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Abstract 

The aim with this report was to exam and surveys the internal logistics of Proton 
Finishing’s production. The basic data should give the company suggestions of more 
efficient and improved internal logistics. We will also give from our perspective 
suggestions of improvement, which the company will be able to evaluate.  
 
To evaluate these problems we used different kinds of methods. A frequency study 
was made on the internal forklift. For that we used a predefined sheet where we once 
a minute registered what it were doing. With a stopwatch we registered how long time 
the operators spend in the storage. We also did interviews with the personnel to get 
their opinion on these matters. The study was conducted during a four day period, 
where these methods were used to study the work in the factory.   
 
The result that emerged are divided after which line/function the personnel worked 
on. The stopwatch survey showed that the personnel on hang 1 line spend time in the 
storage which they don’t suppose to do, according to their work assignment. The 
frequency study showed that the internal forklift spend one and a half hour a day to 
look after material. The study also showed that only 45 per cent of its work was useful 
work.  
 
Our conclusions after this report are that a storage software with all it’s components 
should be used. We have also given suggestion of more efficient material handling 
around the three lines in the A-sector.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport var att undersöka och kartlägga den interna logistiken av 
Proton Finishing i Forshedas tillverkning. Underlaget ska ge företaget förslag för 
effektivisering och förbättringar på företaget. Vi kommer även med 
förbättringsförslag som ska kunna vara ett underlag för framtida förbättringar.  
 
För att utvärdera dessa problem användes olika undersökningsmetoder. 
Frekvensstudie, gjordes på interntrucken, där en mall användes för att en gång i 
minuten registrera vad som utfördes. Arbetsmätning med stoppur gjordes på 
operatörerna och utgick från den tiden de behövde spendera i lagret. Även intervjuer 
med operatörerna gjordes för att få en sådan klar bild av situationen som möjligt. 
Studierna genomfördes under en fyra-dagars period då dess metoder användes för att 
studera arbete på företaget.  
 
Det resultat som framkommit är uppdelat utefter vilken lina/funktion personalen 
arbetar på. Vid arbetsmätning med stoppur visade resultatet att personalen på häng 1 
linan lägger tid på att vara ute på lagret fast de inte ingår i deras arbetsuppgifter. 
Totalt lades cirka två timmar ned under fyra dagar på lagret. Vid häng 2 linan, som 
har i sina arbetsuppgifter att vara ute på lagret, lades cirka fyra och en halv timme ute 
på lagret. Frekvensstudien på interntrucken visade att föraren lägger cirka en och en 
halv timme på att leta efter material. Vid intervjuerna visade det sig allmänt att 
personalen anser att en stor del av tiden går åt till att hantera pallar. Några 
förbättringsförslag kunde inte ges utan de ansåg, till stora delar, att de hjälpmedel de 
har är tillräckliga.  
 
Slutsatsen som vi kommit fram till är att ett lagerförvaltningssystem bör införas. Detta 
bör innebära att många aktiviteter som idag förekommer försvinner. Andra förslag för 
att effektivisera materialhantering vid de tre linorna i A-hallen har också arbetas fram.  

 

Nyckelord 

• Internlogistik  

• Materialhantering 

• Lager 

• Produktionslogistik 

• Materialflöde 

• Lagerförvaltningssytem 

• Förvaringssystem 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vi lever i en värld som ständigt förändras, den blir mer och mer global och detta 
medför nya förutsättningar. Konkurrensen mellan olika aktörer på olika marknader 
har blivit större på grund av globaliseringen. Företag får det svårare att få lönsamhet i 
sina verksamheter och kostnadsreduceringar har varit ett ständigt diskussionsämne de 
sista årtiondena. Företagets alla olika funktioner har kontrollerats och analyserats för 
att sänka kostnaderna och därmed vinna konkurrensfördelar. En utav dessa funktioner 
är företagens logistikverksamhet. Jonsson och Mattsson, (2005) definierar logistik 
som: 
 
”planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, 
och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 
önskemål, det vill säga. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning 
och små miljökonsekvenser.” 
 
Logistik är en av många funktioner som kontrollerats och kommit mer i fokus de 
senaste tio åren. Storhagen, (2003) skriver att logistik är ett stort område som täcker 
många aspekter, en synonym är materialadministration som används i en allt mindre 
utsträckning. Ett stort område som dock varit eftersatt på grund av okunskap för dess 
möjligheter. Dessutom har logistik funktionerna i ett tillverkande företag i stor 
utsträckning inte varit någon värdeadderande funktion som kunder tidigare har varit 
beredda att betala för. Synen är på väg att förändras och det ser vi bland annat i Proton 
Finishing affärsidé som säger  
 
”att med hög processteknisk kompetens aktivt medverka i kundernas 
produktutveckling för att nå den mest optimala ytbehandlingen. 
Dessutom erbjuda mertjänster som medför ett effektivt logistiskt flöde.” 
 
För att kunna leva upp till sin affärsstrategi gäller det att fortsätta utveckla och 
effektivisera logistiken runt Proton Finishing i Forsheda och dess olika flöden, både 
externt som internt. Att förbättra och effektivisera en del av den logistiska funktionen 
i företaget kan göras på många sätt. Huvudsyftet är att förbättra hela flödet och 
företagets verksamhet genom att bli mer kostnadseffektiva. Idag upplever Proton 
Finishing att den inre logistiken kunde vara effektivare. Flödena är inte optimala och 
man ser att det finns en förbättringspotential.
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Fördelning arbetsområden

10%

25%

65%

Interior

Telecom

Automotive

1.1.1 Koncernpresentation 

Proton Group är en privatägd industrikoncern med säte i Värnamo. Koncernen består 
av 16 tillverkande och säljande företag i fyra olika affärsområden. Dessa är 
 

• Finishing - ytbehandling 
• Lightning - belysningsarmatur 

• Engineering - rörkomponenter 
• Caretec - sjukhusutrustning

 
Uppdelning i antal anställda och omsättning från 2005 visas i figur 1.1 
 Antal anställda Omsättning i milj. SEK 
Proton Finishing 481 505 
Proton Lightning 71 105 
Proton Engineering 150 235 
Proton Caretec 27 75 
Proton Group totalt 729 920 

Figur 1.1 Omsättning och personal 

1.1.2 Proton Finishing 

Proton Finishing är den största delen i Proton gruppen med en omsättning på 505 
miljoner SEK under 2005. I Finishingdelen finns tolv fabriker i Sverige och en i 
Polen. Proton Finishing arbetar inom tre olika affärsområden:  
 

• Automotive, som är indelad i två undergrupper Powder och Electrolyte & 

Flakes. Denna del tillverkar gentemot bilindustrin. 
• Telecom som inriktar sig mot telecom- och elektronikindustrin. 
• Interior som inriktar sig mot möbel- och inredningsindustrin. 
  

 

Figur 1.2 Diagram över affärsområden 
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Vision 
”Proton finishing ska förstärka sin roll som den ledande ytbehandlings-leverantören i 
Skandinavien. På valda marknader och/eller utvalda ytbehandlingsmetoder ska vi nå 
en ledande ställning även utanför Skandinavien. 
 
Vi ska genom att tillämpa befintliga processer samt etablera nya i kombination med 
högt kvalitets-, miljö- och servicetänkande stärka våra kundrelationer. 
 
I vår verksamhet är det naturligt och självklart att medverka i en ständig 
förbättringsprocess i syfte att nå uppsatta mål. Därigenom uppnår vi en stimulerande 
och utvecklande arbetssituation.” 
 
Affärsidé 
”Med hög processteknisk kompetens ska vi aktivt medverka i kundernas 
produktutveckling för att nå den mest optimala ytbehandlingen. 
 
Dessutom erbjuda mertjänster som medför ett effektivt och logiskt flöde. 
 
Vi ska utveckla samarbetet med kunder på nya och befintliga marknader, vilket ska 
stärka vår ställning i Skandinavien och medföra en ökad internationalisering.” 
 
Forshedafabriken 
Forshedafabriken är den största ytbehandlingsfabriken som finns inom Proton Group. 
Den använder sig av sex stycken olika linor, tre hänglinor, två spinnlinor och en 
trumlina. Fabriken har cirka 50 anställda och hade en omsättning på 76 miljoner 
kronor under 2005.  
Ytbehandlingar som utförs är till största delen för fordonsindustrin och dess 
underleverantörer. Även ytbehandlingar till övrig verkstadsindustri behandlas än dock 
i en mindre skala.  
 

 

Figur 1.3 Forshedafabriken 
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1.2 Syfte 
Att undersöka och kartlägga den interna logistiken av Proton Finishing i Forshedas 
tillverkning i A-hallen samt i råvarulagret. Detta ska ge underlag för effektivisering 
och förbättringar på företaget. Utefter våra kunskaper och erfarenheter ska ett antal 
förbättringsförslag läggas fram som ska kunna vara ett underlag för framtida 
förbättringar.  

1.2.1 Mål och uppgiftsprecisering 

Vi har tillsammans med Proton Finishings logistikchef Per Pettersson brutit ned syftet 
i ett antal punkter som beskriver vår uppgift och dess mål. 

• Kartlägga interntrucken genom en frekvensstudie. 
• Ta tillvara på operatörernas erfarenhet och förbättringsförslag vad gäller den 

interna logistiken. 
• Utvärdera dagens lagersystem och materialadministration och ge förslag på 

förbättringar. 
• Att uppföra en karta över materialflödet och ge förslag på förändringar. 
 

1.3 Avgränsningar 
Proton Finishings produktionsanläggning i Forsheda har byggts ut i ett antal etapper. 
Detta har medfört att layouten för anläggningen har blivit lidande på grund av yttre 
omständigheter. I den så kallade A-hallen som var ursprungsfabriken ligger det tre 
utav sex linor, två hänglinor och en trumlina, se bilaga 1. I detta utrymme är det 
begränsat med utrymme och få möjligheter finns för stora förändringar i layouten. 
Att flytta de befintliga produktionslinorna är oerhört kostsamt och ligger utanför vår 
uppgift. Vår studie är begränsad till A-hallen och råvarulagret. Syftet med studien, se 
punkt 1.2 medför att kapitalomsättningshastigheten, bundet kapital i form av lagrat 
material, säkerhetslager eller dylikt inte blir intressant. Företaget äger inte de 
produkter som de lagrar och som ska ytbehandlas. Proton Finishings verksamhet är en 
länk i deras kunders produktionskedja och det logistiska flödet inom företagets väggar 
får därför en viktig betydelse. 
 

1.4 Disposition 
Rapporten börjar med en teoretisk bakgrund till ämnet. Denna efterföljs av ett 
genomförandestycke där val av metoder för att analysera Proton Finishings interna 
logistik redogörs. Resultat av studien presenteras i stycket därefter. Analys av 
resultatet uppföljs sedan med en slutsats och diskussion. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Logistikens historia och målkonflikten  
Synen på logistik har utvecklats mycket under de senaste årtiondena. Från att varit ett 
relativt smalt ämne har det utvecklats till ett brett teoriområde. 
Logistikutvecklingen kan delas in i fyra olika faser genom tiden: 
 

•••• Fas 1 – Transport- och lageroptimering 
•••• Fas 2 – Materialadministration 
•••• Fas 3 – Logistikstrategi 
•••• Fas 4 – Supply Chain Management 

 
Fas 1 
Fram till 1960-talet låg fokus på att optimera och förbättra separata logistikaktiviteter, 
exempelvis materialhantering, paketering, lagring och transporter. Inflödet av varor 
och materialflödet under tillverkningen hade en lägre prioritet. 
Man ägnade även stor tid till att ta fram matematiska modeller för optimala lösningar. 
 
Från 1960-talet har synen på logistik förändrats och blivit mer bred, ett stort steg 
framåt togs när totalkostnadsanalysen introducerades. Den innebär att företaget 
studerar alla logistikaktiviteter som påverkas av det aktuella beslutet. Man kan väga 
mellan höga transporkostnader och lägre kapitalbindningkostnader och välja det 
alternativ som ger lägst totalkostnad. Den Logistiska Målkonflikten växte fram. 
 

• Intäkt  – god leveransservice  
… genom hög lagertillgänglighet eller kort ledtid 

• Kostnad  – låg förädlingskostnad per produkt 
… genom högt och jämt resursutnyttjande 

• Kapital  – låg kapitalbindning i material 
… genom kort genomloppstid 
 

Fas 2 
Materialadministration växte fram under 1960- och 1970-talen. Tidigare hade 
logistikaktiviteter setts som kostnadsdrivare, vilket innebar att man satsade på att 
minska kostnader och kapitalbindning. Nu visade det sig att logistiken påverkade 
intäkterna så att den billigaste logistikkostnaden inte alltid var den mest lönsamma. 
Kan man istället ha en bra kundservice kan den i sin tur ge merförsäljning vilket 
innebär högre inkomster. Bra logistik började ses som en konkurrensfördel. 
 
