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ABSTRACT 
This report is the result of a bachelor's thesis work, performed at the request of Meritor HVS 

AB in Lindesberg, Sweden. The thesis work was conducted in the spring of 2018 as an exami-

nation for the Bachelor of Science in Innovative Production and Logistics at Mälardalen Uni-

versity´s academy for Innovation, Design and Technology. 

  

The purpose of the thesis work was ”To generate conceptual ideas for automated material han-

dling that contribute to the competitiveness of the company”. To create a framework for the 

development of concepts, a study was conducted to answer the following questions; 

  

• What factors are in need of improvement in the current system for material handling? 
• What functions are the identified factors dependent on? 
• How can the identified functions be developed through automation to improve the sys-

tem for material handling and make it more effective? 
  

A case study was designed and delimited to the material flow of grid stacks within the compa-

ny's factory. Relevant data has been extracted through observations of the processes for material 

handling and the studying of the market for applicable technology. Data has been analyzed, 

with the support of up-to-date research conducted at Mälardalen University and also other 

printed and electronic sources concerning lean production and automation. 

  

The result is a concept for material handling that has been visualized with CAD-modeling. The 

study supports the concept as an alternative for creating a safer work environment and reducing 

ergonomic overload for operators at the concerned departments. Furthermore, the study sug-

gests that the consumption of physical space in the factory and working time for operators can 

be reduced and that the availability of the processing cells can be improved. 

  

In conclusion, the scope of the thesis work is discussed and criticized. The report should not be 

seen as a basis for decision making, but rather as a starting point for further development. With 

the support of relevant theory, it is proposed that suppliers of technology should be involved 

early on in the process of detailed development and that issues related to work routines and user 

interfaces should be addressed in further investigations. 
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SAMMANFATTNING 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på kandidatnivå, utfört på uppdrag av Meritor 

HVS AB i Lindesberg. Arbetet genomfördes under våren 2018 som ett examinationsmoment 

på högskoleingenjörsprogrammet inom innovativ produktion/logistik vid Mälardalens Högsko-

las akademi för innovation, design och teknik. 

  

Studiens syfte presenteras som ”Att generera konceptidéer för automatiserad materialhante-

ring som bidrar till ökad konkurrenskraft”. För att skapa underlag till utveckling av koncept-

idéer genomfördes en studie med frågeställningarna; 

  

• Vilka faktorer behöver förbättras i det nuvarande systemet för materialhantering? 

• Vilken/Vilka funktioner beror de identifierade faktorerna av? 

• Hur kan de identifierade funktionerna utvecklas genom automation för att förbättra och 

effektivisera materialhanteringssystemet? 

  

En fallstudie konstruerades och avgränsades till materialflödet av gallerstaplar inom uppdrags-

givarens fabrik. Relevant data har inhämtats genom observationer av hanteringsprocesser samt 

studerandet av marknaden för applicerbar teknologi. Data har analyserats, med stöd från bland 

annat aktuell forskning vid Mälardalens Högskola samt andra tryckta och elektroniska källor 

rörande logistik och materialhantering. 

  

Resultat är ett koncept som visualiserats med hjälp av CAD-modellering. Studien stödjer kon-

ceptet som ett alternativ för att skapa en säkrare arbetsmiljö för operatörerna på berörda avdel-

ningar samt reducera ergonomisk överbelastning. Ytterligare visar studien att förbrukningen av 

fysiskt utrymme i fabriken och operatörers arbetstid kan reduceras, samt att tillgängligheten i 

bearbetningsceller kan förbättras.  

 

Avslutningsvis diskuteras och kritiseras studiens omfattning. Rapporten bör inte ses som ett 

underlag för beslutsfattande utan snarare en utgångspunkt för vidareutveckling. Med stöd från 

relevant teori, föreslås att leverantörer av teknologi involveras i detaljutvecklingsprocessen 

samt att frågor rörande arbetsrutiner och användargränssnitt behandlas i vidare efterforsk-

ningar.  

Nyckelord: Internlogistik, Materialhantering, Automation, Processutveckling 
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FÖRKORTNINGAR OCH ORDLISTA 
• Manipulator = Mekanisk maskin uppbyggd av en serie segment sammanfogade i led- 

eller glidrörelse meduppgift att gripa och/eller förflytta objekt. 

• Gallerstapel = Staplade lastgaller i sex lager. 

• Bottengaller = Gallret längst ned på en gallerstapel. 

• Lastgaller = Galler för att packa och transportera bearbetade diffhjul. 

• Härdverk = Processanläggning där mjukt material härdas för att bli hårt och hållbart. 

• Diffhjul = Specifik typ av kugghjul som ingår i differentialväxel. 

• Rullbana = Driven eller odriven bana med plast eller stålrullar för att transportera gods. 

• Kedjetransportör = Driven bana med kedjor som bandtransportör. 

• Automation = Automatiska sekvenser utan mänsklig närvaro. 

• Bearbetningscell = En begränsad grupp av mekaniska produktionsmaskiner. 

• Ledstaplare = Stödbenstruck. 

• DMAIC = Define-Measure-Analyze-Improve-Control. 

• TPS = Toyota Production System. 

• JIT = Just-in-time. 

• PIA = Produkter-i-arbete. 

• CAD = Computer-aided design. 

• Operatör = Arbetare inom produktion. 

• Lyftbord = Mekanisk lyftanordning som kan höjas och/eller sänkas. 

• Adapter = Anordning som anpassar ett anslutningsdon till ett av en annan typ. 

• Lastbärare = Enhet som gods kan placeras på under transport och lagring. 

• Lastöverföring = Överföring av last från befintlig plats till ny. 

• Sensor = Apparat eller anläggning som insamlar, konverterar och i vissa fall distribue-

rar någon form av signal eller stimuli eller data. 
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1. INLEDNING 
Det inledande kapitlet beskriver den generella bakgrunden till examensarbetet. Avsikten med 

arbetet beskrivs sedan genom delavsnitt med problemformulering och syfte. Som en avslutande 

del i kapitlet beskrivs de avgränsningar som arbetet omfattats av för att arbetet skulle kunna 

vara möjligt att utföra inom den utsatta arbetstiden.  
 

1.1 Bakgrund 
Det finns idag stort värde inom modern tillverkningsindustri i att effektivisera industriella pro-

cesser. Att eftersträva kostnadseffektivitet och utforma “rätt” processer är A och O i arbetet 

med att vara konkurrenskraftiga på dagens globala marknader (Liker 2009). Det räcker inte 

med att bara utforma en bra produkt. För att bli en konkurrenskraftig och effektiv verksamhet 

krävs det att man utvecklar produktionssystem som kan leverera kundanpassade ordrar i rätt tid 

och till en så låg kostnad som möjligt (Jonsson & Mattsson 2016). I många fall vill man utveckla 

de ingående funktionerna i ett produktionssystem, bland annat beträffande den interna logisti-

ken för att effektivisera materialflöden. För verksamheter, som innefattas av stora resurser och 

stora betydande investeringsprojekt för att producera och hantera produkter genom materialflö-

det, är det av stor vikt att bedriva detta på ett effektivt sätt. (Jonsson & Mattsson 2016) 

 

“Lean production” är en filosofi som idag ofta anförs då den eftersträvar och skapar just kon-

kurrenskraftiga produktionssystem (Liker 2009, s. 22). Inom filosofin pratar man om slöserier, 

däribland nämns transport och onödiga arbetsmoment. Slöserier vill man arbeta aktivt för att 

reducera och man vill maximera effektivitet genom att undanröja moment som inte är adderar 

värde för kunder.  

 

En nödvändig stödfunktion i ett produktionssystem och inom den interna logistiken är materi-

alhantering, vilket enligt lean-filosofin inte är en värdeadderande process i sig själv. Material-

hanteringen är därmed ett slöseri och en funktion som bör minimeras i sin omfattning. Aspekten 

om materialhantering i det interna materialflödet påverkar i hög grad ett produktionssystems 

flexibilitet och leveranstid. Utöver att eftersträva kortare genomloppstider menar lean-filosofin 

att man ska sträva efter stabila och jämna processer som stödjer flödet av material. Därtill in-

nefattar filosofin både ett rigoröst arbete för kostnadsreduceringar samt ett kärnbudskap angå-

ende teknologi som säger att ny teknik har som uppgift att stödja operatörerna i deras arbete, 

inte ersätta dem. 
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Med ett materialflöde avses förädling av produkter. Det är vanligt att organisera flöden med en 

eller ett flertal ingående arbetsprocesser, där materialhanteringen mellan processerna tar upp en 

stor mängd resurser. Förbättrad effektivitet kan uppnås genom att minska tiderna som produkter 

befinner sig i materialflödet samt behovet av och kostnaden för direkt och indirekta resurser.  

 

Dagens moderna teknologi skapar goda förutsättningar för att skapa säkra arbetsmiljöer och 

samtidigt produktionssystem som är tillförlitliga och effektiva. Området kring intern logistik 

befinner sig i ständig utveckling. Krav från omgivningen och den ökade globaliseringen har 

satt ett högre tryck på utvecklandet av ny teknik och att företag ska bli mer flexibla i sitt pro-

duktionssystem för att kunna tillverka och producera enligt efterfrågan (Jackson m.fl. 2011). 

För att bibehålla marknadsandelar och tillfredsställa sina kunder väljer många företag att 

outsourca produktionsenheter till lågkostnadsländer. Här skulle ett annat möjligt alternativ 

kunna vara att införa modern teknologi i form av automation för att kunna konkurrera mot den 

typen av strategi (Bolmsjö 2012). Dagens teknologi möjliggör automatiserade lösningar för 

många arbetsmoment. Ett produktionssystem som till större del är automatiserat resulterar i ett 

tillförlitligare system med ökad effektivitet och reducerade kostnader.  

 

Utifrån ovanstående resonemang har denna studie initierats för att utreda möjligheten att effek-

tivisera processer för internlogistik och materialhantering genom automatisering. 

 

1.2 Problemformulering 
I ett materialflöde där ett flertal olika hanteringsmoment är inkluderat krävs det en mycket god 

intern planering och synkronisering av delprocesser. Varje hanteringsmoment ska ses som en 

planeringspunkt där principiellt varje process måste planeras, utföras och eventuella problem 

avhjälpas. Viktigt är då att takt, kommunikation och produktionslayout fungerar väl i förhål-

lande till varandra (Jonsson & Mattsson 2011).  

 

Genom att implementera en systemlösning för automatisk materialhantering och tillämpande 

av välkända processutvecklingsteorier kan tillverkningsföretag effektivisera materialhante-

ringen inom den interna logistiken och således spara både tid, pengar och arbetskraft. Proble-

matiken ligger dock i hur man ska synkronisera dessa automationsprocesser med andra proces-

ser i ett materialflöde för att fullända ett automationssystem. För att automatisera en 
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materialhanteringsprocess vid ett specifikt materialflöde måste utformningen vara anpassad för 

materialet som hanteras samt ingående produktionsprocessers utseende och egenskaper. 

 

Materialhantering är en stödfunktion som avser att försörja värdeadderande bearbetningspro-

cesser med material. Materialhanteringen är en process som i sig självt inte adderar kundvärde. 

För att utforma en materialhanteringsprocess som bidrar till en verksamhets konkurrenskraft 

krävs därav en korrekt analys av vilket värde som processen kan bidra med till interna kunder, 

det vill säga värdeadderande bearbetningsprocesser. Ytterligare krävs också en analys av resur-

serna som materialhanteringen erfordrar. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Med hänsyn till den ökande konkurrensen på den globala marknaden ökar betydelsen av en 

effektiv internlogistik. Genom automatisering av materialhantering kan företag reducera kost-

nader och slöseri samt öka effektiviteten för internlogistiken och det övergripande produktions-

systemet. Studiens syfte är följande:  

 

• Att generera konceptidéer för automatiserad materialhantering som bidrar till ökad 

konkurrenskraft  

 

För att utveckla en process måste man kunna identifiera generella lösningar, möjligheter, brister 

och problem. Med en nuvarande materialhanteringprocess som utgångspunkt, har modellen 

DMAIC (Bergman & Klefsjö 2012) använts för att skapa en strukturerad utveckling av ett auto-

matiserat system. Utifrån detta resonemang formulerades studiens följande tre frågeställningar:  

 

1. Vilka faktorer behöver förbättras i det nuvarande systemet för materialhantering? 

2. Vilken/Vilka funktioner beror de identifierade faktorerna av? 

3. Hur kan de identifierade funktionerna utvecklas genom automation för att förbättra och 

effektivisera materialhanteringssystemet? 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien är ett examensarbete vid Mälardalens Högskola som är avgränsat till 15 högskolepoäng 

vilket översatts till en tidsram av 20 veckor med 20 timmars arbetstid per vecka. Ämnesområdet 
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för examensarbetet är innovativ produktion och logistik och detaljutveckling av tekniska ele-

ment har därför inte innefattas i arbetet. 

 

Studiens omfattning är begränsad till att studera ett materialflöde för ett specifikt produktseg-

ment vid ett företag. Studiegruppen har för arbetet avgränsat sig till att studera hanteringen av 

gallerstaplar för produktsegmentet diffhjul på företaget Meritor HVS AB i Lindesberg. Företa-

get hade inför studiens uppstart färdiga åtaganden gällande automatiska ledstaplare och dess 

utformning, batchstorlekar samt fabrikslayout och transportsträckor. Uppdragsgivaren har öns-

kat idéer för ett automatiskt system. Därav kommer andra möjliga lösningar på identifierade 

problem i processen inte innefattas eller övervägas i denna rapport. 

