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Sammanfattning 
Sandvik Mining and Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en 

världsledande leverantör av maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för 

gruvindustrin. Produktprogrammet omfattar bergborrning, bergavverkning, krossning, 

lastning och transportlösningar. 

Uppdraget handlade främst om pulvertransporten som företaget vill automatisera för att 

förbättra ergonomin åt operatörerna som i dagsläget drar pulvertunnan i en spårbana. Under 

projektets gång har författaren tagit med nya mål som anses kunna integreras med 

automatiseringen av pulvertransporten, vilket var att hitta lösning för att köpa in en ny 

burkvändare och förbättra pulverhanteringen. Utöver detta hade företaget även övriga mål 

som gick ut på att lösningen bör vara säker utifrån produktionssynvinkel samt att man skulle 

ta hänsyn till damm exponeringen. 

För det framtida tillståndet har det under projektets gång analyserats hur planeringen arbetar 

samt hur produktionen fungerar i dagsläget genom att bland annat räkna fram viktiga 

nyckeltal för att kunna ta fram de enklaste och mest effektiva lösningar till målen som 

företaget satt upp.  
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Abstract 
Sandvik Mining and Construction is a company within the Sandvik Group and a leading 

global supplier of machinery, cemented-carbide tools, service and technical solutions for the 

mining industry. The product range includes rock drilling, rock excavation, crushing, loading 

and transportation. 

The main goal of the project was the powder transportation that the company wants to 

automate to improve the ergonomics for operators where they in the current situation pulls the 

powder barrel in a track way. During the project, the author has included new goals which are 

considered to be integrated with the automation of powder transportation. The new goals were 

to find the solution of purchasing a new powder rotator and improve powder handling. In 

addition to this, the company had also other objectives that the solutions should be safe based 

from a production point of view and that it would take into account the dust exposure. 

For the future state, the author has analyzed how the planning and the production works in the 

current situation by calculating key performance indicators in order to develop the simplest 

and most effective solutions to the goals the company had set up. 
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Begrepp och definitioner 
Krycka: det operatörerna drar pulvertunnan med. 

Spårbana: pulvertunnans transportväg från pulverlagret till produktionen och vice versa. 

Skopan: det som drar pulvret till utstötaren för att få fram formen på produktion i maskinen. 

Burkvändare: maskinen som blandar pulvret i tunnan innan den går ut i produktionen. 

Panda: Orderhaneringsprogram. 

Riggning: ett annat ord för omställning av maskiner 

Ställtid: definieras som den tid som det tar för att ställa om en utrustning räknat från den sista 
godkända artikeln i föregående sats till den första godkända i en ny sats (Lean forum, 2012). 

Slöseri: står för varje aktivitet som inte tillför kundens varor och tjänster något värde (Lean 

forum, 2012).  

Ledtid: definieras som den totala tiden som en kund måste vänta på att få den produkt som 

beställts. När det schemalagda tillverkningssystemet körs vid eller under kapacitets-taket är 

ledtid och genomloppstid detsamma. När efterfrågan överträffar kapaciteten uppstår väntan 

före start av processerna och ledtiden längre än genomloppstiden (Lean forum, 2012). 

Just-in-time: handlar om att tillverka det som behövs, när det behövs i den mängd som 

efterfrågas. 

Kaizen: innebär ständigt pågående förbättringsarbete. 

Lean production: innebär resurssnålhet i t.ex. tillverkning, dvs. att man utifrån kundens 

behov styr behovet av resurser. 

Agility: innebär mycket hög anpassningsförmåga till en snabbt ändrad omgivning. 

Reenginering: innebär förutsättningslös omstrukturering, dvs. att man inte låter historien 

påverka. 
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1. Inledning 

Detta kapitel kommer att presentera projektet och ge en överblick på målet, 

problemdefinitionen som uppkommit i projektet, vilka avgränsningar som har gjorts, samt 

lösningsmetoder som kommer att tillämpas. 

1.1. Bakgrund 

Sandvik Mining and Construction vill hitta en lösning till att förbättra transporten av pulvret 

från pulverlagret till produktionen. Idag dras pulvertunnan med hjälp av en krycka från 

pulverlagret till produktionen och vice versa med hjälp av en spårbana på taket. Den stora 

nackdelen med spårbanan är att operatörerna blir tvungna att dra tunnan högt upp vilket sliter 

på deras axlar och målet är att hitta en ergonomisk lösning för att eliminera detta. 

Operatörerna upplever även att pulvertunnan ibland kan fastna i spåret vilket ger ett motstånd 

som kan skada armen. 

1.2. Företagsbeskrivning 

Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom fem affärsområden: Sandvik Mining, 

Sandvik Machining Solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction och 

Sandvik Venture – med ansvar för forskning och utveckling (FoU), produktion och 

försäljning av sina respektive produkter (Sandvik AB): 

 

 

 

 

  

Figur 2.1 visar hur Sandvik koncernen är 
uppdelad. (Sandvik AB, 2013) 
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Sandvik Mining 

Sandvik Mining är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande leverantör 

av maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för gruvindustrin. 

Produktprogrammet omfattar bergborrning, bergavverkning, krossning, lastning och 

transportlösningar. (Sandvik Mining and Construction) 

Sandvik Construction 

Sandvik Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen som erbjuder lösningar för 

praktiskt taget alla applikationer inom anläggningsindustrin, till exempel bergtäkter, 

tunneldrivning, bergschakt, väg- och järnvägsbyggnad, krossning, rivning och återvinning. 

Produktprogrammet omfattar bergborrverktyg, borriggar, hydraul hammare, anläggningar för 

materialhantering samt maskiner för krossning och sortering. (Sandvik Mining and 

Construction) 

Sandvik Coromant 

Sandvik Coromant är världsledande leverantör av verktyg, verktygslösningar och know-how 

till metallbearbetningsindustrin. Med omfattande investeringar i forskning och utveckling 

skapar man unika innovationer och sätter nya produktivitetsstandarder tillsammans med deras 

kunder. Bland dem finns ett flertal globala storföretag inom bil-, flyg- och energibranschen.  

Sandvik ingår även i affärsområdet Sandvik Machining Solutions inom den globala Sandvik-

koncernen. (Sandvik Coromant)  

Sandvik Materials Technology 

Sandvik Materials Technology är en världsledande utvecklare och tillverkare av produkter i 

avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system 

för industriell värmning. 
Deras produkter och tjänster bidrar till kundernas produktivitet, process tillförlitlighet och 

kostnadseffektivitet samtidigt som användandet av dem leder till minskad miljöpåverkan 

inom en rad olika industrisegment. Tillsammans med kunder utvecklar de produkter och 

material som möter framtidens utmaningar. (Sandvik Materials Technology) 
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Sandvik Venture 

Sandvik Venture skapar möjligheter för tillväxt och lönsamhet i attraktiva och snabbväxande 
verksamheter. Produktområden är Sandvik Process system, Sandvik Hyperion* och Wolfram.  

* Gäller från och med 1 januari 2014. Sandvik Hyperion är en sammanslagningav de tidigare 
fristående produktområdena Diamond Innovations och Sandvik Hard Materials. (Sandvik AB) 

 

1.3. Problemdefinition 

Utöver transporten har andra problem identifierats, vilket bland annat är pulvertunnan då 

pulver hälls ut när slangen skall sättas i eller tas bort från skopan. Detta leder till stora 

förluster av pulver som kostar företaget mycket pengar. Ett annat mål är att hitta en ny lösning 

för burkvändaren som idag används genom att pulvertunnan roteras i maskinen innan samt 

efter pulver tillsätts eller tas bort från tunnan. Detta för att undvika klumpar i pulvret. 

Problemet som uppstår i burkvändaren är att den emellanåt inte fungerar vilket leder till att 

operatörerna inte kan byta pulver och maskinerna med pulverbrist står då stilla till dess att 

man har fått igång burkvändaren och kan förse dem med pulver.     

Det finns även problem i lagret där planeringen ibland har svårt att identifiera kvantiteten av 

pulver batcher i lagret då operatörerna av misstag kan använda felaktig pulver batch till en 

viss order. Detta leder till att planeringen inte har koll på exakt hur mycket det finns kvar men 

de blir oftast informerade om detta och man måste då rapportera in det manuellt i systemet.  

1.4. Mål 

• Förbättra transporten från pulverlagret till produktionen 

• Hitta en lösning för burkvändaren 

• Förbättra pulverhanteringen    
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1.4.1. Företagets övriga önskemål 

Lösningen bör:  

• Uppfylla kraven för ergonomi och damm exponering. 

• Vara säker utifrån produktions synvinkel.  

• Ses internt- och externt guideline inom damning.  

1.5. Lösningsmetoder 

Lösningsmetoden kommer att delas upp i tre steg. Det första steget är litteraturstudier om 

ämnet, därefter kommer en studie på företaget göras där produktionspersonalen kommer att 

intervjuas samt ta kontakt med leverantörerna. Detta avslutas sedan med en 

analys/bearbetning av fakta som har samlats in under projektets gång. 

Litteraturstudier 

Arbetet kommer att baseras på både primär- och sekundärdata. Primärdata är den information 

som samlas in på egen hand med hjälp observationer, intervjuer samt mätningar direkt på 

arbetsplatsen. Den sekundär data som kommer användas består av sammanställningar över 

produktionen som företaget kan bidra med.  

