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Sammanfattning 
 
Dagens industrier strävar efter kapitalrationaliseringar i form av bland annat effektivare 
materialhantering. Det gäller att i ett tidigt skede integrera produktutvecklingsstadiet och 
produktionsutvecklingen för att på så sätt få ett transparant system i hela ledet. För att kunna 
arbeta på det sättet krävs en grundlig och noggrann planering av hela processen. 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett underlag för beslut om transportlösningar 
och materialhantering. Ett annat syfte är att med hjälp av fallstudie observera olika 
transportlösningar och materialhantering som sker i olika system för att i sin tur kunna 
utveckla och ta fram en generell process för materialhantering. Fallstudien utfördes på 
företaget Scania, avdelning Scania Motorverkstad.  
 
Examensarbetet inleddes med en grundläggande litteraturstudie. Huvuddelen av den empiri 
som samlades in skedde vid de nio intervjuer som genomfördes för de tre delområden som 
observerats. Syftet med dessa intervjuer var att ge ett fundament för fortskridning av 
utveckling på materialhanteringsprocessen.  
 
Den empiriska studien följdes upp av ett resultat på en generell beslutsmodell för process 
materialhantering. Denna beslutsmodell består av en rad aktiviteter, objekt, informationskällor 
och direktiv. Varje aktivitet i processen presenterades ingående och utvecklades. Det är 
viktigt att olika aspekter beaktas i aktiviteterna, och sedan utvärderas för att kunna fatta ett 
primärt beslut i en aktivitet. Alla aktiviteter kommer att sammanställas som i slutändan ska 
utmynna i en färdigställd kravspecifikation för materialhanteringssystemet.  
 
Det har varit svårt med utveckling av materialhanteringssystemet då materialhantering inte 
prioriteras högt i produktionssystemet. Det har även varit svårt att hitta lämpliga lösningar på 
materialhantering då denna påbörjas sent i produktionsutvecklingen. Det optimala är att 
kontinuerligt arbeta med materialhanteringssystemet parallellt med produktionsutvecklingen 
för att kunna använda sig av diverse lösningar.  
 
Den generella beslutsmodellen för materialhantering behöver fortsatt utvecklingsarbete då 
olika aktiviteter, informationskällor samt direktiv måste utvecklas ännu mer detaljerat. 
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Abstract 
 
Today’s modern industries are striving for capital rationalization by achieving more effective 
material management. To gain a transparent system throughout the whole process, the product 
development stage along with the product development has to be integrated at an early point. 
In order for one to be able to work in this sort of way, a thorough and careful planning of the 
whole process is required. 
 
The purpose of this thesis work is to build up a basis for decisions about transport solutions 
and material management. Also, another purpose is that being able to observe different 
transport solutions and material management that occur in different systems with the help of a 
case study can in order help to develop and assemble a general process for material 
management. The case study was performed at the department Scania Motor Workshop, 
which is located in the company Scania. 
 
The thesis work began with a detailed literature study. The main part of the empiric which 
was collected, took place at the nine interviews that were implemented for the three different 
part areas which have been observed. The purpose of these interviews was to set out a 
foundation to advance in the development of material management process. 
 
The empirical process was followed up by a result of a general decision model for process 
material management. This decision model is sustained by different activities, objects, 
information sources, and instructions. Each activity in the process was thorough presented and 
developed. It is of high importance that every aspect is considered and thereby evaluated in 
order to make a primary decision in an activity. All activities are going to be compiled, which 
will result to a completed requirement specification for material management. 
 
It has been very difficult with the development of material management system due to the 
reason that material management is not of high priority in the production system. In addition, 
it has been also difficult to find suitable solutions to material management because it begins 
later in the production development. The main is to continuously work with material 
management system parallel with the production development in order to be able to use 
different types of solutions. 
 
Furthermore, the general decision model for material management requires a continued 
development work due to the reason that the different activities, information sources along 
with instructions calls for a more detailed improvement. 
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1 Introduktion 
 
1.1  Inledning   
 
Individen, en arbetsgrupp, ett samhälle osv. förändras hela tiden, utveckling sker genom nya 
idéer där man tvingas att ta ställning och göra val. Med hjälp av ny kunskap skaffas nya 
erfarenheter. Det blir som att ta in näring i kroppen för att kunna leva vidare och växa. 
 
Dagens industrier strävar efter kapitalrationaliseringar i form av bland annat effektivare 
materialhantering. Det gäller att försöka integrera produktutvecklingsprocessen med 
produktionsprocessen för att på så sätt få ett genomskinligt system i hela ledet. Att arbeta på 
ett sådant sätt kräver noggrann utformning och planering av hela processen.  
 
Under senare år har företagen upptäckt att ett välfungerande materialflöde i 
produktionsprocessen leder till minskad kapitalbindningen och ökad leveranssäkerhet, samt 
en ökad flexibilitet i transportsystemen. Det krävs därför en interaktion mellan människors 
handlande och tekniken för att flödesprocessen ska fungera effektivt. 
 
Produktionens logistikkanal ska i möjligast mån integreras med produktutvecklingsprocessen 
för att på så sätt anpassa produktens utformning till transportsystemet. Att omkonstruera 
materialflödessystem i produktionen på grund av obetänkt produktutformning blir alldeles för 
komplext och kostnadskrävande för företagen. Därför är det viktigt att hitta lämpliga 
lösningar med avseende på produktstruktur för att samtidigt integrera med 
produktionssystemet.  
 
Den tekniska utvecklingen kännetecknas av att allt större krav ställs på företag och dess 
produktion. Allt fler industrier producerar mängder med varor vilket har ökat intresse för att 
skapa en effektiv organisering av produktionen. Kostnadseffektiviteten skapades inte enbart 
genom hög produktion, utan genom samtidig förbättring av arbetets organisering.  
 
Det är viktigt att företag ständigt inventerar samt förnyar olika transportlösningar och 
materialhantering. Därför är det viktigt att man besitter den kunskap som krävs för att 
sammanställa relevanta beslutsunderlag för bland annat ny utrustning för materialhantering. 
 
1.2  Bakgrund 
 
Transportlösningar och materialhantering har under längre period varit ett etablerat begrepp. 
Det har ständigt skett en utveckling på transportlösningar och materialhantering och är idag en 
viktig komponent i det hela systemet.  
Val av transportlösningar och materialhantering är en viktig del som sker sent i 
produktionsutvecklingen. Transportutrustning styr och kravsätter val av olika 
transportlösningar. Det gäller därför att ta fram ett bra underlag som ska leda till långsiktiga 
transportlösningar.  
 
Analys och inventering av olika transportlösningar innefattar olika alternativ som existerar 
idag samt eventuella förbättringar. Det är viktigt att hitta nya sätt som är anpassade till de krav 
som omgivningen ställer samt hitta på lösningar som liknar de befintliga på ett produktivare 
sätt. 
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Denna rapport kommer att behandla begreppen materialhantering och transportlösningar för 
att i slutändan ta fram en generell modell för process materialhantering. Uppgiften var att med 
hjälp av fallstudier observera olika transportlösningar och materialhantering som sker i olika 
system för att i sin tur kunna utveckla och ta fram en generell process för materialhantering. 
Fallstudien genomfördes på företaget Scania, avdelning Scania Motorverkstad. 

1.3 Presentation av ModArt 
 
ModArt är ett forskningsprojekt med Vinnova som huvudsponsor och med ett engagemang av 
många företag, som till exempel IVF AB och institutionen industriell produktion på KTH. 
ModArt står för modelldriven artikeltillverkning och är ett treårigt projekt med en vision att: 
 ”Effektivisera produktionsutvecklingen via samordnade arbetsprocesser och en systematik 
användning av IT-stöd”. 
 
Forskningsprojektet har fördelats upp i områden med olika projektfokuseringar: 

• Artikelberedning 
• Fabriksprojektering 
• Produktionsinvestering 
• Drift och förbättring 
• Modellering och IT-investering 

Med hjälp av dessa fokusområden förväntas man presentera resultaten i form av lotsar dvs. 
beskrivning av hur IT-stöd kan användas för att stödja produktionsutveckling. Lotsarna delas 
upp i olika enheter för varje arbetsmoment och skall motsvara digitala handböcker för 
produktionsstrategier. 
 
1.4 Målbeskrivning 
 
Examensarbetet har som mål att ta fram en metod för en effektivare intern materialhantering. 
För att ta fram en gynnsam metod är det viktigt att ha en helhetssyn och inte fokusera enbart 
på den tekniska transportlösningen. Med detta examensarbete ska även 
kommunikationskanalen mellan produktutveckling och den interna transporten beaktas med 
avseende på integrationspotential. Vidare ska eventuella skillnader mellan montering och 
bearbetning belysas för att på så sätt finna avvikelser dem emellan.  
 
Med detta fördjupningsarbete har vi som mål att bidra med våra kunskaper inom 
materialhantering för ModArts delprojekt i FabriksProjekteringsLotsen.  
 
1.5   Problembeskrivning 
 
Inom ModArts delområde FBL - FabriksProjekteringsLotsen har vi till uppgift att se över 
olika transportlösningar och materialhantering som dagens industri använder sig av i 
dagsläget för att i sin tur få fram en generell internlogistisk modell. Att sätta upp en generell 
transportlösning utan att ha en given situation är svår, eftersom transportlösningar tenderar att 
vara skräddarsydda i dagens fabriker för att anpassa produktstruktur och processföljd. 
Grundfrågan är att klargöra vad man utgår ifrån vid beslut av framtagning på 
transportlösningar och materialhantering. Utöver grundfrågan ska även lösningar beroende på 
fabrikslayout, flöde och behovet av buffertar beaktas. Metoder för avhjälp i transportsystemet 
ska hittas då störningar inträffar samt hitta fundamentala skillnader mellan montering och 
bearbetning för att på så sätt klassificera svårighetsgraden vid automatisation av dessa.      
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Initiala frågeställningen är: Vad utgår man ifrån när man börjar ta fram ett underlag för beslut 
om transportlösningar och materialhantering? 
Huvudmålet är att ta fram ett förslag på ”Stöd för utvecklingsprocessen för materialhantering 
inom produktion".  
Examensarbetarna ska även inventera olika lösningar som finns i dag och klassificera 
lösningarna som exempelvis: 
Lämpliga lösningar beroende på produktstruktur och processföljd. 
Lämpliga lösningar med avseende på materialhantering och buffertstorlekar. 
 
1.6   Avgränsningar  
 
Materialhantering är ett brett ämne, och på grund av tidsfaktorn har detta lett till 
avgränsningar i arbetet för att kunna nå målet. Avgränsningarnas syfte är att fungera som 
givande riktlinjer och referensramar för studien.  
 
Examensarbetet inom materialhantering ska således beakta bland annat materialtillförsel till 
arbetsoperationer med hänsyn till olika flödesvarianter inom verkstaden. Flödeskedjans 
riktning är en avgörande faktor vid val av produktstrukturer och därmed ska även 
transportmetoden och inmatningen av material i arbetsoperationen tas med.  
Buffertens inverkan på beslut kring flöden ska uppmärksammas för belysning kring storleken 
och ytbehovet vid transportsystemet. Examensarbetet ska även innefatta produktstruktur och 
därmed behandla eventuella kommunikationskanaler mellan konstruktion och produktion.  
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2 Metod 
 
För att komma fram till syftet med examensarbetet gjordes en litteraturstudie av noggrant 
utvalda vetenskapliga artiklar, publiceringar samt litteratur inom produktionsstrategier. 
Därutöver gjordes tre olika fallstudier med intervjuer på Scanias motoravdelning och interna 
konsulter från avdelning TPXM.    
 
Syftet med denna studie är att genom litteraturgranskning få en fördjupad förståelse för intern 
materialhantering. Syftet är även att undersöka faktorer som påverkar utformningen av 
materialhanteringssystemet och att finna en metod som underlättar arbetet inom ovannämnda 
områden.  
 
Studien som initieras är av både kvalitativ och kvantitativ metod. Enligt Olsson et al (2001) 
kan forskningsbara problem belysas med två perspektiv: 
 

• Kvantitativt perspektiv 
• Kvalitativt perspektiv 

 
För att uppnå resultatet på examensarbetet har litteraturstudier samt intervjuer utförts; detta 
utgör det kvalitativa perspektivet. I det kvantitativa perspektivet ska examensarbetarna själva 
under fallstudien beakta materialhanteringen med hjälp av observationer.  
 
2.1 Tillvägagångssätt  
 
För att få ett strukturerat arbetssätt delades arbetet upp i produktionsperspektiv och 
produktperspektiv, detta för att underlätta analysen. 
 

• Produktionsperspektiv: Flödet inverkas vid val av transportlösningar, area och 
byggnadens begränsningar. 

 
• Produktperspektiv: Hur produktens utformning påverkar valet av 

materialhanteringssystem. 
  
2.2 Litteraturstudie 
 
Vid valet av litteratur är det lämpligt att ta hänsyn till relevans och kvalitet för dessa aspekter 
kommer att vara avgörande för litteraturstudiens kvalitet och noggrannhet. Då ett aktuellt 
resultat önskas användes granskade och godkända tidskrifter och som inte var äldre än 1995.    
 
Den första delen av examensarbetet gick ut på att göra en litteraturstudie som bestod i att 
inventera marknaden på lösningar beträffande intern materialhantering och transport. Valet av 
litteratur utgick ifrån våra huvudperspektiv vilket var det mest lämpliga att utgå ifrån för att 
hitta relevant litteratur inom materialhantering. För att hitta relevant litteratur sökte man på 
olika bibliotek samt fick utvald litteratur av handledaren.  
 
Med denna inledning av litteraturstudien hade examensarbetarna som mål att bekanta sig med 
olika problem och lösningar som kunde uppstå inom företagets interna materialhantering. 
Efter att ha bekantat sig med ämnet var det dags att utforma ett antal intervjufrågor (se bilaga 
2), för att på så sätt vara förberedda inför fallstudien och intervjuerna ute på företagen. 
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2.3 Fallstudie 
 
Enligt Yin (2003) definieras en fallstudie som:  
 

”En empirisk studie som undersöker ett samtida fenomen i sin verkliga kontext, speciellt då 
gränsen mellan fenomenet och kontexten inte är tydlig. Studien baseras på flera olika källor, 
där datainsamling och analys vägleds av teoretiska antaganden” 

    
Studien som ska genomföras är en multipelfallstudie och enligt Yin (2003) innefattar varje 
fall en egen studie. Tillvägagångssättet för en multipelfallstudie kommer att grunda sig på Yin 
(2003), det vill säga: 
 

• Definiera och utforma 
• Förbereda, samla in och analysera data 
• Analysera och konkludera resultatet 

 
Fallstudie är den generella benämningen på de metoder som används för att studera ett fall, 
och innebär också att följa eller delta i ett händelseförlopp.  
Fallstudien kan ge inblick i oväntade situationer som tidigare var oklara eller uppfattats 
annorlunda och ska följa de mönster man utvecklat i metodförloppen därav lägger man stor 
vikt på förarbetet (Olsson et al, 1999). 
 
Fallstudien genomfördes på Scanias motoravdelning där tre flöden skulle analyseras vardera 
på två veckor. Fallstudien påbörjades på station ”slipportalen” som bestod av två 
ytportalrobotar som betjänar maskiner samt två mätstationer för kontroll av bearbetningar. 
Därefter utfördes en fallstudie på ”polerportalen” som bestod av en ytportalrobot, en 
antropomorf hanteringsrobot (ABB-robot) samt en transportör som användes för 
materialtransport mellan olika maskiner. Den sista fallstudien genomfördes på 
”linjeportalen”, som bestod av tre parallella raka flöden med varje linjeportal som betjänar 
maskiner. 
 
Arbetsstationerna var i stort sätt automatiska. Robotarna utförde all transport och matning till 
maskinerna. Operatörerna hade som ansvar att mäta artiklar då de anlände till mätbordet samt 
underhålla, programmera och övervaka systemet.   
 
Genom att ha varit på de olika bearbetningsstationerna skulle examensarbetarna få insyn i hur 
den praktiska delen av produktionsarbete samt flödesplanering går tillväga. Att även få insyn i 
hur likheter och olikheter med teorin kontra praktik ter sig.  
 
2.4 Intervjuer 
 
Enligt Tim May (2001) är det centralaste arbetet med frågeformulering, att utforma entydiga 
frågor, att själv veta varför man ställt dem och vem ska besvara dem, samt kunna tolka svaren. 
På grund av detta kan de vara givande att göra en fallstudie som baseras på frågor för att man 
lättare ska kunna förstå respondenten och minimera risken för feltolkning av frågorna men 
även svaren. Olsson et al (2001) anser att det i en kvalitativ intervjuundersökning är det 
viktigt att tänka igenom alla intervjufaser, även när intervjun är slutförd, för att man ska veta 
hur materialet ska analyseras och verifieras. Därpå menar Olsson et al (2001) att det är tre 
viktiga aspekter att tänka på vid en intervju: 
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• En intervju är en dialog mellan minst två personer och för att få ut bra svar måste ett 
välvilligt klimat skapas mellan parterna.  

• Upplysning som intervjuaren ger måste vara pålitlig och inte komma från 
ovidkommande faktorer. 

• Intervjun ska vara givande och ge korrekt information.  
 
