen på krympningen och med en sensor aktivera den. Men eftersom att en 

obevakad öppen låga i en plastfabrik är oroväckande så bör hanteringen av 

krympningen ske manuellt. Den självgående trucken har möjlighet att 

placera pallarna bredvid krympningen i väntan på manuell hantering. 

När pallen har krympts ska den transporteras till råvarulagret där 

Ulricehamn lämnar råvarumaterial och samtidigt hämtar de färdiga locken. 

Golvet i råvarulagret håller inte standarden för att den självgående trucken 

ska arbeta där. Därav kommer den sträckan i dagsläget att avgränsas för 

trucken.   

6.6 Payback-metod 

Tabellerna grundar sig på lösningar vilket författarna anser vara lönsammast 

i längden samt ger en hög automationsgrad. Beräkningarna har utgått från 

företagets maximala kapacitet. 
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Följande lösningsförslag har använts för att uppnå en hög avkastning och 

automationsgrad på alla undersökta flöden: 

Hämta vid maskinplats (se kap 6.2.1) 

Hämta tompall och placera bredvid maskin för att sedan ta fullpall (se 

kap 6.2.2) 

Leverantörens mjukvara integrerad med Baltzar (se kap 6.4.1) 

Scanning (se kap 6.4.1) 

Payback-metoden har också gjorts med jämförelse av tre olika leverantörer, 

Leverantör A, Leverantör B och Leverantör C. 

Nedan följer de två olika scenariona för payback-metoden (se tabell 6.3 samt 

6.4) med de tre olika leverantörerna. Anledningen till att två olika scenarion 

valts är att beräkningar med tidsstudie som bas inte blir helt sann då mycket 

variationer infaller så som att operatören hjälper medarbetare, samtalar med 

chefer eller något annat. Den helt teoretiska metoden är inte heller optimal 

då den grundar sig på en generell medelgångshasighet (1,38 m/s) [76] och 

att inga problem uppstår vilket inte heller stämmer i verkligheten. Båda 

alternativen kommer användas och analyseras för att få ett så verkligt svar 

som möjligt.    

 
Tabell 6.3: Teoretisk payback 

1 2 3 4 5

SEK 

År 

Leverantör A

Leverantör B

Leverantör C

ROI= 1,54 år 

ROI= 1,74 år 

ROI= 1,56 år 
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Tabell 6.4: Tidsstudiebaserad payback 

 

Anledningen till att tabellen som grundar sig på tidsstudien återbetalar sig 

snabbare är för att den verkligen tiden det tar att lämna och hämta pallar är 

mycket längre än den rent teoretiska tiden då oförutsägbara variationer kan 

uppstå. För att nå ett mer sant värde så kan ett medelvärde tas fram från de 

båda tabellerna som ses nedan (se tabell 6.5). 

 
Tabell 6.5: Tidsstudie samt teoretiskt baserad payback 

Andra slutsatser som kan dras av att analyser och jämföra dessa två tabeller 

är att leverantör A ger snabbast återbetalning av investeringen men däremot 

så tjänar Emballator Lagan Plast mer i längden på att använda sig av 

leverantör C.  

1 2 3 4 5

SEK 

År 

Leverantör A

Leverantör B

Leverantör C

1 2 3 4 5

SEK 

År 

Leverantör A

Leverantör B

Leverantör C

ROI= 1,08 år 

ROI= 1,22 år 

ROI= 1,10 år 

ROI= 1,27 år 

ROI= 1,43 år 

ROI= 1,29 år 
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7. Resultat 

Följande kapitel besvarar studiens undersökningsfråga i linje med 

företagets måltillstånd och synpunkter. Resultatet baseras på tidigare 

kapitel samt verksamhetens nuläge. 

Införandet av förarlösa truckar i den rådande funktionella layouten som 

Emballator Lagan Plast besitter i dagsläget har ett flertal lösningsförslag. 

Den resulterande lösningen har tagit hänsyn till företagets rådande 

leankultur, måltillstånd och även det nuvarande materialflödet.  

Undersökningsfrågan som studien besvarar är: 

Hur kan självgående truckar implementeras och förbättra det nuvarande 

materialflödet samt hur påverkas lönsamheten i ett tillverkande företag?   

Resultatet utgår från Emballators måltillstånd gällande automatiserat 

materialflöde: 

”Dagens hantering är mycket manuell med långa transportvägar till fots. 

Ambitionen att under en 2-5 års plan gradvis minska den manuella 

transporttiden och samtidigt öka lageromsättningen så att” 

lagerbelastningen” i fabriken minskar. Detta skall ske i olika steg på ett 

kontrollerat sätt” 

Följande flöden ska hanteras av de förarlösa truckarna: 
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I kapitel 6.6 analyserades vad författarna ansåg vara lönsammast i längden 

samt ger en hög automationsgrad. Där togs ingen hänsyn till svårigheten för 

att implementera allt på en gång. I Emballator Lagan Plasts måltillstånd 

beskriver de att materialflödet ska förbättras stegvis på ett kontrollerat sätt.  