I övrigt kommer följande metoder att användas: 

• Lean 

• Litteraturstudier om logistik 

• Informationssökning på internet 

• Dokument och statistik från företaget 

Studie på företaget 

För att målen skall uppnås bör man befinna sig på företaget och genomföra analyser över 

produktionen samt underlätta kommunikation och faktainsamling. Detta leder även att 

validiteten på innehållet förstärks.  

Datainsamling  

När punkterna ovan är slutförda kommer den insamlade informationen bearbetas och enligt 

den inhämtade teorins riktlinjer analysera avdelningen i dagsläget. 

Metod 

Med hjälp av analyserna gäller det att hitta lösningar som går att implementera i produktionen 

samt passa ihop med företagets önskemål.  
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1.6. Avgränsningar 

Projektet kommer endast ta hänsyn till pressningsavdelningen och pulverlagret då syftet är att 

hitta förbättringar till: 

• Transport av pulver 

• Pulverlagret 

• Burkvändaren 

• Pulvertunnorna 

1.7. Målgrupp 

Denna rapport är i första hand avsedd för samtliga anställda på Sandvik Mining and 

Construction men även för framtida examensarbetare som skall tillämpa något liknande eller 

fortsätta på detta projekt i framtiden.  

För att ta del av rapporten på ett tillfredställande sätt är grundläggande kunskaper inom 

logistik och Lean-filosofin fördelaktiga. 

2. Produktbeskrivning 

Sandvik Mining and Constructions produktionsavdelning för tillverkning av 

hårdmetallprodukter finns i Västberga, Stockholm. Produkterna används inom 

Sandvikkoncernen för tillverkning av verktyg för bergborr och anläggningsutrustningar. 

(Sandvik AB, 2013) 

I pressverktygsavdelningen tillverkas pressningsverktyg där de bearbetas utifrån ritningar som 

fås från kunden och måste därför mätas och kontrolleras för att fastställa att värdena är inom 

toleransgränserna. Dessa verktyg används sedan i pressningsmaskinerna där storleken och 

pulversorten varierar beroende på vad kunden har beställt och operatörernas uppgift är att byta 

pulver samt ställa in maskininställningar för att producera de önskade stiften. (Nyholm, 2014) 

När ordern är färdig pressad, transporteras den i tallriksstaplar till sintringen för härdning där 

personalen väntar in och planerar orderna för att inte skilja på dem när de väl skall in i ugnen. 

Det finns inget specifikt sätt att arbeta på sintringsavdelningen utan personalen ser till att 

arbeta så strukturerat som möjligt för att förenkla arbetet. (Noren, 2014)    

Nästa steg gäller det att kontrollera att produkterna inte har blivit skadade. Därför tas 

stickprov på ordern som tas till kontrollen där det inspekteras ifall de har utsatts för sprickor 
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eller liknande defekter (Jablonska, 2014). När kontrollen har godkänt stickproven är orden 

redo att sändas. Detta görs i packningsavdelningen där det görs en slutlig kvalitetskontroll och 

stiften paketeras i kartonger eller tunnor beroende på kundordern som sedan avrapporteras 

och transporteras till frakten för att sända iväg ordern till kunden. (Zaar, 2014) 

 

 

 

  

Figur 2.1 visar Sandvik Mining and Constructions 
process flöde 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel behandlar den teoretiska referensramen som legat till grund för projektets 

genomförande och ger även allmänna förslag till förändringar i produktionen och 

planeringen som företaget kan ta del av. 

3.1. Logistikbegreppet 

Inom industri, handel och all annan näringsverksamhet uppstår det ett antal olika definitioner 

av ”Logistik”. Den traditionella definitionen med sin bas i forskning och utbildning berikar 

sig mot att logistikens syfte är att göra rätt i alla avseenden. (Lumsden, 2012) 

”Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt 

vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till 

rätt kostnad (de sju R:en).” (Shapiro, Heskett, 1985).  

En annan synvinkel av begreppet understryker att materialflödet är objektet för logistiken. 

Med detta som grund blir styrningen av stor betydelse (Vogt & Pienaan, 2002). Betoningen 

leder till att denna styrning måste ges en utökad omfattning och betydelse. (Lumsden, 2012) 

”Logistik definieras som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter 

i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 

framställd produkt, med syftet att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 

önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 

miljökonsekvenser.” (Jonsson, Mattson, 2005) 

I många sammanhang bedöms logistiken endast som ett operativt sätt att transportera material 

från en punkt till en annan eller som ett sätt att producera tjänster. Effektiviteten i denna 

operation är givetvis grundad på hur bra systemet som producerar logistiken är utformad. 

Därför finns det en konstruktiv dimension i definitionen av logistik. (Lumsden, 2012) 

 ”Logistiksystem innefattar operativt ansvar vari ingår administration, drift och 

upphandling och konstruktivt ansvar samt uppbyggnad såväl som detaljutformning.” 

(Sjöstedt; Lumden, 1982;1998)    

Den mest genomgripande definitionen av logistik i betydelsen av försörjningskedja (eng. 

Supply Chain Management) avser alla aktiviteter som skapar flödet av material, leverantören, 

aktörerna som flyttar godset och kunden (Bloomberg, Le Mag, Hanna, 2002) För att få en 
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fungerande verksamhet krävs ett fokus på samarbete och integration i kedjan. (Lumsden, 

2012) 

3.2. Tid 

3.2.1. Ledtidens delar 

Idag lägger man mycket fokus på tidens betydelse. Korta ledtider medför god service och 

därmed högre intäkter på sikt. Dessutom påverkas kapitalbindning i form av produkter i 

arbete (PIA), som är proportionell mot tiden. Kan man tillverka och distribuera varor under 

den tid kunden är villig att vänta behövs inte heller något färdigvarulager. (Lumsden, 2012) 

Ledtid definieras som tiden det tar från att göra en beställning till dess att en vara har 

levererats och kan således sägas utgöra kundens totala väntetid. Den består av ett antal delar 

som innefattar olika aktiviteter: 

• Order – tiden för ordermottagning och orderbehandling 

• Planering – tiden för planering 

• Ingenjörsarbete – eventuell kundanpassning 

• Bearbetning – formförändring inklusive eventuell montering (genomloppstid) 

• Distribution – förflyttning 

Begreppet genomloppstid förknippas mer till det fysiska flödet och beskriver tiden från 

materialanskaffning till leverans. (Lumsden, 2012) 

3.3. Logistisk förändring 

Det gäller inte att enbart att veta vad man ska göra, vilket oftast preciseras på kort tid, utan det 

är minst lika viktigt att veta hur det ska bli gjort. Det tar ofta mycket längre tid. Större 

logistiska förändringar är ofta fleråriga processer som integreras med sådant som ibland anses 

tillhöra andra ämnesområden. Reducering av ledtider, layoutförändring i fabriken, ökning av 

kvalitet, byte av lönesystem, förändring i arbetsorganisation etc. ingår därför oftast i ett och 

samma projekt. (Lumsden, 2012) 

I stort sett alla stora, medelstora och mindre företag förändrar mer eller mindre sina flöden 

kontinuerligt. Det är alltid vid varje möjlighet någon förändring som genomförs någonstans i 

företaget. Det främsta syftet är att öka lönsamheten genom en ökad logistisk effektivitet. 

Förändring bör ske på tre olika plan: det fysiska, det system- och informationsmässiga samt 

det organisatoriska. (Lumsden, 2012) 
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Ett välkänt begrepp är ”den japanska sjön” som symboliserar ett synsätt på förändring. Först 

och främst skall man börja processen med att förbättra. I den japanska sjön symboliserar 

varukapitalet med vattennivån. Om den sänks kommer grunden bli synliga. Därför är det 

viktigt att ha resurser och beredskap att angripa deras orsaker. Ett grund kan vara ineffektiva 

resurser som döljs av buffertar. Efter insatta åtgärder kan vattennivån sänkas ytterligare tills 

nästa grund blir synligt. (Lumsden, 2012) 

3.4. Trender och utveckling 

Logistik är ett område i snabb och kontinuerlig förändring. Nya synsätt uppkommer och 

utvecklas vilket leder till nya inflytanden. Det som för tio år sedan stod i fokus som 

nytänkande ses idag som självklarheter. Från att ha ansetts som ett verktyg för 

kostnadsrationalisering, via servicefokus och kapitalrationalisering, är intresset idag 

koncentrerat kring förändringsprocesser och ledtider. Anledningen till detta är dock inte att 

t.ex. kostnader är ointressanta, utan att synen på bl.a. tid har förändrats till att stå i centrum. 

(Lumsden, 2012) 

3.4.1. Logistiska synsätt 

Sedan några decennier kan ett antal internationella influenser och synsätt tydligt märkas.  

Ett antal trender kan utöver dessa influenser identifieras. Dessa har nu och kommer att få en 

dominerande roll inom logistikområdet inom snar framtid. (Lumsden, 2012) 

Kundorientering 

Kundens och dennes behov sätts allt mer i fokus och bildar utgångspunkt för alla aktiviteter i 

de mer progressiva företagen. Detta leder till ökade krav på kundordertillverkning, vilket i sin 

tur leder till krav på kortare ledtider.  

Affärsmässighet 

Lönsamhet har fått en större betydelse, vilket innebär att medvetenheten om ekonomiska 

förhållanden ökar. Dessutom betonas värdeskapande aktiviteter på bekostnad av dem som inte 

tillför värde till en produkt. 