Olsson et al (2001) menar också att en hög grad av strukturering i intervjufrågorna är 
nödvändigt för att frågorna ska uppfattas på likartat sätt och inte tolkas fritt beroende på 
bakgrund.   
 
Framtagande av ett metodförslag (se bilaga 1) som har delats upp i fyra huvudområden: area 
och byggnad, process, tekniska lösningar och produktstruktur. Varje huvudområde har sedan 
delats in i ett antal delområden med direkt anknytning till intervjufrågorna.  Intervjustycket 
(se bilaga 2) är en viktig källa i fallstudien då möjlighet för direkta och tydliga svar erhålls. 
Frågorna ställs på ett sådant sätt att en diskussion skulle kunna uppstå för att på så sätt även få 
in åsikter och individuella svar. Intervjufrågorna konstruerades på ett sätt som inte vägleder 
respondenten till ett svar, utan ska vara så generella så möjligt samtidigt precisa så att 
feltolkningar inte förekommer. Intervjuaren får inte heller lägga sig i utan låta respondenten 
tala till punkt för att på så sätt inte vilseleda eller skapa en ansträngd stämning. 
 
Personalen som intervjuas på Scania arbetar inom följande område: 
 

• Scanias interna konsultavdelning, TPXM som kan bidra med information angående 
planering och effektivisering av både nya och gamla produktionsflöden, där många 
stora projekt pågår för närvarande.  

• Produktionstekniker och produktionssamordnare på motorblock 1 som bidrar med 
information kring flödets uppbyggnad och resonemang kring installation. Hur 
planering och styrning samt eventuella brister och förbättringsåtgärder på 
materialhantering och transportlösningar. 

• Operatörer som redogör arbetssätt och även upplevda brister och störningar i 
systemet. 

 
Intervjumaterialet som lades fram till produktionstekniker och personalen från TPXM skilde 
sig från de frågor som operatörerna fick besvara. Anledningen är operatörernas begränsade 
möjlighet att besvara strategiska frågor. Totalt ställdes 60 frågor till TPXM och 
produktionsteknikerna samt 25 frågor till operatörerna.   

 
Sammantaget hoppas vi att frågematerialet ska ge en nyanserad bild av några av de mest 
kärnfulla områdena inom företagens internlogistik. 
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2.5 Observationer 
 
Observationer kan enligt Olsson & Sörensen (1999) göras direkt, indirekt eller genom 
deltagande. Det som ska tillämpas i denna fallstudie är direkt observation. Det är genom 
närvarande iakttagelser som processerna granskas och därigenom ökas förståelsen och skaffa 
sig information i det verkliga sammanhanget. Direkta observationer är en kompletterande 
insamlingsmetod och ger en möjlighet att få en verklighetsförankring i produktionsarbeten.  
 
Genom att ha fått möjlighet att studera tre olika flödeslayouter som bestod i slipportalen, 
polerportalen och den nya linjeportalen som enligt Scanias nya strategi innefattar raka och 
visuella flöden ska olika lösningar iakttas. Examensarbetarna ska tillbringa omkring 6 veckor 
på Scanias motorbearbetning, där två veckor ska tillsättas för varje flödesanalys. I denna del 
hade man som mål att följa upp produktens väg genom flödet samt klassificera de olika 
lösningsmetoderna, identifiera störningskällor i flödet samt samla in värdefull information i 
praktiken. I anslutning till fallstudien fanns det även möjlighet att fråga operatörer när 
produktens flödesväg blev särskilt komplicerad och då fick man en redogörelse kring dess väg 
och bearbetningssteg.  
 
Vid den direkta observationen sätts händelserna i ett samband och alla lösningsmetoder 
beaktas och utnyttjas som referensram. Nackdelen däremot är att direkt observation är 
tidskrävande och måste följa flödet etappvis för att inte missa information längst vägen . På 
grund av att människans uppfattningsförmåga är begränsad och att människor lägger märke 
till olika händelser bör ett observationsschema utformas Olsson et al (2001). 
 
Genom att metodförslaget sätts som referensram för vad som ska analyseras och uppfångas 
kommer man att få ett strukturerat arbetssätt och på så sätt fånga in relevant information. 
 
2.6 Validitet och reliabilitet  
 
När man väljer mellan olika metoder som sedan ska ställas i relation till varandra måste 
studien valideras och svarens tillförlitlighet beaktas. Reliabilitet avser hur bra mätningen 
utförs, medan validitet avser mätinstrumentets förmåga att mäta Olsson et al (2001). 
  
Validitet är syftad på mätmetodens pålitlighet medan reliabilitet syftar på informationens 
pålitlighet och enligt Yin (2003) är det viktigt att använda sig av flera olika beviskällor. Det 
finns fyra bedömningar som är avgörande för en fallstudie, och dessa är:   
 

• Konstruktions validitet: inrättning av mätoperationer för konceptet som skall 
studeras. 

• Intern validitet: förklarande av fallstudie. 
• Extern validitet: inrättning av bas som studien kan generaliseras till. 
• Reliabilitet: bevisa att upprepade mätmetoder leder till samma svar.  

 
Att få tillfredsställande validitet och reliabilitet är ett måste för att examensarbetet ska 
generera ett gott resultat. För att nå hög validitet kommer flera oberoende studier att göras 
som exempelvis intervjuer med personer som inte har någon anknytning till varandra, 
fallstudie med olika flödesstrategier samt egen litteraturstudie. Med hänsyn till reliabilitet 
kommer intervjumaterialet att beaktas noggrant för att inte misstolkningar sker och minskar 
risken att man ställer ledande frågor. Att vid fallstudien veta vad som ska kartläggas och hur 
kartläggningen skall gå till för att uppnå önskade resultat. En välutarbetad metodbeskrivning 
leder till att såväl validitet som reliabilitet säkerställs.  
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2.7 Modellbeskrivning 
 
Modellen som ska utvecklas kommer att beskrivas i en så kallad astrakanmodell (se Figur 2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Figur 2.1. Översiktlig astrakanmodell  

Objekt 1 Objekt 2Aktivitet

D irektiv

Information

 
Astrakanmodellering är en sekvensstyrd process där aktiviteterna har som mål att förädla 
objekt som behöver förbättras och utvecklas. Objekten är gulmarkerade och det som kommer 
in från vänster sida kan ses som en startpunkt på vad som skall förädlas, medan objekten efter 
en aktivitet är förädlad och kan antingen initiera ett nytt behov på förändring eller vara 
färdigställd.  Detta går till på så sätt att information inhämtas och kan vara av typen 
produktstruktur då t.ex. en ritning sänds upp till aktivitetsrutan för att studeras. Direktiv 
handlar främst om företagens tillverkningsstrategier och kan t.ex. vara ledtider eller 
ergonomikrav som man vill uppnå. I aktivitetsrutan ska direktiven och informationen förädlas 
med exempelvis projektplanering eller beslut om layout osv.  Modellen har som syfte att i 
varje läge lotsa och hjälpa till med målsättningen genom resurshämtning från olika källor. 
 
Astrakan modellering går till på så sätt att information skickas underifrån och definieras som 
förbrukningsbara beslutsunderlag och kan komma att ändras längst vägen beroende på 
processernas utfall. Direktiven kommer ovanifrån och ska genomsyra hela processen, dvs. det 
kommer inte att påverkas av beslut som tas. Objekt 1 kommer att initiera ett behov för att 
sändas vidare till aktivitetsrutan för att förädlas, som i sin tur resulterar till objekt 2 som är 
utfallet av förädlingen i aktivitetsrutan.   
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3 Teori 
 
I det här kapitlet ska utvald teori inom materialhantering och transportlösning behandlas. 
En kort beskrivning kring olika layout utformningar kommer att redogöras för att sedan 
fördjupa oss i materialhanteringen. I det sista stycket kommer även en del exempel på 
konkreta transportutrustningar att beskrivas.  
 
3.1 Layout utformning  
 
Tillverkningssystem i industrin har som mål att öka vinsten samtidigt som avkastningen på 
insatt kapital ökar och till detta finns tre centrala termer. Dessa termer är genomflöde, lager 
och tillverkningskostnad (Aganovic et al, 2001). 
 
Vid tillverkning finns det ett antal produktionssystem som bygger på olika typer av 
produktionsprocesser och tillverkningsflöden. Det sker genom en kompromiss mellan: 

• Korta genomloppstider 
• PIA 
• Beläggningsgrad 
• Låga transportkostnader 
• Hög flexibilitet 

 
De olika principer som används vid produktionssystem och flödeslayout kan delas in i 
funktionell uppställning, linjeuppställning och gruppuppställning (Andersson, 1992).  
 
Att transportera en råvara genom hela produktionssystem fram till att den resulterar i en färdig 
produkt som kan levereras till kund kräver omfattande besluttaganden. Dessa beslut är inom 
produktdesign och produktionsprocessen. Det är av strategiska och operationella beslut 
rörande produkten, som antalet komponenter till komplexiteten, samt vilka investeringar man 
är beredd att göra för att nå målet (Fixson, 2004). 
 
Att finna transportlösningar till produktionssystem är komplicerat på grund av att lösningar 
kan variera och utformas på olika sätt beroende på produkten som skall tillverkas. Dessa 
faktorer har man funnit ha betydelse vid utformning av transportsystem (Johnson et al, 
(1979/80): 

• Materialets flödesriktning 
• Transportfrekvens 
• Mekaniseringsmöjligheter  
• Tekniska krav på transportsystemet. 

3.1.1 Funktionell uppställning 
 
Funktionell uppställning kännetecknas av att maskiner med likartade egenskaper grupperas 
(se Figur 3.1).  Att arbeta med funktionell uppställning är gynnsamt vid hög produktmix och 
låg volymtillverkning samt hög omställningsflexibilitet till produktvariationer.  Det är 
däremot svårt att styra materialhanteringen och material transporteras vanligtvis manuellt på 
pall eller vagn. Den är mindre störningskänslig på grund av att varje funktion/grupp arbetar 
självständigt och har extra resurser i form av buffertar att tillgå vid störningar. Nackdelarna är 
långa genomloppstider till följd av komplext och svåröverskådligt materialflöde, samt att 
produkten oftast spenderar mycket tid i väntan på bearbetning (Hådeby et al, 2005). 
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Funktionell layout har som nämnts ovan komplicerat materialflöde vilket leder till att 
användning av annat än truck och pallhantering är svår att realisera.  

 

 
Figur 3.1. Funktionell verkstadslayout 

Källa: Jerzy Mikler, KTH/IIP 
 

För att sänka driftkostnaderna och säkra upp materialhanteringen kan någon form av 
automatisk hantering av material införas. Detta medför höga investeringskostnader och är 
endast ekonomiskt motiverande vid höga produktionsvolymer. 
 
Automatiska system kan ha flera krav och vid införandet till den funktionella layouten är det 
viktigt att beakta alla aspekter som påverkas, som till exempel: 
 

• På grund av varierande flödesvägar bör systemet klara av att adressera objektet till rätt 
maskin. 

• Transportsystemet ska tillåta en viss mellanlagring mellan olika stationer för att kunna 
tillgodose varje maskin med en buffert för att öka beläggningen. 

• Detaljer som tillverkas är av olika storlek och därav bör en enhetlig lastbärare 
dimensioneras för att transportsystemet ska fungera tillfredställande.   

 
Andra exempel på hanteringssystem som inte kräver lika stora investeringar kan vara 
införande av en central lagringsplats. Därifrån styrs materialet ut till olika maskiner för att 
återvända till centrallagret, för att sen på nytt sändas ut till nästa bearbetning. På så sätt 
använder man sig av en styrningspunkt och får en mer överskådlig materialhantering(Fälth et 
al, 1980).  

3.1.2 Linjeuppställning  
 
Linjeuppställning karaktäriseras av att flödet är rakt och består av stationer där produktens 
väg är bindande och på så sätt transporteras igenom alla maskiner/stationer (se Figur 3.2). 
Alla stationer är ”taktade”, balanserade och arbetet vid respektive station har samma 
tidsåtgång. 
 
Nackdelarna med linjesystem är att de har låg flexibilitet och oftast en fix takttid vilket gör 
det svårt att införa förändringar, som vid till exempel produktförändringar eller 
volymökningar (Hådeby et al, 2005).  
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Vid linjetillverkning sker transporten av basobjektet i ett huvudflöde medan tillsatsmaterialet 
till exempel vid montering ligger i materialfasader utefter linjen eller inkommer från ett 
sekundärflöde. Det raka flödet medför en minskad genomloppstid och därmed minskning i 
produkter i arbete (PIA). Systemet är dock mycket störningskänsligt och därmed bör man vid 
varje arbetsstation (om möjlighet finns) lägga in en buffert (Fälth et al, 1980).      
 
 
 

 
Figur 3.2. Linjeutformad verkstadslayout 

Källa: Jerzy Mikler, KTH/IIP 
 
De problem som kan uppstå vid linjetillverkning är de ytbehov som materialet kräver längst 
produktionslinjen. Detta problem associeras med omsättningshastigheten av tillsatsmaterial 
och enhetslasternas volymer. Problemen uppstår framförallt vid monteringsliner där vissa 
tillsatsmaterial har hög omsättningshastighet. Detta kan lösas med hjälp av byte av 
enhetslasterna till en önskad volymkapacitet. För högfrekventa komponenter samt 
monteringsstationer kan ställage och emballage utformas, för möjlighet att fler platser kan nås 
från golvnivå (Engström, 1983). 
 
Linjetillverkning har kritiserats en del på grund av monotona arbetsuppgifter och att 
personalen inte är involverade i arbetsmetoden. Detta har lett till en låg arbetstillfredsställelse 
och hög personalomsättning. I nuläget eftersträvas att personalen får vara med i större delen 
av produktens flödesväg samt skapandet av självständiga arbetsgrupper för att öka 
motivationen och tillfredställelsen bland personalen (Fälth et al, 1980).    
 

3.1.3 Gruppuppställning 
 
Gruppuppställning är ett produktionsavsnitt som är uppbyggt för komplett bearbetning dvs.  
framställning från råvara till färdigt produkt (se Figur 3.3).  Syftet med gruppuppställning är 
att ha en enda planeringspunkt att utgå ifrån, vilket innebär att det räcker med en 
tillverkningsorder för att varje detalj skall tillverkas. Vid gruppuppställning blir flödet mer 
överskådligt, vilket förenklar planering, uppföljning och administration vid tillverkning 
(Hådeby et al, 2005).  
Personalens motivation ökar vid större självständighet i arbetet och de får även en 
överskådlighet i tillverkning och på så sätt kunna planera sitt arbete bättre. Flödesgruppen 
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lämpar sig för alla typer av tillverkning och kan vara ett bra alternativ till företag med 
medelstor tillverkning och problem med långa genomloppstider (Aganovic et al, 2001).  
 

 
Figur 3.3.  Gruppuppställd verkstadslayout 

Källa: Jerzy Mikler, KTH/IIP 
 

Vid eventuella materialhanteringslösningar måste maskinordningen beaktas eftersom 
omkörning är ej möjlig. Hanteringsutrustningen består främst av banor och transportörer som 
dessutom kan användas som bra styrinstrument när till exempel objekten befinner sig utanför 
banan är detta ett tecken på att något är fel (Fälth et al, 1980). 
 
Att automatisera materialhanteringen är ännu ett sätt att minska hanteringskostnaderna och 
minska genomloppstiden. Det kan ske genom automatisk inmatning till maskiner och 
enhetliga palletter som inte behöver bytas ut vid varje stationsövergång (Fälth et al, 1980).    
 
3.2 Kommunikationskanaler 
 
Arbetet med produktionssystem befinner sig sent i själva produktframtagningsprocessen, där 
man även oftast har förutbestämt resursbehov till produktionen. Den största delen av 
produktionskostnaderna bestäms redan i ett tidigt skede. Detta på grund av att produktionen 
inte ses som ett självändamål, utan som en konsekvens av att det finns en produkt att 
tillverkas. Arbetet med produkten går oftast före och vid behov av mer resurser till 
produktutveckling prioriteras oftast utvecklingen av produktionssystemet ner. Detta kan leda 
till flera nackdelar (Bellgran et al, 2005):  
 

• För korta tidsramar och resurser för produktionsplanering och utveckling av systemet. 
• Implementering och inkörningsproblem vid driftsättning. 
• Stora behov av underhåll.  
• Arbetsorganisationen passar inte det tekniska systemet. 

 
Att arbeta med integration och kommunikation mellan produktutvecklingen och produktion är 
fördelaktigt. Detta på grund av att en överlägsen produkt som motsvarar kundernas behov kan 
brista i produktionsvänligheten och därmed får en merkostnad som kan bli hög och inte 
lönsam att tillverka (Lindberg et al, 1993).  
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Enligt Bellgran et al, (2005) finns det tre arbetsmetoder vid samordning av produktutveckling 
och produktion: 
 

• Sekventiell styrning, innebär att produktion och – produktutvecklings processerna 
arbetar separat och är seriekopplade.  

• Parallella och iterativa ansatsen, där involveras produktion tidigt i 
produktutvecklingsfasen och överför kunskap och information mellan de två 
funktionerna. 

• Concurrent engineering, hela processen är integrerad och karaktäriseras av ett nära 
samarbete, där produktens marknadsintroduktion time to market står i fokus. 