Nu fokuserade logistiken inte bara på distribution utan även materialförsörjning och 
tillverkning i systemet, från råvara till slutkund. 
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Fas 3 
Under 1980-talet var det den japanska bilindustrin som påverkade och influerade 
logistiktänkandet. Fördelarna med att tillverka direkt mot kundorder är att man kan 
hålla en hög variantrikedom och korta ledtider om man jobbar på det japanska sättet. 
Detta innebär att man ska använda ett minimum av resurser i arbetet, även lagret ska 
inräknas. För att lyckas med detta behöver företaget ta en stor logistikhänsyn vid 
produktutveckling, inköp och produktion.  
 
Informationsteknologin började också växa fram under denna fas, vilket innebär ett 
stort fokus på datorbaserade system för lagerstyrning, produktionsplanering, 
transportplanering och informationsöverföring.  
 
Fas 4 
Under 1980- och 1990-talen inriktade företagen sig mer på sin kärnkompetens och 
började outsourca aktiviteter som kunde genomföras bättre och mer kostnadseffektivt 
av andra företag. Tredjepartslogistiken fick sitt stora lyft under denna tid. Företag lade 
ut sin tillverkning till mera kostnadseffektiva länder i Asien och östra Europa vilket 
innebar att logistikkedjan och informationen i den blev ännu viktigare. Vidare in på 
1990-talet och även senare in på 2000-talet fortsatte utvidgningen. Informationsflödet 
fick en större betydelse, det var viktigt att kunna hålla informationen mellan de olika 
företagen i logistikkedjan. Jonsson och Mattson (2005) 
 

2.2 Lager  

2.2.1 Varför finns det lager? 

Lager existerar på grund av att utbud och efterfrågan inte är perfekt synkroniserade. 
En vanlig uppdelning av faktorer till att lager existerar är: 
 

• Tidsfaktor – genomloppstiden från att kunden lägger order till att produkten är 
levererad kan vara längre än den accepterade leveranstiden. 

• Osäkerhetsfaktor – osäkerhet i framtida tillgång och efterfrågemönster. 
• Ekonomifaktor – genom att samordna tillgång och efterfrågan medför lägre 

produktions- och transportkostnader. 
• Diskontinuitetsfaktor – efterfrågan är sällan jämn och diskontinuitet uppstår.  
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2.2.2 Lagringskostnader 

Genom att använda sig av lager, oavsett vad syftet är, så uppstår det kostnader. Det 
finns olika sätt att dela upp dessa kostnader, enligt Jonsson och Mattsson (2005) ser 
de lagringskostnaderna uppdelade i tre poster.  
 

• Kapitalkostnaden – det material, halvfabrikat, produkter som hålls i lager 
binder ett kapital. Om inte detta kapital hade bundits i lagret hade företaget 
kunnat investera dessa pengar som genererat intäkter till företaget på annat 
sätt. 

• Förvaringskostnaden – avser kostnader för lokaler, lagerutrustning, 
lagerpersonal, lageradministration och energi. Det vill säga de kostnader för 
lagerbyggnaden och de lagringsrelaterade aktiviteter som de lagerförda 
artiklarna för med sig.   

• Osäkerhetskostnaden – Att lagerhålla artiklar medför risk och osäkerhet. Det 
yttrar sig i kassationer, svinn, inkuranskostnader och försäkringskostnader. Det 
kan också yttra sig i fellevererade artikelkostnader på grund av bristfällig 
lager- och orderadministrationssystem. 

 
Ett annat synsätt för att dela upp lagringskostnaderna är att skilja mellan 
lagerföringskostnader och lagerhållningskostnader skriver Storhagen (1987).  
 

• Lagerföringskostnader – De kostnader som uppkommer för att lagerföra 
artiklar, kostnader för bundet kapital, inkurans, svinn och kassaktioner. 

• Lagerhållningskostnader – Operativa kostnader förknippade med den fysiska 
lagringen. Kostnader för lagerbyggnader, lagerutrustning, lagerpersonal och 
kostnader för de aktiviteter som de lagerförda artiklarna för med sig. Denna 
term, lagerhållningskostnader, är synonym till förvaringskostnader. 

 
I avsaknad av lager uppstår det andra kostnader, såsom bristkostnader, 
förseningskostnader och dålig leveransservice vilket i sin tur medför kostnader i form 
av förlorade kunder. En balansering mellan dessa kostnader är nödvändig. Detta i sin 
tur leder fram till företagets logistiklösningar och logistiska strategier.  
 
Andersson, Audell, Giertz och Reitberger (2002) menar att det är ett mål att i så stor 
utsträckning som möjligt att eliminera lager. Detta ska dock göras under förutsättning 
att bristkostnader inte förekommer eller är eliminerade.  
 
Synsättet har dock varit annorlunda, i början av 1900-talet ansågs det fint att ha stora 
lager. Det tydde på en välmående organisation med god lönsamhet. 
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2.2.3 Förvaringssystem 

Utrustning som används för fysisk förvaring av artiklar benämns förvaringssystem. 
Jonsson och Mattson (2005) skriver att de kan vara mer eller mindre automatiserade, 
det vill säga ett system som lägger in och tar ut artiklar i lagret med mer eller mindre 
manuellt arbete. Beroende på vad det är för artiklar som ska lagras och hanteras 
används olika förvaringssystem, enhetslaster och materialhanteringssystem. 
  
Vid stora volymer av samma artiklar där hållbarheten inte är några problem är det 
mest effektivt att placera artiklarna direkt på golvet och dessutom fritt staplade 
ovanpå varandra.  
 

 

Figur 2.1 Djup och fristapling, enheter fritt staplade på golvet 
 

Vid lagring som figur 2.1 visar är bara de yttersta placerade enheterna tillgängliga. 
Om artiklar längre in i lagret behöver plockas ut krävs omfattande hanteringsarbete. 
Systemet innebär att ytutnyttjandegraden blir mycket hög medan hanteringsarbetet 
blir komplicerat. 
 
För att effektivisera hanteringsarbetet kan ställagelager användas. Det är en 
förvaringsteknik som innebär att artiklarna förvaras i en lastbärare, vanligtvis pall, 
som placeras i en särskild anordning. Pallställage kan anpassas efter 
hanteringsutrustning, enhetslaster, lagerhållet gods höjder etcetera menar Jonsson och 
Mattson (2005). Avsikten med ställage är att alla artiklar, enhetslaster, ska vara 
tillgängliga från transportgångarna. Detta medför ett flexibelt system men också att 
lagerutnyttjandet blir lägre därför att yta måste användas till transportgångar.  
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Figur 2.2 Ställagelager, lagring av enhetslaster i fack 

 
Mer automatiserade system kallade AS/RS, Automated Storage and Retrievel System,  
är ofta svårt att implementera på grund av tekniska och/eller ekonomiska aspekter. 
Systemet består normalt av höga lagerställage och en eller flera automatiska kranar 
som hanterar alla in- och utlastningar av enhetslaster.  
 

 

Figur 2.3 Exempel på AS/RS 

Systemet är kostnadseffektivt vid stora lagervolymer med komplexa in- och 
utlastningsmönster. 
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2.2.4 Artikelplacering i Lager 

För att få ett effektivt utnyttjande av ett lager finns det olika aspekter som bör 
beräknas och övervägas, till exempel hanteringseffektivitet, ytutnyttjande och fast 
eller flytande placering i lagret. 
Jonsson och Mattson (2005) menar att vid utformningen av ett lager är målet att få så 
rationella flöden som möjligt samtidigt som ytutnyttjandet ska vara högt. En tumregel 
är att hanteringseffektiviteten går före ytutnyttjandet. Med hanteringseffektivitet 
menas hur lätt en operatör, truckförare, hanterar artiklarna i lagret. Det mest primära 
är hur breda transportgångarna i lagret utformas så att operatören, truckföraren, på ett 
effektivt sätt hanterar artiklarna vid in- och utlastning. En balansgång är det dock 
mellan hanteringseffektiviteten och ytutnyttjandet för att få ett så kostnadseffektivt 
lager som möjligt. 
 
En annan aspekt som bör övervägas är om man ska tillämpa fast eller flytande 
placering i lagret. Fast placering i lagret innebär att en artikel har en förutbestämd 
plats i lagret. Detta medför att det blir lätt att hitta och hanteringen blir effektiv. Dock 
kan ytutnyttjandet bli lågt på grund av att lagerytan måste dimensioneras utifrån 
maximal lagervolym för respektive artikel. Andra positiva effekter av fast placering är 
att man lättare kan anpassa lagerlayouten så att artiklar som till exempel hanteras eller 
plockas lågfrekvent kan placeras långt in i lagret. De artiklar som hanteras mer 
frekvent placeras nära in- och utlastningsområden. Detta kommer att betyda att 
hanteringen blir mer effektiv och lagerutnyttjandet förbättras.   
 
Flytande placering i lagret medför att en enskild artikel inte har en förutbestämd plats 
i lagret. Fördelen med denna princip är att ytutnyttjandet blir högt. Dock krävs det en 
avancerad lageradministration för att lagret ska vara bra organiserat.  
De båda principerna går att kombineras, det är då vanligt att till exempel emballage 
som används lågfrekvent har en flytande placering i lagret medan artiklar som till 
exempel en ABC-klassificering har visat är mer högfrekvent har en fast placering som 
är effektivt placerat med hänsyn till hantering.  

2.2.5 Materialhantering 

Förflyttning av material internt hos ett företag betecknas som materialhantering. 
Groover (2001) definierar materialhantering som ”förflyttning, lagra, skydda och 
kontrollera materialet genom tillverkning, distribution och förbrukning.”   
Förflyttningar av material utanför industrianläggningen benämns som godstransport. 
Groover (2001) skriver vidare att av den totala tillverkningskostnaden hos företag i 
USA, uppgår 20-25 % av kostnaderna till materialhantering. Denna uppdelning ser 
likartad ut i Europa. Han menar vidare att detta fenomen oftast inte är en prioriterad 
funktion för företagen att effektivisera, vilket förvånar honom.  
 
Materialhantering är en del av lagersystemet. Hanteringen av materialet kan vara mer 
eller mindre automatiserat. Vid högfrekventa transporter till samma adress är det 
fördelaktigt med mer automatiserade transportsystem. Systemet med automatiserade 
transporter blir således mindre flexibelt om till exempel adressen byts mot en annan 
eller om någon transportör går sönder. Den vanligare utrustningen vid 
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materialhantering är dock någon sorts bemannad truck. Det finns många olika 
lösningar på truckar för olika typer av material och in- och utlastningssituationer.  
 

 

Figur 2.4 Olika typer av truckar 

Fördelarna med en bemannad truck är att flexibiliteten blir hög, jämfört med ett 
automatiserat hanteringssystem. För mer frekventa och standardiserade materialflöden 
kan det vara fördelaktigt att använda automatiserade hanteringssystem, exempelvis 
conveyorsystem. Detta är ett mer eller mindre mekaniskt system som förflyttar 
material i anläggningen. Man skiljer mellan ett drivet system och ett odrivet. Det 
drivna systemet förflyttar material automatiskt medan det odrivna förflyttar material 
med hjälp av att conveyorsystemet lutar eller att materialet förflyttas manuellt. 
Conveyorsytem finns i många olika skepnader som till exempel golvbaserade 
rullbanor, bandtransportörer eller takmonterade system. 
 

 

Figur 2.5 Conveyorsystem 

 
Automatiserade materialsystem kan också vara förarlösa truckar även kallade AGVS 
(Automated Guided Vehicle System). Detta är en automatiserad truck som kör efter 
en förutbestämd bana oftast orienterad av slingor i golvet. Dessa anses vara mera 
flexibla än conveyorsystem då det är lättare att ändra slingorna i golvet som orienterar 
trucken än att bygga om ett conveyorsystem. 
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Figur 2.6 olika typer av ”Automated guided vehicle systems” och en laddningsstation 

De olika systemen, automatiserade eller inte, lämpar sig för olika typer av industrier. 
Klart är att ju högre grad av automatisering desto mindre flexibilitet åstadkoms i 
systemen. Fördelen med automatisering är att det blir kostnadseffektivt.  
 
Andra aspekter som bör övervägas vid bestämmande av vilken typ av 
materialhanteringssystem ett företag ska ha är hur långa transporterna är och hur 
mycket material som ska transporteras. Groover (2001) delar upp de olika systemen i 
en modell, se figur 2.7, som enkelt delar upp systemen efter avstånd och kvantitet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.7 Modell för val av materialhantering. Groover (2001) 

2.2.6 Mål för materialhantering 

Många principer och arbetssätt har arbetats fram för att utvärdera vilken typ av 
materialhanteringssystem ett företag ska implementera. Meningen med dessa system 
är att sänka kostnaderna, öka effektiviteten och förbättra ergonomin vid 
materialhanteringen menar Groover (2001). Ett tillvägagångssätt som arbetats fram 
vid College Industry Council on Material Handling Education (CICMHE) kallas de 
tio principerna för materialhantering.   
 

1. Planeringsprincip: all materialhantering bör planeras tvärfunktionellt och vara 
implementerad och förankrad i alla steg som är involverade. 

 
2. Standardiseringsprincip: materialhanteringsutrustning, programvara och 

kvalitetskontroller skall vara standardiserade. 
 