Systemet kommer att fungera på följande sätt. De självgående truckarnas 

virtuella värld kommer att skapas med hjälp av sensorer, reflexer och 

programmering i hela interna produktionen detta gör att förändringar eller 

utökad användning av truckarna blir kostnadseffektiv och flexibelt. Flödena 

som illustreras ovan kommer fungera genom att maskinoperatörerna 

transporterar den fulla pallen till närliggande buffertplats. Därifrån 

avrapporteras pallen via scanning till SAP samt kallar på trucken. Bredvid 

varje buffertplats kommer en tompallsautomat placeras, när den fulla pallen 

lämnats tar operatören en ny pall och lämnar den vid maskinplats för att 

sedan fortsätta sitt arbete.  

Den självgående trucken ansvarar även för påfyllning av pallautomater. Då 

tompallarna är placerade i råvarulagret där truckarna inte kan operera 

kommer en investering behövas göras för att transportera ut tompallar via en 

utbana som de förarlösa truckarna kan plocka ifrån.  

Då sträckfilmen idag använder sig av förprogrammerade knappar vilket inte 

den självgående trucken kan använda sig av så kommer en automatisering av 

sträckfilmen behövas. Lösningen på detta bör vara en sensor eller ett 

visionprogram som identifierar pallsort som ska lagerföras.  

Nedan (tabell 7.4) ges den teoretiska payback-tiden för det resulterade valet 

av implementering. Anledningen till att endast den teoretiska payback-tiden 

används beror på att de valda buffertplatserna inte existerar ännu och går då 

inte att göra en tidsstudie efter. 
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Tabell 7.4: Teoretisk payback med buffertplats 

I kapitel 6.6 konstaterades det att den teoretiska payback-tiden var mycket 

längre än den som baserades på en tidsstudie. Detta betyder att payback-

tiden i tabell ovan med stor sannolikhet också kommer bli kortare.  

Eftersom att sensorer och reflexer kommer att finnas uppe i hela det interna 

materialflödet så finns det stora möjligheter att jobba med ständiga 

förbättringar och stegvis implementera de förarlösa truckarna mer och mer. 

Just nu ligger payback-tiden mellan 2,70–3,10 år men detta går att förbättra 

om företaget väljer att utöka truckarnas arbetsområde och sakta men säkert 

låter dem hämta pall vid maskinplats på olika maskiner.  

Tiden per skift och zon som maskinoperatörerna tjänar efter den första 

implementeringen av förarlösa truckar ses i tabell 7.5.  

 

Produkt Vunnen tid/skift (min) 

Hinkar Odekorerad 11.6 14,65 

Hinkar Färdiga 28,49 

Burk Öst 10,35 

Burk Väst 10,78 

Förslutningsring Norr 18,72 

Lock 16,54 

Totalt 99,54 
Tabell 7.5: Intjänad tid efter implementering 

1 2 3 4 5

SEK 

År 

Leverantör A

Leverantör B

Leverantör C

ROI= 2,85 år 

ROI= 3,10 år 

ROI= 2,70 år 
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8. Diskussion  

Följande kapitel ger en insyn om författarna tankar och åsikter som ligger 

till grund av studiens nulägesbeskrivning, analys och resultat. 

Implementering av självgående truckar leder till många förändringar vilket 

måste tas hänsyn till. I kapitel 6.6 presenterades ett lösningsförslag som gav 

en god avkastning samt en hög automationsgrad. Denna lösning är ett stort 

steg att ta från att i dagsläget använda sig av ett helt manuellt materialflöde 

till att gå mot ett fullt automatiserat flöde. Företaget och dess leankultur 

föredrog att instegringen skulle ske på ett mer kontrollerat sätt vilket ledde 

till studiens resultat.  

 I resultatet presenterades en längre payback-tid på 2,70–3,10 år vilket inte 

speglar verkligheten. Anledningen till detta är att payback-tiden baserades 

på teoretiska gånghastigheter (1,39 m/s). I kapitel 6.6 kan det utläsas att 

payback-tiden som baserades på tidsstudien gav en högre lönsamhet, samma 

parallell kan dras i resultatet då det med stor sannolikhet kommer ge en lägre 

payback-tid.  

Valet av ordergivare har diskuterats genom projektets gång och anledningen 

till att scanning rekommenderas framför tryckknappar eller operatörspanel är 

att den eliminerar den mänskliga faktorn vilket ger en poka-yoke-lösning.  

Med den buffertlösning som studien resulterade i frigjordes 99 minuters 

kapacitet/skift som de förarlösa truckarna generat. Denna tid kommer inte att 

frigöra en heltidstjänst men tiden som maskinoperatörerna sparar bör 

användas till att utföra fler/utförligare kvalitetskontroller samt underhåll av 

maskiner. Tidigare nämnt så finns det stora möjligheter att utnyttja truckarna 

på ett effektivare sätt där dem inte hämtar från buffertplats utan hämtar 

direkt på maskinplats. Detta bör göras stegvis för att arbeta sig närmare ett 

helautomatiserat materialflöde.  

En implementering av förarlösa truckar kräver en individ som är helt insatt i 

företagets befintliga system och materialflöde. Detta har gjort att underlaget 

till arbetet har blivit omfattande då författarna behövde kunskap och 

information inom alla områden i produktionen. 
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