 
Vid sekventiell styrning (se Figur 3.4) blir administrationsarbetet enklare men däremot tar det 
längre tid att genomföra. Att även sena produktändringar och omarbetningar i kedjan, vilket 
inte är ovanligt, blir väldigt kostsamma vid sekventiell styrning (Lindberg et al, 1993). 
 
Den sekventiella ansatsen kan innebära onödiga begränsningar samt att vissa kriterier har 
större påverkan än andra som exempelvis reducerar en redan befintlig produktkonstruktion 
antalet möjliga produktionstekniska lösningar (Bellgran et al, 2005).     
 

 
 

Figur 3.4. Sekventiell styrning av information 
 

I parallellstrategin (se Figur 3.5) till skillnad från sekvensstrategin så överförs kunskap och 
information mellan berörda funktioner kontinuerligt och på så sätt påbörjas varje efterföljande 
process tigare än i den sekventiella styrningen. Detta medför en minskning av den totala 
ledtiden (Lindberg et al, 1993).  
 

 
 

Figur 3.5. Parallellstrategin  
 
Enligt (Bellgran et al, 2005) bör den ideala utformningsprocessen ha kriterier som kan 
påverka varandra i en iterativ process.  Det nya förändrade sättet att arbeta namnges på 
engelska Concurrent engineering som kan översättas till svenska som integrerad 
produktutveckling. Detta arbetssätt medför att aktiviteter rörande marknad, produkt och 
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produktion utförs parallellt. Produktionssystemet är beroende av information gällande till 
exempel produktutvecklingen, variantflora och volym. Produktionsutvecklingen bör därav 
delta så tidigt som möjligt för att på så sätt kunna påverka produktens tillverkningsvänlighet 
samt planering av maskiner, utrustning, utformning av arbetsstationer, arbetsmiljö och 
materialhanteringssystem.    
  
Redan i ett tidigt skede av processutvecklingen beaktas och inkluderas produktvariationer så 
som estetik, hållbarhet, ergonomi, utväxlingsmöjligheter, logistik, miljö osv. Besluten som tas 
i början av produktutvecklingen kommer att ha en avgörande betydelse för produkten i ett 
senare skede (Dowlatshahi, 1995).  
 
Att ha tvärfunktionella grupper som marknadsför och tar beslut inom tillverkning, och på så 
sätt få med logistiken i ett tidigt skede av processen. Under denna planeringsfas är de 
strategiska aktiviteterna knutna till en lyckad produktlansering. Tvärfunktionella gruppens 
involvering i bland annat tillverkning, distribution, logistik och försäljningsstrategiska beslut 
är ett bra resultat i alla mått (Anthony, 1999) 
 
3.3 Materialhantering i produktion 
 
Materialhantering definieras som funktioner avsedda att hantera och förflytta gods internt i en 
fabrik, där materialflödet i logistiksystemet utgörs av förflyttning, hantering och lagring av 
varor(Jonsson et al, 2005).  
 
Materialplanering i produktion har som huvudmål att förse produktionen med material samt 
att se till att mängden material är anpassat med hänsyn till produkter i arbete och innefattar 
allt ifrån råmateriallager till färdigvarulager. Materialplanering syftar därmed till att få ett 
störningsfritt produktionssystem till så låga kostnader som möjligt (Segerstedt, 1999). 
 
Enligt Tarkowski (1995) går det att urskilja fyra typer av flöden vid utformning av ett 
materialhanteringssystem: 
 

• Varuflöde, primära flödet som omfattar alla aspekter av fysisk förflyttning utav 
råmaterial, produkter i arbete och färdiga varor inom företaget. 

• Informationsflöden, som är en förutsättning för att varuflödet skall fungera 
tillfredställande samt kunna få olika funktioner i företaget att kunna samarbeta. 

• Resursflöde, avser rörliga hjälpresurser som förbrukas i ett cirkulärt omlopp, till 
exempel pallar, truckar, traverser etc. 

• Kapitalflöde, avser kapitalet som är bundet i flöde i form av produkter i arbete och 
kapacitet - och resursutnyttjande. För att få en hög beläggningsgrad bör man veta vart 
resurserna befinner sig vid varje tidpunkt.   

 
Rationaliseringar som infördes tidigare i produktionssystemen hade som mål att minska 
styckkostnaderna för produkten. Detta lyckades man med genom förbättrad utrustning och 
diverse analysstudier etc. På senare tid har man riktat in sig på materialhantering som 
potentiella rationaliseringar då tillgänglighet, flexibiliteten och PIA kan vara mer ekonomiskt 
gynnsamt än att tillverka till minsta möjliga styckkostnad (Segerstedt, 1999).      
 
Att utforma en generell transportlösning utan att ha en given situation är svårt eftersom 
transportlösningar tenderar att vara skräddarsydda på grund av komplicerade 
produktstrukturer och verkstadsorganisationer. Den viktigaste faktorn är produkten och det 
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krav den ställer på materialhanteringen såsom kapacitet, flexibilitet, gripbarhet osv. (Fälth et 
al, 1980).  

3.3.1 Klassificering av materialhantering 
 

En överskådlig presentation av materialhantering i industrin kan delas upp i sex stycken 
funktioner (se Figur 3.6). Huvudfunktionen i intern materialhantering är den högsta nivån i 
systemet, därefter följer de som kallas grundläggande materialhanteringsfunktioner. Intern 
materialhantering avser all transport och hantering av material inom verksamheten (Bång et 
al, 1989).  
 

Förråd

LagerGods-
avsändning

Material-
hantering i
Produktion

Gods-
mottagning

 
 

Figur 3.6. Interna materialhanteringssteg  
 

• Godsmottagning, mottagningsplats av ankommet gods från leverantör, där sker 
lossning, mottagningskontroll för att säkerställa att fraktsedel stämmer. 

• Förråd, förvaring och administration av gods före användning i produktion.  
• Materialhantering i produktion, här avses till exempel hantering och 

transportsystemet mellan olika stationer, materialfasader, produktionens upplägg och 
styrning osv. 

• Lager, i likhet med godsmottagning innefattar lager av förvaring och administration 
av lager före leverans till nästföljande led i flödet. 

• Godavsändning, momenten är packning, märkning för avsändning till kund. 
 

Att använda sig av buffert är effektivt om man vill minska ledtiden för kunden, öka flexibilitet 
samt svara upp på fluktuationerna. Däremot kan det vara kostsamt med buffert och på sås sätt 
måste man göra en avvägning mellan att ha en buffert och i vilken volym (Bonney et al, 
2002). 
 
Trots denna generalisering av flöde måste man vara medveten om att typen av tillverkning 
påverkar materialflödet och behöver inte nödvändigtvis se ut som ovanstående figur visar. 
Industrins mål och principer för styrning är relativt generella och det finns stora skillnader i 
krav och begränsningar hos företagen vilket leder till man väljer olika typer av 
materialstyrning (Andersson et al, 1992). 
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3.3.2 Kravsättning i produktion 
 
Vid val av materialhanteringssystem finns det fyra tekniska aspekter (se Figur 3.7) som har en 
betydande roll och påverkar således valet av lösning. 
 

 
 

Figur 3.7. Funktioner som påverkar materialhantering 
 
 

Dessa tekniska faktorer har ömsesidig påverkan på varandra och bör beaktas vid utformning 
av materialhanteringssystem. Även om dessa aspekter spelar en stor roll vid valet av 
materialhanteringssystem så är den viktigaste faktorn som redan nämnts, produkten och de 
krav och begränsningar den ställer på systemet .  
 
Materialhanterings utrustning styrs i första hand av produkten och det avgörande faktorer som 
bör uppmärksammas är (Fälth et al, 1980):   
 

• Vikt 
• Volym 
• Geometrisk form 
• Produkten hanteringskänslighet  
• Greppmöjlighet 
• Produktens krav på utrustning 

 
Ytterligare faktorer som påverkar hanteringsutrustningen enligt (Bellgran et al, 2005) är 
produktionskapacitet och budgetbegränsningar.  Genom att beakta alla aspekter vid 
utformningsprocessen kommer antalet val av möjligheter att falla bort på grund av 
begränsningar och restriktioner som dessa parametrar utgör gentemot varandra. 
 
Design av materialflödessystem kan enligt Johansson (2006) delas upp i sex områden: 

 
• Materialförsörjning handlar främst om vilka principer man skall använda sig av vid 

matning av material inom verkstaden och arbetsstationer.  
• Lager avser vad och hur material ska lagerhållas såväl i hela företaget som enstaka 

buffertar. 
• Transport, avser hur både intern och extern transport ska hanteras. 
• Materialhantering, avser vart och hur material ska hanteras.  
• Förpackning, fokuserar på själva packningssekvensen och hur detta skall gå till. 
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• Tillverkningsplanering, som är uppdelat i flödeskedja, verkstad, enhetssystem och 
användbarhet, planering av volymer, styrningsprinciper och olika 
produktionsstrategier. 

 
Produkten bör designas så att man reducerar framtida ändringar, eller antalet 
produktvariationer i produktionssystemet. Förändringar i produkten som görs utan hänsyn till 
produktionsprocessen bidrar till en ineffektiv logistikkanal. Delarna bör designas med hänsyn 
till (Dowlatshahi, 1995): 
 

• Standardisation eller hyllplock bör användas om möjligt 
• Antalet komponenter bör reduceras 
• Användandet av utbytbara delar bör användas för att minska en förökning 

 
Vid bedömning av en lösning gentemot andra lösningar, försvåras valet på grund av för - och 
nackdelar som alla system för med sig. Med det föreligger fyra utvärderingar som ligger till 
grunden av val för rätt lösning (Engström, 1983): 
 

• Tekniska aspekter 
• Psykosocial aspekt 
• Ergonomiska aspekter 
• Ekonomiska aspekter 

 
Genom att särskilja olika grad av materialflöden i produktionen kan följande inledning göras 
för att underlätta bestämningen av valet av transportlösningar: 
 

• Kontinuerlig tillverkning 
• Återkommande serier 
• Sällan återkommande serier 
• Enstycks tillverkning 

 
Därmed kan slutsatser kring produktion – och materialhanteringen dras. En produkt med hög 
volym bör ha skräddarsydd produktionsutrustning för att kunna tillverkas effektivt och i stora 
volymer som kräver kostnadseffektivitet. En produkt med låga volymer ska inte ha allt för 
hög investeringskostnader i specialkonstruerad utrustning som en produkt med hög volym. 
Men däremot kan en för liten investeringssatsning på utrustning leda till låg 
hanteringsvänlighet och resultera till höga produktkostnader (Segerstedt, 1999). 
 

3.3.3 Montering i produktion 
 
Bearbetning och montering bör skiljas åt på grund av det olika krav de ställer på 
hanteringsutrustning, där linjetillverkning lämpar sig bäst för montering. Objektet kan till 
exempel färdas på en bana till monteringsstationen för att stanna till, där sker montering 
antingen direkt på banan eller vid ett speciellt bord (Fälth et al, 1980). 
 
De problem som kan uppstå vid materialhantering vid linjen är det stora ytbehovet som 
behövs för lagring av komponenter. Vid monteringslinjer placeras materialet i materialfasader 
utefter linan och begränsas av produktionslinjens längd. På så sätt ger det även en orsak till 
ökad förmontering på grund av eventuell plastbrist av komponenter i materialfasaderna 
(Engström, 1983).   
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Vid matning av material till monteringsstationer finns det tre olika metoder dvs. kontinuerlig 
tillförsel, batch tillförsel och kitting tillförsel. Vid kontinuerlig tillförsel finns alla delar som 
kan tänkas behövas vid monteringsstationerna sorterade med parti nummer. Med batch 
tillförsel menas att endast de partier som behövs för monteringen för den specifika produkten 
ska finnas med i behövande kvantiteter. Vid kitting tillförsel är tanken att matning till 
stationen sker i kitt som innehåller nödvändiga detaljer för montering(Johansson, 2006). 
 
Montering i linjeflöden gör det möjligt för operatörer att genom visuell observation övervaka 
flödessystemet. I parallella linjeflöden blir det inte lika visuellt vilket är att föredra då 
operatörerna själva kan planera arbetet i raka linjer (Medbo, 1999). 
 
Produktutvecklings skedet har oftast indirekt påverkan på produktions – och 
monteringskostnaden, därav har industrin tagit fram en del hjälpmedel för att åstadkomma 
mer produktion – och monteringsvänliga produkter. Riktlinjer och metoder för 
monteringsvänliga produkter kan bland annat vara: 
 

• Minimera totalt antal komponenter 
• Konstruera standardkomponenter och moduluppbyggda produkter. 
• Konstruera lättillverkade och lätthanterliga produkter 
• Utveckla mångfunktionella komponenter   
 

Dessa är en del riktlinjer som bör beaktas under konstruktionsskedet och på så sätt ökar 
monteringsvänligheten (Lindberg et al, 1993). 
 
Genom att ta ett ytterligare steg i utveckling av monteringsvänliga produkter kan 
hjälpmetoder som DFA (Design for assembly) användas som vägledning för att 
konstruktörerna ska lyckas utforma en lätthanterlig produkt för att på så satt minimera 
monteringskostnader (Aganovic et al, 2001).   

3.3.4 Automatisering i produktion 

Begreppet automatisering används ofta vid beskrivning av system som mekaniskt, elektriskt 
eller datorbaserat genomför, styr och övervaka ett produktionssystem. Automatisation 
betraktas som medel för rationalisering och produktionseffektivisering och kan delas upp i 
semiautomatiskt och helautomatiskt beroende på i vilken utsträckning människan är inblandad 
(Bellgran et al, 2005). 

Att automatisera materialhantering beror på hur stora besparingar och produktionsvänligt 
systemet blir. Det som talar för automatisering kan vara miljö- och ergonomiska krav, men 
även kapacitetsökning.  

Miljö- och ergonomiska krav kan vara allt ifrån monotona arbetsuppgifter som sliter på 
arbetare till direkt farliga arbetsuppgifter där risk för arbetsolyckor är hög. Kapacitetsökning 
genom kortare riggtider och matningstider för att på så sätt öka utnyttjningsgraden i 
maskinerna. Det är lättare vid automatisering att hinna med maskinbetjäningen och transport 
vid grupperade stationer eller raka flöden, vilket leder till kortare genomloppstider (Johnson et 
al, 1979/80). 
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Vid investering av automatiserad materialhantering bör bland annat kostnader för fel 
hantering av gods som resulterar i bristkostnader på grund av mänskliga faktorer, samt 
lönekostnader ställas emot automatiseringskostnaderna (Johnson et al, 1979/80).    
 
Det är inte ovanligt att företag har hög automationsnivå på bearbetningsprocessen, medan 
monteringen utförs manuellt, detta på grund av komplexiteten i monteringsprocessen där 
tekniken inte är färdigutvecklad (Bellgran et al, 2005).  När industrirobotarna utvecklades var 
det plötsligt möjligt med automatiska monteringsprocesser med hög flexibilitet. Dessa hade 
förmågan att anpassas till nya situationer viket krävdes vid montering, däremot var är det en 
kostnadsintensiv investering. 
 
Automatiska system är oftast överlägsna människan i de flesta situationerna, däremot krävs 
oftast specifikt utformade lösningar vid varje system som leder till höga kostnader samt kan 
orsaka stora problem vid haveri. Alla företag är inte i behov av automatisering speciellt inte i 
stor omfattning utan är endast nödvändigt när man producerar stora volymer som det kan vara 
försvarbart att investera i automatiserade system (Bloomberg et al, 2002).   
 
Det bästa sättet att utveckla automatiska system är genom att ta fram en manuell process som 
fungerar felfritt innan man inför automatiseringar, det går inte att bygga bort fel och problem. 
Att ta reda på huvudsakliga orsaker till problemet och lösa dem innan automatisering införs är 
oftast mest givande (Bellgran et al, 2005).       
 
Även (Hådeby et al, 2005) tar upp frågan om att automatisation inte är lösning på problem 
som uppstår, även organisatoriska förändringar kan åstadkomma samma förbättringar. Att 
automatisera den befintliga processen på en gång är riskfyllt, utan man behöver studera 
systemet för att rensa bort onödiga arbetsmoment (Hådeby et al, 2005). 
  
Manuell tillverkning kommer att vara viktigt även i framtiden på grund av skräddarsydda 
produkter och snabbare marknadskrav på nya produkter med höga produktvariationer. Vilket 
innebär att människans förmåga att ställa om och lära sig nya uppgifter kommer vara till 
fördel mot en högre automatiseringsgrad (Medbo, 1999). 
Dagens krav på flexibilitet, på grund av kortare produktlivscykler med många förändringar i 
produkt och verktyg och har lett till att man idag talar mer om rätt automatisation. Med detta 
menar man rätt arbetsfördelning och samspel mellan människa och robot (Bellgran et al, 
2005).  
 
3.4 Transportutrustning 
 
Till arbetsplatserna kommer gods på transportmedel och kan enligt Johnson et al (1979/80) 
ske på fyra olika sätt: 
 

• Transport med pall och truck, traditionell metod 
• Conveyers eller förarlösa transportvagnar 
• Transport hängande med hjälp av transportör 
• Hanteringsrobotar 

 
Intern tranporthanteringsutrustningen klassificeras även av (Johansson, 2006) på ett liknande 
sätt och menar att man även ska komplettera med dessa aspekter: 
 

• Automationsnivå, dvs. manuell, semi – eller helautomatisk 
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• Flödet, intermittent eller kontinuerligt 
• Flödesväg, fast eller varierande 
• Lokal, utformning och yta  
• Genomströmningskapacitet 

 
Vid design av transportsystem är det viktigt att beakta dessa aspekter för att hitta en balans 
mellan materialtransports behov och de angivna faktorerna ovanför. 
Man delar upp den interna transportutrustningen i obunden, linjebunden, ytbunden, 
platsbunden och kringutrustning för att precisera all varianter på utrustning(Bång et al, 1989).  