3. Arbetsutformningsprincip: materialhanteringen skall vara minimal utan att 
göra inskränkningar på produktivitet. 

Conveyorsystem Conveyorsystem 
AGVS tåg 

Manuell hantering 
Handtruckar 

Motordrivna truckar 
AGVS 

Hög 

Låg 

Långt Kort 

Kvantitet 

Avstånd 
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4. Ergonomiprincip: det mänskliga rörelsemönstret måste kartläggas och 

utformas så att effektivitet och säkerhet säkerställs. 
 

5. Lastningsprincip: alla steg där enhetslastning förekommer måste utformas så 
att ett rationellt flöde uppnås. 

 
6. Arbetsplatsutformningsprincip: alla utrymmen som finns till förfogande ska 

användas så effektivt som möjligt. Detta kan bland annat utvärderas genom 
simuleringsprogram. 

 
7. Systemintegrationsprincip: alla aktiviteter som har med förflyttning av 

material ska vara integrerade och koordinerade. Avdelningar och funktioner 
som lager, tillverkningssystem, inspektionssystem, montering, paketering, 
godstransport och reklamationsavdelning ska vara integrerade och jobba 
tvärfunktionellt.  

 
8. Automatiseringsprincip: materialhanteringssystem bör automatiseras om 

företag vill bli mer kostnadseffektiva, öka förutsägelsen och eliminera osäkra 
arbetsplatser för människan.  

 
9. Miljöprincip: hänsyn till energiförbrukningen och andra miljöaspekter bör 

iakttagas vid val av materialhanteringssystem.  
 

10. Livscykelutvärderingsprincip: en ekonomisk analys bör genomföras med 
hänsyn tagen till livscykeln för materialhanteringssystemet men också för hela 
produktionen.  

 
Meyer (1993) skriver också om samma principer. Båda Groover och Meyer är 
överrens om att målet är att enhetskostnaden för tillverkningen ska vara så låg som 
möjligt. De logistiska kostnaderna kan reduceras genom att utvärdera ovanstående 
principer. Andra åtgärder för att minska enhetskostnaden ur ett logistiskts synsätt är 
enligt Meyer (1993). 
Ha en hög produktivitet genom att:  
 

• Utforma materialflödena så rakt som möjligt 

• Ha så korta förflyttningar som möjligt 

• Använda gravitation 

• Utnyttja materialhanteringsutrustningen maximalt 

• Mekanisera materialhanteringsutrustningen 

• Automatisera materialhanteringsutrustningen 

• Använda standardiserade enhetsbärare 

• Materialhanteringsutrustningen ska vara mångsidig 

• En underhållsplan som i största möjliga mån förhindrar 
materialhanteringsstopp ska tas fram och användas. 
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2.2.7 Identifieringssystem 

Identifieringssystem används för att identifiera objekt, få information om dem och 
sedan överföra dem till ett system utan att någon manuell inskrivning behövs. Det 
finns många fördelar med dessa datasystem till exempel snabb registrering, mindre 
felregistreringar än med manuell inmatning och att den frigör personal som annars 
jobbar med manuell registrering.  
Informationen kan skilja sig väldigt mycket från varandra i olika identifieringssystem, 
även till vilken grad de är automatiska eller manuella. Detta beror på att det finns 
många olika sorters tekniker för att identifiera produkter, olika situationer kräver olika 
system.  

2.2.7.1 Streckkoder 

Streckkodsystem är den vanligaste formen av identifieringssystem. Streckkoder skrivs 
ut som en serie av lodräta linjer som sedan fästes på det objekt som ska identifieras.  
Det finns även olika versioner av streckkoder. Några exempel på detta är EAN13, 
EAN128 och PDF 417. EAN13 är den enklaste av dessa, den kan innehålla 13 tecken. 
EAN128 är avancerade och kan innehålla 128 tecken, både EAN13 och EAN128 är 
endimensionella. Se exempel på dessa i figur 2.8 och 2.9. 
 
 

Figur 2.8 EAN13  

    Figur 2.9 EAN128 

Behövs mera information kan tvådimensionella system användas istället. 
Informationen man kan få från en 2D-steckkod kan jämföras med en A4sida fylld med 
text. Detta medför att möjligheterna finns att lagra annan information som grafik och 
foton i dessa streckkoder. PDF417 är självverifierande vilket innebär att den kan rätta 
till fel i koden om det har blivit någon skada på den. Detta till en viss grad vill säga. 
PDF417 har även en högre säkerhetsnivå än endimensionella streckkoder.  

 

 

 

Figur 2.10 PDF417 

Avläsning på de endimensionella streckkoderna sker vanligtvis med en laserscanner 
medan PDF417 vanligtvis fotograferas för att läsas av. Jonsson och Mattson (2005) 

EAN13 

EAN128 
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2.2.7.2 RFID  

RFID är ett system som använder sig av radiovågor för att automastiskt identifiera 
objekt. Informationen finns i mikrochips som fästes på de objekt som ska identifieras. 
Mikrochipet skickar ut signaler till en avläsare som sedan omkodar dem till 
information som datorn kan hantera.  
 
RFID skiljer sig från andra identifieringssystem på tre olika punkter. Eftersom 
informationen sparas på ett mikrochip kan mycket mer information få plats. Det 
behövs inte fri sikt mellan avläsare och objekt, visserligen kan vatten och metaller 
störa. Tidsåtgången minskar, drastiskt i vissa fall, en hel lastbil kan registreras på en 
gång när den kommer in. Jonsson och Mattson (2005) 
 

 

Figur 2.11 RFID-chip 

2.2.7.3 Jämförelse med andra tekniker 

Det finns även andra identifieringssystem, magnetband som används i våra bankkort 
men även som smartcards i industrin. Därifrån kan man få fram information om 
behörighet, registrera data och gods och så vidare. Optiska identifieringssystem, OCR, 
används mest inom bankvärlden då som OCR-nummer. Största fördelen med det är att 
de kan läsas av både manuellt och automatiskt. Se figur 2.12 för en jämförelse mellan 
de olika teknikerna.  
 

Teknik Tids-
åtgång 

Fel-
frekvens 

Utrustnings- 
kostnad 

Fördelar/Nackdelar 

Manuell inmatning Hög Hög Låg 
Låg startkostnad, kräver manarbete /  
långsam, hög felfrekvens 

Streckkod 1-D Mellan Låg Låg 
Snabbt, stor flexibilitet /  
låg datavolym 

Streckkod 2-D Mellan Låg Hög 
Snabbt, stor datavolym /  
hög utrustningskostnad 

RFID Kort Låg Hög 
Behöver inte vara synbar /  
dyra mikrochip 

Magnetiska band Mellan Låg Mellan 
Stor datavolym, förändringsbar /  
sårbar mot magnetiska fält,  
kräver kontakt för avläsning 

Optiska system 
OCR 

Mellan Mellan Mellan 
Kan avläsas av människor /  
låg datavolym, hög felfrekvens 

Figur 2.12 Jämförelsetabell 
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2.2.8 ABC-klassificering 

Bäckström (1988) menar att en ABC- analys innebär att dela in sortimentet i tre olika 
grupper; A, B och C i syfte att få en bra överskådlighet. Det finns inte några bestämda 
gränser mellan grupperna men det brukar visa sig och generellt sett finner man att 
 

- A-gruppen innefattar 10-20% av antalet artiklar 
- B-gruppen innefattar 20-40% av antalet artiklar 
- C-gruppen innefattar 50-60% av antalet artiklar. 

 
A-gruppen är den gruppen som har det största behovet av kontroll och redovisning då 
den är störst värdemässigt sett. Värderingen kan även grunda sig på andra 
bedömningar exempelvis volym och uttagsfrekvens ur lager. 
 
B-gruppen är något mindre viktig. Artiklarna brukar grupperas efter bestämda 
inköpsregler. Man vill ha god kontroll och redovisning. 
 
C-gruppens artiklar har en liten ekonomisk betydelse. Behovet av kontroll är måttligt 
och en fullständig förrådsbokföring är knappast nödvändig. 
 
Författaren menar att denna klassificering inte alltid är fullständiga då man alltid hittar 
undantag till regeln.  
 

2.3 Produktionslogistik 
Med produktionslogistik avses det tillverkande företagets logistik. Det omfattar 
utformning och styrning av materialflöden från leverantörer, via värdeförädling i 
produktionen till kunder, samt utformning och styrning av det produktionssystem som 
svarar för värdeförädlingen. Begreppet produktionslogistik har traditionellt kallats 
material- och produktionsstyrning, ofta förkortat MPS skriver Jonsson och Mattsson 
(2003).  
 
För olika verksamheter sker denna styrning olika, generellt handlar det dock om 
samma mål: Maximering av intäkter via hög leveranssäkerhet, korta leveranstider, 
högt utnyttjande av trånga resurser och god service till kunderna. Samtidigt ska 
kostnader minimeras som påverkas av styrningen. Minimering av det bundna kapitalet 
i företaget för att kunna skaffa material, föra lager och förråd samt föra produktionen 
vidare. Med andra ord det som benämns som den logistiska målkonflikten. 
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2.3.1 Produktionslogistiska flöden 

För att få en tillverkning som möter företagets strategier, mål och visioner kan man 
utforma den olika. Andersson et al. (2002) menar att val av produktionssystem sker 
efter kompromisser mellan  

− korta genomloppstider 
− litet bundet kapital 
− högt maskin- och personalutnyttjande 
− låga transportkostnader 
− hög flexibilitet 

Valen grundar sig också på vilka tillverkningsprocesser som företaget använder. 
Andersson et al. (2002) listar vidare ett antal traditionella produktionssystem.  
 

• Processtillverkning – Tillverkning som ytbehandling, massa- och 
pappersindustri, kemiindustrier samt stål- och järnindustrier använder sig av 
processtillverkning. Manuella uppgifter saknas nästa helt i själva 
tillverkningsprocessen. Arbetsuppgifterna består istället av tillförsel av 
råmaterial, ställarbete, övervakning, kvalitetskontroll och maskinunderhåll. De 
logistiska kraven är att material alltid måste finnas till hands, processen får 
aldrig stå stilla för att det inte finns råmaterial, detta för att ha en hög 
produktivitet i processen. Lager begränsas till råmateriallager, produkter i 
arbete och färdigvarulager. Dessa lager är oftast lokaliserade till en plats i 
industrianläggningen för respektive lager vilket medför en lätt överskådlighet. 

 
• Funktionell verkstad – Tillverkningslayouten är utformad efter maskintyper, 

exempelvis samlas fräsmaskiner, svarvmaskiner, gjuteri och CNC-maskiner 
till en plats i industrianläggningen. Detta medför en hög flexibilitet samtidigt 
som de logistiska flödena blir mycket ineffektiva. De logistiska kraven blir här 
att flexibiliteten ska upprätthållas. Stora lager och mycket bundet kapital är 
oftast ett resultat av en traditionell verkstad i form av råmaterial, produkter i 
arbete och färdigvarulager. Planerings- och samordningsproblem är vanligt 
förekommande vid kundorderinitierad tillverkning. Många lagerplatser är 
också ett resultat av en funktionell verkstad. Produktionssystemet lämpar sig 
bäst för blandad tillverkning, tillverkning av många olika artiklar, oftast av 
komplex natur. 

 
• Flödesgrupper – Tillverkningen sker i grupper där man har samlat de maskiner 

som krävs för att tillverka en artikel. Planeringsarbetet blir här lättare än i 
funktionell verkstad, samtidigt minskas produkter i arbete, PIA, och de 
logistiska flödena blir effektivare än exempelvis en funktionell verkstad. 

 
• Löpande band – Tillverkningssystemet påminner i stor utsträckning om 

processtillverkning. Manuellt arbete förekommer dock och liksom 
processtillverkning är flödena effektiva inne i processen. Systemet lämpar sig 
för montering av stor serietillverkning, exempelvis lastbilstillverkning. 
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Valen av produktionssystem och produktionslogistik grundar sig på företagets 
verksamhet. Andersson et al. (2002) menar dock att många företag har fel 
produktionssystem utifrån sina förutsättningar och verksamheter.  

2.3.2 Produktionslogistik och flexibilitet  

Syftet enligt Jonsson och Mattson (2003) är att med produktionslogistik förbättra 
effektiviteten i företagen och på det viset få en positiv resultatpåverkan. Det finns 
olika effektivitetsmått som författarna beskriver och varje mått effektiviserar i ett visst 
avseende. Författarna menar att man kan i tre grova drag dela in de olika 
effektivitetsvariablerna: de som påverkar intäkterna, de som påverkar kostnaderna och 
de som påverkar tillgångarna.  
 
Lagerservicenivå 
Lagerservicenivå innebär i vilken utsträckning som lagerförda produkter kan levereras 
direkt vid kundorder. Effektiviteten kan mätas antingen på enskilda produkter, 
produktgrupper eller hela lagret som en enhet.  
 
Leveransprecision 
Innebär i vilken grad leverans sker vid de tidpunkter som man kommit överrens med 
kunden om. Detta mått har fått större betydelse på senare tid, menar författarna, då allt 
fler företag värdesätter leveransprecision till en högre kostnad än att bli lovade korta 
leveranstider som inte kan hållas.  
 