 

På grund av arbetets tidsram är DMAIC , som använts som utvecklingsverktyg för studien, inte 

omfattat i sin helhet. Studien avser att omfatta delmomenten ”Define”, ”Measure” och ”Ana-

lyze” (DMA), medan ”Improve” och ”Control” överlåts till företaget (Bergman & Klefsjö 

2012). Studien genomförs alltså i syfte att generera underlag och idéer för vidare utveckling, 

medan genomförande och uppföljning av utvecklingsarbetet överlåts till företaget. 
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2. ANSATS OCH METOD 
I detta avsnitt presenteras forskningsmetodiken som tillämpats för studien, samt motivering till 

metodvalen. I den senare delen av kapitlet diskuteras också det som använts för att säkerställa 

studiens trovärdighet och arbetsprocess. 
 

2.1 Forskningslöken  
I detta avsnitt presenteras studiens utvalda forskningsmetodik, vilket utgör ramen för hur data-

material insamlats och analyserats för att besvara forskningens frågeställningar (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009). Metodikens bakomliggande utformning strukturerades upp genom 

inspiration från “The research onion”, översatt till svenska som “forskningslöken” (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009, s. 167). Modellen är enligt författarna användbar för att tydligt kunna 

beskriva hur forskningen logiskt kan byggas upp. Modellen baseras på det yttersta lagret av 

löken, som refererar till det översiktliga syftet med studien och definierar sedan gradvis speci-

fikt val av forskningsmetod ju mer man arbetar inåt mot modellens kärna.  

 

 
                                    

2.1.1 Forskningssyfte 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) beskriver, utifrån forskningslökens yttersta lager, tre 

olika typer av forskningssyften att utgå ifrån vid en forskningsstudie; Explanativt, Deskriptivt 

och Explorativt.  

Figur 1: “The Research onion” (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, s. 167) 
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2.1.1.1 Explanativt syfte 

Explanativt syfte handlar om att förklara, att se de orsakssambanden mellan variabler för ett 

problem eller situationer (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Denna typ av forskning är till-

lämpbar då man vill eller behöver utreda hur sambandet mellan dessa variabler ser ut. Kvalita-

tiva data kan vara användbart under sådan forskning för att kunna förklara varför vissa problem 

uppstår, detta genom att undersöka själva problemet.  Vid kvantitativ datainsamling kan sam-

banden statistiskt fastställas genom att studera problemet. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 
2.1.1.2 Deskriptivt syfte 

Forskningssyfte som innebär att man beskriver något, till exempel en händelse, en person eller 

situationer. Ett deskriptivt syfte kan ses som att man kommer genomföra en beskrivande och 

empirisk forskningsstudie. Metoden används enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) ofta 

som förstudie till en explanativ eller explorativ studie då man vill ha klar och tydlig förståelse 

för det som ska studeras. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

2.1.1.3 Explorativt syfte 

Betyder att man gör en utforskande studie där man inledningsvis lägger ett väldigt brett fokus 

för att sedan successivt smalna av under arbetets gång (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

Det är denna typ av syfte som studiegruppen valt att använda för examensarbetet då syftet med 

en sådan studien är att klargöra förståelsen för ett problem eller att finna nya insikter på ett 

gammalt problem, vilket överensstämde med det planerade arbetets omfattning. Forskningssyf-

tet beskrivs också som användbar för att undersöka företeelser och för att ställa upp frågor. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 
 

2.1.2 Forskningsansats  

2.1.2.1 Deduktiv, Induktiv och Abduktiv 

Relationen mellan forskningsteori- och strategi kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2009) genomföras på tre olika sätt: Deduktivt, Induktiv och/eller Abduktivt. 

 

En deduktiv forskningsansats tillämpas då man använder sig av litteratur för att urskilja rele-

vanta idéer och teorier, för att sedan testas med insamlade data, under olika hypoteser, för att 

utveckla en teoretisk referensram (Saunders, Lewis & Thornhill 2009).  
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Induktiv forskningsansats handlar om att man genomföra en forskning genom att först göra en 

egen datainsamling angående ett ämne eller område, därefter analyseras materialet, vilket sedan 

möjliggör skapandet och utvecklandet av teori från vad som samlats in. Genom detta ska man 

sedan kunna dra mer generella och teoretiska slutsatser (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

Induktiv ansats är ofta kopplat till kvalitativ forskningsdesign, medan deduktiv ansats istället 

ofta är kopplat till kvantitativ. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Den sista alternativa forskningsansatsen, Abduktiv ansats, är en kombination av den deduktiva 

och induktiva (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Denna typ av ansats stämmer ofta överens 

med de undersökningar som utförs inom organisationer och företag. Den abduktiva ansatsen 

genomförs med induktivt inslag då man först utforskar något för att sedan skapa teori kring, 

sedan testas teorin genom ytterligare datainsamling vilket då sker med inslag från det deduktiva 

arbetssättet. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Studiegruppen har för examensarbetet valt att använda sig av en deduktiv forskningsansats. 

Detta då arbetet inledningsvis skulle fokuseras på den existerande teorin, från vilket hypoteser 

sedan skulle genereras och därefter testas. Alternativet till den deduktiva ansatsen skulle ha 

varit den induktiva. Men på grund av studiens tilltänkta omfattning och avgränsning, där en 

fallstudie skulle kombineras med primärdata från datainsamling, ansågs den deduktiva forsk-

ningsansatsen vara lämpligast för examensarbetet. 

 

2.1.2.2 Kvalitativ och Kvantitativ 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) finns det två olika metoder att tillämpa beroende 

på vilken typ av bearbetning av information som studien ska genomföra, nämligen kvantitativ 

eller kvalitativ forskningsdesign.  

 

Vid en kvantitativ forskning bearbetas numeriska värden för att identifiera information att över-

sätta till siffror och mängder. Kvantitativ ansats avgränsas som användning av hårddata, i form 

av siffervärden från mätningar, observationer av väntetider och tider för arbetsmoment. (Saun-

ders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Vid kvalitativ forskning behandlas å andra sidan data, där ord istället för siffror används för att 

bearbeta och identifiera information. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Kvalitativa forsk-

ningsmetoder kan alltså avgränsas som användning av mjukdata, då i form av att basera studiens 
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datainsamling kring att ha tillämpat observationer, intervjuer och litteraturstudie. (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009) 

 

Denna studie har kombinerats av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Denna kombination 

av forskningsdesign kan beskrivas som användning av en “Mixed methods research design” 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009, ss. 169-174). De två olika forskningsmetoderna behöver 

inte alltid ses som varandras motsatser utan snarare att det är inget ovanligt att en studie tenderar 

att gå lite mer åt det ena eller andra hållet. Den här studien tenderar att gå lite mer åt det kvan-

titativa hållet, detta då den kvantitativa forskningsmetoden ofta är ansedd som mest lämplig vid 

deduktiva studier (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Genomförandet av det kvantitativa har 

genomförts genom representation av de data som använts i studien för jämförelse av det nuva-

rande produktionssystemet och de förslag som utformats. Men studien innehåller även stora 

mängder inslag från den kvalitativa forskningsmetoden, detta i form av delar med icke-standar-

diserade data från deltagande observationer och litteraturstudier tillsammans med den teoretiska 

referensramen.  

 

I nästa delavsnitt beskrivs metodvalet av studiens forskningsstrategi. Nyckeln till att välja forsk-

ningsstrategi är att uppnå en rimlig nivå av “coherence”, det vill säga sammanhållning, genom 

den valda forskningsansatsen (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, s. 55).  
 

2.1.3 Forskningsstrategi 

När forskningsansats har valts är nästa steg att besluta om en forskningsstrategi. En forsknings-

strategi kan ses som en generell arbetsplan för hur studiegruppen ska gå tillväga för att besvara 

forskningsfrågorna (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Valet av forskningsstrategi bör såle-

des väljas och styras utifrån arbetets definierade frågeställningar.  

 

2.1.3.1 Fallstudie 

Är en empirisk undersökning där man deltar i och följer ett händelseförlopp (Saunders, Lewis 

& Thornhill 2009). Det är en metod för att genom kvalitativ analys gå på djupet i en studie, 

snarare än att studera problemet i ett bredare avseende. En fallstudie inkluderar olika informat-

ionsinsamlingsmetoder beroende på vilket forskningsperspektiv man har. (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2009) 
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För genomförandet av examensarbetetsstudien bedömdes en fallstudie som mest passande. 

Detta då fallstudier i allmänhet används vid undersökning av processer inom organisationer 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Men också eftersom studien karaktäriserades av och in-

nefattade effektivitetsmässig problematik och konceptskapande faser som krävde detaljerad in-

formation sågs strategin som mest lämplig för att besvara frågeställningarna och syftet med 

arbetet än övriga forskningsstrategier. För studien så skulle en industriell process observeras. 

Studien avgränsades till materialflödet för hantering av lastgaller. I fallstudien har främst del-

tagande observationer tillämpats på företaget, vid olika tider under studiens arbetsgång, i syfte 

att skapa en djup förståelse för arbetet som bedrivs kring materialflödets bearbetningscell vid 

diffhjulsavdelningen. Processerna till- och från cellen granskades på grund av dess effektivi-

tetsmässiga brister med avseende för materialhanteringen. Cellen uppskattades som en perfekt 

pilotstation för fallstudien då processen innefattar många av dessa hanteringsmoment. 

 
2.1.4 Informationsinsamlingsmetoder 

Informationsinsamling kan betecknas som metodiken för att samla in information om det som 

ingår i studien. Det finns enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) två huvudtyper av in-

formationsdata: Primär data och sekundära data.  

 

2.1.4.1 Primärdata 

Primärdata är information som samlats in för första gången. Är data som kommer från de forsk-

ningsstrategier som man valt att samla information med och som är speciellt framtagna för 

studien (Saunders, Lewis & Thornhill 2009).  

 

2.1.4.2 Sekundär data   
Är information som samlats in tidigare, för något annat syfte, men som ses användbart även i 

den nya studien och har fördelen av att vara lättåtkomlig och till låg kostnad (Saunders, Lewis 

& Thornhill 2009). 

 

För studien har båda dessa huvudtyper av data samlats in under arbetets gång. Primära data 

samlades in genom observationer och analyser. Sekundära data samlades in genom tillhanda-

hållande av information från fallstudieföretaget och litteraturstudie.  

 



 10 

Nedanför detta delavsnitt ges en tydligare beskrivning av de insamlingsmetoder som använts 

för studien. 

 

2.1.4.3 Litteraturstudie  

Litteratur är en form av informationskälla med insamlingsdata. Det som ofta uppstår vid litte-

raturstudier är frågorna kring vad som är relevant för studien och hur man hittar det. För att 

hitta passande ämnebibliografier är användningen av bibliotek ett bra sätt för att hitta relevanta 

tidskrifter, böcker och forskningsrapporter (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). En litteratur-

studie tillämpades för att få en bred förståelse för detta arbete och för att kunna samla in in-

formation för att ta reda på om vad som studerats inom ämnet för examensarbetet (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009). Tillämpande av vetenskapliga artiklar har varit till användning för 

att inhämta relevant information till den teoretiska referensramens olika ämnesdelar; Logistik, 

Automation, processutveckling och konceptutveckling. En litteratursökning genomfördes med 

hjälp av bibliotekets databaser och referenssökning. Referenssökning innebär granskning av 

hänvisningskedjorna, detta för att kunna hitta nya referenser som kan vara relevanta för studie-

ämnet. De främsta sökorden har varit: logistik, internlogistik, materialhantering, effektivise-

ring, automation och automationsutveckling. 

 

2.1.4.5 Deltagande observationer  

Observationsmetoder involverar informationsinsamling i form av dokumentation, systematisk 

iakttagelse, tolkning, beskrivning och analys av beteenden (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

Deltagande observation är en typ av observationsmetod, som bland annat inkluderar iakttagel-

ser av arbetsprocesser och/eller möten. Denna observationsmetod tillämpades kontinuerligt på 

fallstudieföretaget, tillsammans med primärdata, för att samla in data för från fallstudien. De 

deltagande observationerna gjordes i syfte att förstå processen i bearbetningscellen, för att iden-

tifiera möjligheter till förändring, samt för att kunna genomföra tidsstudier och validera dessa 

och det tillhandahållits från företaget.  

 
2.1.4.6 Workshop 
Workshop är en datainsamlingsmetod som för utforskaren möjliggör skapandet av ytterligare 

förståelse om studiens syfte för de deltagande intressenterna, och för att tillsammans i grupp 

kunna forma nya visioner och konceptideer (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Genom en 

workshop kan man förmedla de bakomliggande behov som slutkunden har på ett koncept. I och 

med metoden kan man också i ett tidigt skede bygga upp en förståelse om behovet hos 
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slutanvändaren för att sedan tillsammans skapa möjligheter hos utvecklaren att skapa ett större 

kundvärde. Workshops är främst lämpade under forskningsprojekt där det finns hel del inklu-

derade intressenter. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

Studiegruppen har under den empiriska studien använt sig av workshops och deltagande obser-

vationer tillsammans med uppdragsgivare, projektägare, produktionstekniker och externa leve-

rantörer på företaget då deras syn och behov om problematiken kring den automatiska materi-

alhanteringen är av stor betydelse för det explanativa forskningssyftet. Valet av att inbringa en 

tät kommunikation genom workshops med de närmaste intressenterna var då studiegruppen 

ville driva fram deras åsikter och tankar kring materialhanteringen som idag inte är anpassad 

för det tilltänkta automationssystemet och för att kunna utveckla fram koncept som alla kan stå 

bakom. Datainsamling som genererats från workshops resulterade i en tydligare bild av proble-

matiken kring det framtida systemet. 
 