3.4.1 Obunden utrustning 
 
Truckar och vagnar betraktas som obunden transportutrustning och kan röra sig fritt i princip 
hela lagret. Truckar som används för inomhusbruk kräver dock att golvytan är relativt plan 
och inte allt för ojämn, vilket skulle då slita på truckarna och minska dess livslängd (Bång et 
al, 1989).  
 
Obunden hanteringsutrustning kan på så sätt delas in i vagnar eller truckar som är låglyftande 
eller höglyftande, även beställning av speciella tillsatsaggregat till truckar är möjlig och görs 
utefter vad som skall transporteras, till exempel pall som är längre än standard pallarna finns 
en möjlighet att beställa gaffelförlängare som kan sättas på eller i någon form av teleskåp 
gaffel (Johnson et al, 1979/80).   
 
Truck definieras såsom lastbärande eller dragande transportfordon som är motordriven medan 
lyftvagn är icke- motordriven transportfördom som kan lyfta och bära laster (Bång et al, 
1989). 
 
Lyftvagnar eller pallyftare är avsedda för manuell hantering där lyften sker via hydrauliska 
system genom att pumpa dragstången upp och ner. I samma kategori återfinns även kärror och 
flakvagnar som kan vara både höj och sänkbara och kan vara en god lösning vid plockning 
och transport av mindre enheter (Johnson et al, 1979/80) 
 
I (Figur 3.8) exemplifieras de vanligaste truckar för inomhusbruk och (Figur 3.9) exempel på 
lyftvagnar och kärror. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.8. Lämpliga truckar inom intern materialtransport 
Källa: www.abekoservice.se
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Figur 3.9. Manuella hjälpmedel vid lyft och transport av material 
Källa: www.abekoservice.se

 

3.4.2 Linjebunden utrustning 
 
Med linjebunden hanteringsutrustning menas hantering som sker längst en bunden linje och 
utrustning som används inomhus syftas oftast till olika rullbanor och transportörer. 
Den hanteringsutrustningen är oftast svår att ändra på då de kräver fastinstallation och kan var 
störningskänsligt och försvåra andra godsflöden genom den (Bång et al, 1989). 
 
Godsförflyttningen inom linjebunden utrustning sker genom dessa metoder (Bång et al, 
1989): 
 

• Tyngdkraftförflyttning, dvs. banan lutar något så att godset kan glida ner, därför bör 
man se till att friktionen på banan är låg att förflyttning åstadkoms med godsets egen 
vikt. 

• Manuell förflyttning, horisontell bana där förflyttningen sker manuellt med hjälp av 
operatör eller någon form av yttre hjälpmedel. 

• Stationär driven, drivning sker med hjälp av motor som driver hela banan.  
• Mobil drivning, innebär en enhet som drivs med hjälp av egen drivmotor och kan 

färdas inom angivna områden, där varje mobiltsystem är oberoende av varandra.  
 
Utrustning som tillämpar tyngdkraftsförflyttning är olika typer av glidbanor och beskrivs som 
rutschbanor där godset glider ner med hjälp av gravitationskraften. Manuell förflyttning sker 
med rull- och hjulband som består av fritt rörliga hjul eller rullar, och förflyttning sker 
manuellt med hjälp av handkraft (Johnson et al, 1979/80). 
 
Rullbanor är den mest vanliga linjebundna utrustning för intern materialtransport och kan 
användas för många olika produktvarianter och storlekar, däremot krävs dock en plan 
bottenyta eller någon form av pallet för att inte skada produkterna. Rullbanor finns förutom 
som manuellt drivna även stationärt drivna med hjälp av en eller flera motorer (Bång et al, 
1989). 
 
Drivna transportbanor (se Figur 3.10) finns för de flesta tillämpningsområden och kan 
anpassas för alla produkter. Det finns även möjlighet att införa växlingsstationer för att kunna 
samverka olika banor och de kan i stort sätt användas för alla slags produkter. Vid behov av 
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fri golvyta finns även möjligheten att transportera gods med hjälp av hängtransportörer. 
Denna lösning är oftast inte dyr men ställer stora krav på byggnadens bärighet och 
skyddsutrustning i form av avspärrningar av golvyta eller någon form av skyddsgaller. (Bång 
et al, 1989).  
 

 
 

Figur 3.10. Motordriven huvudbana med en manuellt driven innebana 
 
Mobilt driven utrustning är autotruckar (se Figur 3.11) där förflyttar sker utan hjälp av förare 
och kan röra sig relativt fritt utefter angiven vägbeskrivning som programmeras in. 
Autotruckarna tillämpningsoråden är bredd men gynnsammast är långa transportvägar med 
många stopp (Hådeby et al, 2005).    
 
 
 

 
 

Figur 3.11. AGV (Automated Guided Vehicle) med olika användningsområden 
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3.4.3 Ytbunden utrustning 
 
Traverser, stapling – och plockkranar är karaktäristiska för ytbunden utrustning och där 
hanteringen sker över en yta i fabriken. Traverskranar utgör en möjlighet att hantera tunga 
gods ergonomiskt och finns i många olika uppsättningar och kapaciteter, den vanligaste typen 
av travers är lyfthjälpmedel för av - och pålastningar till station eller möjligen matning av 
maskin(Bång et al 1989). 
 
Stapling – och lyftkran är av typen rälsgående lyftredskap som ofta används vid stapling av 
gods i höga höjder, (se Figur 3.12), (Bång et al 1989).   

 

 
 

Figur 3.12. Lyftkran, användning i ett höglager 
 

3.4.4 Platsbunden utrustning 
 
Platsbunden hanteringsutrusning avser hantering som sker inom en avgränsad arbetsplats och 
är oftast av typen lyftkranar och industrirobotar.  En lyftkran som vanligen har ett brett 
svängområde som kan fästas i en pelare eller innertak. Lyftkranar ställer krav framförallt på 
hållbarhet i pelare eller tak där kranen ska sitta beroende på produktens tyngd som skall 
förflyttas(Johnson et al, 1979/80). 
 
Industrirobotarna (se Figur 3.13 och 3.14) skiljer sig från det andra automatiska 
anordningarna via möjligheten att kunna programmeras om för skilda arbetsoperationer. Det 
existerar ett flertal olika robotvarianter men fundamentet är ett gripdon och en länkarm samt 
styrsystem med kontrollpanel (Fälth et al, 1980)    
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Figur 3.13. Antropomorfrobot för maskinbetjäning  Figur 3.14. Portalrobot för packning 
 

3.4.5 Kringutrustning 
 
Lastbärare är en anordning byggd att hålla ihop en eller flera produkter, så att hanteringen kan 
utföras med den befintliga hanteringsutrustningen. Lastbärarens form och dimensioner görs 
utefter produktvolym och hanteringskrav. Lastenhet består främst av pallar av olika storlekar 
men det är inte heller ovanligt med specialkonstruerade lastenheter för att anpassa produktion.    
Pallar (se Figur 3.15) med tillhörande pallkragar. Det finns även grindar som kan montera på 
pallen för att möjliggöra djupstapling (Bång et al, 1989) 
 
Materialfasad tillverkas av stål och består av pallställning med varierande höj och förvaring 
av 1-3 pallar i bredd. Pallställningar och ställage finns i höjder upp till 35 meter vilket orsakar 
att stålbalkarna medför ett högt golvtryck därav bör golvkonstruktionen uppmärksammas 
(Johnson et al, 1979/80). 
 

  
 
Figur 3.15. Pallar med kragar på ett ställage 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras kort information om Scania samt beskrivningar av de tre 
delområden som vi har observerat: slipportalen, polerportalen och linjeportalen. I denna studie 
presenteras även resultat från de nio intervjuer som utfördes för de ovannämnda delområdena. 
De personer som har intervjuats är av befattning produktionstekniker, verkstadstekniker, 
produktionssamordnare samt operatörer. 
 
4.1 Företaget Scania 
 
Scania bildades år 1891 och är världsledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt 
industri – och marinmotorer. En stor del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster 
inom service och finansiering, som försäkrar Scanias kunder kostnadseffektiva 
transportlösningar och hög tillgänglighet. 
 
Scania är ett globalt företag som bedriver verksamhet på över hundra marknader i Europa, 
Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. I Sverige finns produktionsanläggningar i Luleå, 
Falun, Södertälje, Oskarshamn och Sibbhult. År 2006 har Scania koncernen tagit beslut om att 
lägga ned verksamheterna i Sibbhult och Falun, och flytta dessa till Södertälje.  
 
Scania koncernen har cirka 30 000 anställda världen över, varav drygt 12 000 arbetar i 
Sverige. Dessutom arbetar cirka 20 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och 
servicemarknadsorganisation. 
 
Scania är mest känd för att leverera fordon av absolut högsta kvalité. De strävar efter att 
ständigt ligga ett steg före konkurrenterna. Scania är även globalt ledande när det gäller 
lönsamheten då det är företagets främsta prioritet. Grunden för lönsamheten härrör från 
Scanias unika modulsystem som erbjuder kunderna olika valmöjligheter dock med ett 
minimum av komponenter. Detta har i sin tur lett till att skapa goda förutsättningar för en 
utmärkande hög effektivitet i produktionen. 
 
4.2 Scania Motorverkstad 
 
Scania motorverkstad är lokaliserat i Södertälje och sysselsätter cirka 600 personer. Företaget 
förser europamarknaden med lastbils – och bussmotorer. De komponenterna som tillverkas är: 
cylinderhuvuden, foder, vevstakar, kamaxlar och motorblock. Cylinderhuvuden och 
motorblock gjuts och bearbetas i gjuteriet som även tillhör motorverkstad.  
 
Under de senaste åren har produktionen i motorverkstad nästan fördubblats vilket ställer stora 
krav på flexibilitet i planläggning, utrustning och arbetssätt. Den sista delen i produktionen 
innefattar provning och utleverans av motorerna som tillhör buffertar före varje process. 
Dessa motorlager är idag helautomatiserade vilket leder till minskad flexibilitet samt högre 
störningskänslighet. I nuläget jobbar man i motorverkstad med nya logistiska lösningar som 
ska främja till högre flexibilitet, högre visualisering samt bättre arbetsmiljö. 
 
Just nu håller Scania Motorverkstad på att bygga om tre linor för att utöka tillverkningen från 
80 000 till 100 000 motorer om året. Tillverkningslinorna rätlinjigas, förenklas och 
kompletteras med blinkande övervakningssystem.  
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4.3 Scanias produktionssystem (SPS) 
 
Scania har utifrån Toyotas produktionssystem (TPS) utvecklat en samma typ av modell, 
Scanias produktionssystem (SPS), där samtliga medarbetarna har varit involverade. Modellen 
är grunden för förbättringsarbetet inom produktionen och beskriver vilka filosofier all 
produktionen bör följa. De tre filosofier som bildar grunden för SPS är: kunden först, respekt 
för individen och eliminering av förlusterna. Dessa principer och prioriteringar som styr 
arbetsmetoderna för produktionen är dylikt i alla produktionsanläggningar världen över då 
filosofin genom åren har visat sig vara framgångsrik. 
 

 
 
 Figur 4.1. Scanias hus för förbättringsarbete 
 
Scanias produktionssystem (se Figur 4.1) kan liknas vid ett hus där grunden är kunden först, 
respekt för individen och eliminering av slöseri. Sambanden mellan dessa tre arbetsmetoder är 
logiskt: kunden ger startsignal för att börja producera, engagerade medarbetare genomför 
världsklassproduktion och konkurrenskraften förstärks genom minskat slöseri.  
 
Scania har fyra ledpunkter som man ständigt jobbar efter: säkerhet och miljö, kvalitet, 
leveranssäkerhet och ekonomi. Med detta vill Scania uppnå en störningsfri produktion där stor 
fokus ligger på flöden, både i bearbetning och montering.  
 
SPS är uppbyggt kring fyra huvudprinciper: ”normalläge” – standardiserat arbetssätt, ”rätt 
från mig”, ”förbrukningsstyrd produktion” och ”ständiga förbättringar”.  
Principen ”normalläge” syftar till att på ett standardiserat sätt arbeta så att flödet i 
produktionen blir optimerat. Med ”rätt från mig” avses att varje process ska göras rätt från 
början, men då gäller det att det finns metoder och handböcker som gör det omöjligt att göra 
fel. ”Förbrukningsstyrd produktion” innebär att kunden först gör en beställning innan man 
börjar producera produkten. Målet med ”ständiga förbättringar” är att medarbetarna alltid ska 
förbättra och utmana sina arbetsuppgifter, dvs. öka effektiviteten genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete.  
 
 

 26



4.4   Beskrivning av slipportalen 
 
All information i kapitel 4.4 har vi fått från produktionsteknikern Peter Karlsson och 
verkstadsteknikern Zeljko Mrdjen som visade oss runt.   
   
Slipportalen (se Bilaga 3) är ett system som används för hantering av olika vevaxlar (se Figur 
4.2) för ram – och vevslipning. Systemet består av två ytportaler, tre vevslipsmaskiner, två 
ramslipsmaskiner samt två mätstationer. I slipportalen finns även en mängd in – och 
utbuffertar, in – och utväxlingsbuffertar, mätbuffertar, traverser och truckar.  
 

 
 
Figur 4.2. Färdigslipad vevaxel 
 
Processen startar med att en truck (ledstaplare) kommer med sexpackemballaget som 
innehåller sex stycken vevaxlar. Ytportal nummer ett tar den ena vevaxel från 
sexpackemballaget, som ligger i in-bufferten, för att i sin tur lägga den i in – 
utväxlingsbufferten som ligger ovanför de vevslipsmaskinerna. Anledningen till att man har 
en in – utväxlingsbuffert är för vänteläge då vevslipsmaskinerna jobbar med andra vevaxlar. 
Från in – utväxlingsbufferten tar ytportal nummer ett axeln med gripdonet, som är 
klorformad, in i vevslipsmaskinen vars cykeltid är ca 20 minuter. Efter att axeln har vevslipats 
färdigt tar ytportalen axeln och lägger den i ut- utväxlingsbufferten. Anledningen till att 
ytportalen lägger axeln till ut – utväxlingsbufferten är på grund av att ytportalen måste direkt 
lägga in en ny axel, som ligger i in-utväxlingsbufferten, in i vevslipsmaskinen. Därefter tar 
ytportal nummer ett vevaxeln till mätstation ett, men då gäller det att mätstationen är tom. Om 
det skulle visa sig att mätstationen inte är tom kommer ytportalen nummer ett att köra axeln 
till mätbufferten. Grunden till att man har mätbuffertar i slipportalen är för att kunna motsvara 
vissa störningar som skulle kunna uppkomma i systemet. I mätstation nummer ett mäter man 
axelns diameter samt kollar om axelns vevar har slipats ordentligt. Vid felaktigt vevslipade 
axlar kör man direkt till kvalitetssäkring. Efter mätningen tar ytportal nummer ett axeln till 
bufferten. Därefter tar ytportal nummer två axeln till in – utväxlingsbufferten som sedan kör 
direkt in i ramslipsmaskinen för bearbetning. Cykeltid för en ramslipsmaskin är ca 13 
minuter. Nästa steg, efter att axeln har ramslipats färdigt, är att ytportal nummer två kör axeln 
till mätstation två. Där gäller det också att mätstationen är tom, annars kör ytportalen axeln till 
mätbufferten.  
 
Vid mätstation nummer två kollar man om axelns ramar är noggrant slipade. Om inte den 
ramslipade axeln inte uppfyller måtten körs den till kvalitetsteknikern för att säkerställa axeln. 
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Sista steget är att ytportal nummer två kör den färdigslipade axeln till ut-bufferten för 
nästkommande operation. 

4.4.1 Observationer 
 
När båda mätstationerna är upptagna stannar robotarna, dvs. ytportal nummer ett respektive 
två stannar. Det är just på det sättet som ytportalerna kommunicerar med varandra. En till sak 
som var observant är då vi gjorde en flödesanalys var enbart en operatör kring slipportalen 
vilket gjorde processen långsammare. Anledningen till att processen blir långsammare är för 
att en operatör inte hinner samtidigt vara på båda mätstationerna.  

4.4.2 Intervjusammanställning gällande slipportalen 
 
Slipportalen har som alla andra processer fördelar respektive nackdelar. Fördelarna med 
systemet är att den är mycket flexibel samt lite ytkrävande, dvs. man får väldigt många 
maskiner på en väldigt begränsad yta med förhållandevis billig hanteringsutrustning (Peter 
Karlsson). En annan fördel är att systemet inte har någon strikt layout vilket gör att det täcker 
ett mer dynamiskt område än vad exempelvis en rak linje gör (Daniel Kastensson). Enligt 
operatörerna är slipportalen snabbladdad vilket gör att man inte behöver tänka så mycket på 
vad portalen gör. Nackdelarna med slipportalen är att den är väldigt styrande vilket begränsar 
outputen (Peter Karlsson). Slipportalen har även ett relativt stort slitage. Ytterligare en 
nackdel är att slipportalen brukar prioritera fel, dvs. ytportalen väljer en fel körbana. Det 
skulle vara mycket simplare om man kunde styra ytportalens färdväg (Lina Cederholm). 
  