Leveranssäkerhet 
Med leveranssäkerhet menas att de rätta produkterna levereras i rätt kvantitet. 
Leveranssäkerheten delas in i två olika delar, rätt produkt och rätt kvantitet. Med rätt 
kvantitet menas att den kvantitet som uppgetts på leveransdokumenten verkligen 
också har levererats. Frågan om det är rätt produkt som levererats eller inte kan i 
många fall vara uppenbar. Det som Jonsson och Mattsson (2003) menar är att det vid 
till exempel små plastdetaljer eller elektronikkomponenter kan vara svårt att avgöra 
med visuell inspektion om det är det rätta eller inte.  
 
Leveranstid 
Är tiden det tar från en kundorder till att varan kan levereras till kunden. 
Leveranstiden är uppdelad i två delar enligt författarna. En del som har med den inre 
verksamheten, administrations- och orderbehandlingstider, väntetider av olika slag 
samt produktionstider. Den andra delen är en yttre faktor, tiden det tar att transportera 
varan från leverantör till kund.  
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Logistikkostnader 
Det finns olika poster för logistikkostnader, nedan nämns några av dem. 
 

• Transport- och hanteringskostnader – kostnader för att hantera och 
transportera gods både internt och externt.  

• Emballagekostnader – kostnader som är förbundna med förpackningsmaterial, 
emballering och godsmärkning. 

• Brist- och förseningskostnader – dessa kostnader uppstår när en produkt som 
är efterfrågad inte kan levereras eller att det är en försenad leverans från 
produktionen. 

• Administrativkostnader – förknippas med all styrning av lager, materialflöden 
och produktion  

 
Flexibilitet 
Flexibilitet ses oftast som en kostnad menar Jonsson och Mattsson (2003) men det kan 
även ses som en möjlig intäkt. Genom ökad flexibilitet ökar även 
konkurrensförmågan eftersom man lättare kan anpassa sig till kundönskemål. Det 
finns olika delar av flexibilitet. Nedan redovisas några av dem. 
 

• Produktmixflexibilitet – innebär att snabbt kunna ställa om produktionen och 
materialförsörjningen till förändringar mellan befintliga produkter och 
produktvarianter i efterfrågan.  

• Volymflexibilitet – möjligheten att ändra på volymen som produceras i 
företaget oavsett om det är olika produkter eller inte.  

• Leveransflexibilitet – kunna åstadkomma leveransförändringar som är 
anpassade till kunden, vare sig det handlar om kortare eller längre 
leveranstider.   
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3 Genomförande 
I följande stycke presenterar vi vårt tillvägagångssätt för att uppnå syftet och få svar 
på våra frågeställningar. Resultatet presenteras under stycke 4.  
 
Som beskrivs i den teoretiska referensramen är materialhantering en stor del av ett 
tillverkande företags uppgifter. Samtidigt har det varit en eftersatt funktion vad gäller 
effektiviseringsarbeten trots att det finns många och stora kostnadsposter relaterat till 
materialhanteringen. För att möjliggöra effektiviseringsarbeten är det nödvändigt att 
veta hur arbetet går till idag och varför den metoden är vald.  
 
Förutom dessa metoder som presenteras nedan valde vi att besöka Transport och 
Logistikmässan den 10 maj 2006 på Svenska Mässan i Göteborg. Detta för att få en 
bild över olika löningar som idag finns på marknaden. 
 

3.1 Frekvensstudie 
Andersson et al. (2002) skriver om fyra metoder för att göra en arbetsmätning. 
Samtliga ger svar på vilka de olika arbetsmomenten är och hur lång tid som den 
kontrollerade arbetsinsatsen genomförs. De traditionella metoder som används indelas 
normalt i arbetsmätning med stoppur, tidsformler, elementartidssystem och 
frekvensstudier. Valet föll på frekvensstudie för att uppnå vårt syfte. Det är en metod 
som ger ett snabbt resultat som ger en bra grund för en analys. Andersson et al. (2002) 
skriver vidare att en frekvensstudie är en arbetsmätning som grundar sig på 
slumpmässiga observationer av definierade händelser. Författarna skiljer liksom 
Grahm och Mellander (1976) mellan slumpintervallmetoden, SIM och 
konstantintervallmetoden, KIM.  
 

• Slumpintervallmetoden, SIM är när observationstillfällena eller platserna väljs 
slumpmässigt. 

• Konstantintervallmetoden, KIM är när observationstillfällena väljs med 
konstant tidsintervall.  

 
Noggrannheten avgörs på hur många observationstillfällen som görs under en viss 
tidsrymd. De viktigaste skillnaderna mellan SIM och KIM listar Grahm och 
Mellander (1976) som: 
 

• KIM är lättare att genomföra tekniskt. 
• SIM innebär mindre risk för påverkan av studieobjektet. 
• KIM medger fler observationer per tidsenhet. 
• KIM medför mindre förflyttningar mellan observationsplatserna för 

observationerna. 
• KIM innebär risk för att en eventuell periodicitet i arbetsförloppet medför 

felaktigt resultat. 
• KIM medför att fler personer kan studeras samtidigt. 
• KIM medför att färre observationer behövs vid lika noggrannhetsgrad. 
• KIMs regelbundna observationsrytm underlättar prestationsbedömningen . 
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Andersson et al. (2002) skriver vidare att frekvensstudier används oftast för så kallade 
organisationsstudier, i vilka man till exempel försöker hitta tilläggstider och onödiga 
tider. Författarna menar att bättre lokalplanering kan bli en åtgärd för att kompensera 
de eventuella brister som resultatet av frekvensstudien ger. Vi valde att utföra en 
frekvensstudie på den interntruck som ska förse material till de tre linorna i 
produktionshall A. De aktiviteter som valdes ses i bilaga 2 som också användes vid 
insamlandet av data. För att få en relativt säker studie med alla fördelar som är listade 
ovan enligt Grahm och Mellander (1976) valde vi att utföra en KIM studie. 
Tidsintervallet valdes till en observation per minut. Valet grundar sig på 
arbetsmomentens tidsåtgång och vår egen ambition för att få en så noggrann 
undersökning som möjligt. 
 

3.2 Arbetsmätning med stoppur 
Vid tidsbestämmandet av en operation, del av en operation kan arbetsmätning med 
stoppur tillämpas skriver Andersson et al (2002). Innan mätningen påbörjas indelas 
arbetet som ska mätas i operationssteg. Viktigt är att stegen delas upp vid lämpliga 
gränser. Är gränsen oklar kan det vara svårt att göra konsekventa mätningar. En annan 
viktig aspekt är att stegen inte får bli för omfattande då många variabler påverkar 
resultatet av stegen. Samtidigt får inte stegen bli för korta då det blir svårt att mäta. 
Observationen kan ske på två olika sätt. Författarna skiljer mellan 
kontinuitetsmetoden och nollställningsmetoden.  
 

• Kontinuitetsmetoden innebär att uret går oavbrutet under hela 
observationstiden. Varje avläsning av uret ger ett tidsvärde räknat från 
observationens början. Skillnaden mellan två på varandra följande 
observationer ger tiden för operationen.  

• Nollställningsmetoden innebär att uret nollställs efter varje avläsning och det 
avlästa värdet blir tiden för operationen.  

 
För- och nackdelar finns med de båda metoderna. De huvudsakliga argumenten för 
kontinuitetsmetoden är att reaktionstiden för arbetsstudiemannen inte påverkar 
resultatet av studien. Nackdelen är att man måste räkna ut alla deltider.  
 
Vi valde att göra en arbetsmätning med stoppur på operatörerna. Vi avgränsade 
studien till ett steg. Steget är när operatörerna från de tre olika produktionslinorna går 
igenom porten till råvarulagret det vill säga från zon 3 till zon 4, se bilaga 3. Tiden 
mättes sedan till när de kom tillbaka genom porten och till sina respektive 
produktionslinor. Vi valde då att använda oss av nollställningsmetoden därför att vår 
reaktionstid inte har betydelse för resultatet. Observationen innefattar också vad de 
transporterar in och ut ur råvarulagret, se figur 4.1 och 4.2. 
  
Omständigheterna vid studien var normala enligt logistik och kvalitetschef Per 
Pettersson, häng 1 linan hade inga produktionsstopp medan häng 2 linan hade 
produktionsstopp den 25/4 mellan klockan 09.53 till 13.45 och den 27/4 från 14.50 till 
16.00. 
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3.3 Intervju 
För att ta tillvara på den kompetens och de erfarenheter som operatörerna och 
truckförarna besitter har vi utfört en kortare intervju. Intervju genomfördes på dag och 
kvällsskift, totalt intervjuades 14 personer. Intervjufrågorna utformades så att de som 
ställdes skulle vara så öppna som möjligt och bidrog till följdfrågor som ”Vad menar 
du med det?”, ”På vilket sätt?” och ”Varför?”. Se bilaga 4 för intervjuformulär.  
 

3.4 Materialflödesanalys 
Samtidigt som de övriga studierna har genomförts har vi kartlagt materialflödet. 
Jonsson och Mattson (2005) menar att det är en bra metod för att kartlägga 
kapitalbindningen i företag. Utefter vårat syfte valde vi att bara kartlägga hur flödet 
är, vart olika lager är lokaliserade, vart operationer utförs och hur transporterna ser ut 
idag.   
 
Aktuella sträckor har uppmäts med en lasermätare. Alla mätningar har genomförts 
efter att ha bestämt en centrum punkt. Denna punkt valdes utefter flödet och var 
interntrucken har sin utgångspunkt, se bilaga 12. För att utvärdera tider och 
hanteringseffektiviteten har hastigheter på tre trucktyper uppmätts.  
 

3.5 Metodkritik 
Vid val av metod finns det oftast alternativ. Valet som görs medför att fördelarna och 
nackdelarna med det arbetssättet accepteras och andra metoder väljs bort. Valen 
grundar sig på teorier som vi presenterat under detta stycke men också under den 
teoretiska referensramen. Kritik för de val vi gjort väljer vi att själva kritisera under 
denna punkt. 

3.5.1 Frekvensstudien 

För att få en klar bild av hur interntrucken jobbar och hur lång tid hans olika moment 
tar valde vi att utföra en frekvensstudie. Studien gjordes under fyra dagar med 
sammanlagt 1560 observationer. Vi avsatte fyra dagar till observation på Proton 
Finishing. Utav de fyra dagarna kördes interntrucken normalt två dagar. Första 
observationsdagen, 24/4 blev det personalbrist på råvarulagret och färdigvarulagret. 
Två av tre truckförare var på kurs. Interntruckens aktiviteter ställdes in och 
observationen utgick. Andra dagen, 25/4 saknades interntruckens ordinära personal, 
skift ledarna för de båda skiften, dag- och kvällsskift fick då köra interntruck. 
Skiftledarna hade andra uppgifter under deras arbetspass och körde därför 
interntrucken bara då det var nödvändigt. Den 26-27/4 avlöpte arbetet normalt i hela 
produktionen. Vi valde på grund av rådande omständigheter att skilja på de två första 
och de två sista observationsdagarna i resultat och analysstycket.  
Vid frekvensstudier som denna kan situationer uppstå som inte är normalt för den 
studerade processen. Ju längre tidsrymd som studien omfattar och därmed fler 
observationer elimineras risker och osäkerheter och studien får ett mer säkert resultat. 
Valet av tidsintervall gjordes efter diskussioner med produktionstekniker Martin 
Räsänen på Proton Finishing, som har lång erfarenhet av frekvensstudier. Utefter våra 
kunskaper och en diskussion så anser vi att det inte finns någon anledning till att 
ifrågasätta produktionsteknikerns erfarenhet och kunskaper inom området. 
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3.5.2 Arbetsmätning med stoppur  

För att mäta operatörernas arbetsbörda av materialhantering i lagret valde vi att göra 
en arbetsmätning med stoppur. Det mest optimala hade varit att göra en 
frekvensstudie på dem liksom på interntrucken. Arbetsbördan med hänsyn till den tid, 
tio högskolepoäng, hade dock blivit för stor. Valet av att använda 
nollställningsmetoden gjordes därför att hanteringen av den data som mätningen 
resulterade i ska vara så lätt som möjligt. Nackdelen med metoden är i huvudsak 
riktad mot arbetsstudiemannens reaktionstid. Vid mätandet av ett steg som kan 
urskiljas från övriga steg relativt tidigt innan steget genomförs, anses inte 
reaktionstiden som någon felkälla. Kritik som kan riktas mot metoden är att 
arbetsstudiemannen inte har kontroll på vad som sker inne i steget. Arbetsmomentet 
det vill säga steget som mäts kan inte visuellt kontrolleras till fullo. Därmed kan 
studien inte till 100 % säga vad som sker inne i råvarulagret. Problemet var att det inte 
fanns någon möjlighet att följa operatören in på lagret och göra egna observationer på 
vad som hände där inne. Nämnas bör att då det fanns möjlighet kontrollerades 
givetvis operatörens aktiviteter inne på lagret. En uppskattning är att 20 % av 
aktiviteterna på lagret inte kunde kontrolleras av oss.  