2.1.5 Urval 

2.1.5.1 Population 
Det som enligt Bryman (2011) är en forskningsstudies “population”, det vill säga urvalsun-

derlag, är för denna studie företaget Meritor i Lindesberg och specifikt de anställda som arbetar 

i materialflödet för lastgaller (Bryman 2011, s. 179). Meritor har cirka 900 anställda, varav 

ungefär 20st på urvalsavdelningen. På företaget har studiegruppen haft en intern kontaktperson 

som är arbetets uppdragsgivare och ansvarig produktionstekniker vid urvalsavdelningen. Under 

hela arbetets gång har studiegruppen haft tät kommunikation med uppdragsgivaren men också 

gentemot andra tekniker, chefer och anställda på företaget.  

 

2.1.5.2 Snöbollsurval 
“Snöbollsurval” är en metod för att göra urval av och hitta de respondenter som skall intervjuas 

och/eller observeras för studien (Bryman 2011, s. 196). I viss bemärkelse kan denna typ av 

icke-sannolikhetsurvalsmetod ses som att man tillämpar ett bekvämlighetsurval, detta då man 

utnyttjar en mindre grupp respondenter för att genom dessa få kontakt med fler viktiga respon-

denter för studien (Bryman 2011). Valet av urvalsmetod baserades på att studiegruppen ville 

ha strukturerade observationer och för att nå ett så bra resultat som möjligt. Metoden möjliggör 

en studiefördjupning, detta då studiegruppen kommer knyta sig an till ett flertal viktiga respon-

denter och observera de som faktiskt är berörda inom studiens avgränsningsområde.   
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2.1.6 Analysstrategi 

2.1.6.1 Analytisk induktion 

“Analytic induction” är en generell strategi för att göra en kvalitativ analys av data (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009, ss. 590–592). Som forskare innebär strategin att man “eftersträvar 

universella förklaringar till olika företeelser genom att fortsätta med insamlingen av data tills 

inga fall som inte stämmer med en hypotetisk förklaring av en företeelse hittats” (Bryman 2011, 

s. 512). Studiegruppen har som tidigare beskrivit använt sig av forskningsmetodik i form av 

observationer och litteraturstudie. Analysering av data har genomförts i den analytiska indukt-

ionen, och då genom analysering och bearbetning efter att relevant data samlats in för studie-

ämnet. Tillämpandet av analysstrategin har medfört att studiegruppen kunnat undvika från att 

teoretisera under pågående datainsamling. Studiegruppen kunde hela tiden bibehålla en över-

ensstämmande hypotes, detta då analysering gjordes inom olika faser i datainsamlingsproces-

sen. Genom att hela tiden ha möjligheten till att omdefiniera hypotesen kunde upptäckta nega-

tiva/avvikande fall uteslutas eller omformulera hypotesen, detta för att sedan kunna fortsätta 

med insamling av data för studien. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, Bryman 2011) 
 

2.1.7 Metodkritik 

För att studiens resultat ska vara så tillförlitlig som möjligt är det viktigt att se till att det finns 

så lite felaktigheter som möjligt (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). För att reducera möjliga 

felaktigheter är det rent allmänt viktigt att, efter val av forskningsmetoder, granska och kontrol-

lera så att använda metoder faktiskt ger och givit tillförlitlig information (Bryman 2011). Enligt 

Bryman (2011) är det bland annat viktigt med respondentsvalidering, vilket författaren beskri-

ver som “säkerställandet för att studien har utförts i enlighet med de regler som finns och att 

man rapporterar resultaten till de personer som är en del av den sociala verkligheten som stu-

derats för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt” (Bryman 

2011, ss. 354–355). En annan viktig teknik som kan användas är “triangulering”, vilket handlar 

om att man som forskare använder sig av flera metoder och datakällor för att säkerställa resul-

tatens tillförlitlig (Bryman 2011, s. 354). Triangulering handlar alltså om att skapa ökad tillför-

litlighet genom att bekräfta resultaten från de kvantitativa och kvalitativa undersökningsme-

toderna (Forsberg & Stenbacka 2013). Vid bedömning av en studie med både kvalitativ och 

kvantitativ karaktär måste man för metodgranskning lägga mycket fokus på forskningskriteri-

erna för validitet och reliabilitet. (Bryman 2011) 
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2.1.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet avser utsträckningen om vilket datainsamlingsmetoderna verkligen kommer ge det 

utfall som förväntas och efterfrågas (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Enligt Bryman (2011) 

behandlar reliabiliteten huruvida studiens resultat blir detsamma om den görs på nytt, eller om 

tillfälliga och slumpmässiga betingelser påverkar det. Reliabilitet kan hotas av flera olika saker. 

Exempel på ett hot är partiskheten då variationer hos studerande personer beror på faktorer som 

miljön vid tillfället, tidpunkt för datainsamling eller vilka som finns i omgivningen under stu-

diesituationen. Denna partiskhet leder till felaktighet i form av förvrängda data då mätningen 

inte ger neutrala svar. (Saunders, Lewis & Thornhill 2009) 

 

När studiegruppen har genomfört deltagande observationer i form av exempelvis tidtagningar 

av processer så har detta skett vid olika tidpunkter under operatörernas arbetsskift. Genom detta 

kunde studiegruppen eliminera sannolikheten för att variationer av data kan orsakas av tidpunk-

ter. För att kringgå dessa felaktigheter har datainsamlingen från observationerna dessutom dis-

kuterats med såväl oss författare emellan men också med uppdragsgivaren, handledare och 

andra nyckelpersoner på fallstudieföretaget. För att tillförsäkra att fallstudiens insamlade data 

är felfri har studiegruppen också tillhandahållit standarder för insamling av tider från företaget 

och tillämpat observationer tillsammans med respektive ansvariga på företaget. Tidsstudier har 

genomförts med ansvarig inom områden för elektronik, automation, produktionsteknik och tid-

tagning av relevanta processer i materialflödet. För att dubbelkontrollera resultaten från både 

de kvantitativa och kvalitativa studierna har triangulering applicerats, vilket också har före-

byggt användandet av förvrängda data. Förebyggandet har även gjorts genom respondentvali-

dering för att få bekräftelse på återlämnade sekundära data till personer på företaget och genom 

att studiegruppen ständigt varit självkritiska och försökt bilda sig en uppfattning om huruvida 

insamlade data är realistiskt korrekt eller inte. 

 

2.1.7.2 Validitet 

Validitet handlar om bedömning av huruvida studiens utvecklade slutsatser verkligen behandlar 

det som är tänkt att behandlas, det vill säga om det hela hänger ihop (Bryman 2011). Hot mot 

validiteten kan exempelvis vara då involverade personer i studien, i många fall, sätter sina egna 

mål först och vinklar information, eller att något kritiskt sker under studiens arbetsgång som 

inte kan undvikas eller påverkas (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 
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För studiegruppens fallstudie blev validiteten kontrollerad genom tillämpande av ett ständigt 

reflekterande synsätt och flertalet informationskällor. Genom en tät kommunikation med upp-

dragsgivaren, övriga anställda på företaget och handledare på skolan, kunde förebyggandet för 

forskningskriteriumet upprätthållas, men också varit avgörande för granskandet av insamlade 

data vartefter och studiens vägledning. Tider som tillhandahållits av fallstudieföretaget har i 

största möjliga mån jämförts med egen tidsmätning av studiegruppen för att säkerställa validi-

teten. Utifrån arbetet med att skapa trovärdighet tillsammans med studiekontextens interna och 

externa parter kunde validiteten för studien tillförsäkras och all information mätas på ett an-

ständigt sätt. 
 

 

2.2. Arbetsmetod 
För att göra en genomtänkt planering och processutveckling har studiegruppen, som grund för 

huvudsaklig arbetsprocess, valt att inspireras av Sex sigma och dess arbetsmodell DMAIC (Se 

figur 2). Arbetsmodellen för denna studie har baserats på DMAIC men också anpassats och 

tillämpats efter studiens mål, omfattning och avgränsningar. Arbetsprocessen börjar med att 

studiegruppen kommer definiera nuläget och dagens problem, för att sedan avslutas med en 

djupare analys, diskussion och slutsats. 

 

 
 

 

Utifrån arbetsmodellen, utvecklades för genomförandet en tidsplan under planeringsfasen. I 

linje med det som Hallin och Gustavsson (2015) beskriver som en stage-gate-modell 

Figur 2: Den inspirerande förbättringsmodellen DMAIC (Hart 2017) 
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uppskattades aktiviteters tidsåtgång. Resultatet sammanställdes i ett Gantt-schema, vilket pre-

senteras nedan i figur 3. 

 

 

 

 

 

För att säkerställa aktualitet i studien och hantera föränderligheten i studiens omgivning, iden-

tifierades kärn- och primärintressenter. Dessa intressenter bjöds kontinuerligt in till samtal för 

att kunna delta och dela med sig av sina tankar och reflektioner kring studiens fortskridande 

och trovärdigheten i insamlade data. 

 

Den bakomliggande teorin för den utvalda arbetsmodellen har inhämtats ur litteratur som an-

vänts under tidigare kvalitetsutvecklingskurser under ingenjörsutbildningen. I det kommande 

avsnittet beskrivs studiens fullständiga teoretiska referensram som legat till grund för genom-

förandet av examensarbetet. 

 
 

 

 

 

Tabell 1: Arbetsmodellen översatt till en tidsplanen i form av ett gantt-schema [Egenkonstruerat gantt-schema Excel 2016] 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel beskrivs studiens omfattande teoretiska bakgrund. Syftet med avsnittet är att ge 

en övergripande teoretisk introduktion och förståelse för området kring logistik och produkt-

ion- och processutveckling och dess centrala modeller och begrepp som varit relevanta för 

studien. Litteraturen som har tagits med används för att kunna besvara frågeställningarna och 

för att uppnå en bättre förståelse om forskningsproblemet. 
 

3.1 Logistikbegreppet 
Logistik är ett samlingsnamn för organisering, planering och styrning av alla de aktiviteter som 

ser till att företag levererar rätt saker på rätt plats vid rätt tidpunkt (Jonsson & Mattsson 2016). 

Det vill säga om att skapa plats- och tidsnytta i materialflödet från råmaterialanskaffning till 

slutgiltig konsumtion. Syftet med logistik är att tillfredsställa den egna verksamheten med för-

bättrad effektivitet för att åstadkomma ökad lönsamhet. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

innebär det att uppfylla kunders önskemål och behov genom att hålla låga kostnader, god kund-

service, korta ledtider, hög flexibilitet, låg kapitalbindning och minimal miljöpåverkan. Lo-

gistikbegreppet beskrivs av Jonsson & Mattsson (2016) som ett synsätt där man vill understryka 

att logistik är en helhet och ska ses ur ett systemperspektiv. För att förbättra ett företags effek-

tivitet måste förändringar främst ske i den organisatoriska strukturen genom att upprätthålla 

funktionella system i det fysiska materialflödet. Materialflödet är huvudflödet i logistiken och 

innefattar både det interna och externa flödet som genomsyras inom företaget och vägen till 

kund. (Jonsson & Mattsson 2016) 

 

3.2 Logistiksystemet 
Ett logistiksystem är en försörjningskedja, ofta beskrivet som ett öppet system, med utbytes-

processer till och från kunder och leverantörer (Jonsson & Mattsson 2016). Genom utbyte och 

samordning av material och information skapas relationer mellan delsystemen inom den egna 

verksamheten och till systemen i omgivningen. Relationerna ger upphov till synergieffekter 

vilket menas med att dessa kan erhålla en större total systemeffekt jämfört med vad som van-

ligtvis är möjligt från de enskilda delsystemen var för sig. (Jonsson & Mattsson 2016) 

 

Logistiksystemet i en organisation kan ses som ett övergripande systemperspektiv där material 

och information kommer in från leverantörer in i ena änden och ut ur andra för att levereras till 

kund. Huvuddelarna i ett logistiksystem kan se olika ut beroende på typ av företag men enligt 
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Jonsson & Mattsson (2016) ska ett logistiksystem benämnas med de ingående delarna; Materi-

alförsörjning, Produktion och Distribution. För att uppfylla det övergripande syftet om att hålla 

en god kundservice, korta ledtider, låg kapitalbindning och hög flexibilitet är det viktigt att 

delsystemen är dimensionerade utifrån kundbehoven. Logistiksystemet ska vara uppbyggt ge-

nom skicklig uppskattning av kundbehov och god hänsyn till företagets resurser för att genom 

de kunna upprätthålla en jämn kapacitet inom de tre huvuddelarna och ett system med konkur-

renskraftig kort genomloppstid i materialflödet. (Jonsson & Mattsson 2016) 