Konkurrensfokus 

I en allt mer internationell och hårdnande omvärld är det konkurrenskraften som avgör en 

verksamhets framgång. Benchmarking är en metod för konkurrensanalys som bidragit till att 

öka konkurrensfokus. 
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Tid och kvalitet som primära faktorer 

I stort sett alla företag arbetar effektivt med tid och kvalitet som är de mest centrala 

begreppen. Tiden berör lönsamheten direkt genom dess koppling till både konkurrenskraft 

och resursförbrukning. Kvalitet är inte bara en fråga om lönsamhet utan ofta direkt avgörande 

för överlevnad.   

Integration såväl internt som externt 

Logistik bygger på ett helhetstänkande. Mycket av effektivitetsvinsterna ligger i gränssnitten 

mellan olika avdelningar och mellan olika aktörer i flödet. På grund av detta arbetar de 

progressiva företagen aktivt med att integrera olika delar i flödet. 

Förändringsprocesser i fokus 

För att kunna uträtta förbättringar är det viktigt att veta hur själva förändringsarbetet bör 

bedrivas. Betydelsen av människor och kompetens ökar beständigt vilket ger nya 

förutsättningar för styrning.  

Ökad precision i styrningen  

De senaste åren har man kunna märka en starkt ökande precision i styrningen av 

materialflöden. Idag handlar det inte längre om att leverera en specifik vecka, utan nu 

preciseras leveransen till dag och klockslag. 

Horisontell styrning 

Allt fler företag inför flödes- och processorientering istället för den traditionella funktionella 

styrningen. Fokuserar man på helheten i flödet krävs en styrprincip som stöder detta. Såväl 

fysiska resurser, styr- och planeringssystem samt organisationen kan anpassas till horisontell 

styrning.  

Enkelhet 

Det finns en ambition hos många företag att förenkla styrningen, även om det är lång väg att 

gå bl.a. genom att använda enklare system och enklare effektivitetsmått. Det understödjs av 

kvar på decentralisering, IT-utveckling och en ökad kunskap om informationsbehandling.  

3.4.2. Samverkan mellan logistiska synsätt 

Idag är omvärlden mycket föränderlig samtidigt som nya impulser, idéer och tekniker ständigt 

uppkommer innebär att ett företag aldrig får stoppa förändringsprocessen. Man måste jämt 

förbättra effektiviteten för att inte bli frånsprungen av konkurrenterna. Konsekvensen blir att 



11 
 

nya synsätt kombineras utifrån nya applikationer och gjorda implementationer. Detta för att 

öka effektiviteten ytterligare. (Lumsden, 2012)   

3.4.3. Lean produktion och distribution 

Konceptet kommer ursprungligen från Japanska bilindustrin Toyota på 1970-talet. Toyotas 

implementerade icke kapitalintensiva principer ledde till att Japan tog ledande position i 

bilmarknaden. Syftet är att öka kvalitet och kompetens. Med denna angreppsätt effektiviseras 

och elimineras onödiga skeden i bl.a. väntetider, processer, lager, överproduktion, defekter, 

transporter m.m. I början fokuserade man endast på lean i produktion men synsättet är också 

överfört till distribution och då fokuserar man sig på att effektivisera terminalverksamheten. 

(Taylor; Lumsden, 2005; 2012) 

Lean produktion fokuserar på att förebygga slöseri genom bl.a. resurser, att arbeta med 

processer och skapa värde. Målet är att skapa snabba och flexibla flöden med avseende på de 

fyra kategorierna process, produkt, volymer och anställda. Kostnader som uppstår pga. 

långsamma processer är ett av de problemen som lean-metoden eftersträvar att eliminera. 

Långsamma produkter är kostsamma då de måste förvaras, flyttas om, räknas och kan bli 

värdelösa under lagerhållning. Produkter som stått länge i lager måste oftast säljas till låga 

priser vilket leder till minskande intäkter. (George; Lumsden, 2002; 2012) 

Det finns fem steg för att kunna uppnå lean verksamhet. 

Steg 1: Specificera alltid värde utifrån kundens synpunkt 

Definiera värde från kundens synpunkt, värde på en viss produkt eller service, priset och tiden 

som det tar att leverera produkten. Det gäller att sätta ut mål för olika faser i 

produktionskedjan. 

Steg 2: Identifiera processerna som skapar värde i företaget 

Identifiera hela värdekedjan från råvaror över inleverans till slutprodukt för att kunna 

eliminera onödiga skeden. 

Steg 3: Skapa flöden, helst idealiserade en-styck-flöden 

Samla information om hela flödet, analysera vad som är problemet och hitta åtgärder för att 

effektivisera processen samt hela värdekedjan. Analysen kommer att notera vilka faser som är 

mest olönsamma och vad som bör förbättras. 

Steg 4: Skapa sug genom tillverkningen 
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Använd pull-metoden. Produkter produceras endast när det finns en efterfrågan. Det leder till 

att man undviker onödiga lager- och transportkostnader. Pull-metoden förutsätter uppföljning 

av förändringar i marknader samt kännedom om kunders preferenser. 

Steg 5: Sträva efter perfektion gällande kvalitet, typ av produkt och kvantitet 

Sträva efter perfektion genom att kontinuerligt analysera kedjan, om kundförväntningar 

förändras eller om det finns någonting som bör förbättras. För att effektivisera företaget måste 

man vara förberedd på förändring samt följa upp företagets verksamhet och 

marknadsfluktuationen. 

3.4.4. Agil och lean   

Idag måste företag hantera en föränderlig värld då efterfrågan är svårt att förutse samtidigt 

som produkters livscykel blir allt kortare. Därför är det viktigt för företag att vara flexibla 

både när det gäller volymer och produkter samtidigt som det skall finnas få produkter i 

systemet. Denna typ av flexibilitet kräver en snabb förändringsförmåga som benämns agil 

(eng. agility). I kombination med denna flexibilitet bör verksamheten ha ett minimalt antal 

produkter i logistiksystemet, dvs. vara resurssnål (eng. lean). Detta medför att minimera 

komponentlager och PIA samt arbeta enligt JIT.  

Det finns samband mellan lean och agil. Agilitet har många dimensioner så det är viktigt för 

en organisation att ha flexibla partners att samarbeta med. Lean handlar om att göra mer med 

mindre, genom att undvika slöseri med resurser och optimera deras användning. Den är 

mycket användbar för branscher där stora volymer tillverkas och efterfrågan är ganska 

oförutsägbar. Däremot fungerar agil verksamhet bäst för branscher där efterfrågan nästintill är 

omöjlig att förutspå. (Lumsden, 2012) 

3.4.5. Eliminering av slöseri – Moda 

Alla sorts slöseri introducerar onödiga kostnader och osäkerhet i materialflödet. Slöseri 

definierar de aktiviteter som inte tillför slutprodukten något värde och delas in i nio olika 

kategorier beroende på var och hur slöseriet uppstår. (Lumsden, 2012) Dessa kategorier är:  

• Överproduktion. Det är slöseri att producera mer än vad kunden efterfrågar. 

• Väntetider. Det är slöseri om produkter ligger och väntar. Olika undersökningar visar 

att en produkts väntetid kan uppgå till 90 % av ledtiden, vilket innebär att produkten 

endast tillförs värde under en bråkdel av sin ledtid och där resten av tiden är rent 

slöseri. 
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• Transport. Onödiga transporter är i sig slöseri och därför bör man minimera antalet 

transporter och deras omfattning.  

• Överbearbetning. Bearbetar man produkten mer än vad kunden kräver och är villig att 

betala för är en form av slöseri. Överbearbetning kan dock vara motiverad under 

förutsättning att den förenklar eller standardiserar produktionen. 

• Lager. Produkten tillför inget värde när den ligger stilla i lager och man bör därför 

undvika att slösa genom att lägga produkten i lager. 

• Förflyttning. Onödiga förflyttningar inom fabriken, lagren och terminalerna bör 

undvikas då de är ett slöseri. 

• Defekta produkter. Att producera och skicka iväg defekta produkter i en värdekedja är 

rent slöseri och skall undvikas. Defekta artiklar som skickas vidare kan skapa nedlagt 

arbete på produkterna som är initialt värdelösa alternativt kan fel (defekta artiklar) 

byggas in i produkter där stora kostnader tillkommer för att byta ut dem. därför gäller 

det att undvika både produktion och vidaresändning av defekta produkter. 

• Oanvända resurser. Resurser som är tillgängliga, men som inte används är slösande. 

Därför skall tillgången på resurser anpassas till det som behövs och sedan användas. 

• Resurser som används på fel sätt. Resurser som inte används till det eller på det sätt 

som de var avsedda för blir bortslösade och kan inte återanvändas där de var avsedda. 

Dessa olika former av slöseri uppstår i industrin och logistiken idag i varierande omfattning. 

Därför att det viktigt att veta vilka former av slöseri det finns samt var i förädlingskedjan de 

uppstår, dvs. slöserierna måste kartläggas. (Lumsden, 2012)   

3.5. Planering och styrning 

Det är nödvändigt för alla företag att ha en bra planering då många beslut måste tas veckor 

eller månader innan själva utförandet sker. Man brukar tala om tre typer av beslut: strategiska, 

taktiska och operativa. Det som skiljer åt dessa beslut är hur stora de är och med hur lång 

framförhållning de måste fattas. Strategiska beslut är mer omfattande som påverkar företaget 

mer, jämfört med taktiska beslut som i sin tur är mer omfattande än operativa beslut. Besluten 

som tas påverkar både företagets kostnader och leveranseservice. Därför är det viktigt för 

företaget att styrningen av logistikverksamheten sker på ett bra sätt både på strategiskt, 

taktiskt och operativ nivå.  