3.5.3 Intervju 

En kort intervju med operatörerna kan bli missvisande och subjektiv. Frågor där 
människor ska uppskatta sina arbetsinsatser istället för att en arbetsstudieman ska 
mäta den har stor osäkerhet. Det som kan utläsas är operatörernas inställning till 
nuvarande arbetsuppgifter samtidigt som förbättringsförslag och idéer kan fångas upp.  

3.5.4 Materialflödesanalys 

Analysen är bara genomförd rent visuellt genom diskussion med operatörer och 
interntruckchauffören. Att analysera kapitalbindningen är inte aktuell med tanke på 
syftet för rapporten. Syftet med materialflödesanalysen är att få en visuell bild över 
flödet i fabriken och kräver ingen ingående analys av den kapitalbindning som idag 
finns i flödet.    
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras resultaten av våra studier, analys av resultatet presenteras i 
stycke 5. Fullständig dokumentation från studiens datainsamling finns i bilagorna 5 
och 6. Nedan förklaras arbetsuppgifterna på de olika linorna. 

4.1 Arbetsuppgifter  

4.1.1 Häng 1 linan 

Personalen på häng 1 linan, tre operatörer/skift, har som uppgift att tillförse linan med 
rätt material på korrekt upphängningssätt. Flödesgruppen har tre stationer bredvid 
varandra där skenor ska tillförses med material som ska ytbehandlas. När dessa skenor 
är klara för ytbehandling sker processen vidare per automatik. När sedan 
ytbehandlingen är klar kommer skenorna ut och de klara produkterna ska plockas av. 
Operatörernas uppgifter är att hänga upp och plocka ned material på dessa skenor. 
Häng 1 linan har ett ställage vid linan, material i det tillhandahålls av interntrucken. 
De ska också packa upp materialet ur enhetsbäraren och packa ned de klara 
produkterna i rätt enhetsbärare. Dessa behöver inte vara densamma som materialet 
anlände i. Andra uppgifter som förekommer är att etikettera de färdiga produkterna, 
applicera plugg i rören som ska ytbehandlas och därefter ta bort desamma vid klar 
process. Det kan också förekomma pluggning av färdiga produkter.  
Eftersom vår studie tog andra vägar än planerat, personal var på kurs och 
sjukfrånvaro, gjorde vi en kort frekvensstudie på personalen vid häng 1 linan. Denna 
studie har dålig säkerhet på grund av en kortvarig studie med ett fåtal observationer. 
Övrig tid som vi tillbringade i produktionen, cirka 36 timmar, säger oss dock att den 
studerade tiden avlöpte vid normala arbetsuppgifter. Dock kan produktmixen som 
ytbehandlas vara en helt annan med följd av helt andra förutsättningar och 
arbetsuppgifter. Dessutom är det skiftbyte klockan 14.00 då vår studie startade vilket 
förmodligen medför att arbetsrelaterade samtal och kontroll av körplan är högre 
representerade än vid normala fall. Resultatet av studien kan ses i bilaga 11. Produkter 
som ytbehandlas i häng 1 linan är mestadels rör till fordonsindustrin , större beslag 
och dylikt. 

4.1.2 Häng 2 linan 

På häng 2 linan jobbar det 3 operatör/skift. Uppgifterna skiljer sig åt jämfört med 
häng 1 linan. Häng 2 linan har som uppgift att hämta sitt material själva i råvarulagret 
som ligger i anslutning till häng 2 linan. Det förkommer ingen pluggning eller 
etikettering av produkter. Skenorna där materialet hängs upp och plockas ned kan tas 
ut från maskinens buffert vilket möjliggör att skenorna som är på hjul kan förflyttas 
för upphängning och nedplockning längre bort från linan. Arbetsuppgifterna består 
således av upphängning och nedplockning, hämta material i råvarulagret och köra ut 
material till färdigvarulagret. Packa upp material ur enhetsbärarna och packa i 
produkterna i enhetsbärarna som inte behöver vara desamma som de anlände i. 
Byggnationer av enhetsbärare och förflyttning av dessa blir därför en stor del av 
arbetet. Produkter som ytbehandlas i häng 2 linan är oftast av större storlek jämfört 
med häng 1 linan. Andra skillnader linorna emellan är att olika processer med olika 
ytbehandlingar tillhandahålls. 
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4.1.3 Trumlinan 

På trumlinan jobbar det en operatör/skift. Arbetsuppgifterna består av att hämta 
material och lämna produkter i ett djuplager som finns i A-hallen. Interntrucken 
tillhandahåller materialet till djuplagret och förflyttar de färdiga produkterna till 
färdigvarulagret. Operatören på trumlinan packar upp enhetsbärarna där materialet 
ligger i, mestadels skruv, beslag, mutter, brickor eller dylikt dessa kan ligga i 
kartonger som operatören sedan kasserar i en station vid djuplagret. För att få in 
produkterna i linan kör sedan operatören pallen med material till en station vid linan 
som sedan tar vid per automatik. Operatören tar sedan hand om de färdiga 
produkterna och kör de sedan till djuplagret. Byggnation av emballage och transport 
av dessa är en stor del av arbetet. Andra uppgifter som förekommer är programmering 
av flödesgruppen och kontroll av densamma.  
 

4.2 Frekvensstudien av interntruck 
Interntruckens arbete ska enligt arbetsbeskrivningen vara att förse linorna med 
material, ta hand om transporten från linan till lager av färdiga varor samt hantera 
linornas material ute på lagret. 
 
I Bilaga 7 visas vad interntrucken lägger största delen av dennes arbete under de två 
dagar som studie pågick. De olika förkortningar som används är: 
H1 = Häng 1 linan, H2 = Häng 2 linan, H3 = Häng 3 linan, Spinn = Spinn linan, Trum 
= Trum linan, Op = Operatör.  
 
Samtidigt i bilaga 8 visar vi var interntrucken mestadels befinner sig och utför sitt 
arbete. Där ser vi att den största arbetsbördan ligger i zon 4 som är råvarulagret. 
Fördelningen av de andra zonerna är jämnt fördelade undantag från zon X. Zon X 
inkluderar alla andra utrymmen än de andra zonerna, exempelvis lunchrum. Nämnas 
bör också att då truck inte användes fördelades detta på zon X. 
 
Som det går att se i det diagrammet läggs den största tiden av enskilt arbetet på att leta 
efter material. Detta uppgår till cirka 16 % i genomsnitt under den tiden vi har 
studerat arbetet. Detta innebär att under en normal arbetsdag på 9 timmar, inkluderat 
schemalagd rast på 1 timme, lägger föraren ner cirka 1 timme och 28 minuter på detta.  
 
Utgår man från vad arbetsbeskrivningen säger kommer det första arbetsmomentet som 
är beskrivet där på en fjärde position, ”Pallhantering Trum lager”. Detta tillsammans 
med ”Pallhantering H1 lager”, ”Pallhantering H2 lager” och ”Pallhantering Spinn 
lager” utgör cirka 21 %, cirka 1 timme och 53 minuter, av arbetsdagen.  
 
De olika transportmomenten som finns, ”Lager till trum”, ”Trum till lager”, ”H1 
transport med pall till lager”, ”H1 transport med pall till linan”, ”Lager till spinn”, 
”H3 transport”, ”Trum till spinn” och ”Spinn till lager” utgör cirka 14 % eller 1 timme 
och 15 minuter.  
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Vissa moment som inte är nedskrivna i arbetsbeskrivningen men som ändå 
uppkommer under arbete och som inte går att komma ifrån är ”Transport utan pall”, 
”Arbetsrelaterat samtal”, ”Kontroll av körschema”, ”Byte av batteri” och ”Besök på 
kontoret”. Dessa moment utgör tillsammans cirka 17 % vilket är cirka 1 timme och  
30 minuter. 
 
En annan del av arbetet är den som består av pallhantering vid de olika linorna, detta 
är då det inte finns någon plats att ställa pallarna på eller om det är så att föraren 
måste sortera om pallarna som står vid linorna. Detta utgör cirka 6 % av tiden vilket 
innebär cirka 30 minuter.  
 
”Rast schemalagd” utgör 60 minuter av dagen. Vad som även går att se är att 
”Personlig tid/Paus” utgörs av en nästan lika stor del cirka 11 % vilket är cirka 59 
minuter.  
 
Vad som även går att se är att Häng 2 linan (H2) som ska sköta all sin truck körning 
själv faktiskt också gör detta utan att använda sig av någon från interntrucken. Det 
interntrucken gör är att ta hand om Häng 2 linans pallar vid ankomst till råvarulagret 
och ställer upp dem i ställagen.  
 
De övriga moment som inte nämnts i texten ovan men som finns med i diagrammet 
utgör en väldigt liten procentsats av det dagliga arbetet och ses därför över med en 
lägre prioritet.  
 
Under en dag som vi skulle studera interntrucken visade det sig att den ordinarie 
truckföraren var sjuk. Detta innebar att skiftledarna fick gå in och vara truckförare. 
Förutsättningarna ändrades då till att vi studerade dem under 8 timmar och vi räknade 
inte med någon rast då skiftpersonalen inte följer den ordinarie truckförarens schema. 
Detta medförde att två diagram togs fram, bilaga 9 där den tiden trucken inte används 
finns med och bilaga 10 där den effektiva tiden på trucken redovisas. 
 
Vad bilaga 10 visar är att ”Letande” fortfarande kommer högst upp på listan som 
enskilt moment. Detta utgör cirka 32 % av arbetet vilket är 1h och 14minuter under en 
total mättid på 3h och 53minuter.  
 
”Operatör saknas/hittas ej” inneräknas den tiden som det tog för arbetsledarna att få 
reda på att den ordinarie truckföraren var sjuk och att komma fram med en lösning om 
hur de skulle kunna lösa problemet med detta.  
 
Ser man till ”Arbetsrelaterat samtal” är orsaken till att den posten kommer högt upp är 
att det är skiftledaren som kör trucken. Eftersom han/hon även har andra 
arbetsuppgifter under tiden som denne kör truck innebär detta att flera observationer 
görs på detta moment.  
 
De övriga momenten som utförs av skiftledaren i detta fall, vanligtvis truckföraren, 
ser likadana ut som om det skulle vara den ordinarie personen på plats. Det som 
skiljer sig är att pallhanteringen ute på lagret inte får lika hög prioritet och att det är 
viktigare att förse linorna med material än att sortera ute på lagret.  
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4.3 Mätning med stoppur 

4.3.1 Häng 1 linan 

Personal vid linan ska aldrig behöva vara ute i råvarulagret, deras arbetsuppgifter skall 
hanteras till fullo i anslutning till linan det vill säga i zon 2, se bilaga 3. Detta förutsatt 
att produktionen är normal. Eftersom studien började med frånvaro av interntrucken 
fick häng 1 linans personal hämta material på råvarulagret själva. En situation som 
uppstår då personal saknas på lagret, vilket visade sig vara en inte allt för ovanligt 
händelse. Studien som gjordes på häng 1 linans personal visade att antal transporter 
till lagret minskade när interntruckens uppgifter utfördes normalt. Dock var 
minskningen av transporter endast 20 %, från 25 till 20 transporter per 
tvådagarsintervall. Anmärkningsvärt är att transporter till lagret och från lagret utan 
pall ökade markant när interntrucken körde normalt från tre transporter de två första 
dagarna till sju transporter de två sista dagarna. Transporterna hade olika syften, den 
största anledningen till dessa transporter var att hämta material på råvarulagret utan 
framgång på grund av ej hittat material. En annan anledning som ökade de två sista 
dagarna var att kommunicera med interntrucken. Detta gjordes enligt operatörerna 
lättast genom att söka upp interntrucken och kommunicera med varandra. Detta var de 
två vanligaste anledningarna till att operatörerna körde till lagret tomt och från lagret 
tomt. Andra anledningar som förekom var problem med truck och byte av batteri på 
truck. Detta var händelser som skedde vid ett fåtal tillfällen och kan betraktas som 
enstaka händelser. 
  
Vidare så visade studien att körning av typen tom till lagret och med pall från lagret 
var överrepresenterat det vill säga hämta material på lagret. De två första dagarna 
uppgick körningarna av denna typ till 68 % och till 50 % de två sista dagarna. 
Genomsnittstiden för detta agerande var även det mycket hög del av andelen totalt 
brukad tid i råvarulagret. De två första dagarna uppgick detta till 77 % av tiden som 
operatörerna tillbringade i råvarulagret. De sista två dagarna upptog det 52 % av tiden.  
 

Häng 1  
Datum: 24-25/4-06 

Till 
lager 

Från 
lager 

Antal 
åkturer 

Antal 
sekunder 

Snitt 
sekunder 

Tom Tom 3 325 108 

Tom Pall 17 2456 144 

Pall Tom 5 392 78 

Pall Pall 0 0 0 

  Totalt 25 3173   

 

Häng 1  
Datum: 26-27/4-06 

Till 
lager 

Från 
lager 

Antal 
åkturer 

Antal 
sekunder 

Snitt 
sekunder 

Tom Tom 7 1562 223 

Tom Pall 10 1989 199 

Pall Tom 3 276 92 

Pall Pall 0 0 0 

  Totalt 20 3827   

Figur 4.1 Häng 1 linan, tidsstudier 
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Skillnaden av transporter med pall till lagret och tomt från lagret mellan dagarna var 
obetydligt liten i förhållande till ovan nämnda transporter.  