 
3.3 Materialhantering 
I logistiksystem så utgörs det huvudsakliga materialflödet av hantering, förflyttning och lag-

ring. Ordinärt så är materialet omslutet av förpackning eller fastbundet i lastbärare när det trans-

porteras i systemet. Fysisk förflyttning, hantering och lagring av material internt i en produkt-

ionsverksamhet kallas för Materialhantering. Ett materialhanteringssystem är beroende av verk-

samhetens kapacitet vad gäller antalet lagerplatser, hur upprepande materialflödet är, hur långa 

körsträckorna är och vilket typ av material som avses (Jonsson & Mattsson 2016). Material-

hantering kan ske på olika sätt i samband med transport och lagring vilket i sig inverkar på 

säkerhet, effektivitet och kostnader. För att hålla kostnader på en låg nivå är det viktigt för 

företag att ställa upp rutiner och regler för emballering, plockning, inlagring, m.m. För att möj-

liggöra ett effektivt materialflöde med kort genomloppstid är det också betydelsefullt att redu-

cera ledtiderna kring materialhanteringsprocesserna inom internlogistiken. Materialhanterings-

systemet är också en samordnad del av lagersystemet, detta då det oftast är omöjligt att avgränsa 

hanteringsprocesser från lagringsprocesser då de måste gå att synkronisera med varandra för att 

hela systemet ska kunna bli fullständigt funktionellt. (Jonsson & Mattsson 2011) 

 

3.4 Lean produktion 
“Lean production” är en filosofi som handlar om att möjliggöra ett resurssnålt produktionssy-

stem genom eliminering av slöseri som inte är värdeskapande för slutanvändarna av de färdiga 

produkterna (Liker 2009, s. 22). Konceptet härstammar från “Toyota Production System” (TPS) 

och utvecklades efter andra världskriget (Liker 2009, s. 22). Under denna period fokuserade de 

stora bilföretagen i västvärlden på massproduktion, vilket inte var fungerade hos företagen i 

Asien då marknaden där såg mycket annorlunda ut. Toyotas har sitt ursprung från de japanska 

rötterna och förutsättningar på marknaden i världsdelen var väldigt begränsade. Marknaden var 

här väldigt liten och Toyota blev tvungna att tillverka genom en och samma produktionslina för 
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att kunna tillfredsställa det som efterfrågades på marknaden. Enligt Liker (2009) blev flexibili-

teten en viktig del av Toyotas produktionssystem. Genom det nya arbetssättet att arbeta längs 

en produktionslina med enstycksflöde upptäcktes att kvaliteten ökade då genomloppstiderna 

reducerades och tillverkningen genomfördes flexibelt. Något som Toyota också såg som en 

viktig framgång av detta var att det nya systemet resulterade i ökad produktivitet, högre utnytt-

jandegrad, ytor frigjordes inom fabriken, högre lageromsättning och slutligen det absolut vik-

tigast att kunder blev nöjdare. (Liker 2009) 

 

3.4.1 4P-modellen 

Konceptet om TPS har under det senaste årtiondet influerat praktiskt taget alla industribran-

scher i världen över att man långsiktigt ska börja implementera dess filosofi och metoder för 

ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Här nedan följer en mer detaljerad beskrivning, genom 

en modell illustrerad som en pyramid bestående av fyra huvudsakliga punkter (“4P”) som Liker 

(2009) menar sammanfattar TPS och dess långsiktiga filosofi (se figur). Modellen hjälper en 

att få en förståelse för hur man ska tillämpa arbetssättet om Lean produktion genom alla till-

verkningprocesser och bli en lärande organisation. (Liker 2009) 

 

 

 Figur 3: Pyramiden som illustrerar 4P-modellen (Liker 2004, s. 6) 
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• Långsiktigt tänkande: Enligt Toyotas filosofi är det omöjligt att göra hållbara investe-

ringar för att göra ständiga förbättringar och skapa värde för kunden och samhället om 

man inte tittar långsiktigt framåt. För att göra detta måste man bygga en grundstomme 

i en organisation som innebär “ett ständigt lärande och som kan anpassa sig till föränd-

ringar i omgivningen och överleva som en produktiv organisation” (Liker 2009, s. 16).  

• Rätt process ger rätt resultat: Handlar om att skapa lönsamma och tillförlitliga till-

verkningsprocesser genom att förankra ett idealiskt enstycksflöde, även kallat “Just-in-

time” (Liker 2009, s. 44). För att uppnå hög kvalitet till låg kostnad, och med de säkrare 

arbetsmiljö och bättre arbetsmoral, är nyckeln att skapa ett kontinuerligt enstycksflöde. 

Ett sådant flöde genererar alla dessa parametrar, som Toyota fokuserat på och byggt in 

i sitt företags-DNA, symboliserar effektiv produktionsprocess med önskvärt resultat. 

(Liker 2009) 

• Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners: 

Inställningen hos Toyota är att man inte bara ska bygga produkter utan också människor. 

För att hjälpa de anställda att utvecklas och arbeta med ständiga förbättringar är The 

Toyota Way uppbyggt av kontinuerliga enstycksflöden. Toyota karaktäriserar principen 

som ett kvalitetsförbättringssystem och menar att genom att utforma ett flöde avslöjas 

tydligt de problem som fordrar lösningar snabbt för att förebygga onödiga produktions-

stopp. Man förenklar möjligheten för personalen att arbeta med ständiga förbättringar. 

Filosofin bygger på att man ständigt ska sträva efter att utforma ett arbetssätt som möj-

liggör personalutveckling och med de en känsla av delaktighet och ansvar i utvecklingen 

av den egna produktionen i den lärande organisationen. (Liker 2009) 

• Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom organisat-

ionen: Den högsta nivån i pyramiden och ståndpunkten för The Toyota Way är att vara 

en lärande organisation. Att vara en lärande organisation är centralt för Toyota och 

handlar om att förhindra att problem återuppstår genom att ha ett system av ständigt 

lärande. Handlar om att man genom analys, reflektion och kommunikation fastställa 

grundorsaker, för att sedan se tillbaka och förstå vad man tidigare lärt sig utifrån de nya 

ständiga förbättringarna man genomfört, liksom att också standardisera de bästa arbets-

sätten. (Liker 2009) 
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3.4.2 TPS-huset 

Toyota tog fram den enkel illustration i form av ett hus, “TPS-huset” (Se figur), som visar ett 

strukturerat system av verktyg och metoder för att uppfylla produktionsvillkoren och i utbild-

ningssyfte för att kunna föra vidare kunskapen inom företaget och till externa leverantörer (Li-

ker 2009, s. 55). TPS-huset är ett av världens mest igenkända symboler inom modern tillverk-

ning. Det Toyota ville illustrera var att ett hus bara kan hållas starkt om pelarna, grunden och 

taket är starka. Man ska hela tiden utvecklas för att kunna omringas av de bästa arbetssätten. 

En indirekt och direkt svag länk försvagar hela huset. (Liker 2009) 

 

 

 

 

3.4.3 Eliminera slöseri 

För att tillämpa TPS måste man börja med att utforska tillverkningsprocesserna ur ett kundper-

spektiv och enligt Liker (2009) ställa sig frågan; “Vad vill kunden få ut av processen?” (Liker 

2009, s. 49). Frågeställningen gör att man kan definiera kundvärdet och genom de urskilja det 

ur processerna som ger värdehöjande respektive icke värdehöjande värde för det slutkunden 

Figur 4: TPS-huset, "The Toyota Production System" (Liker 2004, s. 33) 
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efterfrågar. För att göra detta finns en arbetsmetod som är en av de ledande ledstjärnorna inom 

Lean produktion och handlar om att eliminera slöseri. Metoden utformades för att kunna be-

möta villkoren om “behovet av snabba, flexibla processer som ger kunderna det de vill ha, när 

de vill ha det, till högsta kvalitet och till överkomligt pris” (Liker 2009, s. 26). Syftet och målet 

är att eliminera så mycket som möjligt av de icke värdehöjande momenten då de inte tillför 

något värde för kunden. Nedan beskrivs det Toyota identifierade som sju stycken huvudtyper 

av icke värdehöjande slöserier inom affärs- och produktionsprocesser, samt ett åttonde slöseri 

som Liker själv har identifierat. (Liker 2009) 

 

• 1. Överproduktion: Det allvarligaste slöseriet enligt Toyota. Handlar om tillverkning 

av produkter och komponenter som ingen efterfrågat. Det slöseri som uppstår är onödigt 

överlager som kräver extra bemanning och ökad kostnad för lagerhållning och materi-

altransporter.  

• 2. Väntan: Att stå och observera maskinstyrda processer, eller att vänta på arbetsupp-

gifter, eller på verktyg, eller på reservdelar, eller att man helt enkelt inte har någonting 

att göra. Orsaker till detta kan vara på grund av icke värdehöjande aktiviteter i form av 

produktionsstopp, materialbrist eller att det finns flaskhalsar i bearbetningen. 

• 3. Onödiga transporter eller förflyttningar: Det är slöseri att transportera produkter 

i arbete (PIA) långa sträckor, medföra ineffektiva förflyttningar eller omplacera 

material, eller bearbetade produkter till och från lager eller mellan processer i material-

flödet.  

• 4. Överbearbetning eller felaktig bearbetning: Att man bearbetar produkter genom 

onödiga åtgärder. Onödiga arbetsmoment och felaktigheter, skapat av ineffektiv bear-

betning till följd av dålig produktutformning och dåliga verktyg. Slöseriet, det icke vär-

dehöjande, är främst att över- och felaktig bearbetning genererar produkter med onödigt 

hög kvalitet jämfört med vad slutkunden och marknaden efterfrågar.  

• 5. Överlager: Slöseri i form av ökade kostnader på grund av onödiga lager, PIA, eller 

att färdiga produkter orsakar onödigt längre genomloppstider, transport- och lagrings-

kostnader, inkurans, skadat gods samt förseningar. Förutom kostnaderna riskerar man 

med överlager att dölja problem med dålig produktionsplanering, stillestånd, felaktiga 

produkter, långa ställtider och försenade leveranser. 

• 6. Onödiga arbetsmoment: Alla slags onödiga rörelser i processer som tar tid och 

energi från de anställda vid genomförande av arbetsmoment, exempelvis att leta efter 
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något, sträcka sig efter eller lämna ifrån sig något, eller att behöva gå för att hämta 

något. 

• 7) Defekter: Tillverkning av defekta produkter eller reparationer/justeringar. Slöseri 

med tid, hantering och energi för att göra omarbetningar, ersättningsproduktion, skrot-

ning, kassering, och kontroll. Det hela innebär onödiga kostnader och icke värdehöjande 

aktiviteter som skulle kunna ha lagts på andra viktigare uppgifter som skapar värde för 

slutkunden. 

• 8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda: Att man går miste om kunskap och krea-

tivitet som anställda undermedvetet besitter. Alla människor sitter med någon form av 

idé eller kunskap som ingen annan tänkt på. Slöseriet är att om man inte engagerar sig 

i eller lyssnar på sin personal förlorar man tid, går miste om problemlösningar, kompe-

tens, förbättringar och tillfällen att lära.  

3.4.4 5 varför? 

Ett annat vanligt arbetsverktyg för problemlösning inom filosofin är “Fem varför” (Liker 2009, 

s. 207). Vilket handlar om att ta reda på orsaker till kvalitetsproblem genom att upprepa frågan 

varför. Varför upprepas fem gånger för att få fram rotorsaker till varför problemet existerar från 

första början. Genom att få fram orsaken till problemet kan åtgärder tas för att det inte ska 

uppstå igen. (Liker 2009)  

 

3.5 Automation 
Automation är “något som utförs på ett automatiskt sätt, helt eller till största delen utan hjälp 

av människor och kan vara arbetsprocesser inom de mest skiftande områden” (Bolmsjö 2012, 

s. 10). 
 

3.5.1 Automation och Lean produktion 

Något som är vanligt är att man anser automation inte vara tillräckligt flexibelt för att kunna 

synkroniseras med system om Lean produktion. Företag har då avskaffat automationslösningar 

för att istället implementera manuella arbetsprocesser för att bli mer Lean. Något som är an-

passat för automationsprocesser är en speciell mekanism och princip som Toyota uppfann på 

1920-talet och handlar om “automatisering kombinerad med mänsklig intelligens” (Liker 2009, 

s. 37). Det nyutvecklade systemet växte till att bli ett större system och sinom tid en av grund-

pelarna inom TPS och Lean produktion. Principen kallas inom filosofin för “Jidoka”, och 
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bygger på ett kvalitetssäkringssystem där maskiner automatiskt stoppar produktion vid problem 

för att medföra säkerhet i och med att man då undviker producering av defekta produkter och 

felmontering (Liker 2009, s. 37). Handlar om att man bygger in kvalitet under tillverkning och 

felsäkrar så att det nästintill ska vara omöjligt att göra fel. Vilket mynnar ut i att utrustning och 

arbetsmoment utformas så att personal inte behöver vara bundna till maskiner utan istället kan 

göra andra värdehöjande insatser. De automatiserade processerna, maskinerna, kommer alltså 

kunna stanna och larma av sig själv vid problemindikering eller så kan en operatör gå in och 

stoppa problemet manuellt för att förebygga problem. Med ett system som Jidoka finns det inte 

längre någon begränsning som säger att ett automationssystem inte är tillräckligt flexibelt. Det 

är numera möjligt att få båda systemen synkroniserade och anpassade till varandra, men det 

som är viktigt med att använda automation för Lean produktion är att se till att det istället inte 

reducerar det övergripande produktionssystemets flexibilitet och robusthet (Jackson, Hedelind, 

Hellström & Granlund 2011). Därmed ökar kraven på ett automationssystem och dess proces-

sers prestanda.  
 