Exempel på strategiska beslut inom lagerhållning kan vara t.ex. lokalisering och inköp av 

utrustning. När det kommer till taktiska beslut ser man på bl.a. dimensionering av 
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säkerhetslager samt utnyttjande av lokaler. Operativa beslut brukar handla om beslut om vad 

som skall plockas i vilken ordning och vad som bör fyllas på. (Aronsson; Ekdahl; Oskarsson, 

2004) 

3.5.1. Långsiktig planering 

Den övergripande frågan för all planering handlar om logistikkanalens design som delas in i 

fyra områden (Ballou, 1992). 

• Leveransservice och ledtidsbeslut 

• Lokaliseringsbeslut 

• Lagerbeslut 

• Transportbeslut 

Leveransservice och ledtidsbeslut: Vilken leveransservice som erbjuds, dvs. hur snabbt 

företaget lovar kunden att få sin leverans, har en stor inflytande på hur man ska utforma 

logistiksystemet. Det påverkar t ex. var kundorderpunkten skall placeras. Ledtidsbesluten 

påverkar om lager kan centraliseras eller inte, vilken sorts transport som kan användas och i 

vilken omfattning man kan samlasta dessa. Med långa ledtider kan oftast centralisera lager 

och välja billiga transporter. 

Lokaliseringsbeslut: Den geografiska placeringen kunder, leverantörer, lager och fabriker 

utgör grunden för logistikkanalens planering. Med den som utgångspunkt kan det t ex 

bestämmas vilka kunder som ska få leveranser från vilka lager. På så sätt skapas den 

grundläggande strukturen för logistikkanalen. Det är inte enkelt att flytta på lager och fabriker 

vilket gör att deras placering är en viktig fråga. Liknande frågor är hur många lager eller 

fabriker det skall finnas, samt hur stora de bör vara. Det är dessa beslut som avgör vilken väg 

produkterna måste gå från leverantörer till fabriker och vidare till distributionslager och ut till 

kunden. 

Lagerbeslut: Lagerbesluten berör hur lager styrs samt var de placeras. Viktiga frågor som 

uppstår är var säkerhetslager skall finnas, hur stora de bör vara och var det skall finnas 

omsättningslager. Andra frågor är hur materialet skall styras samt hur påfyllnaden av lager 

skall ske. I viss mån påverkar dessa beslut även var lager bör lokaliseras och hur stora de 

behöver vara.  

Transportbeslut: Produkter kan transporteras med olika typer av transportslag, t ex. tåg, 

lastbil, båt och flyg. Beslut måste fattas om vilka transporter som skall gå med vilket 
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transportslag, i vilken grad samlastning skall ske samt hur stora sändningar som skall skickas 

åt gången. Beslut måste även göras om hur rutter skall utformas och schemaläggas. Många 

företag köper idag mycket av sina transporter från andra företag, vilket leder till att det dyker 

upp frågor angående leverantörsval och hur samarbetet med leverantörerna skall utformas.  

De här fyra områdena är viktiga då de till stor del påverkar hur mycket logistiken kommer att 

kosta. Områdena hänger ihop med varandra avvägningar och hänsynstaganden måste göras 

dem emellan.  

Med hjälp av företagets strategi och den långsiktiga planeringen bestäms generella drag på 

hur organisationen skall vara organiserad. Den planeringen sker på lång sikt vilket leder till att 

det blir svårt att göra prognoser och bedöma efterfrågan. Därför försöker många företag att ha 

en flexibel struktur, så att man vid ett senare skede kan öka eller minska produktionstakten.  

(Aronsson; Ekdahl; Oskarsson, 2004) 

3.5.2. Prognostisering  

För de strategiska, taktiska och operativa besluten behövs information om kundens framtida 

behov, dvs. hur mycket kunden kommer att efterfråga av vilka produkter. Det är alltid väldigt 

svårt att förutsäga framtiden och därför brukar företag använda sig av prognoser.  

Prognosernas huvudsakliga mål är att förutsäga framtiden för att ha rätt produkter på rätt plats 

vid rätt tid. De långsiktiga prognoserna är grunden för de beslut som berör lokaliseringen och 

utbyggnad av kapacitet, de medellånga prognoserna som berör kontrakten med 

underleverantörer samt nyanställning och avskedanden.  

Prognoser bygger på tre typer av data (Robeson, 1994): 

• Metoder baserade på orsakssamband 

• Bedömningar av experter 

• Historiska och databaserade metoder.  

 

Orsakssamband: Ett vanligt exempel är den allmänna konjunkturen som har stor påverkan på 

försäljning av en stor mängs produkter. 

Bedömningar av experter: Denna typ av prognos bygger på experters bedömningar, t.ex. 

försäljare eller andra personer vars kännedom är god om de produkter som skall 

prognostiseras. 
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Historisk data: Denna metod bygger på analyser av historisk data för att förutsäga framtiden. 

Det man ofta gör är att man försöker identifiera olika efterfrågemönster på marknaden. De 

fyra vanligaste mönstren är: 

• Helt jämn efterfrågan som är väldigt ovanlig. I de fall detta uppstår är det enkelt att 

förutspå framtiden. 

• Cyklisk efterfrågan som innebär att efterfrågan varierar på ett regelbundet sätt. Ett 

vanligt exempel i många branscher är säsongsvariationer. Då jobbar företag oftast med 

att producera mot en förväntad efterfråga, vilket betyder att man ställer produkterna i 

lager. Det är svårt att kunna förutsäga en cykels längd då man vet att efter en 

lågkonjunktur kommer en högkonjunktur och sedan lågkonjunktur igen.  

• Trender är vanliga i många branscher. Det kan vara en allmän trend i form av växande 

högkonjunktur som gäller för de flesta företag men kan även vara mer specifika 

trender som endast gäller för en bransch. En stigande trend visar hur efterfrågan ökar 

med tiden och en avtagande trend visar motsatsen. 

• Slumpmässiga variationer är sådana som inte kan förklaras och som därmed inte går 

att förutsäga när de kommer att inträffa eller hur stor variationen kommer att vara. 

Genom att identifiera slumpmässiga variationers uppkomst går det dock att gardera sig 

genom att vara förberedd inför den dagen de inträffar. 

I praktiken bygger de flesta prognoser på en kombination av samtliga metoder. Man måste 

dock förstå att även om all tillgänglig kunskap används för att göra en så bra prognos som 

möjligt så uppstår det alltid fel. Detta beror på de stora osäkerheterna som finns när man gör 

en prognos, vilket även påverkar bra prognoser. (Aronsson; Ekdahl; Oskarsson, 2004) 

3.6. Lagring 

I produktionen har man ett behov av att utnyttja maskinerna så mycket som möjligt vilket 

oftast leder till stora produktionsserier, men man vill dock inte ha för höga lagernivåer i sin 

produktion. Det finns både positiva och negativa aspekter med lager som måste vägas mot 

varandra i varje enskilt fall. Lageruppbyggnad bör dock inte vara det sättet att hantera ett 

problem utan det sista då lagerhantering är ett alternativ då det inte går att hitta bättre 

lösningar. (Aronsson; Ekdahl; Oskarsson, 2004) 
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3.6.1. Motiv för att inte ha lager 

Lagerhållningskostnad: så fort det finns något som skall lagras, längre eller kortare tid, 

behövs det personal för inventering, inlagring, registrering, utplockning m.m. Det krävs även 

lagringsyta (ställage, lastbärare) och utrustning för hantering (truckar, kranar) samt någon 

form av administrativt lagersystem för att kontrollera vad och hur mycket som finns i lagret 

samt var det är placerat. Alla dessa kostnader är kortsiktigt oberoende av den volym som är 

lagrad och brukar tillsammans benämnas lagerhållningskostnad. Dessa kostnader förändras 

inte när volymen förändras inom ett visst intervall utan dessa kostnader påverkas vid större 

förändringar av den lagrade volymen.            

Lagerföringskostnad: varor som ligger i lager innebär att man låser resurser då man har lagt ut 

pengar för t.ex. råmaterial. Förhoppningsvis säljs varorna och man får in pengar för dem, men 

så länge de är kvar i flödet så binder de kapital. Frigör man detta kapital skulle det användas 

till något som ger företaget intäkter. Kapitalbindning är alltså ett bortfall av möjliga intäkter 

som man kallar för kapitalkostnad. Hur stor denna kostnad är beror på vilken förräntning man 

kan förvänta sig av frigjort kapital. Detta uttrycks som kalkylränta av många företag, som 

motsvarar förräntningsalternativ eller i vissa fall det förräntningskrav man har på 

investeringar. Man ser alltså lager som en slags investering som lönar sig lika bra som vilken 

annan investering som helst. 

Förutom kapitalbindning medför lagring även andra sorters risker då varor kan skadas i 

samband med hantering. Hur stor dessa risker är varierar mycket mellan olika produkter. 

Framförallt inkurans orsakar företag stora kostnader, vilket skulle minskas drastiskt om 

lagernivåerna sänks. Till skillnad från lagerhållningskostnader beror lagerföringskostnader på 

den lagrade volymen.  

Man använder sig av lagerränta för att beräkna lagerföringskostnad som representerar kapital- 

och riskkostnader. Det är lätt att inse att kapitalkostnaden och riskkostnader ökar med 

proportionellt med ökande lagervärde.  