4.3.2 Häng 2 linan 

Till skillnad från häng 1 linans personal skall personalen vid häng 2 linan hämta och 
lämna material på råvarulagret respektive färdigvarulagret. Detta medför att 
interntruckens funktioner vara eller icke vara inte ska ha någon betydelse på häng 2 
linans personals uppgifter. Vi skiljde dock på dessa data liksom vi gjorde med häng 1 
linans data för att bekräfta denna tes. Transporter av typen tom till lagret och tom från 
lagret är totalt 3 till antalet. Anledningarna till detta agerande var att personal som 
vanligtvis inte hämtar material på råvarulagret gjorde detta utan att hitta det sökta 
materialet. Detta hände två gånger. Den tredje gången användes fel truck för att hämta 
emballage som finns lagrade i zon 4, se bilaga 3, detta resulterade i att operatören 
körde fast med trucken. 
 
Transporter till lagret utan pall och med pall från lagret det vill säga hämta material, 
uppgick till cirka 34 % av antalet transporter. Detta upptog cirka 37 % av totala tiden 
som tillbringades i råvarulagret.  
Att lämna material på färdigvarulagret var en mer frekvent händelse, cirka 44 % av 
antalet åkturer upptog cirka 40 % av tiden. Trots att transportvägen är 25 meter till 
råvarulagret och 59 meter till färdigvarulagret tog det längre tid i genomsnittstid att 
hämta material på råvarulagret än att lämna material på färdigvarulagret. Skillnaden är 
cirka 20 sekunder per tillfälle.  
 

Häng 2  
Datum: 24-25/4-06 

Till 
lager 

Från 
lager 

Antal 
åkturer 

Antal 
sekunder 

Snitt 
sekunder 

Tom Tom 2 303 152 

Tom Pall 22 2479 113 

Pall Tom 29 3003 104 

Pall Pall 12 1301 108 

  Totalt 65 7086   

 

Häng 2  
Datum: 26-27/4-06 

Till 
lager 

Från 
lager 

 Antal 
åkturer 

 Antal 
sekunder 

Snitt 
sekunder 

Tom Tom 1 40 40 

Tom Pall 28 3445 123 

Pall Tom 36 3359 93 

Pall Pall 18 2186 121 

  Totalt 83 9030   

Figur 4.2 Häng 2 linan tidsstudier 

En annan skillnad från häng 1 linans transporter är att den optimala transporten där 
pall till lagret och pall från lagret tillämpas. Vanligtvis transporterades produkten B-
stolpe vid dessa transporter. Dessa transporter upptar cirka 20 % av antalet transporter 
och tar cirka 22 % av den totala tiden i rå- och färdigvarulagret. Den aktivitet som 
upptar mest tid i genomsnitt är att hämta material på lagret, denna tar förvånansvärt 
mer tid än transport med pall till lagret och transport med pall från lagret.  
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Vid produktionsstopp som nämns under Punkt 3.2 så ökar trucktransporterna markant. 
Detta för att buffra upp med material som ska användas när produktionen kommer 
igång.  
 

4.4 Intervju 
Frågorna som ställdes till operatörerna, se bilaga 4, var utformade så att vi skulle få en 
diskussion om materialhanteringen som idag tillämpas på Proton Finishing i Forsheda. 
Vi skiljde på personalen för de tre flödesgrupperna, trumlinan, häng 1 linan och häng 
2 linan därför att arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan flödesgrupperna.  

4.4.1 Häng 1 linan 

Första diskussionsämnet handlar om hur lätt det är att hitta material som ska 
produceras i linan. Vid diskussionerna visade det sig att det var stor skillnad på att 
hitta vid ställaget vid linan än det var att hitta på råvarulagret. Operatörerna ska aldrig 
vara på råvarulagret för att hämta material eller emballage, detta förekommer dock 
som vår tidsstudie visar, se punk 4.3.1. Vid linan finns det 18 pallplatser i ett ställage, 
flytande placering används. Detta medför enligt operatörerna att det inte är smärtfritt 
att hämta rätt pall med material från ställaget, dock krävs det avsevärt mer tid för att 
hitta material ute på råvarulagret. En annan synpunkt som nämndes vid ett flertal 
tillfällen var att kommunikationen med interntrucken var bristfällig och att detta var 
något som kunde bli bättre. Kommentarer som, ska man få något gjort är det bättre att 
göra det själv, det tar så lång tid om interntrucken ska hämta något var återkommande. 
Oftast tar det så lång tid när de ber intertrucken att hämta emballage eller material att 
de gör det hellre själva trots att det inte är deras arbetsuppgift.   
 
Operatörerna värderade att tiden för pallhantering som innefattar att bygga pallar, 
förflytta pallar och leta efter pallar upptar cirka 40 % av deras arbetstid. Vid den 
frekvensstudien vi gjorde säger resultatet att detta upptar cirka 20 % av 
arbetsuppgifterna.  
 
Materialhanteringsutrustningen som finns till förfogande var tillfredställande. De 
tyckte att det fanns rätt antal truckar och att de fungerade bra.  
 
Ergonomin vid linan kunde vara bättre tyckte operatörerna, materialet var dock inte så 
tungt vid upp- och ned plockning. Förbättringspotential fanns vid uppackning av 
material ur enhetsbärarna, operatörerna tyckte att de fick jobba i obekväma 
arbetspositioner och ofta med krökta ryggar. 
 
Andra förbättringsförslag som uppkom vid diskussionerna var att pluggningen av rör 
vid linan ska flyttas så att operatörerna slipper detta.  
I diskussionerna nämndes också att ordningen runt linan med platser för emballage 
och material kunde bli bättre. Förslag om hur de skulle bli bättre fanns dock inte.  
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4.4.2 Häng 2 linan 

Personalen på häng 2 linan som hämtar material på råvarulagret tyckte överraskande 
att det var svårt att hitta på lagret. De som jobbat längre vid häng 2 linan tyckte att det 
var lättare. De ansåg att det hade vuxit fram ett system på råvarulagret, systemet 
fungerade dock bara vid ett ställage på grund av att där fanns det samma typ av 
material och av en specifik kund. De ansåg vidare att det var dålig ordning på lagret 
och bättre sortering var åtgärdsförslag som kom upp vid diskussionerna. En annan 
aspekt som blev tydlig var att när personal som vanligtvis inte jobbade på häng 2 linan 
skulle hämta material på lagret uppfattades detta som oerhört tidskrävande. Systemet 
var således inte ett uttalat system där ny personal snabbt kunde sätta sig in i 
lagersystemet. Uppfattning om hur mycket tid som lades på pallhantering var cirka 
40-50 %. Liksom vid häng 1 linan fanns det tillfredställande 
materialhanteringsutrustning tyckte operatörerna. 
Ergonomin vid linan kunde dock vara bättre, de ansåg att det blev slitsamt i längden 
på grund av antalet upp och ned plockningar av material på skenorna. De jämförde 
med arbetet på häng 1 linan och tyckte att det var tyngre material och produkter som 
skulle hanteras.  
 
En annan mycket viktig aspekt som uppkom vid diskussionerna var att operatörerna 
tyckte att det var dålig ansvarskänsla hos operatörerna och truckförarna. De nämnde 
vid flertal tillfällen att arbetsuppgifterna inte var helt kommunicerade och uppfattade 
hos de olika funktionerna på företaget. 
 
Förbättringsförslag som uppkom var att en annan sortering skulle införas på lagret och 
att de skulle få ägna sig mer tid vid linan än att arbete med pallhantering. 

4.4.3 Trumlinan 

Operatörerna vid trumlinan är inte ute på lagret, frågan om hur det är att hitta ute på 
lagret fick passera utan någon diskussion. 
 
Pallhanteringen för operatören tar upp en väldigt stor del av arbetet, enligt dem själva 
så ligger det mellan 60-70% av tiden med att köra, hämta och bygga enhetsbärare. 
Detta kan vi varken bekräfta eller dementera då egna studier på trumlinan saknas. 
Men väl att arbetet vid linan består till stor del av pallhantering. 
 
Operatören anser att trucken kan vara lite långsam, men att de inte rör sig över några 
större ytor, så att den materialhanteringsutrustning som finns känns enligt dem själva 
vara tillfredställande. Ergonomin på arbetsplatsen anses enligt operatören 
tillfredställande. Det arbetsredskap som används mest är trucken för att lyfta upp och 
sänka ner pallar som inte är i en passande nivå. 
 
Kommunikationen med interntrucken sker antingen genom direkt kontakt med denne 
eller så sker det via planeraren. Detta upplevs inte som något problem då det har 
fungerat bra hittills. Det som skulle vilja förbättras på arbetsplatsen är mera plats till 
att kunna ställa pallar och emballage. Operatörerna skulle även vilja att mellanlagret 
där produkter som skall köras i linan lagras, förbättras och görs mer åtkomlig. 
Problem uppstår ofta eftersom det är ett djuplager.  
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4.5 Materialflöde 
Materialflödesschemat redovisas i bilaga 12. Hastigheterna för de olika trucktyperna 
redovisas i tabellen nedan.  
 
 
 
 
 
 

Figur 4.3 Truckhastigheter 

Mätningar av hastigheten gjordes vid transport utan pall och med bra batterinivå. 
Stapeltrucken är den trucktyp som finns vid linorna och används av operatörerna. 
Motviktstrucken används vid av och pålastning, denna är större och är inte aktuell 
som substitut för interntrucken på grund av sina manövreringsegenskaper och storlek. 
 

Proton Finishing skiljer mellan två flöden. Det orderspecifika flödet och planflödet, 
skillnaden dessa emellan är att orderspecifika flödet är ej högfrekvent återkommande 
produkter. Dessa är precis som det heter orderspecifika till skillnad från planflödet. 
Planflödet är återkommande produkter från kunder som till exempel tillverkar 
inloppsrör. Kunden lagerför produkter hos Proton Finishing och beställer sedan när de 
vill ha x antal produkter ytbehandlade. Vissa av dessa produkter och flöden är skilda 
vad gäller lagerplatser medan mindre kunder med små lagervolymer blandas med det 
orderspecifika flödet. Hanteringen vad gäller interntrucken gör ingen skillnad på 
vilket flöde som ska hanteras. 
   
Häng 1 linan transporter     
För att tillgodose material till häng 1 linan krävs en körsträcka på 49 meter från 
centrum vilket upptar drygt 25 sekunder. Vid transporter av färdigt material blir 
sträckan 83 meter som upptar 43 sekunder. Andra transporter som förekommer vid 
häng 1 linan är de transporter som operatörerna utför. Sträckorna blir de samma dock 
med lägre hastighet vilket medför längre tid för utfört arbete. Nämnas bör att lagret 
för emballage befinner sig utomhus under tak i både zon 4 och 5. Dessa transporter är 
vanligt förekommande för operatörerna och uppmäter en sträcka av cirka 175 meter 
tur och retur beroende på var emballaget befinner sig under taket. Detta upptar cirka 
128 sekunder med stapeltrucken. 
 
Häng 2 linan transporter   
Transporter för häng 2 linan som endast operatörerna utför är bättre lokaliserade. För 
att hämta material transporteras operatörerna från 20 till 45 meter beroende vart 
materialet befinner sig i råvarulagret, zon 4. Dessa transporter upptar därmed cirka 15 
till 35 sekunder enkel tur. Liksom för häng 1 linan och trumlinan adderas en sträcka 
på 34 meter för transport till färdigvarulagret. Således är en transport från linan till 
färdigvarulagret och tillbaka till linan en sträcka på 128 meter som kräver 94 
sekunder. Liksom för häng 1 linan förekommer transporter från och till linan med 
emballage till/från lagret i zon 4 och 5. Denna sträcka är cirka 136 meter tur och retur 
vilket kräver cirka 100 sekunder beroende på vart emballaget befinner sig i lagret.  
 
 
 

Trucktyp Hastighet(m/s) 

Interntruck/mindre 
motvikstruck 1,92 

Stapeltruck 1,36 

Motviktstruck 4,4 
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Trumlinan transporter 
För att tillgodose trumlinan med material som sker till djuplagret i zon 1, se bilaga 3 
och 12, transporterar interntrucken material 84.5 meter från centrum vilket betyder en 
arbetsinsats på 44 sekunder. När interntrucken ska transportera färdigt material till 
färdigvarulagret från trumlinans lager adderas en sträcka på 34 meter vilket betyder 
118,5 meter som knappt tar 62 sekunder. En ytterliggare längre och mer tidskrävande 
transport är den från trumlinans lager i zon 5 till lagret vid trumlinan. Denna transport 
är 151,5 meter vilken tar 79 sekunder.  
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5 Analys 
Under följande punkter analyseras resultatet som redovisas under punkt 4. 