3.5.2 Lean automationsutveckling 

Industriföretag är nu inne i en utvecklingsperiod där marknaden hela tiden genomsyras av stän-

diga förändringar. För att kunna bli konkurrenskraftiga och överleva på ett ”organisationsfält” 

som varar i en föränderlig omvärld krävs det att företag kontinuerligt tillämpar förändringar i 

sitt produktionssystem för att kunna uppfylla de krav och leverera det som marknaden förväntar 

sig och efterfrågar (Jacobsen 2013, ss. 21, 43). För industriföretag leder denna press till att man 

utvecklar och investerar i ny effektiviserad produktion för att kunna tillverka i takt efter hur, 

var och när slutkunden vill ha sina produkter. Det som många tillverkande företag väljer för 

ökad konkurrenskraft, och som blivit en trend, är att placera sina produktionsenheter i lågkost-

nadsländer. Som en effekt av detta har allt fler företag i Sverige börjat anamma Lean produktion 

för att bemöta den konkurrenskraftiga marknaden. Samtidigt som konkurrenskraften på mark-

naden ökat kontinuerligt har den även bidragit till den tekniska produktionsutvecklingen. Lean 

automationsutveckling har bland annat under de senaste decennierna skapat nya förutsättningar 

för att man genom automatiska produktionslösningar ska kunna bli mer kostnadseffektiv och 

reducera kostnaderna. Denna utvecklingsinriktning om att arbeta med förändringar för Lean 

automationsutveckling, har resulterat i en ny anpassad inspirationsfilosofi, om att applicera 

“Lean automation” genom automationsprocesser för ökad möjlighet att konkurrera med pro-

duktionsföretag i lågkostnadsländer. Genom Lean automation förankrar man ett överlägset 
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automatiskt produktionssystem och handlar om att arbeta med Lean produktion utifrån ett auto-

mationsperspektiv.  (Granlund, Wiktorsson, Grahn & Friedler 2014) 

 

“Lean automation” kan sammanfattas som ett arbetssätt för att skapa tillförlitliga, enkla och 

anpassningsbara automationslösningar (Jackson m.fl. 2011). Den automatiska lösningen ska 

vara anpassad till företagets tillverkning och flexibel för produktvariation. Anpassningsbar-

heten är viktigt för att lösningen ska kunna användas i stor utsträckning och tillföra en så an-

senlig avkastning som möjligt då investeringar i dessa system kostar mycket pengar. Många 

småföretag saknar också kunskap inom området för automatisering, och påvisat obekvämhet i 

att behöva ta in experthjälp från externa parter, därav är det viktigt att ställa kraven på att auto-

mationslösningar ska vara enkla att hantera och tillförlitliga (Jackson m.fl. 2011). I artikeln 

“Lean automation development: applying lean principles to the automation development pro-

cess” beskriver Granlund m.fl. (2014) som en avslutning Lean automation som att det hela 

bidrar till hållbara automationslösningar som bättre motsvarar slutkundens behov, krav och 

kunskaper. Företag kan således utnyttja automationstekniken för att tillsammans med en resurs- 

och tidseffektiv utvecklingsprocess, som är baserad på Lean-principer, uppnå en reducerad 

kostnad för automationsutrustningen och en högre avkastning på investeringen.  

 

3.6 Processutveckling 
Processutveckling innebär att arbeta med “systematic study of the activities and flows of each 

process to improve it” (Krajewski, Malhotra & Ritzman 2015, s. 83). Att arbeta med tekniska 

processförändringar handlar enligt författarna om att ha ett fundamentalt förändringsperspektiv 

för att möjliggöra radikal omformning av processer och med de förbättra prestanda i avseende 

vad gäller kostnad, kvalitet, service och hastighet. Processförändring handlar således om åter-

uppbyggnad snarare än inkrementell förbättring. (Krajewski, Malhotra & Ritzman 2015) 

 

Idag finns det ett brett utbud av olika slag av utvecklingsprocesser- och modeller att tillämpa 

efter för att förbättra eller skapa ny tjänst, produkt eller produktionssystem. Det man kan ur-

skilja som gemensamt för dessa är att det finns en underliggande struktur som man alltid ska 

följa för att säkerställa att nödvändig information tas med, ses över, analyseras och utvärderas. 

Genom detta för att förebygga och undvika att eventuella misstag uppstår i ett senare skede i 

en process som kan resultera i att det hela blir oerhört kostsamt för utvecklingsprojektet som 

med de får läggas ned eller omstartas. För att också möjliggöra ett bra resultat och göra alla 
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faser begripliga är det viktigt att standardisera utvecklingsprocessen. Med de kommer använ-

daren kunna känna kontroll och säkerhet med att använda den då det tydligt kommer beskrivas 

hur utvecklingsarbetet ska läggas upp för att tillföra tillräckligt mycket användbar information. 

Den underliggande strukturen hos utvecklingsprocesser- och modeller kan därför se lite olika 

ut beroende på vilket område, företag och arbetssätt man arbetar mot.  

 

Denna studies arbetsmodell har, som i tidigare kapitel beskrivits, anpassats och standardiserats 

genom inspiration av Sex sigmas kvalitetsförbättringsmodell DMAIC. Modellen är användbar 

för att kunna genomföra en kontrollerad och säker processutveckling. För ett processutveckl-

ingsstudien är det essentiellt att definiera en tydlig problemanalys, vad som behöver förbättras 

och vad processutvecklingen ska omfatta. Ett utvecklingskoncept karaktäriserar funktion, de-

sign och egenskaper för en tilltänkt problemlösning, samt redogör för de omgivande tekniska 

och ekonomiska parametrarna som avgör konceptets slutgiltiga utformning. Från en processut-

vecklingsprocess kan eventuella konceptlösningar tas fram genom analyser, empiristudie för 

att sedan presenteras som ett resultat av ett utvecklingsarbete. Utifrån detta kan slutgiltigt för-

ändringsförslag verifieras genom att analysera vilka positiva önskade resultat som kommer 

uppnås och kontrollera så att dessa vidmakthålls. (Ulrich & Eppinger 2014, Bergman & Klefsjö 

2012) 

 

3.7 DMAIC  
Bergman & Klefsjö (2012) presenterar i boken Sex sigmas förbättringsmodell DMAIC, en sam-

ordnad utvecklingsprocess, med innehållande integrerade och valbara utvecklingsaktiviteter. 

Sex sigma utvecklades fram av Motorola på 80-talet då de ville öka kvaliteten i sina processer 

genom att reducera varitationsgraden. DMAIC är verktygets hjälpmedel för att i en strukturerad 

ordning kunna angripa kvalitetsfrågor genom ett tillämpat förbättringsarbete. DMAIC står för 

faserna: Define, Measure, Analyze, Improve, Control, och är de steg som ska angripas i ordning 

och då genom att börja med att definiera problemet (Define). (Bergman & Klefsjö 2012) 

 

• Define (Definiera): Definierar processen där man har problem så att man har ett tydligt 

underlag att stå på. Man undersöker här faktor ”Y” för det man vill förbättra i processen. 

Förslag på förbättringsverktyg är: datainsamling, processkartläggning och värdeflö-

desanalys. 
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• Measure (Mäta): Nästa steg är att mäta och samla in data för att klargöra vilka ”X”-

faktorer som påverkar de ”Y”-faktorer man vill förbättra. Förslag på förbättringsverk-

tyg: Rotorsaksanalys.  

• Analyse (Analysera): En omfattande analys genomförs sedan för att kunna ta reda på 

vad som måste förändras i faktorerna för ”X” för att möjliggöra förbättringåtgärder för 

faktor ”Y”. Förslag på förbättringsverktyg: Statistisk processtyrning, paretodiagram, ro-

torsaksanalys, släktskapsdiagram, träddiagram, eller andra multivariata analysverktyg. 

• Improve (Förbättra): Förbättringsförslag skapas och implementeras genom den bästa 

lösningen som hittats. Förslag på förbättringsverktyg: Brainstorming, Investeringsana-

lys, kostnadsanalys, för-och nackdelsanalys. 

• Control (Vidmakthålla): I denna avslutande fas av modellen verifierar man att de för-

bättringsåtgärder man planerat att genomföra faktiskt resulterar den nivå av uppfyllelse 

som önskats, samt att processen håller sig robust. Förslag på förbättringsverktyg: Vär-

deflödesanalys 

 

Att studiegruppen har valt att enbart inspireras och tillämpa anpassningar av modellen är på 

grund av att förbättringsprocesser sällan fortskrider sekventiellt utan aktiviteter väljs ut, över-

lappas, men sker också ofta genom nödvändig iteration.  

 

3.8 7QC 
7QC, är och står för “de sju förbättringsverktygen”, utvecklade inom förbättringsmetodiken 

Sex sigma för att kunna analysera kvalitetsproblem i processer (Bergman & Klefsjö 2012, s. 

234). Förbättringsverktygen och de som specifikt har tillämpats under denna studie inkluderas 

och presenteras nedan. (Bergman & Klefsjö 2012) 

 

• Datainsamling – Faktaunderlag genom insamling av data med hjälp av observationer 

för att sammanställa information i exempelvis en strecktablå, graf, diagram, excel, da-

torprogram, förberett dokument eller annat hjälpmedel för att registrera insamlingen. 

Både kvalitativ men mestadels kvantitativ datainsamling har använts i ett flertal fall 

under denna studie. 

• Histogram – Vid stora mängder insamlade data är verktyget Histogram, graftekniker, 

bra hjälpmedel för att illustrera hur numeriska mätstorheter varierar under mätningen. 

Syftet med en graf är att man ska kunna utläsa statistiska egenskaper och i allmänhet 

beskriva andelar och inte antal. 
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• Paretodiagram – Diagram som visar fördelning av kvalitetsförluster där sammanlagda 

faktorers andelar utgör 100 % av problemen. Verktyget är till nytta då man har flera 

problem som är aktuella i sambandet och då man vill ha hjälp med att bestämma i vilken 

ordning dessa ska angripas. Man får dessutom en mycket tydlig illustration av hur van-

liga de olika felfaktorerna är. I studien har paretodiagram använts för att visualisera de 

samlade problemen kring materialhanteringsprocesserna vid bearbetningscellen på 

diffhjulsavdelningen. 

• Uppdelning – Även kallat “Stratifiering”, är ett verktyg som kan användas för att från 

insamlade data illustrera variationsmönster till orsaker. Exempelvis kan uppdelning av 

data ske efter olika typer av maskiner eller andra delgrupper för att se hur mycket det 

skiljer sig och förhoppningsvis finna huvudsakliga orsaker till kvalitetsproblem. 

• Sambandsdiagram – Verktyg för att finna orsakssamband. Visar relationen mellan två 

variabler. Exempelvis hur produktegenskaper varierar beroende på mätstorheten hos en 

viss bakgrundsvariabel. Det som kan utläsas från ett sambandsdiagram kan vara till 

nytta för övervakning och styrning av processer.  

• Orsaks-verkan-diagram – Systematiskt analysverktyg när man vill gå vidare med att 

bena ut och finna grundorsaker till kvalitetsproblem. Kallas även för Ishikawadiagram 

eller fiskbensdiagram, beroende på utseende. Något som även kan inkluderas i verktyget 

är frågetekniken “5 varför” som tidigare beskrivet förknippas med Toyotas förbättrings-

arbete. För studien har bland annat metoden om “5 varför” tillämpats för att se vad som 

utlöst de identifierade materialhanteringsproblemen kring bearbetningscellen. 

• Styrdiagram – Diagram som används för att visa hur förändringar av en process sker 

över tid.  

 

3.9 Modellering och prototypframtagning 
Under varje fas av processutvecklingsprocessen diskuteras och involveras koncept i form av 

modeller och prototyper av olika former. För att studieteamet begripligt och tydligt ska kunna 

demonstrera potentiella lösningsförslag med koncept och genomförbarheten för koncepten är 

det viktigt att kunna framställa digitala modeller som kan visas för kunder. Genom framställan-

det av “proof of concept” underlättar man analys- och utvärderingsarbetet tillsammans med 

kunderna som är viktigt för att slutgiltigt kunna göra konceptval och bestämma konstruktions-

parametrar för prestandan. (Ulrich & Eppinger 2014) 
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3.10 Computer Aided Design  
För att framställa grafiska modeller och ritning i 2D- och 3D miljö är ett bra dataverktyg att 

använda sig av “Computer Aided Design” (CAD) (Ullman 2010). Det finns en stor mängd av 

CAD-program ute på marknaden att skaffa licens för att få använda för att genom programmet 

framställa grafiska vyer och bilder på de konceptidéer som genererats från brainstormingsfasen. 

Fördelar med att använda sig av CAD-program är att det underlättar kommunikationen mellan 

parter inom verksamheten, man kan tidigt upptäcka fel i konstruktion innan tillverkning, och 

man kan med fördel också lagra viktig information i databas som vanligtvis lätt kan försvinna. 

Förutom detta kan CAD-program även användas för att säkerställa genomförbarheten, men 

också för att modifiera och generera nya förslag på konceptidéer (Ullman 2010). Det finns som 

sagt många olika typer av CAD-program men några av de allra vanligaste att använda sig av är 

AutoCAD, Creo, Inventor, Catia V5, SolidWorks, m.fl. För detta förbättringsprojekt har studi-

egruppen valt att använda sig av SolidWorks för konceptvisualisering. (Ullman 2010) 
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4. EMPIRI 
I detta avsnitt presenteras den empiriska datan som insamlats under studien. Kapitlet inleds 

med en kort beskrivning av fallstudieföretaget för att sedan följas upp av en omfattande nulä-

gesbeskrivning av fallstudieavsnittet på företaget.  
 