Även om det inte enkelt att påvisa ett exakt proportionellt samband mellan riskkostnader och 

lagernivå, kan man dock vara överens om att ju mer man har i lager, desto större är 

sannolikheten för att olika riskkostnader ökar. Kapital- och riskkostnadernas storlek i 

proportion till lagervärdet måste uppskattas för att kunna beräkna lagerräntan. Lagervärdet 

(värde av alla produkter som ligger i lager) varierar med tiden. Ibland ligger det mer än 
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vanligt i lager och ibland mindre, där måste man beräkna genomsnittlig kvantitet som ligger i 

lager, i formeln kallas det för medellagervärde: 

Lagerränta, r (%) =  
∑𝐾𝑎𝑝𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/å𝑟
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒

 × 100 

 

Företags kapitalkostnad finns ofta redan uttryckt som en räntesats, kalkylräntan som beskrivs 

ovan, får formeln följande utseende: 

Lagerränta, r (%) = kalkylränta (%) + 
∑𝑅𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟/å𝑟
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒

 × 100 

 
Årlig riskkostnad fås fram genom att addera de kostnader man haft för godsskador (hantering, 

stöld etc.), kassationer, inkomstfall som uppstått pga. värdeminskning m.m. dessa fakta är ofta 

svåra att få fram då inte alla ekonomisystem sorterar kostnaderna på detta sätt. Vanligtvis 

skyddar man sig mot stöld, brand m.m. genom att teckna en försäkring. Då tydliggörs delar av 

den årliga riskkostnaden. Om försäkringspremien är proportionell mot lagervärdet, kan även 

försäkringsdelen brytas ut ur lagerränteformeln: 

Lagerränta, r (%) = kalkylränta (%) + försäkringspremie (%) + 

+   
∑Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟/å𝑟

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 × 100 

Man beräknar alltså lagerräntan utifrån företagets totala lagerföringskostnad. Detta utnyttjar 

man sedan genom att beräkna lagerföringskostnader för enskilda produkter eller för hela 

sortimentet: 

Lagerföringskostnaden, Cr = lagerränta × medellagervärde 

Som nämnts tidigare är risken för t.ex. inkurans olika stora för olika produkter, vilket betyder 

att även lagerräntan borde vara produktberoende. I ett företag brukar man i praktiken räkna ut 

en generell lagerränta, som sedan används för samtliga produkter. (Aronsson; Ekdahl; 

Oskarsson, 2004) 

3.6.2. Motiv till att ha lager 

Generellt kan sägas att lager med två avsnitt i flödet har en frikopplande funktion, som gör att 

olika flödesavsnitten styrs enskilt för att uppnå hög service till låg kostnad. Kostnadsskäl och 

serviceskäl är de två huvudsakliga anledningarna till att man har lager. En annan anledning 

kan vara att det finns ett ledtidsgap, dvs. att tiden det tar att tillverka och distribuera 
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produkterna är längre än vad kunderna är villiga att vänta. (Aronsson; Ekdahl; Oskarsson, 

2004) 

Lager på grund av kostnadsskäl 

Lagring för med sig kostnader, men genom att acceptera lagring kan man i många fall minska 

andra kostnader. I såväl inköp som transporter och produktion kan man ofta uppnå 

stordriftsfördelar genom att köpa/frakta/producera stora volymer åt gången. Ett exempel är 

enstycksproduktion där maskiner måste ställas om oftare, vilket leder till mer manuellt arbete 

och sämre maskinutnyttjande jämfört med produktion i större satser.  

Produktion i satser eller hemtagning leder till att det vid ett tillfälle levereras in en större 

mängd i lagret och att dessa produkter omsätts eller plockas ut under en längre tid. Detta lager 

kallas för omsättningslager. 

Om man får erbjudande om ett tillfälligt lågt pris eller om man befarar stora prishöjningar, 

väljer man ibland att köpa extra stora volymer, vilket leder till tillfälligt extra stort 

omsättningslager. Ett sådant lager kallas för spekulationslager. 

Lager på grund av serviceskäl 

Det är oerhört betydelsefullt att upprätthålla en service som svarar mot kundernas krav och 

önskemål. Nu fungerar inte verkligheten att allt går enligt planerna utan man måste leva med 

ett visst mått av osäkerhet då kundernas efterfråga oftast inte är förutsägbar, leverantörernas 

leveranser kan bli försenade samt att något kan gå snett i produktionen. För att gardera sig 

mot säkerhet i efterfråga, inleveranser och produktion har man ofta ett säkerhetslager. Om allt 

går enligt planerna behövs inte detta men ifall något går snett kan man utnyttja säkerhetslagret 

och därmed klara en periods produktion eller utleveranser utan någon störning. Det som dock 

kan uppstå är: 

• Försenade inleveranser, den så kallade leveranspålitligheten är låg. 

• Brister i inleveranser, dvs. leveranssäkerheten är låg, vilket innebär att felaktiga eller 

för lite produkter levereras.  

• Efterfrågeökningar, då uttaget bli större än normalt. 

Nedan beskriv hur säkerhetslagret används vid dessa tre typer av störning: 

Försenade inleveranser: Om man inte håller utlovad ledtid blir inleveransen sen. Då kopplas 

säkerhetslagret in fram tills leveransen kommer in och har man inget säkerhetslager vid det 

tillfället så får man en brist. 
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Brister i inleveranser: Ny beställning måste göras och ledtiden är på pass lång att 

säkerhetslagret måste utnyttjas innan den kompletterande leveransen kommer.  

Efterfrågeökningar: Innebär att mer material förbrukas under ledtiden. Även om inleveransen 

kommer enligt planerna måste säkerhetslagret utnyttjas. 

Storleken på säkerhetslagret beror dels på hur stor osäkerheten är samt hur hög 

leveransservice man vill erbjuda. (Aronsson; Ekdahl; Oskarsson, 2004) 
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4. Genomförande 

Detta avsnitt beskriver arbetets gång samt hur målen skall uppnås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektets mål 

Nulägesanalys Identifiera 
alternativa förslag 

Bedöma alternativa 
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Välja en lösning 

Genomföra förändringen 

Uppföljning av resultat 

Figur 4 visar vilka steg som har tagits under 
projektets gång för att förbättra transporten 
av pulver. (Aronsson; Ekdahl; Oskarsson, 
2004) 
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4.1. Projektets mål 

Ett möte har styrts upp med handledaren på Sandvik för att klargöra hur projektet skall 

genomföras innan det sattes igång. Det som bland annat bestämdes var: 

• Problemdefinitionen 

• Projektets mål 

• Vilken avdelning som berörs 

• Tidsintervall 

• Resurser till projektet 

4.2. Nulägesanalys 

Under projektets gång har pressningsavdelningen analyserats för att kunna förstå material- 

och informationsflödet och komma med förslag till förbättringar som kan implementeras på 

ett enkelt sätt samt vara kostnadseffektivt.  En layoutkarta på avdelningen har även gjorts som 

visar hur pulvertunnorna transporteras till maskinerna. 

4.3. Identifiera alternativa förslag   

Tidigare har företaget tagit kontakt med olika leverantörer angående pulvertransporten och det 

har inhämtats olika offerter som har analyserats tillsammans med nya lösningsförslag med 

hänsyn till hur väl de kan integreras med produktionen. Detta görs parallellt med analysen av 

produktionen då nuläget är grunden för alternativa lösningar som kan komma att 

implementeras.  

4.4.   Bedöma alternativa förslag med hänsyn till nuläget 

Alla offerter kommer att analyseras och sammanställas för att identifiera för- och nackdelar 

samt kunna bestämma vilken lösning, både ur produktions- och ekonomiskt perspektiv, som 

är mest lämplig att implementera i pressningsavdelningen. Viktiga nyckeltal för det 

nuvarande tillståndet kommer även att identifieras.  

4.5. Välja en lösning 

Med analysen som grund kommer den mest lämpliga lösningen att väljas. Här kommer det tas 

hänsyn till hur svårt det kommer vara att införa lösningen i praktiken samt om den ligger i 

linje med företagets övergripande strategier.  
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4.6. Genomföra förändringen 

I detta steg kommer nya rutiner att införas beroende på hur den nya lösningen kommer att 

kräva för att transporten skall fungera så effektivt som möjligt. Det är väldigt viktigt att vara 

säker på att kunna behärska förändringar innan de implementeras.  

4.7. Uppföljning av resultat 

Det sista steget i förändringsarbetet är att följa upp resultatet. När förändringen väl har 

genomfört och de nya rutinerna är igång måste de följas upp identifiera hur den nya lösningen 

fungerar. Detta görs dels genom en jämförelse med utgångsläget samt en jämförelse av hur 

nyckeltalen har förändrats efter implementeringen.  
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5. Nulägesbeskrivning 

Detta avsnitt beskriver hur planeringen av pulverinförskaffning och pulverhantering 

fungerar, hur produktionen ser ut idag samt transporten av pulvret från lagret till 

maskinerna. 

5.1. Planering 

Införskaffning av pulver sker genom prognoser av Global Planning Prognos 2-18 månader 

framåt då de försöker få fram hur stor efterfrågan är på marknaden när det kommer till kronan 

(produktnamnet). Detta för att Sandvik Mining and Construction skall få en ungefärlig 

kvantitet på hur mycket pulver som kommer behövas införskaffas för att kunna bemöta sina 

kunders order. Utöver det ser planeringen även hur historiken såg ut föregående år samt att 

man gör nya prognoser för att kunna hantera både kända och okända risker.  

 

 

 

Sandvik Mining and Construction blir försedda med pulver av Sandvik Coromant i Gimo och 

Coventry, där det görs en prognos varje år om hur stor kvantitet pulver som kommer behövas 

för det kommande året. Under det året görs även en uppdaterad prognos varje kvartal för att 

identifiera differensen mellan det som har planerat för hela året och hur det ser ut hittills. 