5.1 Interntruck 
Som resultatet av interntrucken visar så läggs en väldigt stor del av arbetet ned på att 
leta efter artiklar i olika delar av fabriken. Ställagen är visserligen uppdelade efter 
vilken lina de tillhör och även i vissa fall efter vilken kund men sedan finns det ingen 
specifik plats för varje pall. Pallarna i ställagen har en flytande placering. Detta 
medför att truckföraren antingen får ha ett väldigt bra minne och komma ihåg var 
denne ställer sina pallar eller så får man gå och leta efter dem när de väl behövs. Detta 
medför att lagerhållningskostnaderna ökar då personen som jobbar som 
interntruckförare inte kan hålla upp effektiviteten och förse linorna med material. Ett 
annat problem med letandet är att flaggorna, där det står bland annat artikelnummer, 
inte syns så tydligt. Flaggan har utseendet som ett vanligt A4-papper. Det kan vara så 
att pallen är högt uppe i ställaget och är det är en pall med endast en pallkrage sätts 
flaggan vågrätt vilket innebär att det blir ännu svårare att läsa den än innan.  
 
Som vi visat åker även personalen som jobbar på Häng 1 ut på lagret och hämtar 
material fast de inte ska behöva göra detta. Skulle letandet minska finns det stor 
potential för interntruck att snabbare och effektivare förse denna lina med material. 
Detta medför att produktiviteten kan ökas på linan, vilket enligt vår handledare på 
företaget har varit ett problem.  
 
Varför föraren får lägga ner så mycket tid på pallhantering beror även det på att det 
inte finns något system för hur han ska placera alla pallar i lagret. 
Hanteringseffektiviteten är väldigt låg då föraren ofta måste sortera om när han/hon 
ska ställa in eller hämta ut en pall. 
 
En annan aspekt som behöver ses över är att den personliga tiden behöver minskas. I 
snitt under två dagar låg den på cirka 60 minuter/dag utöver den schemalagda rasten 
som också även den är på 60 minuter/dag. Det är inte så att personen tar detta i följd 
utan det kommer från att man tar lite längre rast när det är rast, tar en kopp kaffe, 
pratar med kollegor som inte är arbetsrelaterat och så vidare. Detta kan handla om 
moral, motivationen och företagskultur. 
 
Vidare analys av interntrucken ser vi att företaget har kostnader inom transport och 
hantering av material samtidigt så uppstår det brist och förseningskostnader i form av 
att materialet inte hittas direkt.       
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5.2 Häng 1 linan 
Resultatet av studien på häng 1 linan, både den korta frekvensstudien och tidsstudien 
visar att arbetsuppgifter som inte ingår i operatörernas arbete utförs ändå. 
Operatörerna ska inte behöva vara på råvarulagret eller i färdigvarulagret, 
interntrucken skall förse häng 1 linan med material. Sammanlagt tillbringade 
personalen vid häng 1 linan 7000 sekunder i råvarulagret eller färdigvarulagret på de 
fyra dagarna studien gjordes. Dessa 7000 sekunderna, 1 timmar 56 minuter och 40 
sekunder är tid som bör tillbringas vid linan istället för att köra truck. Nu var 
omständigheterna och förutsättningarna som nämnts i tidigare stycken inte helt 
normala. I snitt tillbringades det cirka 26 minuter/dag de båda första dagarna av 
studien åt att hämta och lämna material i lagren. De två sista dagarna tillbringades det 
cirka 32 minuter/dag åt samma aktivitet. Förvånansvärt är att tiden blev högre då 
interntrucken kördes normalt. Det vi vidare ser i resultatet är att transporter utan pall 
ökade markant under de två sista dagarna, detta förklarar till en del att tiden för 
transport av material ökade de två sista dagarna. Med transport av material innefattar 
all transport med truck i zon 4 och 5. Anledningen till denna ökning är att 
kommunikation med interntrucken sker oftast i de zonerna där interntrucken 
tillbringar mest tid. Vid diskussionerna med häng 1 linans personal bekräftas 
kommunikationsproblemen då de ansåg att det var bättre att göra vissa arbetsuppgifter 
själva istället för att interntrucken ska göra det. 
 
Den aktivitet som är mest frekvent vid transport av material är att hämta material på 
lagret. Den tar också längst tid, cirka 1 timme och 14 minuter. Anledningen till att det 
tar så lång tid är att operatörerna inte är vana och heller inte ska vara på lagret vilket 
innebär att de hittar dåligt. Avsaknaden av ordning och ett lagerförvaltningssystem på 
lagret medför att tiden för att leta efter material blir en hög kostnad för företaget i 
form av både lagerföringskostnader och lagerhållningskostnader. 
 
En annan aktivitet som förekommer är transport av material till färdigvarulagret eller 
till mellanlagret av emballage. Detta lager är lokaliserat till zon 4 och 5. Ordningen 
och strukturen runt häng 1 linan medför att ytuttnyttjandet inte är så hög, dock så blir 
hanteringseffektiviteten vid linan hög då all emballage placeras på golvet. 
Hanteringseffektiviteten utanför linan blir dock inte hög då det medför långa 
transporter för att hämta emballage och lämna emballage som inte behövs för tillfället.  
 
Vid det ställage som finns vid linan praktiseras flytande artikelplacering. Detta 
medför enligt vår frekvensstudie och våra övriga iakttagelser att det tar onödigt lång 
tid att hitta material i ställaget. Det finns idag 18 pallplatser och med den flagg och 
märkningssystem som används idag kan operatörerna få stå och leta i ställaget i flera 
minuter, vilket bekräftas av intervjuerna med operatörerna. Detta är också tid som bör 
läggas på andra aktiviteter vid linan. Materialhanteringsarbetet upptar cirka 20 % av 
arbetet vid häng 1 linan säger vår frekvensstudie vilket våra övriga observationer 
styrker. Vidare bör nämnas att frekvensstudien startade direkt efter ett skiftbyte vilket 
förmodligen medför att arbetsrelaterade samtal och kontroll av körplan är högre 
representerade än vid normala fall. 
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5.3 Häng 2 linan 
Till skillnad från häng 1 linan ingår det att hämta och lämna material på råvarulagret 
respektive färdigvarulagret. På de fyra dagarna som studien genomfördes arbetade 
operatörerna med materialhantering i zon 4 och 5 i drygt 4 timmar och 28 minuter 
vilket är cirka 1 timme och 7 minuter per dag. Vi ser också att interntruckens funktion 
inte har någon större inverkan på häng 2 linans personals arbetsuppgifter. Detta ser vi 
genom att jämföra dagarna då interntrucken var i funktion och de som den inte var i 
funktion, skillnaden är inte anmärkningsvärd. Den aktivitet som tar längst tid i 
genomsnitt är att hämta material på lagret vilket är förvånansvärt med tanke på 
avståndet som endast är 25 meter jämfört med avståndet till färdigvarulagret,  
59 meter. Det tar drygt 118 sekunder att hämta material på lagret medan det tar cirka 
98 sekunder att lämna material på färdigvarulagret. 
 
Nämnvärt är att lämna material sker mer frekvent än att hämta material på lagret, 65 
respektive 50 gånger. Anledningen till detta är att det är större enhetsbärare med 
större volym material i de enhetsbärare som hämtas på råvarulagret. Efter att de är 
klara i linan packas de sedan i mindre enhetsbärare och eller färre antal i varje 
enhetsbärare.   
Vi ser också att antalet transporter med pall till lagret och från lagret med pall är 
betydligt fler än vid häng 1 linan. Dessa transporter var uteslutande hantering av 
produkten B-stolpe där utkörning av emballage samordnades med hämtning av nytt 
material.  
Tiden för att lämna material skulle kunna vara mycket kortare, de faktorer som 
påverkar tiden idag är avståndet till färdigvarulagret och hastigheten på den truck som 
väljs vid dessa transporter. Det finns idag två olika materialhanteringutrustningar en 
motviktstruck och en stapeltruck, den sist nämnda går mycket långsammare än 
motviktstrucken. Stapeltrucken används mest frekvent vid linan men också vid 
transporter ut till de olika lagren. Troligtvis är det enklare att använda stapeltrucken 
där operatörerna inte behöver klättra upp och sätta sig i en hytt och därför den största 
anledningen till användandet av denna.  
 
Materialhanteringen vid linan som har studerats samtidigt som tidsstudierna 
genomfördes tar även den upp mycket tid av arbetsuppgifterna. Detta verifieras också 
av diskussionerna där operatörerna värderar detta till cirka 40-50 % inkluderat 
transporter i zon 4. Aktiviteter som tar mycket tid vid linan är att förflytta material 
som ligger i pall och att bygga pall. Dessa aktiviteter kräver en truck och hanteringen 
av denna är tidskrävande. 
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5.4 Trumlinan 
Vad som går att säga om trumlinan är att operatörerna får åka väldigt många små 
sträckor med trucken för att hantera materialet och pallarna. Operatören står i mitten 
mellan de två platser som han använder. Den ena är där han bygger pall och den andra 
är det djuplager där han hämtar godset som ska köras. Detta medför att trucken får åka 
dubbelt så långt som om det vore så att han skulle ha båda platserna på samma ställe.  
Tid som operatören annars skulle kunna lägga i linan går istället till att åka truck och 
hantera pallar.  
 
Ett problem, som inte uppfattas som något stort problem av operatören, men som tar 
en hel del tid är uppackandet av material som kommer i små kartonger. Det kan vara 
en pall med allt från cirka 10 till 50 små kartonger som ska packas upp och sorteras. 
 
 

5.5 Materialflöde 
Med hjälp av materialflödeskartan i bilaga 12 blir det enklare att följa flödet som visar 
sig vara komplext. Grunden till detta komplexa och icke optimala flödet är 
placeringen av linorna/flödesgrupperna och lagren. Som nämnts i bakgrunden har 
industrianläggningen byggts ut i ett antal sektioner och etapper vilket har medfört att 
flödet inte har blivit prioriterat. Att nu företag prioriterar att förbättra de logistiska 
flödena är ett resultat av den logistiska utveckling som inträffat de senaste årtiondena. 
Att flytta linorna för att få ett mer rationellt flöde är inte aktuellt då detta skulle 
innebära stora kostnader i form av komplex ombyggnationer och långvariga 
produktionsstopp. Givetvis kan fortsatta studier visa att förflyttning av 
linorna/flödesgrupperna blir aktuellt om ett kostnadseffektivt flöde kan skapas.  
Förflyttning och optimering av de olika lagren som finns i samband med produktionen 
och en effektiv hantering runt och i dessa kan dock medföra ett förbättrat 
materialflöde.  
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6 Diskussion 
Nedan presenterar vi förbättringsförslag vad gäller logistiken för de fyra funktionerna 
som vi studerat. Ett allmänt förbättringsförslag som inte ingår i någon specifik 
funktion är att arbetsbeskrivningar ska vara kommunicerade, uppfattade och 
accepterade för varje enskild anställd.  
 
Vid studien och de timmar vi varit närvarande på Proton Finishing har vi upptäckt att 
motivationen hos vissa anställda inte är den bästa. Idag finns det en jargong i 
industrianläggningen som inte är bra. Ansvarstagandet är lågt och de anställda vet inte 
exakt vad de olika funktionerna utför. Ett förslag för att höja motivationen och uppnå 
de mål i produktionen som idag inte uppnås av olika anledningar är att införa ett 
bonussystem. Målen för de olika linorna och resultatet kommuniceras på en tavla i 
anslutning till linorna. Idag verkar det som om inte operatörerna bryr sig om vilka mål 
som ska uppnås och vilka resultat linan når upp till. Ett bonussystem skulle 
förmodligen få upp motivationen vid linan och en bättre lagkänsla för de olika skiften 
kan inbefinna sig. Dessutom ska ett litet tävlingsmoment införas och uppmuntras 
mellan linorna och skiften. Detta tävlingsmoment skulle vara bundet till 
produktiviteten. Ett litet tävlingsmoment är bra men blir det för stor så finns risken att 
kvaliteten blir lidande. Ett annat förbättringsförslag är att införa ledare för varje lina. 
Denna ska kunna motivera sina medarbetare och ta ansvar för att funktionen uppfyller 
sina mål och antagande.   
 

6.1 Lagerförvaltningssystem 
Vi har inget namngivet system att föreslå till företaget utan det vi ger är ett förslag på 
är en leverantör och på hur vi anser att ett system bör vara uppbyggt för att utnyttjas 
på bästa sätt. Systemet är ett streckkodssystem som består av datorenheter och 
streckkodsavläsare. Kommunikationen sker trådlöst inom företaget.  
 
Den första punkten som kan ses som en grundsten i systemet är att det bör vara 
användarvänligt. Detta för att det, som vi nämnt i rapporten, kan vara andra personer 
som när ordinarie personal är borta kliver in och tar hand om truckkörandet.  
 
Hur man sedan kan sortera upp lagret finns det som vi ser två olika förslag. Det första 
är att man har kvar lagret som det är idag men att man märker upp varje pallplats. Det 
skulle fungera på så sätt att truckföraren registrerar vilket gods han kör och sedan på 
vilken plats han lämnar det på. Fördelen med detta är att systemet är väldigt flexibelt 
och förflytta en pall går att göra utan några problem. 
Nackdelen kan vara att föraren får hantera pallarna ett extra steg när han registrerar 
var pallen ska stå. 
 