4.1 Fallstudieföretaget 
Meritor Inc (tidigare ArvinMeritor) är en världsledande leverantör av drivlinor, rörlighet, 

bromsning och eftermarknadslösningar för kommersiella fordon och industrimarknader (Linke-

din, u.å). Meritor grundades i början av 1900-talet i Detroit och har idag huvudkontor i Troy, 

Michigan (Meritor, u.å). Under år 2017 redovisade bolaget att man har cirka 9000 anställda 

runt om i världen och en omsättning på ungefär 28 miljarder svenska kronor (Nasdaq 2018, 

Meritor 2017).  I över hundra år har företaget erbjudit innovativa produkter med överlägsen 

prestanda, effektivitet och tillförlitlighet (Meritor, u.åa). Moderbolaget har produktionsenheter 

i 18 länder, där den största enheten ligger, med avseende för omsättning/antalet anställda, i 

Lindesberg, Sverige. Produktionsenheten är i nuläget den enda enheten som finns i landet (Me-

ritor, u.åb).  

 

Fallstudieföretaget för denna studie är dotterbolaget Meritor HVS AB i Lindesberg. Företaget 

har här cirka 900 anställda och en årlig omsättning på runt 4,5 miljarder kronor (Allabolag, u.å). 

På Meritor HVS AB tillverkar man bak- och framaxlar till den tunga fordonsindustrin. Produkt-

ionsanläggningen är en modern och avancerad fabrik med ett komplext flöde som omfattar både 

bearbetning och montering. Lindesbergsfabriken ägdes tidigare av Volvo Lastvagnar och såldes 

vid årsskiftet 1998/99 till Meritor Automotive, som efter ett samverkande med Arvin år 2000 

ingick i Arvin Meritor-koncernen fram till mars 2011 då namnet Meritor återtogs. Ungefär 90% 

av Meritors HVS AB’s produktion levereras direkt till Volvo lastvagnars olika monteringsfa-

briker, vilket gör företaget till dotterbolagets största kund (Meritor, u.åa).  

 
4.2 Fallstudieavsnittet 

4.2.1 Hantering av lastgaller 

4.2.1.1 Materialflödet 
Diffhjul packas i lastgaller som staplas på varandra i grupper om 6 st för att sedan placeras på 

ett bottengaller.  Packningen i staplar sker i bearbetningscellen för att sedan transporteras till 
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härdverket. Gallerstapeln är utformad för att transportera diffhjulen på rullbanor genom ug-

narna i härdningsprocessen (Se figur 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flödet av lastgaller, sett ur ett holistiskt perspektiv, återges i figur 6. Boxarna visar bearbet-

ningsprocesser i materialflödet medan pilarna symboliserar transporter av staplarna som utförs 

med hjälp av operatörsstyrda ledstaplare. Operatörer vid härdverket hanterar transporten av 

material mellan härdverket och anslutande lager och operatörer vid bearbetningscellen hanterar 

transporter mellan bearbetningscellen och anslutande lager. Transporter av tomma och fullas-

tade gallerstaplar mellan lagren hanteras av avdelningen för internlogistik. 
 

 
 

Figur 5: Bildspel av en fullastad gallerstapels uppbyggnad [Eget fotografi 18-04-11] 
 

Figur 6: Holistiskt perspektiv av det nuvarande materialflödet för gallerstaplar [Egenkonstruerad cyklisk figur i Word 2016] 
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Företagets vision är att detta materialflöde ska vara fullständigt automatiserat. Som ett första 

steg för visionen vill man implementera och använda automatiska ledstaplare i detta material-

flöde istället för dagens operatörsstyrda ledstaplare. Problematiken sitter idag i att gränssnitten 

mellan hanteringsstationerna och de operatörsstyrda ledstaplarna inte är tillräckligt anpassade 

för att automatiska ledstaplare ska kunna integreras. För detta krävs att nya gränssnitt utvecklas. 

 

4.2.1.2 Bearbetningsprocesser i flödet 
4.2.1.2.1 Härdverket 

I härdverket transporteras gallerstaplar på rullbanor (Se figur 7). Systemet av rullbanor har en 

station för inflöde av fullastade gallerstaplar, samt en station för utflöde av tomma gallerstaplar. 

Vid båda stationer sker av- och pålastning med hjälp av ledstaplare. I dagsläget hanteras detta 

genom manuell dockning av lastbäraren (Se avsnitt 4.2.1.3). Vid härdverket kan gallerstaplar 

hanteras parvis och operatörer kan hämta och/eller lämna en hel batch åt gången. 

 

 

 
 
 

 

4.2.1.2.2 Bearbetningscell 

I den automatiska bearbetningscellen finns en lastplats som är anpassad för att presentera 

tomma staplar för en manipulator på ett korrekt sätt, samt en lastplats som är anpassad för att 

ta emot last från manipulatorn. Vid båda dessa stationer lastas gallerstaplar av respektive på 

Figur 7: Härdverkets rullbanor [Eget fotografi 18-04-11] 
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ledstaplarna, genom manuell dockning av lastbäraren (Se avsnitt 4.2.1.3). Manipulatorn sepa-

rerar och förenar bottengallret samt varje enskilt lastgaller från varandra och placerar dem på 

kedjetransportörer som transporterar materialet in och ut ur bearbetningscellen, eller på last-

stationerna där de hämtas och lämnas av operatörer. Båda lastplatserna är i utformade som korta 

vågräta rullbanor (Se figur 8 & 9). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 8: Bearbetningscellen vid diffhjulsavdelningen [Eget fotografi 18-01-30] 
 
 

Figur 9. Manipulatorn vid bearbetningscellen [Eget fotografi 18-01-30] 
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Vid laststationen där manipulatorn hämtar gallerstaplar hämtar den en komplett tom gallersta-

pel, se ordningen för hanteringsprocess i figur 10 nedan. 

 

 
 
 
Figur 10: Bildspel som visar laststation samt hanteringsprocess vid hämtning av tom gallerstapel [Eget fotografi 18-01-30] 

 
 

1 

2 

3 



 34 

Vid laststationen där manipulatorn lämnar last, lämnas istället bottengallret samt härdfixturer 

sekventiellt och staplas till en fullastad gallerstapel (Se figur 11). Denna arbetsordning går inte 

att ändra eftersom att en fullastad gallerstapel överskrider manipulatorns viktbegränsning. Last-

överföringsmomenten medför att laststationen där manipulatorn lämnar last, måste vara utfor-

mad så att galler och bottengaller kan ligga stilla under manipulatorns staplingsprocess. När 

staplingen är slutförd måste stapeln kunna förflyttas och lämna plats för nästa stapel. 

 
 Figur 11: Bildspel som visar hanteringsprocess vid stapling av lastgaller till fullastad gallerstapel [Eget fotografi 18-01-30] 

 
 

1 

2 

3 
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I bearbetningscellen bearbetas diffhjul i olika utföranden. Artiklarna som bearbetas varierar 

vilket leder till att processens cykeltid varierar beroende på vilken artikel som produceras. Dess-

utom packas artiklar i en variation av lastgaller beroende på artiklarnas storlek och utformning. 

I cellen använder man lastgaller som packas med antingen 8, 9 eller 16 detaljer/lastgaller. En 

batch definierades som en fullpackad lastbärare och därav varierar antalet diffhjul/batch bero-

ende på vilken artikel som produceras. Eftersom att lastplatserna i cellen inte är anpassade för 

att rymma mer än en gallerstapel, krävs hantering av operatörer vid varje tillfälle som en ny 

gallerstapel ska levereras till eller hämtas från cellen.  

 

Produktionsinformation nedan är sammanställt utifrån ett utdrag av det som lagrats i bearbet-

ningscellens datasystem och speglar tidsperioden från och med 2018 - 03 - 24 till och med 2018 

- 04 - 17 (Se tabell 2). Under denna tidsperiod producerade bearbetningscellen 12 888 st artiklar 

som packades och hanterades i staplar. 

 
 

Tabell 2: Produktionsinformation från bearbetningscellens datasystem (Meritor 2018) 

Artikelnr Antal hanterade 
batchar, senaste 23 

dagarna (st) 

Antal hanterade 
batchar, beräknad 

årlig volym (st) 

Batch-storlek 
(st), Antal 

diffhjul 

Fördelning 
(%) 

Cykeltid 
/batch 
(min) 

Cykeltid 
/lastgaller 

(min) 
1363 23 360 96 19,5 75 6,25 
1364 5 78 192 4,2 152 12,67 
1467 90 1409 108 76,3 88 7,33 

TOTALT: 118 1847  100   
 
 

Dessa fördelningar ansågs, av produktionsansvariga vid avdelningen, på ett korrekt sätt åter-

spegla vad som är normalt för bearbetningscellen. 

 

 

4.2.1.3 Manuell lastöverföring 

Ledstaplarna hanterar idag gallerstaplar parvis, genom ett gränssnitt i form av en lastbärare. 

Lastbäraren är konstruerad för att hanteras med ledstaplare. Operatören använder ledstaplare 

för att placera gaffellyftanordningen och lastbäraren så att hen sedan kan öppna säkerhetsspär-

ren på lastbäraren och rulla gallerstaplarna mellan lastbärare och laststation (Se figur 12, 13, 14 

& 15). 
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Operatörer vid avdelningen uppger att arbetsmomentet är sliter märkbart på axlar och rygg. En 

gallerstapel väger mellan 200 kg och 300 kg beroende på hur den är packad och även om an-

svaret för arbetsmomentet är fördelat på tre olika operatörer vid optimalt kapacitetsutnyttjande 

av bearbetningscellen utförs momentet frekvent. 

 

Lastbärarna som används upptar en volym om; 

900 x 800 x 1200 = 864 000 000 𝑚𝑚" 

 

Ett gallerstapelpar upptar en volym om; 

510 x 562,5 x 1125 = 322 734 375 𝑚𝑚" 

Figur 12: Operatör placerar med truck lastbärare i rätt läge 
[Eget fotografi 18-01-30] 

 
 

Figur 13: Säkerhetsspärr i lås på lastbäraren [Eget fotografi 18-01-30] 
 
 

Figur 14: Säkerhetsspärr öppen på lastbäraren [Eget fotografi 18-01-30] 
 
 

Figur 15: Rörelse för pålastning av gallerstapel till lastbärare 
[Eget fotografi 18-01-30] 
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Resultatet av det hela är att, av det material som läggs i lager, upptar lastbärarna; 

1 - 322 734 375 / 864 000 000 = 0,626 » 63% 

 

4.2.2 Ledstaplare 

4.2.2.1 Manuell ledstaplare 

Eldriven ledstaplare som framförs av en operatör. Majoriteten av företagets nuvarande manu-

ella ledstaplare är av typen “gaffeltruck” och används främst på lagret för in- och utlagring, 

men även för materialhanteringen kring produktionsprocesserna. De manuella ledstaplarna an-

vänds också regelbundet för att transportera material över längre sträckor och för andra nöd-

vändiga arbetsuppgifter. Gaffeltruckar är starka och de flesta modeller kan lyfta material upp 

till 1 ton.  

 
4.2.2.2 Automatiserad ledstaplare 

Den automatiska ledstaplaren är enligt den tilltänkta leverantören också en gaffeltruck utrustad 

med gafflar enligt dimensioner som visas i Bilaga 1. Ledstaplaren placerar gafflarna i rummet 

med en felmarginal som uppgår till +-10 mm i riktning X, Y och Z. Ledstaplaren har kapaciteten 

att hantera last mellan 0 och 1000 kg. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 16: Företagets nuvarande automatiska ledstaplare som används i fabriken [Eget fotografi 18-01-30] 
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4.3 Tidsstudie 
Under examensarbetets studietid mättes tiden som operatörer ägnade åt att hantera gallerstplar 

mellan bearbetningsprocesserna. Tider uppmättes manuellt med tidtagarur vid studiegruppens 

observerande av normal produktion. Den genomsnittliga hanteringstiden räknades ut efter fem 

mätningar av varje arbetsmoment som genomförts vid slumpvis valda tillfällen. För att skapa 

jämförbarhet och en bild av årlig resursförbrukning mättes alla hanteringstider i materialflödet 

och summerades till en total hanteringstid för en batch (Se kapitel 5). 
 

4.3.1 Materialhanteringstid – Bearbetningscell 

Momenten definierades så att de startade då operatören klev på en ledstaplare för att påbörja 

arbetsmomentet. Momenten ansågs avslutade då operatören klev av ledstaplaren och var redo 

för att påbörja ett annat arbetsmoment. I momenten innefattas alltså manuell lastöverföring vid 

bearbetningscellen samt transportering av material till och från de anslutande lagren. 

  
Tabell 3: Sammanställd materialhanteringstid vid bearbetningscell [Egenkonstruerad tabell] 

    Mätning    
  1: 2: 3: 4: 5: Medelvärde: 
 Stapel 1 in 85 s 68 s 70 s 126 s 64 s 82,6 s 
Moment Stapel 2 in 74 s 103 s 79 s 63 s 50 s 73,8 s 
 Stapel 1 ut 124 s 73 s 39 s 71 s 115 s 84,4 s 
 Stapel 2 ut 66 s 126 s 77 s 74 s 129 s 94,4 s 
 TOTALT: 349 s 370 s 265 s 334 s 358 s 335,2 s = 5,59min per moment 

 

4.3.2 Materialhanteringstid – Härdverket 

Momenten definierades så att de startade då operatören klev på en ledstaplare för att påbörja 

arbetsmomentet. Momenten ansågs avslutade då operatören klev av ledstaplaren och var redo 

för att påbörja ett annat arbetsmoment. I momenten innefattas alltså manuell lastöverföring vid 

härdverket samt transportering av material till och från de anslutande lagren. 