Sedan görs även en närtidsprognos som sträcker sig fem veckor framåt samt en 

veckoavstämning.   

När det gäller produktion använder sig planeringen i Sandviken eget affärssystem, som 

planeringen använder till att reservera pulver för olika artiklar som har beställts av kunden. 

När ordern har kommit fram registreras det i kundorderregistret där bland annat önskad vecka 

för leverans samt kapacitet identifieras. Sedan får kunden tillbaka en bekräftelse på sin order.  

Det finns även ett kösystem som främst styrs av prioritering, annars används ”först in först ut” 

principen och utefter det bestämmer planeringen vilken order som skall gå ut först med 

Figur 5.1. visar hur kronan ser 
ut vid bearbetning.  

http://www.google.se/url?url=http://minestories.com/prime-power/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=HoeVU_SeFoK3sAS_uYEY&ved=0CCUQ9QEwAg&sig2=46PJyV20vKDeDl9yBMI0Vw&usg=AFQjCNFrjzsb0agjf_wW_jfdAPD30Q2AwA
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hänsyn till hur länge kunden är villig att vänta på sina produkter. Då det uppstår långa ledtider 

på olika kundorder väntas de in fram tills det är dags att börja producera (genomloppstiden för 

en order i produktionen brukar ligga mellan 4,5-5 dagar) alternativt att de produceras i förtid 

när en viss maskin, för tillfället, använder sig av samma pressverktyg. När detta är 

sammanställt och bekräftat vidarebefordras denna information till detaljplaneringen. 
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5.2. Detaljplanering 

När orderna kommer till detaljplaneringen läggs de in i programmet Panda som hanterar alla 

order och blir sedan fördelade till olika maskiner i produktionen. Först och främst tas det 

hänsyn till vilka maskiner som kan bearbeta de kommande orderna, sedan finns det andra 

faktorer som påverkar vilket kan vara att vissa order måste prioriteras före andra eller om det 

finns verktyg på någon maskin som kan användas till någon/några av de kommande orderna. 

Dessa faktorer tas hänsyn till för att operatörerna t.ex. inte skall behöva ödsla tid på att ställa 

om maskinerna till inställningar de redan har haft tidigare, på så sätt blir det ett bättre flöde 

och fler stift kan pressas istället för att maskinerna skall stå stilla pga. ställtider.  

Utöver detta tar detaljplaneringen även hand om verktygen som kommer från 

verktygsverkstaden. Då de nyligen blivit producerade måste de smörjas och kontrolleras så de 

inte har någon skada eller defekt som kommer påverka stiften i produktionen (figur 5.2.1.). 

Därefter ställs de på en hylla där varje verktyg placeras till den maskin som kommer bearbeta 

ordern (figur 5.2.2).    

 

                           

 

 

  

Figur 5.2.1. Smörjning 
och kontroll av verktyg 

Figur 5.2.2. 
Verktygshylla 
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5.3. Produktionen 

När detaljplaneringen har behandlat orderna får operatörerna information om vilken order 

som skall produceras, vilken pulversort som skall användas samt hur många bitar som skall 

pressas. Beroende på vilken order som skall produceras används olika verktyg för att få den 

önskade formen på produkten och därför måste operatörerna ställa om (rigga) maskinerna, 

montera in rätt verktyg, hämta rätt sorts pulver och testköra för att få rätt dimensioner på 

produkten innan behandlingen av ordern. 

I produktionen finns det 14 pressmaskiner varav fyra av dem (el pressar) används till större 

och speciella order då pressningshastigheten är större jämfört med resterande maskiner. Det är 

även planerat att ytterligare två el pressar till kommer att monteras in i produktionen inom 

loppet av sex månader.      

 

                                  

 

 

  

Figur 5.3.1. 
Produktionslinan 

Figur 5.3.2. 
Produktionslinan 
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5.4. Pulverlagret 

Pulverlagret befinner sig i lokalen bredvid produktionen. Där ligger pulverburkarna på hyllor 

där varje pulverbatch har sin egen plats. Lagret fylls på två gånger i veckan där planeringen, 

med hjälp av sina prognoser, ser till att man har tillräckligt mycket pulver för att kunna 

behandla kommande order och undvika pulverbrist. Operatörerna plockar den pulversort som 

behövs till ordern med truck och kör den till burkvändaren.  

 

        

 

 

  

Figur 5.4.1. Pulverlagret Figur 5.4.2. Pulverlagret 
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5.5. Pulvertunnorna 

Kobolt pulvret transporteras till företaget i tunnor som även används under producering av 

stiften (figur 5.5.1). Den enda ändringen som sker är att locket tas bort och ett lock sätts på i 

form av en kona vars mynning består av en slang som sätts fast på en skopa i maskinen (figur 

5.5.2). Pulvret hälls då ned från tunnan in i skopan som för över pulvret till utstötaren i 

maskinen för att få fram den önskade formen på stiften. Problemet som uppstår är att pulver 

rinner ut när slangen skall sättas fast in i skopan samt när den skall tas bort. Det som har hällts 

ut dammsugs bort för att pulver inte skall blandas vilket leder till stor mängd slöseri med 

tanke på hur många pulverbyten som uppkommer.   

 

                                

 

 

  

Figur 5.5.1. 
Pulvertunnor vid 

leverans. 

Figur 5.5.2. Pulvertunna 
inför produktion.  



30 
 

5.6. Burkvändaren 

Burkvändaren har en enkel uppgift där den blandar pulvertunnan som skall användas till 

produktion för att undvika klumpbildning. När operatören ställer tunnan på burkvändaren tas 

locket bort och en kona, som består av en slang vid mynningen, sätts sedan in i maskinen vid 

bearbetning. När detta är gjort spänns pulvertunnan fast på burkvändaren, lyfts upp och 

roteras innan den släpps ut till spårbanan.  

Problemen som uppstår med burkvändaren är att den ibland inte fungerar av olika skäl, vilket 

leder till att de maskiner som är i behov av pulver kommer att stå still på grund av pulverbrist 

fram tills felet är reparerat. Att maskinerna står stilla kostar företaget tid och pengar med 

tanke på följde felen som uppstår då maskiner står stilla, ledtiden på ordern blir längre i 

produktionen samt att leveransen sker senare än planerat. 

 

                                    

     

  

Figur 5.6.1. Burkvändaren Figur 5.6.2. Inmatning av 
pulvertunnan in i 

burkvändaren 
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5.7. Transport av pulver 

Idag har produktionen en spårbana på taket där transporten av pulvret sker. Operatörerna går 

till pulverlagret och hämtar den pulversort som behövs till den kommande ordern. Med tanke 

på att pulvertunnan väger upp till 100 kg användes truckar för att transportera den till 

burkvändaren. Sedan kommer den ut på spårbanan där operatören drar pulvertunnan i spåret 

till maskinen och vice versa.  

Problemet med transporten av pulver idag är först och främst ergonomin då operatörerna får 

känningar i axeln av att dra pulvertunnan. Utöver detta upplever operatörerna även att 

pulvertunnan emellanåt kan fastna i spåret vilket ger ett motstånd som kan skada armen.  

 

´                                        

 

  

Figur 5.7.1 Transport av pulver Figur 5.7.2 Transport av pulver 
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5.8. Operatörernas uppgifter 

I dagsläget körs kontinuerligt 3-skiftsystem i produktionen där den tillgängliga 

produktionstiden är 24 timmar om dagen, 5 dagar i veckan samt 12 timmars pass på lördagar 

och söndagar. Det finns sex operatörer per skift under vardagarna och varje operatör hanterar 

2-3 maskiner för att hålla utnyttjandegraden så högt som möjligt. Under helgerna arbetar två 

operatörer som då inte kan operera alla maskiner utan ser först och främst till att el pressarna 

är igång samt att de, beroende på erfarenheter, startar igång ett antal maskiner till för att 

kunna producera så mycket det går så länge operatörerna hinner med sina arbetsuppgifter.   

Nedan sammanställs operatörernas huvuduppgifter i produktionen: 

• Omställning av maskiner 

• Transportering av pulver 

• Kvalitetskontroll på stiften 

• Städning 

 

                                   

 

  

Figur 5.8.1. Kvalitetskontroll på 
pressat stift. 

Figur 5.8.2. Omställning på 
maskin 
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6. Analys av mätningar och iakttagelser 

Nedan tillämpas det som har beskrivits i kapitel 3 och behandlar mätningarna som har gjorts 

för att analysera nuläget inom problemområdena.  

6.1. Pulverbyten 

Under projektets gång fick operatörerna fylla i hur många pulverbyten de gjorde i sitt skift 

under en veckas tid. Anledningen till detta var för att kunna få ett ungefärligt antal byten per 

timme där dessa nyckeltal som kommer vara en av grunderna till valet av lösning för 

pulvertransporten.  

 Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag 

FM-skift 17 17 17 9 3 17 23 8 

EM-skift 17 9 5 7 1 16 20 16 

Nattskift 16 11 - - - 13 9 11 

Totalt 50 37 22 16 4 46 52 35 

 

 

 Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag 

FM-skift ≈ 3 ≈ 3 ≈ 3 ≈ 1 ≈ 1 ≈ 3 ≈ 3 ≈ 2 

EM-skift ≈ 3 ≈ 2 ≈ 1 ≈ 1 ≈ 1 ≈ 3 ≈ 3 ≈ 3 

Nattskift ≈ 3 ≈ 2 - - - ≈ 2 ≈ 2 ≈ 2 

 

Utgår man ifrån dessa data sker det inte fler än tre transporter per timme. Detta kan komma att 

påverka vilken sorts lösning som kommer att väljas för att försäkra sig om att det inte blir 

någon väntetid vid pulverbyten. Varje skift är sju timmar då lunch och raster inte har 

inkluderats i beräkningen.  