När det gäller produktens inverkan i matningsystemet har slipportalen inga som helst problem 
att greppa en vevaxel då man utför förprogrammerade punkter på ytportalen så att den ska 
kunna greppa axeln rätt. I systemet är det inte så stor skillnad tyngdmässigt mellan olika typer 
av vevaxlar, vilket gör att det inte påverkar ytportalen något. Vevaxeln är en relativ snäll 
artikel, dvs. axeln är inte så komplex vilket gör att den blir relativt lätt att greppa med 
ytportalens pneumatiska (luftfyllda) gripdon. Gripdonet är relativt komplext utformad då man 
har vridlokalisering in i gripdonet som gör att man kan snurra axeln. Det som får axeln att 
snurra är gummiremmar som sitter på gripdonet. En annan anledning till varför man har 
gummiremmar är för att inte skada produkten (Peter Karlsson).  
 
Vid produktmixflexibilitet i systemet är det som sagt inga problem för ytportalen att greppa 
de varianter som finns på vevaxlar då avstånd mellan ramarna på axlar är densamma. Om 
avståndet skulle avvika mellan ramarna skulle ytportalen ha svårigheter att greppa alla typer 
av varianter. Därmed skulle man bli tvungen att köpa en annan typ av gripklor för varje 
axeltyp samt göra en ny utformning på sexpackemballaget. Dock har Scania haft samma 
avstånd mellan ramarna under den senaste tiden vilket har lett till att man inte behövt ändra på 
gripklon och emballaget (Daniel Kastensson).   
 
När det gäller volymflexibiliteten på slipportalen har man ständigt fokus på det totala behovet. 
Men om det helt plötsligt skulle komma en stor order klarar varken systemet eller Scania att 
leverera eller utöka volymen med tanke på dagens befintliga utrustning. Det finns en del 
gamla maskiner i systemet och med anledning av detta kör man aldrig dessa maskiner för  
fullt då de har en tendens att krångla, vilket leder till förseningar i produktionssystemet (Peter 
Karlsson).        
 
Ram – och vevslipsmaskiner har en lång inre ställtid. Det tar lång tid för operatören att byta 
en slipskiva då den är tung. Kvalitén är mycket tidskrävande och allt över tio minuter  
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är en lång tid att åtgärda (Peter Karlsson).   
 

De truckar som används i systemet är ledstaplare med säte eftersom de är bra på att slipa av 
golv samt är lätta att manövreras vid trånga utrymmen. Dess tillsatsaggregat är gafflar. Den 
största risken för en ledstaplare är olika kylemulsion och olja då det brukar falla droppar från 
emballagen. I systemet brukar det även förekomma trucktrafik eftersom det är relativt små 
truckgångar (Lina Cederholm).  
 
Det finns flera aspekter som man tittar på vid val av truckar. Den första är hur stor truck 
behövs för att lyfta pallen eller sexpackemballaget, dvs. kolla på truckens lyftkapacitet. Nästa 
steg är att man vill ha ståtruckar då det är viktigt att man står på en truck men samtidigt är 
skyddad. Alltså de två främsta aspekterna som man tittar på är truckens lyftkapacitet samt 
dess storlek. Man kollar även på vilken truck som är bäst ur ett ergonomiskt perspektiv. Det är 
också viktigt att tänka på golvets inverkan på truckar. Därför är det bra att golv är stenhårda, 
platta och släta (Peter Karlsson). 
 
Vid val av palleter utgår man ifrån produktens karaktär. I det här systemet använder man sig 
av sexpackemballaget som Scania själv designar. I Scania använder man sig internt av 
sexpackemballaget medan externt är det säkrare att transportera med stålrack (Peter 
Karlsson). 
 
Scania jobbar ständigt med att dra ut på flödena för att uppnå buffertreducering. I det här 
systemet försöker man reducera buffertar genom att utöka arbetstiderna för att nästa operation 
ska kunna utföra sina egna operationer innan nästa artikel anländer (Lina Cederholm). Det är 
just av den anledningen som slipportalen har många buffertar efter färdigslipningen. 
 
Traverser finns i stort sett överallt i systemet och används vid avlastning på axlar som är 
undermåliga, dvs. felaktiga axlar plockas ut ur systemet med hjälp av traverser. Kontentan är 
att traverser används vid in och ut ur systemet. De utförs manuellt och dess lastkapacitet är ca 
250 kg (Daniel Kastensson). 
 
Det förekommer olika störningar i processen. Den störningen som oftast brukar förekomma är 
vid ytportalernas gripdon då dess remmar kan slira när en axel roteras. En annan störning som 
brukar uppstå är att givaren går sönder vilket leder till att ytportalen kraschar. Det finns även 
problem med den mekaniska delen med drivenheterna (Lina Cederholm).   
Vid reducering av olika störningar finns standardiserade arbetssätt. Operatören gör en initial 
felsökning, dvs. man ställer en initial diagnos. Är det exempelvis smuts på givaren kan 
operatören snabbt åtgärda problemet. När det handlar om stora underhållsåtgärder eller större 
problem har man ofta en erfaren operatör som åtgärdar felet. Ifall den erfarna operatören inte 
kan åtgärda problemet ringer man underhåll (Dynamate) som är ett dotterbolag till Scania 
(Peter Karlsson). Dess uppgift är att utvärdera problemet genom att kolla hur lång tid det 
kommer att ta att reparera skadan. Om skadan är så allvarlig att den tar lång tid att åtgärda 
dras hela personalen in (Daniel Kastensson).  
 
Man använder sig av olika mätinstrument för eventuella störningar så som fasettklocka, 
diameterklocka samt ytfinhetsmätaren. Fasettklockan kollar om vevaxeln är oval medan 
ytfinhetsmätaren används vid kontroll om ytan är jämn eller ojämn.      
 
Skyddsåtgärder är något som Scania ställer höga krav vid inköp av ny utrustning. Deras krav 
är högre än vad svenska lagstiftningen kräver. I slipportalen används bland annat 
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gallersystem, avspärrningar, ljusbommar och truckskydd. Systemet använder takgaller för att 
förhindra att en axel ska tappas. Vidare finns två ljusbommar i systemet för att om någon 
skulle kliva in i systemet då ytportalen arbetar kommer hela flödet att stanna (Daniel 
Kastensson).  
 
Hela systemet sker automatiskt förutom vid mätstationerna och traverserna som sker 
manuellt. Det finns både för – och nackdelar med att ett system sker automatiskt. En fördel är 
att man får en kontrollerad hantering eller en kontinuerlig produktion. Ytterligare fördel till 
varför man väljer att utföra operationen automatiskt istället för manuellt är på grund av 
arbetsmiljömässiga skäl samt kapaciteten. Det går mycket snabbare för en ytportal att utföra 
en operation än för en människa. Dock är det mindre bättre kvalité på produkten vid 
automatisering. En annan nackdel med automatiserade system är att det tar längre tid att 
upptäcka störningar. Vid manuella operationer finns det möjlighet att snabbt upptäcka 
störningar. Dock är det större risk att tappa en axel vid manuell hantering. Därmed minskas 
risken för handhavande fel på artiklarna vid automatisk operation (Peter Karlsson).    
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4.5 Beskrivning av polerportalen 
 
All information i kapitel 4.5 har vi fått från produktionssamordnaren Cesk Marjakaj. 
 
Polerportalen (se Bilaga 4) är en process eller ett system för polering samt balansering av 
olika vevaxlar (se Figur 4.3). Systemet består av en ytportal, tre antropomorfa ABB-robotar, 
en transportör, två poleringsmaskiner, två balanseringsmaskiner, en vridstation, en mätstation 
samt en slutstation. I polerportalen finns även in – och utbuffertar samt en manuell 
balanseringsstation.  
 

  
 
Figur 4.3. Färdigpolerad och balanserad vevaxel  
 
Processen initieras genom att en ledstaplare med säte eller ståtruck kör sexpackemballaget till 
inbufferten. En ABB-robot hämtar en axel från emballaget som i sin tur lägger den till någon 
av de två ABB-robotar för gradering. Vilken av de två små ABB-robotar som den stora ABB-
roboten väljer är helt avhängd på vilken buffert som är tom. Efter gradering av axeln som 
utgörs av de två små ABB-robotar tar den stora roboten axeln till transportören vars uppgift är 
att transportera axeln till ytportalen. Därmed tar ytportalen axeln vidare till 
balanseringsmaskinen som har en relativt snabb cykeltid. Ytportalen har två gripdon med 
anledning av att slippa ha buffertar ovanför maskinerna. Efter balanseringen tar ytportalen 
axeln vidare till poleringsmaskinen. Då axeln har polerats färdigt kör ytportalen axeln till 
vridstationen så att den hamnar i rätt läge för nästa station. Vid lägesändringen kör ytportalen 
axeln vidare till pallen. Ytportalen lägger därefter en träpall över varje axel så att andra axlar 
inte ska komma till skada. Axlarna ligger på pallen ca 40 minuter för torkningen. Därefter 
kommer en ståtruck och kör emballaget till slutstation där olika mätningar på axlar 
genomförs. Efter alla utförda mätningar lägger man vevaxlarna i pallen som därefter körs via 
truck till ut-bufferten.  
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4.5.1 Observationer 
 
Var 15 axel körs till mätstationen där ytfinheten mäts. En annan sak som var observant är att 
det finns olika varianter på vevaxlar vilket leder till ytportalen inte alltid kör först till 
balanseringsmaskinen, d.v.s. olika axeltyper har olika transportvägar.  
 
I slutstationen eller avsyrningskontroll finns traverser för lyfthjälp för att först kontrollera och 
därefter ställa axeln på pallen. I avsyrningskontrollen utförs olika mätningar på olika typer av 
axlar som t ex. hos en DC-9 (typ av vevaxel) måste kransar monteras. 
 
När det gäller vevaxeln, D-16, (se Figur 4.4) utförs manuell balansering pga. att man lägger 
s.k. motvikter på axeln. 
 

 

 
Figur 4.4. Vevaxel (D-16) med motvikter 

4.5.2 Intervjusammanställning gällande polerportalen  
 
Fördelen med polerportalen är att när flödet går som det ska får man ett jämnt och bra flöde. 
En annan fördel är att man jobbar som en grupp, dvs. alla hjälper till när ett problem uppstår. I 
polerportalen finns gamla maskiner vilket gör att alla är insatta i hur dessa fungerar(Mikael 
Samuelsson). Nackdelen är dock att dessa gamla maskiner har en relativt dålig driftsäkerhet, 
vilket kan leda till att hela flödet stannar om maskinerna slutar fungera. Ytterligare en nackdel 
med polerportalen är att det är mycket manuellt arbete så som truckkörning samt manuella 
avlyft med hjälp av traverser (Kristian Bergström). 
 
När det gäller matningssystemet i polerportalen klarar ytportalen att greppa alla varianter på 
vevaxlarna. Matningen på ytportalen går att ställa om i olika bredd på det pneumatiska 
gripdonet genom förprogrammering. Alltså vid nylanserade produkter finns det möjlighet att 
ställa om ytportalen med hjälp av programmering, dock måste maskinerna ställas om till de 
nya produkterna (Mikael Samuelsson).      
Det pneumatiska gripdonet består av två stycken griparmar. Till skillnad från slipportalen kan 
dessa griparmar inte utföra vridningen på vevaxeln automatiskt. Därför finns det en 
vridstation i polerportalen där man roterar axeln till rätt lägesposition. Vridstationer är mycket 
stabilare än den automatiska vridningen då slipportalens remmar ofta slits snabbt. Dock går 
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det avsevärt långsammare vilket leder till längre genomloppstid på artikeln (Mikael 
Samuelsson).  
 
Vid nylansering av en vevaxel går det att ställa om maskiner samt ytportalen med hjälp av 
styrsystem samtidigt som konstruktörerna har vissa restriktioner på vad som får byggas. Även 
ytportalens gripdon går det att ställa om (Mikael Samuelsson). Vid riggning av maskiner 
måste man ta ut alla produkter som redan finns i flödet för att kunna ställa om till de nya 
produkterna vilket tar relativt lång tid. För en erfaren operatör tar själva riggningen ca en 
timme (Kristian Bergström).  
 
När det gäller volymflexibiliteten i polerportalen blir det svårt att utöka volymproduktionen 
då dess maskiner har full beläggningsgrad. För att klara av högre volymer utökar man 
arbetstider (Kristian Bergström).  
 
De truckar som används i polerportalen är ledstaplare med säte eller ståtruck. Dessa truckar är 
väldigt smidiga och klarar av det mesta. I polerportalen är det små truckgångar och med 
anledning av det har man köpt ståtruckar då dessa kräver en mindre yta. Dock är de väldigt 
känsliga för skarvar i golv vilket leder till att truckens däck slits relativt snabbt. 
 
Traverser finns i princip överallt i systemet för att säkra maskinhaveri. De finns även vid 
avsyrningskontroll för hantering av axlar. Upp – och nerlyft med traverser sköts med hjälp av 
en motor där en dosa används för styrning av en axel. Däremot förflyttningar i sidled utförs 
manuellt (Kristian Bergström). Fördelen med polerportalen är att vid erforderliga situationer 
kan man med hjälp av traverserna komma in överallt i flödet, vilket leder till att automatiska 
operationer som krånglar kan ersättas med manuellt arbete.(Cesk Marjakaj). 
 
Hos polerportalen finns det inte särskilt många buffertar då dessa tar för stor plats. Det finns 
en s.k. kraschbuffert så att man ska kunna producera även om maskinerna stannar (Mikael 
Samuelsson). I polerportalen har man buffertar vid första robotcell (antropomorfa ABB-
robotar) samt i slutet av flödet (Cesk Marjakaj).  
 
De flesta störningar i systemet uppkommer i robotcellen, dvs. ABB-robotar har en del 
störningar då den ibland kan tappa bort sig själv genom att välja fel vägbana. Andra fel som 
kan uppkomma är givarfel.  
Vid reducering av eventuella störningar finns mekaniker och elektriker dygnet runt för att 
hjälpa till. Stora fel i systemet åtgärdas med hjälp av en loggbok (Mikael Samuelsson). 
I alla system finns det en del oplanerade störningar så som mekaniska – och elektriska 
störningar. Som operatör har man ansvar att upptäcka fel i ett tidigt skede och åtgärda dessa 
innan haveri inträffar. Hos polerportalen finns olika mätinstrument för störningar så som 
mätklockor samt Ra - mätare som mäter ytfinheten (Kristian Bergström).  
 
Hela polerflödet sker automatiskt, dvs. balansering samt polering av axlar sker automatiskt. 
All manuell hantering som sker i slut - och balanseringsstationen sköts med hjälp av en truck 
samt traverser (Cesk Marjakaj). 
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4.6   Beskrivning av linjeportalen 
 
All information i kapitel 4.5 har vi fått från produktionsteknikerna Peter Karlsson och Pirjo 
Savolainen. 
 
Linjeportalen (se Bilaga 5) är ett system som består av tre parallella flöden där i varje flöde 
finns två stycken maskiner som används för ram – och vevslipning. De maskiner som används 
i systemet är fyra Junkermaskiner samt två Landismaskiner. I en Junkermaskin utförs båda 
processerna, dvs. maskinen utför både ram – och vevslipning. Däremot i Landismaskinerna 
utförs i den ena maskinen ramslipning och i den andra vevslipningen.  I systemet finns även 
portalen, in- och utbuffertar, vridstationer samt mätstationer. Portalen består av två 
pneumatiska gripklor.   
 

 
 
Figur 4.5. Färdig ram – och vevslipad vevaxel   
  
Processen börjar med att portalen tar axeln från inbufferten som i sin tur körs till vridstationen 
för lägesändring. Där gäller det att axeln hamnar i rätt position för maskinen. Vid rätt position 
tas axeln med portalen till maskinen (Junkermaskinen) med den ena gripklor, medan den 
andra gripklor tar ut axeln som har bearbetats in i maskinen. Efter att axeln har ram – och 
vevslipats (se Figur 4.5) körs den till mätstationen. I mätstationen mäter man vevaxelns 
diameter samt dess ytfinhet. Vevaxel som är godkänd tar portalen till ut – buffert. De axlar 
som inte har uppfyllt måtten körs direkt till kvalitetssäkring.  
 
När det gäller Landismaskinerna är det nästan samma process som för Junkermaskinerna. 
Portalen som tar axeln från inbufferten körs först till vridstationen och sedan vidare till 
vevslipsmaskinen. Därefter kör portalen den vevslipade axeln till mätstationen där axelns 
vevar mäts samt dess ytfinhet. Vid klar mätning tar portalen axeln in i ramslipsmaskinen. 
Efter att axeln har ramslipats färdigt tar portalen återigen axeln till mätstationen för att mäta 
axelns ramar. Slutligen kör portalen den färdigmätta axeln till ut – buffert.  
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4.6.1 Observationer 
 
Landismaskinerna är gamla maskiner som enbart kör en axeltyp, medan de nya maskinerna, 
Junker, kör olika varianter. Det som också var uppmärksamt är att portalen stannar alltid då 
maskinen bearbetar axeln. Portalen börjar jobba igen då den får en signal från maskinen att 
den är klar med bearbetningsprocessen.  