 
Tabell 4: Sammanställd materialhanteringstid vid härdverket [Egenkonstruerad tabell] 

    Mätning    
  1: 2: 3: 4: 5: Medelvärde: 
Uppdrag Staplar in 80 s 156 s 67 s 110 s 76 s 97,8 s 
 Staplar ut 121 s 99 s 75 s 90 s 98 s 89,8 s 
 TOTALT: 167 s 255 s 142 s 200 s 174 s 187,6s = 3,13min per uppdrag 
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4.3.3 Materialhanteringstid - Transporttid mellan lager vid Bearbetningscell & Härdverk 

Momenten definierades så att de startade då operatören hämtade material vid ett lager. Momen-

ten ansågs avslutade då operatören lämnat material vid nästa lager och var redo för att påbörja 

ett annat arbetsmoment. I momenten innefattas alltså transport av tomma och fullastade galler-

staplar mellan de respektive lagren. 

 
Tabell 5: Sammanställd hanteringstid för transportsträcka [Egenkonstruerad tabell] 

    Mätning    
  1: 2: 3: 4: 5: Medelvärde: 
Uppdrag Stapel full 100 s 90 s 93 s 87 s 103 s 94,6 s 
 Stapel tom 74 s 70 s 73 s 75 s 62 s 70,8 s 
 TOTALT: 174 s 160 s 166 s 162 s 165 s 165,4s = 2,76min per uppdrag 

 

4.3.4 Stoppdata 

Produktionsdata som lagrats i datasystemet, vilket styr den automatiska bearbetningscellen, 

samlades in för att sedan jämföras med egna observationer. Den lagrade datan visade mätningar 

av aktiverade larm, vilka syftar till att göra operatörer uppmärksamma på att bearbetningscellen 

behöver manuell avhjälpning. Datan speglar tidsperioden från och med 2018 - 01 - 18 till och 

med 2018 - 02 - 12. Under denna tidsperiod producerades 22 543 st diffhjul. 

 

 
Figur 17: Paretodiagram baserat på tillhandahållen larmstatistik [Egenkonstruerat diagram i Word 2016] 
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Figur 17 visar de fem vanligaste larmkoderna som är kopplade till hanteringen av material in 

och ut ur bearbetningscellen under tidsperioden. Diagrammet visar den totala tiden som larmet 

varit aktiverat i orangea staplar samt antal tillfällen som det aktiverats i gråa staplar. Resterande 

larm som kunde kopplas till materialhanteringen uteslöts ur diagrammet då de knappt utgjorde 

urskiljbara staplar och därför bedömdes vara intressanta för studien. 

 

4.4 Rotorsaksanalys 
För en bättre förståelse för de identifierade problemen behövdes en djupare analys av problem-

området. Larmkoden “Portal 1: Härdgaller är för högt/kupigt” prioriterades bort då orsaken till 

problemet var uppenbart och inte innefattades i examensarbetets omfattning. När problemom-

rådet var begränsat till de mest relevanta problemen, påbörjades arbetet med att kartlägga deras 

grundorsaker. Studiegruppen valde att tillämpa metoden “5 varför” för att söka efter rotorsa-

kerna till problemen.  

 

4.4.1 Härdgaller inbana tom 

4.4.1.1 5 Varför 
Larmet aktiveras. 

Varför? 

Det finns inga härdfixturer på kedjetransportören som för in material i bearbetningscellen. 

Varför? 

Härdfixturerna kan inte hämtas från laststationen. 

Varför? 

Nästkommande gallerstapel har inte levererats till laststationen. 

Varför? 

Operatörerna är inte tillgängliga för att utföra arbetsmomentet. 

Varför? 

De är upptagna med andra arbetsmoment eller har rast. 

 
4.4.1.2 Övriga observationer 

Larmet aktiveras när en sensor inne i bearbetningscellen registrerar att det inte finns något vän-

tade galler kvar på kedjetransportören som för in härdfixturer och bottengaller i cellen. Vid 

egna observationer kunde studiegruppen se att tiden som larmet varit aktiverat under mätperi-

oden inte reflekterade direkt produktionsstopp. Systemet kan fortsätta att arbeta i mellan 6.25 
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och 12.67 minuter med att fylla det senaste lastgallret som plockats, beroende på cykeltid för 

artikeln som produceras vid tillfället. Larmet avaktiveras sedan när en operatör har lastat in en 

ny tom gallerstapel vid laststationen. Därefter dröjde ytterligare 2.57 min innan ett lastgaller 

var tillgängligt för att fyllas med bearbetade detaljer inne i bearbetningscellen. Utifrån denna 

iakttagelse och uppgifter i tabell 2 kunde studiegruppen slutleda att en genomsnittlig tid för 

utebliven produktion per år, som ett resultat av att gallerstaplar inte levererats till bearbet-

ningscellen i tid, kunde härledas; 

 
Genomsnittlig cykeltid för ett lastgaller: 

(19,5 x 6,25 + 4,2 x 12,67 + 76,3 x 7,33) / 100 = 7,34 min 
Genomsnittlig tid för aktivt larm: 

2434 / 402 = 6,055 min 

 

Genomsnittlig förlorad produktionstid per batch: 
6,055 + 2,57 = 8,625 min 

(8,625 – 7,34) x 2 = 2,57 min 

 
Beräknad årlig förlorad produktionstid: 

1847 x 2,57 = 4746,79 min 

 

4.4.2 Härdgaller utbana full 

4.4.2.1 5 Varför 

Larmet aktiveras. 

Varför? 

Det finns inte plats för fler härdfixturer på kedjetransportören som för ut material ur cellen. 

Varför? 

Härdfixturerna kan inte staplas på laststationen. 

Varför? 

Föregående gallerstapel har inte förts bort från laststationen. 

Varför? 

Operatörerna är inte tillgängliga för att utföra arbetsmomentet. 

Varför? 

De är upptagna med andra arbetsmoment eller har rast. 
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4.4.2.2 Övriga observationer 
Genom att titta noggrannare på datan som samlades in från datasystemet, var det möjligt att se 

att larmet för “Härdgaller utbana full” var aktivt under samma tidsperiod som “Härdgaller in-

bana tom”. Det hela beror på arbetsrutinerna vid in- och utlastning av gallerstaplar och i vilken 

ordning operatörerna utför arbetsmomenten. Dagens arbetsmoment innebär att de produktions-

stopp som är en följd av “Härdgaller utbana full” är samma produktionsstopp som beror på 

“Härdgaller inbana tom”, och därför inte kan översättas ytterligare förlorad produktion. 

 

4.4.3 Portal 1: Misslyckad hämtning/gripning 

4.4.3.1 5 Varför 

Larmet aktiveras. 

Varför? 

Manipulatorn misslyckas med att hämta gallerstapel från laststationen. 

Varför? 

Laststationen är dislokerad. 

Varför? 

Laststationens infästning i golvet är utmattad. 

Varför? 

Lastbärarna kolliderar med laststationen vid manuella lastöverföringen. 

Varför? 

Operatörerna lyckas inte placera ledstaplare och lastbärare med tillräcklig precision. 

 

4.4.4 Portal 1: Misslyckad lämning/släppning 

4.4.4.1 5 Varför 

Larmet aktiveras. 

Varför? 

Manipulatorn misslyckas med att lämna gallerstapel vid laststationen. 

Varför? 

Laststationen är dislokerad. 

Varför? 

Laststationens infästning i golvet är utmattad. 

Varför? 



 43 

Lastbärarna kolliderar med laststationen vid manuella lastöverföringen. 

Varför? 

Operatörerna lyckas inte placera ledstaplare och lastbärare med tillräcklig precision. 

 

 

4.5 Verktyg för materialhantering 
Automatiserade transport- och hanteringssystem utgör ett stort, nytt och utmanande område. 

Området inkluderar ett brett fält av lösningar, produkter och satsningar som alla har den ge-

mensamma nämnaren av att operatörens roll i hanteringssystemet ska assisteras av eller ersätts 

av avancerade utvägar som ska verka för materialförflyttning, avlastning och pålastning. Stu-

diegruppen undersökte både internt inom Lindesbergsfabriken men också externt genom mark-

nadsundersökningar för att finna dessa utvägar som kan medverka till att skapa ett funktionellt 

gränssnitt för automatiserad materialhantering. Från den interna och externa undersökningen 

kom det till känna att för internlogistik och dess ingående transporter av material så används 

ofta, för automatiserad hantering av in- och utmatnings-enheter, transportbanor, rullbanor med 

kulrullar och kedjetransportörer. Dessa lösningar för att i regel kunna integrera ett fulländat 

automatiserat transportörssystem.  
 

4.5.1 Rullbana 

Mobila och flexibla rullbanor för löpande materialhantering inom internlogistik. Rullbanor är 

hanteringslösningar där plast eller stålrullar tillämpas tillsammans med en driven eller odriven 

bana beroende på vilket typ av material som ska transporteras. Lösningarna kan kompletteras 

med bland annat separeringsfunktioner för att kunna särhålla material under förflyttningar och 

innan/efter processer.  

 

 

 

Figur 18: Rullbana fotad inne i Lindesbergsfabriken [Eget fotografi, 18-04-11] 
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4.5.2 Kedjetransportör 

Kedjedriven rullbana som anpassat kan användas för att automatiskt transportera material från 

punkt A till punkt B. Kedjetransportörens flexibilitet vad gäller anpassning gör att den alltid 

kan tillfredsställa alla olika typer av behov såsom materials storlek och vikt och kan exempelvis 

användas tillsammans med en vertikalkedjetransportör för att automatiskt transportera material 

i olika riktningar. Likt lösningen om rullbanor så kan kedjetransportörslösningar också kom-

pletteras med separeringsfunktioner.  

 

4.5.3 Lyftbord 

Ett lyftbord är precis vad namnet antyder. I sin enklaste form är det en mekanisk lösning som 

kan kompletteras med automation där en plattform eller ett bord kan höjas eller sänkas till önsk-

värd höjd inom sitt vertikala rörelseomfång. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Kedjetransportör [Eget fotografi, 18-04-11] 
 
 

Figur 20: Lyftbord [Eget fotografi, 18-04-11] 
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4.5.4 Gaffeladapter 

Adapter för enkla, anpassade och snabba materiallyft med vanliga gafflar monterade på truck, 

traktor, hjullastare, lastmaskin mm. 
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5. ANALYS 
Kapitlet syftar till att analysera och jämföra empiri med teori och beskriva hur studien har 

besvarat de uppställda frågeställningarna. 

 

I inledningen ställdes tre frågeställningar baserade på problemformuleringen och som skulle 

besvaras för att uppfylla arbetets syfte. Frågorna var följande: 

 

1. Vilka faktorer behöver förbättras i det nuvarande systemet för materialhantering? 

2. Vilken/Vilka funktioner beror de identifierade faktorerna av? 

3. Hur kan de identifierade funktionerna utvecklas genom automation för att förbättra och 

effektivisera materialhanteringssystemet? 

 

Nedan analyseras varje punkt av frågeställningarna och huruvida de kan uppfyllas och likväl 

om hur dessa tillsammans kan uppnå förväntat resultat av automatiserad materialhantering. 

 

 

 

Vilka faktorer behöver förbättras i det nuvarande systemet för materialhantering? 

Stycket syftar till identifierade ”Y-faktorer”, det vill säga faktorer i systemet som ett nytt auto-

matiskt system avser att förbättra och utveckla (Bergman & Klefsjö 2012). 

 

Minskad resursförbrukning 

Att lastbärarna utgör 63% av lasten som hanteras och lagras visar att det finns en förbättrings-

potential i att minska förbrukningen av fysiskt utrymme i lagret. Det innebär inte att lagrings-

utrymmet kan reduceras oavkortat med 63%. Hur mycket utrymme i fabriken som går att spara 

in, är beroende av hur en alternativ lagringsprocess utformas. 

 

En av de främsta anledningarna till att företaget tagit initiativet att undersöka möjligheten att 

automatisera denna del av materialhantering är för att skapa en säkrare arbetsplats. Företaget 

föredrar att låta automatiska ledstaplare hantera materialtransporter inne i fabriken då de anser 

det vara säkrare än att använda operatörsstyrda ledstaplare. Utgångspunkten för studien, på fö-

retagets önskan, var därför att man ville frigöra operatörer från arbetsmoment som är slitsamma 

och förknippade med risk för olyckor. 
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I rotorsaksanalyser vid driftcellen för larmkoder “Härdgaller Inbana tom” och “Härdgaller ut-

bana full” blev det uppenbart att operatörer har en hög arbetsbelastning och att det finns ett 

behov av att frigöra tid som istället kan läggas på att hantera andra värdeadderande arbetsmo-

ment. Produktionsledare vid berörda avdelningar delade även denna uppfattning och kunde 

stärka argumentet om att det var värdefullt att frigöra operatörernas tid då det sågs som en 

värdefull och knapp resurs. Man var medveten om att personalen upplevde att arbetet var stres-

sigt och särskilt slitsamt vid hanteringen av gallerstaplar. 