Tabell 7.1.1. Antal pulverbyten per skift. 

Tabell 7.2.2 Antal pulverbyten per timme för varje skift. 
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6.2. Benchmarking på Sandvik Coromant 

Under projektets gång har författaren gjort ett studiebesök hos Sandvik Coromant i Gimo för 

att observera produktionen och ta del av deras arbetsrutiner. 

Tanken med detta studiebesök var att undersöka Sandvik Coromants produktionsavdelning 

för att identifiera skillnader inom intern logistik, produktion och pulverhantering mellan dessa 

två företag.  

Fokus låg först och främst på transporten av pulvret och det hanteras med hjälp av truckar där 

man plockar den pulversort som behövs i pulverlagret och kör den till maskinen. 

Transportsträckan är väldigt tydlig där alla vet vart gångvägen är och hur trucktrafiken 

strukturerad, vilket leder till att det går relativt snabbt att transportera pulvret från lagret till 

maskinerna.  

Sandvik Coromant producerar eget pulver som bland annat levereras till Sandvik Mining and 

Construction och som även används i deras egen produktion. Liknande pulvertunnor används 

för de olika pulversorterna som ställs på lager fram tills att de skall användas. Varje 

pulvertunna har en egen skopa som för över pulvret från tunnan till maskinen vilket betyder 

att man har samma pulversort i tunnorna för att undvika pulverblandning. Då skopan är 

förslut bar hålls pulvret i tunnan vilket reducerar risken för att det skall hällas ut och 

dammsugas bort.      

När det kommer till produktion används streckkoder på orderkortet, verktygen och 

pulversorterna för att undvika fel eller missförstånd då det händer att man av misstag 

använder sig av felaktigt verktyg eller pulversort som leder till att produceras en felaktig 

produkt. Därför finns en scanner vid varje maskin där det kontrolleras att streckkoderna 

passar ihop och ifall de inte gör det kommer ordern inte sättas igång. Detta är en bra lösning 

för att undvika slöseri av bland annat pulver och onödiga körningar av verktyg. På verktygen 

finns det även ett chip som registrerar varje slag så att man är medveten om vet när det är dags 

att byta ut dem.  

Utöver detta används ett system som kallas för PSS där all data är samlad. Systemet är enkelt 

att hantera där det bland annat finns verktygsinformation, det vill säga vart verktyget befinner 

sig eller hur mycket det har körts samt att det även finns information om hur mycket pulver 

som finns tillgängligt. Detta system ser till att det finns en bra överblick vilket leder till att det 

blir enklare att planera då det fås exakt information om vad som är tillgängligt samt status på 

olika parametrar.   
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I dagsläget har produktionen i Västberga vissa områden där det dyker upp problem i form av 

slöseri, vilket har beskrivits i kapitel 5. Dessa problem är inte direkt kritiska när de väl uppstår 

men den tid och kapital som läggs på att lösa problemen skulle det kunna utnyttjas till något 

annat, med tanke på hur länge de har varit med om dem.  

6.3. Luftmätning av Kobolt 

Det gjordes det en mätning för att få mer statistik och identifiera hur mycket Kobolt det fanns 

i luften vid burkvändaren. Mätningen utfördes med en personburen luftpump och filter där 

filtret placerades i andningszonen. Pumpen hade kalibrerats till 2 l/min och det gjordes en 

kontroll efter avslutad mätning med hjälp av svävkoppsmätare.  

Mätningen pågick under hela arbetspasset utan uppehåll för raster och den uppmätta halten 

förutsatts att den gällde för hela passet även eventuell tid utanför mättiden. Man kom fram till 

att den uppmätta kobolthalten kom knappt upp till 0,003 mg/m3 och låg under både Sandviks 

gränsvärde samt Västbergas vision (figur 7.2.). Detta värde kommer att tas hänsyn till vid 

förslag av en ny burkvändare. 

 

 

Figur 7.2. Resultat från mätningen av Kobolt. 
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7. Resultat 

Detta avsnitt behandlar förbättringsförslagen på de problem som har identifierats samt hur 

det framtida tillståndet, baserat på insamlad data och analyser, kan komma att se ut.   

7.1. Pulvertransport 

Med tanke på att produktionen i dagsläget består enbart av en spårbana på taket där 

pulvertransporten sker, har författaren i början av projektet undersökt potentiella 

automationstransporter via taket respektive golvet.  

Författaren har kommit fram till att den mest lönsamma lösningen är att automatisera 

transporten via golvet med hjälp av en MAXAGV truck (se bilaga 1). Tanken att hitta en 

lösning där transporten skulle ske via taket ignorerades tidigt under projektets gång, då det 

inte finns plats på grund av ledningar och ventilationer. 

Under projektets gång har författaren haft kontakt med Soft Designs referens, som är företaget 

som producerar dessa truckar och analyserat produktionen genom att bland annat mäta höjden 

från golvet till spårbanan, samt avstånd mellan maskiner för att identifiera om deras produkt 

kan integreras in i produktionen och om det är en säker lösning utifrån en 

produktionssynvinkel. MAXAGV är ett helautomatiskt transportsystem för AGV som 

navigerar efter uppsatta reflektorer med stor säkerhet och precision som ser till att den 

anländer till sin destination utan risker. Hastigheten sjunker ju närmare den kommer åt något, 

vare sig det är en operatör eller ett föremål (se bilaga 2). Max-systemet sköter automatiskt 

trafikstyrning, optimerar körvägar och transporter, samt att den hanterar helautomatisk 

laddning med korttidsladdning när tillfälle ges och regelbunden långtidsladdning utanför 

produktionstid. Utöver detta har trucken signalhanteringar för hämtning och lämning samt att 

den består av en panel PC med anpassade OPI för orderhantering. En annan viktig faktor är att 

trucken även klarar av att köra fem transporter/timmen, vilket är betydelsefullt.    

Spårbanan kommer att förbli som den är då det är den enda länken mellan pulverlagret och 

produktionen. Det kommer dock att monteras på avlastningsplatser vid varje maskin där 

trucken kommer att transportera pulverburken till den angivna maskinen. Vid pulverlagret 

kommer det även finnas fem lastpositioner som kommer agera som buffert och operatören 

kommer vid varje station, ge signal till trucken om vilken specifik maskin som ska ha just den 

pulverburken (se bilaga 5).   
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7.2. Burkvändare 

Under projektets gång har burkvändaren undersökt genom att finna gamla dokument som 

består av information om hur den har konstruerats för att kunna få en liknande, fast 

uppgraderad burkvändare. Det ordnades även ett möte med det företag EIE som byggde den 

första burkvändaren åt Sandvik för att de skulle kunna analysera vilka fel som har uppstått de 

senaste åren. Det man kom fram till är att den är väldigt sliten och dess komponenter inte 

håller en hög standard med tanke på att den har varit i drift varje dag i över 12 år. Det klokaste 

vore att behålla den gamla burkvändaren även när den nya har installerats. Under tiden den 

nya burkvändaren används kan man samtidigt försöka uppgradera den gamla maskinen genom 

att byta ut slitna komponenter och till slut köra med två burkvändare. Detta leder till att 

utmatningen av pulver kommer gå betydligt fortare samt att det kommer finnas en reserv 

vändare ifall någon av maskinerna inte skulle fungera.  

Utöver detta har det även tagits hänsyn till damm exponeringen för att den framtida 

burkvändaren skall hålla sig inom Sandviks gränsvärde när det gäller kobolt utsläpp i 

produktionen.  
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7.3. Resultat från benchmarking 

Sandvik Coromants produktion i Gimo betydligt större än i Västberga och 

placeringsstrukturen på maskinerna skiljer sig relativt mycket. Dock har båda företagen sitt 

pulverlager i lokalen bredvid produktionen för att transportsträckan skall vara så kort och 

effektiv som möjligt.  

Eftersom båda företagen har samma produktionsfilosofi kan Sandvik Mining and 

Construction använda sig av de arbetsmetoder som utnyttjas i Sandvik Coromant för att 

minska det slöseri som uppstår idag. Detta gäller främst pulverhanteringen och streckkoderna 

på orderna. Som tidigare nämnts i kapitel 5 spills det pulver vid varje byte samt vid 

omställning av maskiner. Genom att använda sig av en förslut bar skopa för varje pulvertunna 

undviks pulverspill vilket leder till stor besparing av kapital med tanke på hur mycket pulver 

som kommer att bevaras. 

 

                               

 

 

  

Figur 8.1. Pulverskopan som används i 
Sandvik Mining and Constructions 
produktion 

Figur 8.1.2. Förslut bar pulverskopa som 
används i Sandvik Coromants 
produktion.  
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Detta är dock enklare att införa i Gimo då de producerar eget pulver och fyller det i självvalda 

och specifika pulvertunnor, till skillnad från Västberga som får nya införskaffade 

pulvertunnor vars pulver ligger i en plastpåse. För att detta skall fungera på bästa möjliga sätt 

behöver man konstruera om locket till tunnorna där varje tunna har en egen skopa som är 

markerad klart och tydligt om vilken pulversort den kan användas till för att undvika 

pulverblandning.  

 

                             

             

 

  

Figur 8.1.4. Pulverburk med förslut bar 
pulverskopa på Sandvik Coromant. 