4.6.2 Intervjuer gällande linjeportalen 
 
Fördelar med en linjeportal är att den uppfyller sin funktion samt får man en bra överblick för 
hela systemet, dvs. linjeportalen är ett visuellt system vilket gör att man lätt kan upptäcka 
störningar. Med linjeportalen minskar man även antalet buffertar och truckar (Peter Karlsson).  
En linjeportal är väldigt ytkrävande vilket kan sägas är dens nackdel. En annan nackdel med 
just den här linjeportalen är att den inte är helt genomtänkt. Den klarar av att arbeta med 
obearbetade axlar, dock inte med halvbearbetade. Linjeportal är även ett väldigt dyrt system 
om man exempelvis jämför med slipportalen (Zeljko Mrdjen).  
 
Matningssystemet för linjeportalen fungerar väldigt bra då portalens gripklor inte har några 
problem att greppa olika typer av vevaxlar. De framtida nykonstruerade vevaxlar kommer att 
se ungefär likadana ut vilket gör att man slipper byta gripklor kontinuerligt (Christian 
Wahlgren). En annan anledning till varför gripklor inte har svårigheter att greppa vevaxeln är 
för att den är en relativt enkel utformad artikel (Peter Karlsson).  
All matning sker uppifrån, dvs. portalen hänger ovanför maskinerna då den ska mata axeln in 
i maskinen. Matningssystemet för linjeportalen sker helautomatiskt och portalen hanterar all 
material.  
 
När det gäller produktmixflexibiliteten kör man en axeltyp hos Landismaskiner. Däremot kör 
man alla typer av varianter i Junkermaskiner. Målet är att rigga så lite som möjligt, dvs. 
maskiner ska köra så få axeltyper som möjligt. Vid volymökning ska man rigga om fler 
maskiner till den axeltypen som efterfrågas för att få ut flera axlar (Christian Wahlgren). 
 
I linjeportalen använder man sig av ståtruckar då det är små truckgångar i systemet. Skulle 
man exempelvis använda sig av en motviktstruck skulle det inte gå så bra då den kräver 
mycket plats. De truckar som används i linjeportalen klarar av att lyfta en meter, vilket är den 
mått som eftersträvas i just det här systemet (Peter Karlsson).  
 
Traverser finns vid varje maskin som dock är dåligt placerade vilket gör att de tar stor plats i 
systemet. I framtiden ska det inte finnas traverser vid varje maskin utan man kommer 
successivt att bygga en s.k. traverskran. Det är den bästa lösningen tack vare ett stort 
täckningsområde och sin lätthanterlighet. Med en traverskran får man mer effektivitet vid 
produktions – och underhållsarbete (Peter Karlsson).  
 
I linjeportalen har man gott om buffertar vilket skapar gynnsammare förutsättningar för 
operatören att jobba. Vid buffertreducering skulle det vara ont om tid för operatören att 
exempelvis köra pallen ut ur systemet och lägga en ny pall. Alltså har man en viss 
säkerhetsmarginal så att operatören ska kunna hinna i tid för pallbyte (Christian Wahlgren). 
Målet är dock att dra ut på flödena för att minska buffertar då det kostar mycket pengar. 
Bygger man ett smart system har man inget behov av buffertar (Peter Karlsson).  
 
De mest uppkomna störningar i linjeportalen ligger i vridstationen då portalen lägger axeln till 
rätt position för maskinbearbetning. Problemet är ibland att cylindern, vars uppgift är att 
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rotera axeln till rätt position, inte känner av när axeln är på plats och då händer det att 
cylindern står helt still, vilket leder till att axeln befinner sig i fel position för maskinen.  
Vid sådana störningar brukar den närmaste operatören vidta åtgärder. Men olika störningar 
kräver olika aktiviteter. Vid allvarliga störningar tar operatören hjälp av produktionstekniker 
(Christian Wahlgren). 
Det som görs för minimering av störningar på sikt är att använda sig av UFO (Underhåll för 
operatören). Underhåll skall ske kontinuerligt genom att man exempelvis byter vätska, kollar 
filter samt byter den vid behov (Pirjo Savolainen).  
 
Hela systemet sker automatiskt förutom vid mätstationerna. Hantering av traverser sker också 
manuellt och används främst för hantering av axlar som inte uppfyller måtten.  
Förflyttning av produkten är icke – värdeökande vid manuell operation. Med anledning av 
detta har Scania valt att automatisera av – och pålastningen av produkter hos linjeportalen. 
Scania ser det som mer lönsamt och bättre att operationer utförs automatiskt (Peter Karlsson).  
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5 Resultat 
 
I följande kapitel presenteras en generell beslutsmodell för materialhanteringsprocessen som 
har tagits fram med hjälp av litteratur – och fallstudie samt intervjuer. Resultatet kommer 
inledningsvis att presentera den framtagna generella beslutsmodellen överskådligt. Vidare 
kommer varje aktivitet i processen att diskuteras och utvecklas.  
 
5.1 Generell beslutsmodell för processen materialhantering 
 
Beslutsmodellen är utformad i en s.k. astrakanmodell och består av tre huvudaktiviteter samt 
fyra objekt. I varje huvudaktivitet utförs en rad beslut som grundar sig på direktiv samt 
informationshämtning av diverse källor. De informationskällor och direktiv som finns i 
processen är: produktionsstrategi, lagar, arbetsmiljö, area/byggnad, beredningsinformation 
och artikelbeskrivning. Dessa källor och direktiv behövs till beslut för varje delaktivitet. 
Direktiv som ligger på den övre delen av processen (se bilaga 6) är strategiska val som varje 
företag utgår ifrån vid utformning av en kravspecifikation. Informationskällor som ligger på 
den undre delen av processen är den information som är nödvändig vid införande av 
materialhanteringssystemet.        
Det objekt som uppfylls efter varje huvudaktivitet utgör en referensram för nästkommande 
aktivitet. Modellen har dessutom pilar som illustrerar valet av möjliga riktningar inom 
beslutsmodellen, där även iteration i systemet är möjlig för att på så sätt finna en lämplig 
lösning.  
 
Processen initieras med objektet (tillverkningssystem i behov av materialhantering) som i sin 
tur går till huvudaktiviteten (sammanställning och utveckling av krav och direktiv) som 
erhålls med hjälp av informationssamling samt direktiv. Huvudaktiviteten delas upp i olika 
delaktiviteter vars uppgift består av att stödja besluten angående krav och direktiv i 
materialhantering. Sammanställning av dessa krav resulterar till objektet (tillverkningssystem 
med krav på materialhantering). 
 
I aktiviteten (utvärdering av kraven) ska avgränsningar göras. Ett primärt beslut som grundar 
sig på ställda krav ska även tas som i sin tur genereras ut till en kravspecifikation. Den 
bestämda kravspecifikationen resulterar till objektet (tillverkningssystem med 
kravspecifikation på materialhantering). Vid misslyckad kravspecifikation på grund av dåligt 
sammanställda krav finns möjlighet att gå tillbaka i processen till den första huvudaktiviteten 
för ny informationssamling. En godkänd kravspecifikation sänds vidare till 
investeringsprocessen som har leverantörs kännedom för att på så sätt kontakta rätt 
leverantörer som kan realisera de ställda kraven. 
 
Till sist utvärderas leverantörernas lösningar i huvudaktiviteten (utvärdering och val av 
mekaniska lösningar) där granskning av lösningar så som kostnad och kravuppfyllelse 
beaktas. Vid invändningar på leverantörslösningar modifieras kravspecifikationen och 
beroende på storlek i ändring av kravspecifikationen går man tillbaka till olika aktiviteter i 
processen. Om man däremot är nöjd med de frambringade lösningsförslagen kommer det 
slutligen att utmynna till målet (tillverkningssystem med materialhanteringslösning).  
 
 
 
 

 37 



5.2 Sammanställning och utveckling av krav och direktiv 
 
Huvudaktiviteten ”sammanställning och utveckling av krav och direktiv” (se Bilaga 7) består 
av olika delaktiviteter: val av flöde, val av automationsnivå, val av layout utifrån 
materialhanterings perspektiv, placering och dimension av buffertar och sammanställning av 
krav och direktiv. Varje delaktivitet hämtar information från diverse källor såsom 
area/byggnad, beredningsinformation och artikelbeskrivning. Med hjälp av dessa 
informationskällor och direktiv kommer man fram till ett beslut för varje delaktivitet.   

5.2.1 Val av flöde 
 
Val av flöde (se Figur 5.1) i materialhanteringen är en central del för hantering och 
transportsystem av gods genom industrianläggningen. Genom den framtagna beslutaktiviteten 
(val av flöde) har man utvecklat en modell för aspekter som påverkar valet av flöde. 
Informationen och produktionsstrategiska målen inhämtas innan något beslut tas för att 
förenkla och assistera valet av passande flöde.  
 

 
Fig. 5.1. Val av flöde 
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Valet av flöde påbörjas genom att ta del av de produktionsstrategiska direktiven som sätts upp 
och ligger till grund för att tillgodose kunden med material. Att även beakta aspekter såsom 
lagar och arbetsmiljö ligger till grund för det krav som måste uppfyllas. Vid val av flöde 
medför produktionsstrategier såsom leveranssäkerhet, ledtid, flödesbalansering och 
produktionsvolymen en stor påverkan på flödesprocessen. De olika produktflöden som 
tillämpas är oftast av den karaktären kontinuerliga, intermittenta eller enstycksprodukter och 
dess karaktär skildras i Figur 5.2 (Mattsson et al, 2003).      
 
Flödestyp   Enstycks  Intermittent  kontinuerligt 
produktvolymer Låg medel stor 
produktvariation  Hög medel låg 
flexibilitet Hög medel låg 
kapitalintensitet  Låg medel hög 
kapitalbindning Hög medel låg 

låg  medel hög störningskänslig 
   
Fig. 5.2. Utmärkande drag hos processflöden   
 
Det kontinuerliga flödet är idealflöde men oftast svår att realisera eftersom flödeshastigheten 
är varierande mellan olika stationer, vilket oftast blir svår att balanseras fullt ut. Det 
kontinuerliga flödet är att föredra vid höga produktionsvolymer och sällan återkommande 
produkter. Det intermittenta flöde och enstycksflöde är mer att föredra vid specifika 
produkter. Produktslagen är oftast densamma i en intermittent process men skiljer sig något i 
modellen till skillnad mot enstycksprocessen där varje produkt avviker från varandra. 
 
Vid insamling av ledningsdirektiv bör processflödeskarta ritas upp och på så sätt visualiseras 
processtegen som ska utför för att underlätta valet av passande flöde. Genom att studera 
processflödeskartan kan beslut kring hastighet, längd på flödet göras tillsammans med de 
andra aspekter som inhämtas från informationsbanken. Besluta om ledtiden i flödet för att 
tillgodose leveranstider och på så sätt lyckas balansera flödet utefter angiven längd. Detta kan 
göras på konventionellt sätt genom anskaffning av cykeltider på maskin och utrustning och 
därefter approximeras takttiden för varje station. Det är viktigt att tänka vid val av 
flödeslängden att överdimensionera något för att möjliggöra eventuella produktionsökningar.  
 
Störningskänsligheten beroende på val av flöde, där kontinuerlig process är mest 
störningskänslig och bör finnas möjlighet till frikoppling av olika delar i systemet för att på så 
sätt inte stoppa hela flödet vid avbrott. Att införa buffertar och på så sätt höja 
leveranssäkerheten, på grund av detta bör man i flödet välja ut lämpliga platser för 
buffertplacering, till exempel mellan varje frikopplande del av systemet för att uppta 
flödesförlusterna.   
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5.2.2 Val av automationsnivå 
 
I delaktiviteten ”val av automationsnivå” (se Figur 5.3) hämtas olika direktiv och information 
från olika källor för beslut av vilken automationsnivå en process ska ha. De 
informationskällor och direktiv som används är: artikelbeskrivning, produktionsstrategi, lagar 
och arbetsmiljö. Med hjälp av dessa informationskällor och direktiv kommer man slutligen 
fram till ett beslut för val av automationsnivå.  
 
 

 
Fig. 5.3. Val av automationsnivå 
 
Geometri och vikt på produkten är en av flera aspekter som man tittar på vid val av 
automationsnivå. Vid val av helautomatiska operationer är det viktigt att produkten inte har så 
stor komplexitet. Lättgreppliga system för artiklar med hög komplexitet kan åstadkommas 
genom en kontinuerlig dialog med konstruktörerna. Allt går egentligen att automatisera dock 
är frågan hur mycket ett företag är villig att investera. En produkt med hög komplexitet 
medför en hög automatiseringskostnad, dvs. produkter med avancerad geometri medför stora 
kostnader för företag att automatisera. Andra nackdelar med en helautomatisk process är att 
den har hög störningskänslighet samt att produktförändringar är svåra att införa.  
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Det som dock talar för helautomatiska operationer är miljö – och ergonomiska krav samt 
högre kapacitetsutnyttjande.  
Ytterligare en fördel med helautomatisk system är att man får en kontinuerlig produktion 
vilket leder till lägre genomloppstider samt högre produktvolymer.  
Helautomatiska system ska kompletteras med manuell hantering för eventuella störningar i 
exempelvis maskiner.   
 
Vid manuella operationer fås bättre kvalitet då operationer utförs mer noggrannare. Däremot 
med helautomatiska operationer får man en jämn kvalitet samt kontrollerad hantering. 
Operationer som utförs manuellt är mer säkrare med anledning av att man upptäcker 
störningar i processen relativt snabbt. Dock kan monotont arbete leda till försumlighet, vilket 
medför sämre kvalitet på artikeln. En annan nackdel vid val av manuella operationer är 
arbetsmiljömässiga skäl samt kapacitet.  
 
Vid val av halvautomatiska operationer erhålls bättre flexibilitet när det gäller förflyttning av 
produkter från station till en annan station. Det är alltså mycket smidigare att exempelvis 
använda sig av en truck vid transport av produkter än att en operatör sköter själva operationen 
med sina egna händer.  Förflyttning av produkten är icke – värdeökande vid manuell 
operation, dvs. det tar relativt lång tid att transportera manuellt en produkt från en station till 
en annan station vilket leder till längre genomloppstid samt långa leveranstider. Det är även 
icke – ergonomiskt att transportera produkter manuellt, speciellt när det handlar om tunga 
produkter. Med anledning av detta vill man automatisera av- och pålastningen av produkten. 
Halvautomatiska operationer är ett komplement till hel – och manuella processer. 
 
Alla dessa ovannämnda för – och nackdelar skall beaktas vid val av automationsnivå för att 
slutligen komma fram till ett konkret beslut som ska resultera till objektet 
(tillverkningssystem med bestämd automationsnivå). 
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5.2.3 Val av layout utifrån materialhanterings perspektiv 
 
När det gäller vid val av layout som är i behov av materialhantering är det samma process 
som i alla andra delaktiviteterna, dock är det andra aspekter från informationskällor och 
direktiv som man ska ta hänsyn till. Det finns även en rad punkter om ett tillvägagångssätt för 
beslut av vilken typ av layout utifrån materialhanterings perspektiv som man ska använda i 
processen. De typer av layout som finns idag är linjelayout, funktionell layout samt 
grupplayout. Dessa layouter ska analyseras i delaktiviteten ”val av layout utifrån 
materialhanterings perspektiv” (se Figur 5.4) med hjälp av direktiv samt diverse 
informationskällor för att till sist fatta ett beslut för vilken typ av layout utifrån 
materialhanterings perspektiv som är mest lämplig.  
 
 

 
Fig. 5.4. Val av layout utifrån materialhantering 
 
I varje typ av layout finns det fördelar respektive nackdelar som ska beaktas för att kunna 
komma fram till ett beslut vid vad av layout utifrån materialhanterings perspektiv.   
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Fördelar med en linje layout är:     
• Korta genomloppstider 
• Lågt PIA 
• Enkelt materialflöde 

 
Nackdelar med en linje layout är: 

• Störningskänsligt 
• Låg flexibilitet 
• Monotona arbetsuppgifter 

 
Fördelar med en funktionell layout är: 

• Hög flexibilitet 
• Låg störningskänslighet 
• Hög kapacitet 

 
Nackdelar med en funktionell layout är: 

• Långa genomloppstider 
• Komplicerat materialflöde 
• Låg visualitet 

 
Fördelar med en grupp layout är: 

• Korta genomloppstider 
• Hög kapacitet 
• Låg störningskänslighet 

 
Nackdelar med en grupplayout är: 

• Lång upplärningstid 
• Låg kapacitet för produktvarianter 

 
Med hjälp av direktiv (produktionsstrategi) har olika typer av layouter beskrivits på 
övergripande nivå. Informationskällor så som beredningsinformation och area/byggnad 
behövs även för att kunna bestämma vilken typ av layout utifrån materialhanterings 
perspektiv som ska användas.  
 
När det gäller informationskällan (beredningsinformation) är det viktigt att tänka på hur 
maskinerna ska uppsättas. Då gäller det att veta hur artikeln ser ut för att på så sätt göra 
processen mer säker och ergonomiskt. Det är alltså även viktigt att dessa aspekter beaktas för 
att kunna välja en lämplig typ av layout.  
 
Beroende på vilken typ av layout som väljs har den stor inverkan på leveranssäkerheten då 
exempelvis vid val av linjelayout medför högre störningskänslighet än vad en funktionell 
layout gör.  
 