 

Den totala genomsnittliga förbrukningen av operatörstid för en batch uppmättes och summera-

des till; 

(335,2 + 187,6 + 165,4) / 60 = 11,47 min 

 

Utifrån den beräknade årliga volymen av batcher vid bearbetningscellen;  

 

1847 x 11,47 = 21185,09 min 

 

Vid rationaliseringsprojekt inom företaget värderas kostnaden för operatörernas tid till 335,08 

SEK/h. Givet att den beräknade hanteringstiden i materilflödet kan användas till att utföra vär-

deadderande arbete istället, kan en konkret resursbesparing beräknas; 

 

21185,09 x 335,08 / 60 = 118 311,67 SEK / år 

 

Hur mycket av denna operatörstid som sparas in är beroende av hur det nya systemet samt de 

nya arbetsrutinerna utformas.  

 

Den manuella lastöverföringen visade sig även slita på verktygen och systemet. Vid rotorsaks-

analyser av larmkoderna “Portal 1: Misslyckad hämtning/gripning” och “Portal 1: Misslyckad 

lämning släppning” kunde man tydligt se att den manuella lastöverföringen var en av orsakerna 

till bristande tillförlitlighet i bearbetningscellen. Utifrån larmkoderna kunde inte någon tid för 

produktionsstopp beräknas. Det var heller inte möjligt att översätta dessa stopptider direkt till 

hanteringstid för operatörer. Den sammanlagda tiden för dessa larm är dock stor och av bety-

delse eftersom att varje stopp definitivt innefattar hanteringstid för operatörer och troligtvis 

leder till produktionsstopp i vissa fall.  
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Ökad måluppfyllelse 

Under observationer av larmkoder “Härdgaller Inbana tom” vid bearbetningscellen kunde stu-

diegruppen härleda en genomsnittlig tid för förlorade produktion, som överensstämmer med 

slöseriet “Väntan” enligt Liker (2004). Den årliga förlorade produktionstiden beräknades till 

4746,79 min. Den genomsnittliga cykeltiden per batch i bearbetningscellen är; 

 

( 19,5 x 75 + 4,2 x 152 + 76,3 x 88 ) / 100 = 88,153 min 

 

Under den förlorade produktionstiden skulle alltså bearbetningscellen kunna bearbeta; 

 

4746,79 / 88,153 = 53,847 Batcher 

 

Därigenom skulle bearbetningscellens output öka med; 

 

53,85 / 1847 = 0,02915 = 2,9 % 

 

 

 

Vilken/Vilka funktioner beror de identifierade faktorerna av? 

Stycket syftar till identifierade ”X-faktorer”, det vill säga faktorer i systemet som behöver ut-

vecklas för att förbättra “Y-faktorer” och systemet i helhet (Bergman & Klefsjö 2012). 

 

Studien som genomfördes vid cellen visade att det gick att koppla stopptider, slitage på syste-

met, överbelastning av operatörer och säkerhetsrisker till den manuella materialhanteringen. 

Under tiden för studien rapporterades ett tillbud från fabriken där orsaken var att en svetsfog i 

en lastbärare hade slitits ut och brustit vilket lett till att gallerstaplar hade ramlat ut ur lastbäraren 

under en materialtransport.  

 

Utifrån observationer som studiegruppen gjorde verkade inte slitaget på systemet och verktygen 

bero på vårdslöshet eller oförsiktighet från operatörernas sida. Studiegruppen uppfattade sna-

rare att arbetsmomenten var för svåra att utföra och att ledstaplarna var för svåra att manövrera 

med tillräcklig precision, vilket ledde till upprepade mindre kollisioner och slitage. När opera-

törerna står på ledstaplaren är det svårt att se och bedöma hur lastbäraren är placerad i förhål-

lande till laststationen. 
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Det följer ur Jonssons & Mattssons (2016) förklaring av logistiksystemets syfte att det som kan 

anses vara av värde för kunderna, vilka vi identifierat som bearbetningscellen och härdverket i 

materialflödet, är att systemet för materialhantering levererar rätt material på rätt plats vid rätt 

tidpunkt. Studien indikerar att det nuvarande manuella systemet inte uppfyller detta syfte på 

grund av att operatörer inte har tid att utföra sina arbetsmoment och att arbetsmomenten är för 

svåra att utföra. Studien har dessutom visat att lastbäraren slösar plats i lagret. Om materialhan-

teringen krävde mindre operatörstid, kunde utföras med högre precision och utan lastbäraren, 

skulle därigenom samtliga diskuterade faktorer samt systemet som helhet förbättras. 

 

Utifrån den kortaste cykeltiden för en batch i bearbetningscellen kunde studiegruppen slutleda 

att en batch ska kunna levereras och hämtas var 75:e minut för att undvika produktionsstopp 

och väntan i bearbetningscellen. 

 

Manipulatorn vid bearbetningscellen hanterar en gallerstapel åt gången. Ledstaplarna hanterar 

gallerstaplarna i par. Det innebär att gallerstaplarna måste separeras ifrån varandra och presen-

teras sekventiellt för manipulatorn på laststationen. I dagsläget görs denna separering av ope-

ratörer under materialhanteringen genom att de endast överför en gallerstapel åt gången vid den 

manuella lastöverföringen vid bearbetningscellen. Studiegruppen ser detta som ett värdeskap-

ande moment som måste överföras till ett alternativt automatiskt system. 

 

 

Hur kan de identifierade funktionerna utvecklas genom automation för att förbättra och 

effektivisera materialhanteringssystemet? 

Stycket syftar till att analysera djupare hur faktorer “X” behöver utvecklas för att förbättra 

faktorer “Y” och systemet i helhet (Bergman & Klefsjö 2012). 

 

Utifrån slutsatsen att man vill minimera hanteringstiden för operatörer och utföra materialhan-

teringen med en säkrare precision är automatiska ledstaplare ett bra alternativ. De automatiska 

ledstaplarna placerar sig i rummet med en betydligt bättre träffsäkerhet än operatörer med ma-

nuella ledstaplare. Ytterligare behöver operatörer bara hantera ordrar på material till och från 

bearbetningsprocesserna vilket besparar dem tid. 

 

Studiegruppen drog slutsatsen att det vore optimalt om gallerstaplarna kunde hanteras direkt på 

ledstaplarnas gafflar, alternativt på någon form av adapter, eftersom att lastbärarna som används 
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i det nuvarande systemet inte fyller en direkt värdeadderande funktion. Som studiegruppen har 

kunnat redovisa i empirin, tar lastbärarna upp ca 63% av det utrymme i lagret som är avsett för 

gallerstaplar. Utrymmet här skulle kunna frigöras ifall gallerstaplar istället hanteras i fristående 

par. Precis som Jonsson och Mattsson (2011) beskriver, är det näst intill omöjligt att separera 

lagringsprocesser från hanteringsprocesser. Eftersom det finns ett behov av att kunna lagra gal-

lerstaplarna mellan härdverket och bearbetningscellen, var det nödvändigt att utveckla en lag-

ringsfunktion för det genererade konceptet. 

 

Studiegruppen drog också slutsatsen att separationsmomentet som behövs för att presentera 

enskilda gallerstaplar för manipulatorn vid bearbetningscellen, kunde hanteras av en längre 

rullbana eller en kedjetransportör. Rullbanan eller kedjetransportören kunde då driva över 

material till och från laststationerna vid bearbetningscellen eller rullbanorna vid härdver-

ket.  Studiegruppen såg detta som ett positivt alternativ eftersom att det kunde möjliggöra att 

material som levererades till avdelningen, kunde vänta på rullbanan istället för ett anslutande 

lager. Det skulle leda till att gallerstaplarna blir tillgängliga för manipulatorn via rullbanan vid 

behov och inte kräva en extra omlastning. Beroende på rullbanans längd kunde man i ett sådant 

exempel bygga upp en materialbuffert av lämplig storlek för bearbetningscellen. En ny karta 

över materialflödet ur ett holistiskt perspektiv skulle då se ut som i figur 21. 
 

 

 
 

 
Figur 21: Holistiskt perspektiv av ett framtida materialflöde för gallerstaplar [Egenkonstruerad cyklisk figur i Word 2016] 
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I sin helhet antydde analysen att för att uppfylla de avgörande funktionerna och förbättra syste-

met, krävdes en metod för automatiska ledstaplare att hämta och lämna fristående par av gal-

lerstaplar, från och till en rörlig bana i form av en kedjetransportör eller rullbana, samt en fast 

plats för lagring.  

 

Under avsnitt 4.5, “Verktyg för materialhantering”, listas verktyg som kan fylla de funktioner 

som identifierats som värdeskapande i materialhanteringsprocessen. Utifrån dessa verktyg och 

studiens innehåll har koncept för materialhanteringsprocessen utvecklats, vilka presenteras un-

der “6. Resultat”.  
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6. RESULTAT 
Studiens syfte var “Att generera konceptidéer som bidrar till ökad konkurrenskraft genom auto-

matiserad materialhantering”. Utifrån empiri och analys har konceptidéer arbetats fram vilka 

presenteras i detta avsnitt som ett resultat av studien. 
 

Ett antal koncept genererades och visualiserades i CAD för att demonstreras för studiens iden-

tifierade intressenterna under en workshop. Utifrån feedback från denna workshop valdes och 

vidareutvecklades ett slutgiltigt koncept som redovisas nedan.  

 
 

 
 

 

 

 
 

Figur 22: Ledstaplaren hämtar en gaffeladapter vid en fast station som ledstaplaren programmerats för att kunna lokalisera 
[Egenkonstruerad konceptskiss i Solidworks 2016] 

 
 

Figur 23: Gaffeladapterna används för att hämta och lämna gallerstaplar på en tudelad rullbana [Egenkonstruerad koncept-
skiss i Solidworks 2016] 
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Figur 24: Rullbanan kan drivas och hantera separeringsfunktionen så att gallerstaplar kan presenteras sekventiellt för mani-
pulatorn [Egenkonstruerad konceptskiss i Solidworks 2016] 

 
 

Figur 25: Gallerstaplar kan lämnas och hämtas enligt samma princip vid lagret som vid rullbanan, med skillnaden att rullarna 
bytts ut mot en fast balk [Egenkonstruerad konceptskiss i Solidworks 2016] 
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7. DISKUSSION, SLUTSATS & REKOMMENDATIONER 
I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras studiens slutsatser, relevans och värde. Kritik mot 

genomförandet och avgränsningar tas upp samt frågeställningar som kan vara relevanta för 

vidare undersökning. 
 

Resultatet av studien anses vara bra då syftet har uppfyllts och frågeställningarna besvarats. 

Studiegruppen har i denna rapport kunnat visa att systemet för materialhantering som används 

i materialflödet idag, inte tillförlitligt levererar material på rätt plats och inte heller vid rätt 

tidpunkt (Se avsnitt 4.4). Genom rotorsaksanalyser har studiegruppen kunnat visa att de huvud-

sakliga problem som drabbar tillförlitligheten i systemet, har sin grund i arbetsmoment som 

utförs av operatörer. Studiegruppen har tagit fram ett koncept som mottagits positivt av företa-

get och studien har skapat argument för att det genererade konceptet skulle vara en bättre lös-

ning än det nuvarande systemet. Studiegruppen har kunnat kvantifiera vissa konkreta förbätt-

ringar som systemet skulle bidra med och lyft fram kvalitativa fördelar med en automatiserad 

hantering. 

 

Att konceptet som genererats ska kunna bidra till en ökad effektivitet, tillförlitlighet och en 

säkrare arbetsplats anses vara troligt utifrån denna studie. Det är dock värt att poängtera att 

samma eller liknande effekter rimligtvis borde vara möjliga att uppnå, utan att investera i ett 

automatiserat system. Studiegruppens bedömning är att många av de problem som är kopplade 

till den manuella hanteringen skulle kunna förbättras genom satsningar på andra verktyg inom 

LEAN som till exempel 5S eller Poka yoke (Liker 2004).  

 

Studiens avgränsningar kan kritiseras för att vara för strama för att ge tillräckligt underlag för 

beslutsfattande eller för att detaljutveckla konceptidéerna till ett färdigt system. Studiens syfte 

om att generera konceptidéer för automatisk hantering kan också ifrågasättas då andra lösningar 

än automatisk hantering skulle kunna vara mer fördelaktiga men ändå inte övervägts i detta 

arbete. 

 

Precis som Granlund m.fl. (2014) menar, behöver djupare detaljutveckling av systemet ske i 

samråd med leverantörer av teknologi och berörda avdelningar inom företaget, vilket det inte 

fanns tid att genomför inom tidsramen för studien. Studiegruppen anser dock att det genererade 

konceptet och studiens resultat är en bra utgångspunkt för företaget när de ska gå vidare i pro-

jektet med att automatisera detta materialflöde. 
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Studiegruppen föreslår att man fortsätter projektet med att behandla frågor som rör informat-

ionshantering och arbetsrutiner för det nya automatiserade systemet. Dessa områden anses vara 

nyckeln till att realisera värdet av investeringen i det nya systemet. Till exempel bör man titta 

närmare på; 

 

• Hur och när ska operatörer lägga in ordrar för att få in nytt material till bearbetningscel-

len vid rätt tidpunkt? 

 

• Vilken information ska finnas tillgänglig för operatörerna för att de ska kunna säker-

ställa ett tillförlitligt materialflöde? 

o Lagersaldon? 

o Förväntad väntetid innan ordrar hanteras av ledstaplarna? 

 

• Kan IT systemet eller operatörer prioritera bland “väntande ordrar” i systemet för att till 

exempel; 

o Minimera körsträckor? 

o Undvika stopptid i bearbetningscellerna? 
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BILAGA 
Bilaga 1 - Specifikationer automattruck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