Figur 8.1.3. Pulverburk på Sandvik 
Mining and Construction. 
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Att använda sig av streckkoder på varje order skulle vara en stor fördel för både planeringen 

och operatörerna i Sandvik Mining and Construction, då planeringen får en enklare och mer 

effektiv övervakning av bland annat pulverkvantiteten som kommer bli mer exakt, samt att 

risken för att operatörerna skall använda sig av fel verktyg eller pulversort skulle bli betydligt 

mindre. I produktionen leder denna lösning även till att det sparas både tid och kapital, då en 

operatör i dagsläget skulle bli tvungen att hämta en ny tunna samtidigt som maskinen står 

stilla om det har valts fel pulversort. Kassation av produkter pga. fel pulversort kommer även 

att elimineras helt och hållet då processen inte kommer att sättas igång om inte streckkoden på 

orderkortet, verktyget och pulvertunnan stämmer överens med varandra. 

 

                                      

 

 

 

  

Figur 8.1.5. Verktyg med streckkod för en 
order och scanner vid sidan av en maskin 
på Sandvik Coromant.  

Figur 8.1.6. Pulverburk med streckkod för 
samma order på Sandvik Coromant. 
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8. Slutsats 

Projektets huvudmål var att hitta en automatiserad lösning till Sandvik Mining and 

Constructions produktion för att eliminera det ergonomiska problemet för operatörerna, där de 

drar pulverburken genom en spårbana på taket. Detta är en hälsorisk med tanke på att 

motståndet i spårbanan kan skada deras axlar. 

Utöver detta har det identifierats problem hos burkvändaren och pulverhanteringen som anses 

kan lösas och integreras ihop med det framtida stadiet för en mer sparsam och automatiserad 

arbetsmiljö. Under projektets gång har det tagits kontakt med olika företag för att finna den 

enklaste och mest lönsamma lösningen på dessa problem. När det gäller pulvertransporten har 

det tagits kontakt med Soft Design som producerar intelligenta truckar som styrs via deras 

MAX-system. Därefter har det även tagits kontakt med Tolerans AB som står för den 

mekaniska delen av lösningen. Med författarens idéer och företagens kompetens har man till 

slut kommit med en lösning som Sandvik Mining and Construction kan implementera utan att 

behöva stänga ner produktionen för att införa dessa förändringar.    

När det gäller det framtida tillståndet har det valts en lösning där företaget inte behöver bygga 

om sin transportväg med tanke på att spårbanan är den enda länken mellan pulverlagret och 

produktionen. Därför går lösningen ut på att bygga på den nuvarande spårbanan med på- och 

avlastningsstationer där AGV truckar skall ta hand om transporten av pulver, samt att bygga 

till ett antal buffertstationer i pulverlagret för att transporten skall gå så fort som möjligt.  

För att uppnå målen har logistik böcker varit till stor användning som bland annat förklarar 

hur den interna logistiken i företag skall förbättras. Därför baseras arbetsmetoderna på 

logistiskt tänkande för att analysera och förenkla implementeringen så gott det går. När det 

gäller innehållet av rapporten har dessa kunskaper tillämpats från litteraturstudierna och 

samtidigt fokuserat på faktainsamlingar som bestått av observationer. Detta för att få en stark 

validitet på rapporten som grundar sig både på teori och verklighet.  
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9. Diskussion 

Här kommer författarens resonemang och tankegångar att redogöras för hur det har gått 

tillväga att sammanställa rapporten.  

9.1. Metoddiskussion 

Första dagen på arbetsplatsen gjordes ett möte med handledaren där det diskuterades om vad 

de ville få ut av detta examensarbete. Med tanke på tidigare erfarenheter av produktionen, 

finns det mycket kunskap om hur det mesta går till och därför har det valts att införa andra 

problem i produktionen som är värda att ta upp för att lösa dem tillsammans med huvudmålet. 

Det är anledningen till förbättringarna för burkvändaren och pulverhanteringen.  

Projektet har gjorts på företaget för att iaktta och samla in de data som behövdes för att 

analysera hur det ser ut i dagsläget. Därför bedöms validiteten på rapporten vara god, även då 

de har uppkommit mätningar som inte stämmer helt och hållet. Detta berodde på den 

mänskliga faktorn då operatörerna hade glömt bort att fylla i det exakta antalet pulverbyten de 

hade gjort under sitt skift.   

Källorna består av litteraturböcker, datainsamling och intervjuer med personal från företaget 

för att kunna identifiera och skapa förbättringar med utgångspunkt från dagsläget. 

Intervjuerna som har gjorts med personalen har handlat om vad man tycker om automatisering 

av transporten. Många var för denna idé då det byts pulverburkar väldigt ofta under 

operatörernas arbetstider och man anser att automatisering av transport kommer att vara 

lönsamt. Detta sänker dock validiteten på rapporten då de inte har dokumenterats med det är 

något som företaget har tänkt på länge men inte kommit till något bra resultat.  

När det gäller rapporten har fokus legats på att den skall överensstämma med KTHs kriterier 

och noggrannhet har varit ett faktum när det gäller okända källor som t.ex internet då det vid 

flera tillfällen uppkommit felaktig fakta och det enda som har tagits från internet är 

företagsbeskrivningen, resterande fakta kommer från biblioteksböcker. Detta är anledningen 

till att stora delar av de källor som använts kommer från företaget och stärker innehållets 

validitet som får både arbetsgivaren och läsaren god fakta att utgå ifrån när det gäller 

pålitligheten för rapportens innehåll och resultat. 

Metoden för att nå det framtida tillståndet hämtades från boken ” Modern logistik för ökad 

lönsamhet”. Där förklarades stegen om hur det går att nå en bra lösning ur logistiskt 

perspektiv. Däremot har de två sista steg inte tillämpats på grund av tidsbrist.  
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Bearbetningen av inhämtad data har ägt rum på både företaget och på KTH Valhalla där 

diskussioner med handledaren på skolan har uppkommit under projektets gång genom 

uppföljningsmöten. Dessa möten har dykt upp efter varje fas för att kontrollera att arbetet går 

i rätt riktning samt få svar på vissa frågor som har uppstått under projektets gång. Detta har 

även skett på företaget där handledaren blivit uppdaterad med jämna mellan för att försäkra 

om att det sker framsteg i projektet. 

9.2. Resultatdiskussion 

Resultatet för det framtida tillståndet och analysen för nuvarande tillståndet blev begränsad 

med tanke på tidsbristen. När det kommer till pulvertransporten har en analys endast gjort på 

antal pulverbyten som sker per dag för att få ett ungefärligt värde på hur många byten som 

görs per timme. På grund av den mänskliga faktorn är dessa värden inte helt korrekta med 

tanke på att operatörerna vid vissa tillfällen hade glömt bort att fylla i när de hade gjort ett 

pulverbyte. Förutom detta varierar antalet pulverbyten vid olika perioder då det pressas olika 

bitar vars storlek varierar. När det pressas en order som består av tunga bitar, går det åt mer 

pulver än de standardorderna som pressas i vanliga fall. Detta gör det väldigt svårt att få fram 

en exakt siffra på hur många pulverbyten som egentligen görs. Ingen analys har heller gjorts 

på hur operatörerna rör sig då det skulle ta lång tid med tanke på att alla faktorer som måste 

tas hänsyn till. Först och främst måste ha alla operatörer per skift vara samlade för att 

identifiera hur många maskiner de arbetar med och eftersom alla maskiner inte heller brukar 

vara igång samtidigt, blir beräkningen ännu svårare. Förutom det måste det även tas hänsyn 

till vad det är för produkter som skall pressas, men utifrån egna erfarenheter samt andra 

operatörers erfarenheter brukar det inte ske mer än fem pulverbyten/timme. Detta har tagits 

hänsyn till när det gäller AGV trucken då den klarar av att göra upp till åtta pulverbyte/timme. 

När det kommer till resultatet är lösningen väldigt begränsad och detta har också berott på 

tidsbrist. Resultatet som är grunden till helhetslösningen där det har tagit fram en lönsam 

förändring som mycket väl kan implementeras i framtiden bara det läggs ned mer tid på det. 

Beskrivningen på AGV trucken är det som egentligen är mest begränsad med tanke på hur lite 

information det finns på den för tillfället. Detta beror på att leverantörerna behöver mer 

information om produktionen, vilket inte har räckt till för detta examensarbete. AGV trucken 

är väldigt komplicerad men intelligent tack vare MAX-systemet. För att gå vidare med detta 

måste man som tidigare nämnts göra fler riskanalyser för att anpassa trucken till 
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produktionen, vilket den kommer att göra med tanke på vilka företag som har tagit del av 

denna automatisering.  

Det uppstod även problem med att hitta en ny burkvändare då det inte fanns tillräckligt med 

information om den på företaget med tanke på att den är väldigt gammal. Enda sättet var att 

leta upp den leverantör som har byggt den nuvarande för att be dem att undersöka den. 

Eftersom det tog tid att hämta dem till företaget hann de endast komma med en offert på en ny 

burkvändare. Det bör även läggas ned tid på att göra en analys på den nya burkvändaren för 

att förhindra fel liknande den nuvarande, då den är flaskhalsen i produktionen i dagsläget.  
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Bilaga 1 – MAXAGV truck. 
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Bilaga 2 – Information om MAXAGV truck. 
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Bilaga 3 – Ritning på AVG truck. 
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Bilaga 4 – På- och avlastningsstation. 
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Bilaga 5 – Layout på den nuvarande spårbanan. 
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Bilaga 6 – Layout på det framtida spårbanan. 
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