Andra saker som man ska tänka på vid val av layout utifrån materialhanterings perspektiv är 
bland annat:  

• Val av skyddsåtgärder 
• Arbetshöjd  
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Val av skyddsåtgärder är lagföreskrifter som ingår i direktiv lagar och som måste följas. Det 
är viktigt att den utvalda layouten är säker för eventuella olycksrisker och med anledning av 
detta är det viktigt att tänka på vilka skyddsåtgärder som måste tas.  
 
För att operatörerna ska kunna trivas på sin arbetsplats spelar direktiv (arbetsmiljö) en stor 
roll. Därför är det viktigt att operatörerna jobbar på en viss arbetshöjd som är ergonomiskt. 
Val av lämplig arbetshöjd tas med hjälp av ergonomihandböcker som varje företag innehar. 
 
I den första delaktiviteten, val av flöde, har man bestämt vilket typ av flöde som ska användas 
i processen. Utifrån den givna flödesprocessen kan lämplig layout i behov av 
materialhantering hanteras.  
Olika typer av flöden kan genomföras i olika typer av layouter: 

• Intermittent process kan realiseras i funktionell-, linje – och grupplayout. 
• Kontinuerlig process kan realiseras i linje layout. 

 
Alla dessa aspekter ska tas hänsyn till och utvärderas vid val av layout utifrån 
materialhanterings perspektiv för att slutligen komma fram till ett fastställt beslut. Det beslut 
som tas resulterar i objektet (tillverkningssystem med bestämd materialhanteringslayout).   
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5.2.4 Placering och dimensionering av buffertar 
 
Buffertar och lagerförråd är en viktig del för att ta upp störningsfluktuationer och orderstopp, 
genom en noggrant uträknad buffertstorlek kan man öka leveranssäkerheten samtidigt sänka 
hanteringskostnaderna. Buffert avser en ”anhalt” för gods där ingen förflyttning sker. Vid 
införande av buffertar ska man alltid vara medveten om kostnaden bufferten för med sig i 
form av kapitalbindning, samt i det yttersta fallet kostnaden för inkurans på produkten på 
grund av dagens krav på allt kortare produktlivscykel. Genom att ta reda på information 
såsom graden av leveranssäkerhet som man eftersträvar kan buffertar till exempel 
dimensioneras med framtagna prognoser och simuleringsverktyg (se Figur 5.5).  
 
 

 
Fig. 5.5. Placering och dimension av buffert 
 
Att tänka på vid informationssamling är de aspekter som har betydelse utöver fluktuationerna 
och kostnader i form av produkter i arbete, även ytbehovet och arbetsmiljön där för stora 
buffertar kan stressa upp arbetarna. Genom att ta fram historisk data kan simulering användas 
som hjälpmedel för buffertdimensionering och placering. Produkters förmåga att öka i värde 
efter varje bearbetning ska tas i hänsyn, där en produkt som har ett högt värde efter förädling 
ska bufferteras i små kvantiteter så mycket som möjligt då kapitalbindningen kan bli hög dvs. 
ju högre förädlingsvärde man uppnår ju snabbare vill man få ut den till marknaden. 
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Att ha en god produktionsplanering underlättar dimensioneringen av buffertar samt kan 
minska buffertstorleken avsevärt. Det är genom att anpassa buffertar mellan leverantör, 
produktion och marknad för att på så sätt lyckas dimensionera för att klara produktionstoppar. 
Det är inte alltid i produktion som störningar inträffar utan även oförutsedda avvikelser kan 
inträffa hos både leverantör och kund.  
 
Att besluta angående buffertstorlekar inom bearbetning och montering skiljer sig åt då 
riggtiderna är oftast långa vid bearbetning och därför behöver större buffert än vid montering. 
Bearbetning kräver dock mindre komponenter än montering där omsättningshastigheten av 
tillsatsmaterial är oftast hög i montering och därmed bör man utveckla en välanpassad 
materialfasad med tillräcklig buffertkapacitet för högfrekventa material. 
 
Vid val av buffertplatser bör man utse platser med goda visuella egenskaper då det underlättar 
arbetet för operatörerna, genom att kunna själva besluta när buffertar ska fyllas eller ej. Att ha 
god visualitet i förråd och lagerplatser bör eftersträvas för att på så sätt få mer överskådlig 
materialhantering. Det ska vara lätt at hitta komponenter och komma åt då man behöver 
hämta en komponent. 
 
Buffertkostnader som uppkommer måste avvägas mot kostnader i förlorad försäljning på 
grund av leveransförseningar. Att även besluta huruvida man ska ha flera leveranser men 
mindre buffertar eller färre leveranser och större buffertar. Detta kan uppskattas med hjälp av 
vissa beräkningsmetoder som till exempel EOQ (Economic order quantit) som går ut på att 
hitta jämvikt mellan orderkostnader och lagerhållningskostnaden.  
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5.2.5 Sammanställning av krav och direktiv 
 
I denna aktivitet (se Figur 5.6) sammanställs alla krav och direktiv från de olika 
delaktiviteterna som ingår i huvudaktiviteten (sammanställning och utveckling av krav och 
direktiv). Alla dessa krav och direktiv ska utvärderas för att till slut utmynna i objektet 
(tillverkningssystem med krav på materialhantering). 
 

 
 
Fig. 5.6. Sammanställning av krav och direktiv 
 
 
5.3  Utvärdering av sammanställda krav 
 
I huvudaktiviteten ”utvärdering av sammanställda krav” (se Figur 5.7) ska alla sammanställda 
krav och direktiv utvärderas. Därför är det viktigt att vissa avgränsningar görs för att slutligen 
kunna fatta ett primärt beslut. Det är även viktigt med prioriteringar och interaktion mellan 
ställda krav och direktiv för att kunna komma fram till ett beslut. De aspekter som är viktiga 
att prioritera vid utvärdering av sammanställda krav är: tekniska aspekter, psykosociala 
aspekter, ergonomiska aspekter och ekonomiska aspekter. Med hjälp av dessa aspekter kan ett 
konkret beslut formas som ska resultera till objektet (tillverkningssystem med 
kravspecifikation på materialhantering). 
 
 

 
 
Fig. 5.7. Utvärdering av sammanställda krav 
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5.4 Utvärdering av mekaniska lösningar 
 
Under denna huvudaktivitet (se Figur 5.8 ) erhålls diverse lösningsförslag från leverantörerna 
som ska utvärderas. Det primära vid utvärdering av lösningsförslag är att undersöka hur 
mycket av dessa lösningsförslag som har uppfyllt de ställda kraven, dvs. den bestämda 
kravspecifikation som har skickats till leverantörerna. Vidare tittar man på hur mycket det 
skulle kosta att realisera de givna lösningsförslagen. Vid missnöjda lösningsförslag går man 
tillbaka till huvudaktiviteten (utvärdering av kraven) för revidering av kravspecifikationen. En 
ny kravspecifikation skickas återigen till leverantörerna för eventuellt nya lösningsförslag. 
Om man är nöjd med leverantörernas lösningsförlag kommer det slutligen att leda till objektet 
eller målet (tillverkningssystem med materialhanteringslösning).  
 
 

 
Fig. 5.8. Utvärdering av mekaniska lösningar 
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6 Analys  
 
De senaste åren har stora rationaliseringar införts i dagens industrier men detta handlar främst 
om sänkta styckkostnader för produkter som uppmärksammas. Dessa rationaliseringar har de 
flesta företagen lyckats med att införa, men har inte fått med materialhanteringen som en 
tänkbar förbättringspotential och kostnadsbesparande åtgärd vilket man bör eftersträva. Det 
stora problemet med materialhanteringssystem är att det kan vara både dyrt och svårt att 
införa när det kommer in i sista hand och måste anpassas till produktionen. En del företag 
stirrar sig blint på att hantering av gods inte tillför något värdeökande och därför möjligen 
prioriteras detta ned. Att få arbeta med materialhanteringen i ett tidigt skede i produktions – 
och produktutvecklingen kan vara fördelaktigt på grund av att få in ytterligare en dimension i 
rationaliseringsåtgärder. Det är däremot känt sedan tidigare att en bra materialhantering 
minskar kostnaderna i alla led. Detta på grund av ett begripligt materialflöde underlättar 
hanteringen av gods och därmed kan störningar och fluktuationer hanteras snabbare och i ett 
tidigare skede.   
 
Resultaten med arbetet har redogjorts i en beslutsmodell kring påverkande aspekter och 
tillvägagångssätt vid utveckling av materialhanteringen. Utgångspunkten är insamling av 
information som kan tänkas beröra materialhanteringssystemet och även fånga upp företagets 
strategiska riktlinjer som ligger till grund för en lyckad produktion. Det största arbetet 
genomförs i början i aktivitets ruta sammanställning av krav och direktiv där en grundlig 
insamling av all fakta måste göras för att inte missa faktorer som kan ha en avgörande 
betydelse. De aktiviteter som ligger till grunden för en lyckad insamling av krav är flöde, 
automationsnivå, layout utifrån materialhanterings perspektiv, buffertplacering och slutligen 
sammanställning av krav och direktiv. Det arbete som utförs därefter är en utvärdering av 
kraven där alla krav ses om för att lyckas åstadkomma en korrekt kravspecifikation som sedan 
sänds vidare till leverantörer. Att åstadkomma en kravspecifikation när insamlingen av krav 
inte har utförts grundligt och noggrant är svårt och kan leda till onödigt svåra krav att 
uppfylla. Detta kan lösas med hjälp av itereringsmöjlighet som man lagt in i processen där det 
är fullt möjligt att gå tillbaka till en specifik aktivitet för att samla in den behövande 
informationen. Detta kan och kommer att göras antagligen flera gånger innan man fått en 
tillfredställande kravspecifikation på grund av att hänsyn till alla krav inte kan tas. De 
insamlade kraven måste prioriteras och värderas, samt bedöma kravens möjlighet på 
samverkan och detta är individuellt beroende på person. Den som utför aktiviteten kan ha en 
annan syn på krav och prioriteringar och kan därför skiljas något. Beslutsmodellen är utformat 
på så sätt att individualiteten och erfarenheten inte ska ta för stort utrymme och därför bör 
aktiviteterna följas med noggrannhet . Risken med att låta erfarenhet ta över kan leda till en 
del oaktsamhet och viktig information kan missas på grund av detta. Att arbeta 
erfarenhetsmässigt kan även leda till att nya och tänkbara förbättringar missas på grund av 
inrutade arbetssätt och därför bör även personer med erfarenhet av materialhanteringssystem 
utföra aktiviteterna noggrant och inte hoppa över vissa delmoment som upplevs som 
överflödiga. Genom att arbeta på detta sätt kommer de flesta svaren inte att skiljas markant 
mellan olika individer. Det förslagna arbetssättet går ut på att börja med analys av tänkbara 
flödestyper som man har möjlighet att arbeta med. För att det ska fungera tillfredställande 
måste kommunikationen och informationsbytet mellan olika avdelningar fungera. Genom att 
alla aktörer delar med sig av informationen kan flödet utformas och alla nödvändiga detaljer 
följas med. Valet av flöde brukar som regel göras långt innan man bestämmer sig för 
specifika hanteringssystem. Detta har även vi (examensarbetarna) kunnat observera att detta 
görs långt innan på företag för att senare anpassa materialhanteringen. Att försöka strukturera 
upp arbetet i början och arbeta parallellt med det övriga utvecklingsarbetet skulle detta 
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innebära stora besparingen för företagen genom minskad kapitalbindning och gods som 
leverans enligt planer då ett anpassat materialhanteringssystem inte behöver bli allt för 
komplicerat samtidigt mindre kostnadsintensiv. Viktigt att inse att störningskänsligheten 
varierar efter flödestypen och därmed ska även detta beaktas vid införande av möjliga 
lösningar för att klara av störningarna.   
 
Störningar som uppkommer i produktionssystem kan lösas på flera olika sätt men det mest 
ekonomiska är att arbeta med kontinuerligt underhåll av alla mekaniska system för att på så 
sätt höja livslängden på utrustningen. Att även utföra en loggbok över fel som inträffar för att 
lyckas peka ut vart det största fel uppstår.  
 
Det som efterföljer i aktivitetsordningen är val av automationsnivå där det finns tre 
nivåklasser manuell, halv och automatiska system. Att automatisera processer kan bli en dyr 
investering om man inte har gjort en grundlig utredning på grund av att automatiskt system 
har en tendens att vara fixt och svårt att förändra. Ritningar från produkten måste granskas 
igenom för att kunna avgöra hur det automatiska systemet skall byggas och ju komplexare 
produktgeometri är desto dyrare blir det att införa. En annan viktig aspekt är då att nya 
produkter som ska lanseras måste anpassas efter det automatiska systemet för att utrustningen 
skall klara av produkten på grund av kostnadsmässiga skäl. Det skulle bli olönsamt att bygga 
nya system efter varje ny produktlansering.  
 
Det måste finnas ekonomiska fördelar med införandet automatisering i dagens industrier och 
dessa är oftast höga produktionsvolymer där människan inte är kapabel att hinna med 
produktionstakten. Det finns en rad andra fördelar med automatisering såsom oergonomiska 
och direkt farliga arbetsuppgifter som kan avlasta människan och istället automatiseras helt. 
Det är möjligt att halvautomatisera och med detta menas att själva arbetsuppgiften görs 
automatiskt med hjälp av människan till exempel truckhantering där människan behövs för att 
kunna flytta godsen men utför inte själva lyften. Att tänka vid truckkörning är dock att 
olycksriskerna kan vara höga och därför bör truckfiler samt gångtrafiken vara markerade med 
egna filer för att minimera tillbuden.  Halvautomatiska system behöver inte bara vara truckar 
utan kan vara transportband där man delvis transportera automatiskt och delvis manuellt . Att 
även ha manuella in-stationer medan hela huvudbanan är automatiskt ökar detta flexibiliteten 
för arbetarna där stationen de själva står på är manuell och därmed behöver inte stressa för att 
hinna utan kan jobba i ett skäligt tempo. Det är inte lätt att välja huruvida man ska 
automatisera eller hur mycket, däremot är en tumregel att låga produktionsvolymer eller hög 
produktvariation bör ej automatiseras helt. Det är på grund av svårigheten i 
omställningsflexibilitet för automatiska system. Människan kommer att vara kvar på den 
operativa delen på grund av dennes benägenhet att ställa om och lära sig nya uppgifter relativt 
enkel.    
 
När flödet är valt och man har bestämt automationsnivå kan layout utformningen beaktas för 
att kunna passas in i materialhanteringssystemen. Detta kan gå till på två sätt, dels att layouten 
bestämts långt innan man utgått ifrån något materialhanteringssystem eller i samband med 
materialhanteringen. Det bör i detta skede finnas en kommunikation med personer som 
utformar layouten för att inte utformningen blir allt för komplicerad. En invecklad 
layoututformning skulle resultera till en dyrare och svårövergriplig materialhantering. Det är 
viktigt att tänka på de samspel mellan materialhanteringssystem och uppstaplade maskiner för 
en lyckad implementering. Genom att utgå ifrån vilka matningsalternativ maskinerna klarar 
av och därigenom välja lämpliga transportlösningar.  
 
Utformning av layout är en viktig del för att lyckas med en effektiv materialhantering och bör 
därför utföras noggrant för en smidig anpassning av materialhantering. Att även ergonomiska 
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aspekter bör vara en del av layouten för att på så sätt lyckas med en ergonomisk arbetsplats. 
Ergonomin är en viktig del för människan och dennas välmående vilket resulterar till en bättre 
arbetare med lägre sjukskrivningar och högre motivation.  Ergonomin kan i vissa fall ses som 
mer kostnad som man inte vill investera i men leder till i det långa loppet oftast till en bättre 
arbetsmiljö och vinning för företagen.  Det är därför viktigt med hög ergonomi på 
arbetsplatsen och på så sätt hitta en bra balans med ergonomi och kostnad. Detta går att göra 
eftersom de flesta företag har ergonomihandböcker eller ergonomer som känner till 
standarden kring graden av arbetsbelastning som inte arbetare bör utsättas för och bör därför 
ta hänsyn till dem för att få en bra arbetsmiljö. Att även följa säkerhet kring layouten och 
materialhanteringen ska ses över, om det föreligger minsta risk för olycka bör man säkra upp.  
 
Buffertplaceringar är aktiviteten som påbörjas efter att all information från de andra 
aktiviteterna sänts för att på detta sätt kunna avgöra storlek och placering på buffertar. Det är 
genom att utvärdera de andra aktiviteterna som man kan avgöra detta. Alla beslut som tas 
längst vägen kan komma att ha en avgörande roll för störningskänsligheten och detta måste 
fångas upp med hjälp av bland annat buffertar.  Genom att försöka visualisera alla lager 
kommer man att fånga upp största delen av störningarna och anpassa arbetet direkt efter dem. 
Buffertar är bra på att fånga upp störningar men med att ha en buffert tillkommer också en 
kostnad. Att vara noga med var och hur stor buffertarna skall vara för det ska vara lönsamt.  
 
När all information är samlad ska det sammanställas så att det resulterar i ett 
tillverkningssystem med krav. Det är viktigt i detta skede att alla kraven enbart är 
sammanställda. Det vill säga ingen utgallring av kraven får göras i detta skede för att inte 
riskera att man missar information.  Sammanställning av kraven sänds vidare till aktiviteten 
utvärdering av krav där sortering av nödvändiga krav görs. Denna aktivitets ruta kommer att 
bland annat innefatta vilka krav som är lämpligast att ha med samt vad som ska prioriteras för 
att lyckas med företagets produktionsstrategi. Denna ruta är väldigt generell på grund av att 
företagens strategier skiljer sig och vid varje utformningen av nytt materialhanteringssystem 
fås nya direktiv som måste prioriteras. Det är även självklart att alla krav inte kommer att 
kunna samverka utan vissa krav måste överges, dock aldrig de centralaste kraven. Detta ska 
senare kunna färdigställas till en kravspecifikation som sänds till leverantör. En annan viktig 
utgångspunkt är vikten att ha en kommunikation med leverantör för att på så sätt lyckas fånga 
upp även synpunkter från leverantören. Detta kan generera i en mer användbar och billigare 
kravspecifikation. 
 
Det förslagna arbetssättet gör att man metodiskt kan följa strukturen vid val av 
materialhanteringslösningar och på så sätt förbättra och effektivisera materialhanteringen. 
Genom att ha skapat en referensram kan olika avdelningar ta del i 
materialhanteringsprocessen och på så sätt även kunna anpassa utvecklingen efter denna. 
 
I arbetssätten finns det tillvägagångssätt för hur information ska hämtas upp på ett effektivt 
och strukturerat sätt för att inte mista nödvändig information. Det finns även möjlighet att 
hoppa in mitt i processen och få vägledning om relevant information som är nödvändig för en 
specifik process. 
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7 Slutsats  
 
Syftet med examensarbetet var ett ta fram en strukturerad arbetsmodell vid införande av 
effektivare materialhanteringssystem. Under examensarbetet har vi kartlagt faktorer som 
påverkar materialhanteringen för att på så sätt kunna förstå problematiken vid utformning av 
materialhanteringssystem.  
 
Att arbeta med utveckling av materialhanteringssystem har visat sig vara svårt och 
komplicerat på grund av att högre prioriteringar i själva produktionssystemet kommer i första 
hand och därefter får materialhanteringen anpassas. Materialsystem påverkas av många olika 
aspekter och detta kan vara allt från produktutformning till själva bearbetningsstationen som 
måste försörjas med material.  
  
Att finna lösningar på materialhantering och framförallt få en strukturerad arbetsmetod har 
visat sig inte lätt. Det största problemet är att materialhantering oftast påbörjas sent i 
produktionsutvecklingen och på så sätt avgränsar antalet möjliga lösningar. Det optimala är 
att arbeta med materialhanteringssystem parallellt med produktionsutvecklingen för att kunna 
tillämpa sig av flera olika interna transportlösningar och inte behöva komma in i sista stund 
för att tillgodose produktionen. Genom att även se materialhantering som en del av 
produktionsutvecklingen kommer stora pengar att sparas in vid en effektiv materialhanterig.  
 
Framtagning av materialhanteringen i industrin är uppdelat i tre scenarier. 
Materialhanteringen kan bestämmas först och kravsätter produktionsutrustningen, parallellt 
med produktionsutveckling eller bestäms sist efter att all produktionsutveckling är planerad. 
 
Materialhantering som bestäms först kommer att utgöra en del begränsningar på 
produktionssystemet som ska tas fram. Man bör därför ha kännedom om vad som ska 
produceras och vilka maskiner som ska betjänas för att lyckas med materialhanteringen. Att 
välja ut en specifik materialhanteringen kommer på detta sätt ha stor inverkan på 
produktionssystemet som måste anpassas efter materialhanteringen. Det kan leda till höga 
investeringar i utrustning för att lyckas anpassa produktionen till det redan framtagna 
materialhanteringssystemet. Det flesta maskiner/arbetsutrustningar i dagsläget är vanligen 
flexibla och går därför att anpassas till materialhanteringen med en risk som nämnts att det 
kan bli kostsamt med anpassning av maskinerna. Materialhantering är något som ska 
prioriteras mer då man inom produktionsutveckling lyckats med de flesta 
rationaliseringsåtgärder så som minskade cykeltider på maskiner och minskade 
styckkostnader per producerad enhet. Det nästkommande steg är att effektivisera just 
materialhanteringen och bör därför möjligen vara med från början.   
 
Parallellframtagning är ett annat scenario där man försöker att arbetat parallellt vid 
framtagande av produktion och materialhanteringssystem. Vid arbete med utveckling av 
materialhantering och produktionssystem utförs arbetsuppgifterna parallellt där information 
kontinuerligt sänds mellan de olika avdelningarna.  Detta för att underlätta missförstånd och 
för att på så sätt anpassa alla avsnitt på mest lönsamma sätt. Att arbeta parallellt medför att 
varje aktivitet kan starta tidigare och således går utvecklingsarbetet snabbare och blir mer 
anpassat till varandra vilket leder till en billigare och mer effektiv materialhantering. Det är på 
detta sätt man arbetar optimalt med materialhantering för att erhålla en effektivare 
produktionsapparat.  
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Det sista scenariot är materialhantering som bestäms i slutskedet och är den vanligaste 
situationen eftersom förflyttning av gods inte tillför någon värdeökande aktivitet. När 
materialhanteringen kommer in i slutet kan det bli dyrt att implementera en lösning som 
passar till det framtagna produktionssystemet och kan även leda till inkörningsproblem. När 
materialhanteringen kommer i sista hand finns det risk för att resurserna som fås är knappa 
och leder till att lösningen inte blir tillräcklig effektiv eller får en mer kostnad som man inte 
väntat sig.  Att behöva anpassa materialhanteringen till produktionen kan visa sig bli väldigt 
kostsamt. Dessutom tenderar lösningen att bli komplex på grund av restriktioner från 
produktionssystemet.   
 
Slutligen kommer beslutsmodellen materialhantering att fortsätta utvecklas. Olika aktiviteter i 
processen kommer att granskas mer ingående samt kommer informationskällor och direktiv 
utvecklas ännu mer detaljerat. Det kommer vara andra examensarbetare som kommer att 
fortsätta med utvecklingen av vår beslutsmodell för materialhantering.  
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Bilaga 1. Metodförslag 
 
Vad ska analyseras och kartläggas?  
 
Area och byggnad:  
 

• Design av transportsystem Ytbehovet, tyngden av transportlösning,   
 höjden över markytan. 

 
• Golvkonstruktion Golvets påverkan av transportutrustning 

såsom truckar, transportband, konvojer 
etc. 
Golvtyp: finns det bättre, mjukare och 
robustare? 

 
• Byggnadsutformning och geometri Hur har man tänkt vid utformning av  

 fabriken? Andra alternativ? 
Analys av olika fläktsystem, 
bullerdämpare, kliniskt rena rum, 
produkter som är extra känsliga, 
mätinstrument och förvaring av farliga 
gods. 

 
 
 Processen: 
 
• Hanteringsfrekvens  Antalet produkter/min, drifttid/maskin,   
  beläggningsgrad och genomloppstid. 
 
 
• Flexibilitet Förmågan att ställa om. Hur löses  
                                                                          produktmixflexibilitet, volymflexibilitet
 och leveransflexibilitet?  

Hur snabbt går det att svara upp till 
variationerna? Påverkar flexibiliteten 
genomloppstiden? 

 
•  Avståndsinverkan Transportavstånd mellan stationer, 

vad för inverkan har avståndet på 
transporten? Det är mer lönsammare att 
avståndet mellan olika stationer är nära, 
speciellt när det handlar om frekventa 
komponenter, dvs. omställningshastighet 
av olika komponenter vid operation.  
Höjden av transportlösningar från 
markytan? 

 
•  Layout Hur ser dagens flöde ut? Vad utgick man  
  ifrån vid denna typ av layout? För – och 
    nackdelar med den befintliga layouten? 

Hur ser uppdelningen ut inom 
transportlösningar och materialhantering 
ur ett arbetsorganisatoriskt perspektiv? 

 
• Matning Hur ser matningssystemet ut? Sker det 
    uppifrån, nerifrån? Vilka varianter 
    används? Produktens inverkan på 
    matningssystemet, dvs. dess tyngd, 
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    komplexitet och produktvarianter? Tid för 
   inmatning per minut? 
 
 
•  Automatiseringsgrad Vad har man för automatiseringsgrad vid 
   olika stationer? Hela, halva och manuellt  
  automatisering som används vid olika  
  stationer? Produktens inverkan på 
   automatiseringen i form av tyngd, 
   komplexitet, kvalitet och snabbhet kontra  
  manuella operationer? 
 
• Störningsrisker Var i systemet kan störningar uppstå och  
 hur gör man för reducering av eventuella 
 störningar? Finns det eventuella  
 beredskapsåtgärder, underhåll samt  
 kontroller för minimering av störningar? 
 Finns det någon gräns för acceptabla  
 störningar? Mätinstrument för eventuella 
 störningar såsom SPS (Statisk  
 processtyrning)? 
 
 
•  Monteringsoperationer Var i processen sker monteringen? Har  
  man för – och slutmontage, klassificering 
  av indirekta monteringsarbeten i form av  
  tidsåtgång? Avståndet mellan olika  
  monteringsstationer och dess  
  integration?  
 
 
 
 
Tekniska lösningar: 
 
•  Transportband, glidbanor och rännor Ytbehovet, snabbhet(enhet/min) och  
  kapacitet. 
 
•  Trucktyper Olika varianter av truckar och dess  
  tillsatsaggregat, hastighet och kapacitet, 
  tillgänglighet i form av yta - och  
  golvvariationer, lyftkapacitet. 
 
  
•  Palletter Olika form och material av palletter. 
   Enhetlig lösning för hela systemet?  
  Volymkapacitet? 
 
 
 
 
 
 
 
• Konvojer och kranar Höjd över markytan, lastkapacitet, 
  kedjehastighet.  Av - och pålastningar 
  som kan automatiseras? Olika 
  påfrestningar och vibrationer i väggar,  
  golv och tak? Skyddsåtgärder i form av 
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  avspärrningar och skyddsnät? 
 
•  Buffertar Buffertreducering, omloppstider vid olika 
   buffertar. Var finns behovet av buffertar  
  och utgångspunkt kring buffertplacering? 
   Klassificering av kapitalintensivitet? 
 
 
•  Transportplanering  Transportmedel och transportör,  
  rullplanering, sekvensering av rutter,  
  lastplanering mm. 
 
 
Produktstruktur: 
 
•  Geometri 
•  Känslighet 
•  Bearbetningsordning 
•  Renlighet 
 
Utifrån dessa ovannämnda aspekter som har tagits upp skall produktstrukturen integreras in i 
dessa parametrar.  Vidare skall även integreringen mellan produktutvecklingen och 
produktionen beaktas. 
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Bilaga 2. Intervjumaterial 
 
 
Datum:    Utförare: 
Namn: 
Företag: 
Avdelning: 
Befattning: 
 
 
Visualisering av flödet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkter i flödet: 
 
 
Produktmix i flödet: 
 
 
 
 

Intervjufrågor 
 
Allmänna frågor  
 
1. Inledningsvis börja kortfattat med att presentera dig själv 
 
2. Beskriv er flödeskedja 
 
 
 
Layout 
 
3. Vad utgick man ifrån vid denna typ av layout? 
 
4. Vad är fördel respektive nackdel med den befintliga layouten?  
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5. Vad definierar ni som transportlösning respektive materialhantering i ert flöde? 
 
6. Hur ser uppdelningen ut av materialhantering inom transportlösning? 
 
 
Avståndsinverkan 
 
7. Har avståndet mellan olika stationer någon inverkan på transportlösningar? 
 
8. Hur tänker ni vid val av höjden av transportlösningar från markytan? Finns det 
fördelar med att ha en viss höjd?  
 
 
Monteringsoperationer 
 
9. Var i processen sker monteringen? 
 
10. Har man sub – och slutmontage? Var lägger ni mest fokus? 
 
11. Hur tänker ni när det gäller avstånd mellan olika monteringsstationer och dess 
integration? 
 
12. Hur klassificerar ni värdeökande respektive icke värdeökande monteringsarbete i 
form av tidsåtgång? 
 
 
Matning 
 
13. Hur ser matningssystemet ut?  
 
14. Vilka varianter används på matningssystemet? Sker det uppifrån eller nerifrån? 
 
15. Vad har produkten för inverkan på matningssystemet? Påverkar produktens tyngd 
och komplexitet matningssystemet? 
 
16. Vad är matningstiden per minut? Vad är den optimala matningstiden i ert 
flödessystem per station? 
 
 
Hanteringsfrekvens 
 
17. Hur många produkter hanteras per minut? 
 
18. (Cykeltid per station och vad är målsättningen?) 
 
19. Hur hög beläggningsgrad har ni på systemet?  
 
20. Vad är den genomsnittliga genomloppstiden på era befintliga produkter?                 
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Flexibilitet 
 
21. Hur löser man produktmixflexibilitet samt volymflexibilitet i den befintliga 
flödesprocessen? 
 
22. Hur snabbt går det att ställa om till variationer i form av inre och yttre ställtid? 
 
 
Transportband, glidbanor och rännor 
 
23. Vilka krav har dessa på ytbehovet? 
 
24. Vilken hastighet (enhet/min) och kapacitet har dessa? 
 
 
Truckar 
 
25. Vilka varianter har ni på era truckar och dess tillsatsaggregat? 
 
26. Vad har era truckar för hastighet och kapacitet? 
 
27. Hur har ni tänkt vid val av era befintliga truckar? Yt – och golvvariationer samt 
lyftkapacitet?  
 
 
Palletter 
 
28. Vilka typer av palletter använder ni er av? 
 
29. Har ni enhetlig pallettlösning för hela systemet? 
 
30. Vad har era palletter för kapacitet? 
 
 
Robotar 
 
31. Vilka typer av robotar används i flödet och vad används de olika robotarna till? 
 
32. Vilken kapacitet, snabbhet och räckvidd har dessa robotar?  
 
33. Vilka gripdon används på robotarna för att inte skada produkter?  
 
 
Konvojer och kranar 
 
34. Vad har ni för lastkapacitet respektive kedjehastighet på era konvojer och kranar? 
 
35. Av – och pålastningar som är manuella respektive automatiserade? ·                 

 3 



36. Hur påverkas hela systemet av påfrestningar och vibrationer som uppkommer i 
väggar, golv och tak?  
 
37. Vilka skyddsåtgärder (avspärrningar, skyddsnät etc.) använder ni er av? 
 
Buffertar 
 
38. Hur tänker ni när det gäller buffertreducering? Vad är målet? 
 
39. Hur hög lageromsättningshastighet har ni på era buffertar? Använder ni 
lageromsättningshastighet för minimering av buffertar? 
 
40. Var finns behovet av buffertar och vilken utgångspunkt går man tillväga vid 
buffertplacering? 
 
41. Klassificering av buffertstorlekar med avseende på komponenternas 
kapitalintensivetet? 
 
 
Transportplanering 
 
42. Vad har ni för utgångspunkt vid planering av transportmedel såsom transportörer, 
sekvensering av rutter och lastplanering?  
  
Automatiseringsgrad 
 
43. Vad har man för automatiseringsgrad vid olika stationer? 
 
44. Vilken typ av automatisering (hela, halva och manuellt) som används vid olika 
stationer? 
 
45. Hur påverkar produktens tyngd samt komplexitet automatiseringen?  
 
46. Har produktens kvalitetskrav och krav på cykeltid någon inverkan på 
automatiseringen? 
 
47. Skillnader på krav mellan automatisering och manuellt? 
 
 
Störningsrisker 
 
48. Var i systemet uppstår det flest störningar? 
 
49. Hur gör ni vid reducering av eventuella störningar? 
 
50. Finns det eventuella beredskapsåtgärder, underhåll samt kontroller för minimering 
av störningar? 
 
51. Vilka slags mätinstrument används för eventuella störningar?                  
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52. Finns det någon gräns för acceptabla störningar? 
 
 
Byggnadsutformning och geometri 
 
53. (Hur har ni tänkt vid utformning av fabriken? Finns det andra alternativ?) 
 
 
Golvkonstruktion 
 
54. Vad för inverkan har golv på era befintliga transportutrustningar (truckar, 
transportband, konvojer etc.)? 
 
55. Finns det andra typer av golv som ni kan använda? 
 
 
Design av transportsystem 
 
56. Hur har ni tänkt vid utformning av ert transportsystem? Finns det andra alternativ?  
 
57. Har ni använt något hjälpverktyg såsom IT-stöd eller simuleringar under 
transportplaneringen? 
 
58. Var resultaten av det använda hjälpverktyget tillfredsställande? 
 
Produktstruktur 
 

• Geometri 
• Känslighet 
• Bearbetningsordning 
• Renlighet 

 
59. Hur ställer man sig till dessa aspekter vid produktionsutveckling? 
 
60. Hur sker kommunikationen mellan produktions – och konstruktionsteamet? 
Försöker man jobba integrerat eller arbetar man sekventiellt? Vad är målet? 
 

 5 



Bilaga 3. Slipportal 
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Bilaga 4. Polerportal 
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Bilaga 5. Linjeportal 
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Bilaga 6. Generell beslutsmodell för materialhantering 
 

 

 1 



Bilaga 7. Sammanställning och utveckling av krav och direktiv  
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