Det andra förslaget bygger på ett fast system där datorn bestämmer var pallen ska stå. 
Ställagen ska fortfarande vara uppdelade som idag efter vilken lina de tillhör men 
datorn bestämmer som sagt var i ställaget pallen ska placeras. 
Fördelen med detta är att truckföraren inte behöver leta efter en lämplig plats att 
placeras materialet utan datorn vet var den platsen finns. 
Nackdelen är att lagret måste vara dimensionerat efter maximalt antal pallar som kan 
finnas i lagret. Detta kan leda till att lagret blir onödigt stor. 
Nedan listas funktioner till systemet, de är uppdelade i två olika grupper. Den första 
gruppen består av funktioner som är nödvändiga för att systemet ska vara effektivt. 



Diskussion 

- 43 - 

Andra gruppen består av önskvärda funktioner som inte är nödvändiga men som även 
de skulle öka effektiviteten. 
 
Nödvändiga funktioner: 

• Möjlighet att söka efter en pall, antingen Protons artikelnummer eller kundens.  
• System ska ha möjlighet att samköras med körschemat.  
• Innefatta hela fabriken, även de ställage som finns inne vid linorna.  
• Digitalt körschema som har möjligheten att uppdateras efter behov. 
• Mobilenhet så det inte är en stationär dator som står på lagret utan en dator 

som föraren kan ta med sig på trucken, en så kallad truckdator. 
 

Önskvärda funktioner: 
• Se när materialbrist uppstår vid linan och skicka meddelande om det till 

interntruck.  
• Möjlighet att kommunicera enkelt mellan linan och truck, beställa pall, 

emballage och så vidare. 
• Möjlighet att beställa en hämtning av färdiga produkter. 

 
Leverantör 
En leverantör som vi anser kan vara lämplig till att hantera detta är BEAB, andra 
leverantörer såsom Jungheinrich kan även tas i beaktning. Detta företag erbjuder en 
helhetslösning på problemet och kan förse företaget med all den utrustning som kan 
behövas. De två största anledningarna till att BEAB anses vara lämpligast är att de 
erbjuder en helhetslösning och att de har sitt säte i Borås vilket är beläget cirka 9,5 mil 
från Forsheda. Närheten är viktig ur servicesyfte, så att företaget inte får vänta för 
länge på service.  
 
I dagens läge har företaget höga transport- och hanteringskostnader och en del brist- 
och förseningskostnader. Administrativa kostnaderna är dock låga. Vi anser att detta 
system skulle höja de administrativa kostnaderna men det skulle sänka kostnaderna 
för transport och hantering samt brist- och förseningskostnader med en sådan stor del 
att företaget skulle spara pengar på att införa ett sådant system som vi föreslagit.  
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6.2 Interntrucken 
Interntruckens arbete består till den största delen av att leta efter och sortera pallar ute 
på lagret. Detta arbete är visserligen nödvändigt men medför inte någon hjälp till 
linorna. Ett förslag på vad som skulle kunna förbättra arbetssituationen för 
interntruckföraren är att införa ett lagerförvaltningssystem detta innebär att varje pall 
och enhetsbärare finns registrerade i systemet. Se mer om lagerförvaltningssystemet 
under punkt 6.1.  
 
Detta skulle leda till att pallhanterings- och letandetiden gick ner och interntrucken 
skulle få mer tid över för andra uppgifter. I den studie som vi gjorde på interntrucken 
så ägnades cirka 90 minuter/dag till att leta efter material, drygt 16 %, cirka 1 timme 
och 52 minuter ägnades till pallhantering för häng 1- och häng 2 lina samt trumlina 
vilket betyder 28 % av arbetsbördan. Denna tid är onödig och kan minskas avsevärt 
med hjälp av ett lagerförvaltningssystem. Alla aktiviteter som interntrucken utför är 
dessvärre inte nödvändiga. I bilaga 13 listar vi de aktiviteter som vi anser vara icke 
nödvändiga, dessa uppgår till 38 % av arbetsbördan. De största aktiviteterna som är 
icke nödvändiga är letandet efter material och personlig tid/paus. Den andra kategorin 
benämner vi supportaktiviteter. Detta är aktiviteter som kan minskas men inte helt 
elimineras. Detta är aktiviteter som är ett nödvändigt ont. Supportaktiviteter uppgår 
till 17 %. Exempel på dessa är, transport utan pall som uppgår till 8 % av 
interntruckens arbete, arbetsrelaterade samtal samt kontroll av körschema. Således 
återstår nödvändiga aktiviteter som upptar 45 % av interntruckens arbete.  
 
Om ett lagerförvaltningssystem införs, med de funktioner som vi listar under punkt 
6.1, bedömer vi att interntruckens aktiviteter kan minskas med 50 %.  
 
De aktiviteter som skulle elimineras är följande: 

• Letande 16,4 % 
• Trum transport vid lina 2,7 % 
• H1 transport vid lina, 2,5 % 

Totalt: 21,6 % 
 
Andra aktiviteter som skulle minskas avsevärt är följande:  

• Pallhantering H1 lager 7,5 % 
• Pallhantering H2 lager 3,5 % 
• Pallhantering Trum lager 9,7 % 
• Transport utan pall 8,0 % 
• Kontroll av körschema 2,8 % 
• Arbetsrelaterade samtal 3,2 % 

Totalt: 34,7 % 
 

Andra aktiviteter som bör minskas med andra åtgärder än ett lagerförvaltningssystem 
är personlig tid/paus. Detta upptar cirka 11 % av tiden för interntrucken. 
Anledningarna till detta kan vara att företagskulturen är sådan. De observationer vi 
gjort är att detta fenomen inte är enbart för interntruckchauffören. Operatörer vid 
linorna och andra truckförare har även de förvånansvärt mycket personlig tid/paus. 
Att eliminera dessa tider helt är en omöjlighet, dock bör företaget införa åtgärder för 
att minska denna tid. Åtgärdsförslag är svåra att ge, dock bör företaget införa ett mer 
effektivt program för att få bukt på dessa problem än det idag finns   
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6.3 Häng 1 linan 
Vid införandet av ett lagerförvaltningssystem kommer dessvärre inte produktiviteten 
ökas markant vid häng 1 lina. Det som kommer att förändras är att aktiviteter som 
sökandet efter material i ställaget vid linan och på råvarulagret elimineras. Dessa 
slutsatser förutsatt att inget annat förändras vid linan. För att öka produktiviteten vid 
linan och sänka tiden för materialhantering vid häng 1 lina bör andra åtgärder göras. 
Efter våra studier och observationer har ett antal förslag arbetats fram. 
 

• För att frigöra plats vid häng 1 lina kan upphängningskrokarna förflyttas till 
där trumlina idag har sitt djuplager lokaliserat. Förändringen medför att 
sträckan mellan de tre stationerna där skenorna finns och 
upphängningskrokarna förblir densamma. Den plats som har frigjorts kan 
användas för ytterliggare ställage för material eller emballage alternativt ett 
conveyorsystem. 

 
• Ett gemensamt emballagelager lokaliserat mellan häng 1 lina och häng 2 lina i 

form av pallautomat, ställage och möjligtvis djuplager fritt på golvet. Dessa 
skulle kunna med fördel placeras vid häng 2 linans informationstavla och intill 
häng 2 linan. Förändringen skulle innebära att de båda linorna samordnar sitt 
emballage i största möjliga mån. Samordningen skulle innebära att 
interntrucken får en lättare överblick över emballaget och därmed kan försörja 
dem med rätt emballage i rätt tid. Klart är att det förekommer emballage som 
är specifikt för en lina och som inte förekommer för den andra linan. Dessa 
emballage samordnas givetvis inte. Med hänsyn till den layout som idag råder 
kan det dock vara svårt att införa detta förslag. Närheten av emballaget för 
operatörerna ska prioriteras vilket inte behöver betyda att ett samarbete mellan 
linorna införs vad gäller emballagehanteringen. 

 
• För att underlätta för operatören och få dem att inte leta och söka efter de 

pallar som ska köras i linan kan ett rullställage byggas. Detta innebär att bara 
det material som ska köras i linan finns tillgängligt för operatören och denne 
behöver inte kontrollera körschemat. För att utnyttja ytan så mycket som 
möjligt flyttas hanteringen av B-stolpe för häng 2 linan, se bilaga 1. 
Hanteringen flyttas så att den står i anslutning till häng 2 linan vid dennes 
informationstavla. Se bilaga 14 för nytt layoutförslag. Den plats som blir ledig 
används till ett genomloppställ, se figur 6.1 och 6.2. Stället har två våningar 
och byggs två stycken bredvid varandra. Detta betyder att det finns fyra 
rullbanor, förslagsvis tre stycken riktade ner mot linan och en riktad ifrån. Det 
vill säga att tre stycken rullbanor används för att tillförse linan med material 
och den fjärde banan används för produkter som är färdiga, denna banan riktas 
mot råvarulagret och den station där interntrucken tillförser detta ställage med 
material.  
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Figur 6.1 Genomloppsställ för Häng 1 lina från operatörens synvinkel 

Längden för banorna avgörs av hur pass säker planeringen är för linan. Ju 
längre genomloppställ desto mindre flexibilitet finns för omplaneringar. 
Fördelarna med detta förslag är att interntrucken inte behöver transportera sig 
så långt och transport utan pall minskas. Samtidigt behöver aldrig operatörerna 
leta efter material som ska köras i linan. Dessutom kan ordningen och ytan 
som idag finns vid häng 1 linan utnyttjas bättre om förslagen för trumlinan 
efterföljs.       

 
• Vid materialhanteringen vid linan används en stapeltruck. Den är tidskrävande 

och onödigt stor för sitt ändamål. För att minska tid för hantering av 
materialutrustning bör trucken bytas ut mot en mer tidseffektiv truck eller 
annan tidseffektiv utrustning. Problemet med stapeltrucken är att en åkplatta 
ska användas och fällas ned, dessutom är trucken varken smidig eller snabb. 
Förslag på andra truckar som kan användas vid häng 1 linan är: 

o Saxlyftvagnar, detta är en vanlig lyftvagn som vanligtvis har en 
lyfthöjd på 80 centimeter. Det finns både drivna saxlyftvagnar och 
odrivna och lyftkapaciteten är upp till 1000 kg. Fördelen med dessa 
truckar vid linan är att fler truckar kan användas och få rum vid linan. 
Hanteringen kommer att bli mer tidseffektiv och ytan vid linan 
kommer att utnyttjas bättre. Liknande saxlyftar finns idag hos de flesta 
leverantörer av truckar och en specifik leverantör kan inte 
rekommenderas. 

o Driven staplare som är mindre än den som finns idag. På marknaden 
finns det ett antal truckar som är drivna staplare för gående förare. 
Dessa tar upp mindre yta än den staplare som finns idag, dessutom är 
hanteringen av dessa snabbare och smidigare. Exempel på fabrikat och 
modeller som föreslås är: BT, Minimover HWE 100, Linde, BR 379 
och Still Stockas EGV 10.   
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6.4 Häng 2 linan 
Vid införandet av ett lagerförvaltningssystem kommer tiden för att söka efter material 
i råvarulagret att elimineras. Tiden kan istället ägnas åt andra mer nödvändiga 
uppgifter för företaget, såsom upp- och nedplockning, kvalitetskontroller, upp- och 
nedpackning i enhetsbärarna. Andra förslag för att effektivisera pallhanteringen vid 
häng 2 linan är: 
 

• Byte av truck, häng 2 linans operatörer förflyttar sig med truck frekvent, 
trucken som används idag är varken snabb eller användarvänlig. Andra 
staplare finns idag på marknaden som både är snabbare och smidigare. Vi 
föreslår att en staplare med åkplatta fortsätter att användas på häng 2 linan. 
Anledningen till detta är att transporterna är längre och utrymmet är lite bättre 
än vid häng 1 linan. Leverantör av en staplare är svår att ge, de större 
leverantörerna har likvärdiga staplare med motsvarande funktioner.  

 
• Våra studier och observationer har visat att bygga pall och förflytta emballage 

är en stor uppgift för häng 2 linans personal. Vid byggandet av emballage för 
produkten inloppsrör används det idag ett pallställ. Effektiviteten vid 
hanterandet av dessa ställ och emballage är dock inte så hög som den skulle 
kunna vara. Idag byggs pallen på golvet i anknytning till där emballaget vid 
linan lagerförs. När pallen är klar hämtas en truck och kör sedan den tomma 
pallen till ett ställ. Stället medför att pallen kommer högre upp än om den stod 
direkt på golvet. Vid en omkonstruktion av stället så att detta får hjul behöver 
operatörerna aldrig använda trucken. Arbetsmomentet blir då följande: när en 
pall för produkten inloppsrör ska byggas rullas stället/vagnen till en 
pallautomat eller till den befintliga platsen som idag finns. Där appliceras en 
pall och vagnen/stället transporteras, lätt utan någon annan 
materialhanteringsutrustning, till lagerplatsen för pallkragar. Där byggs pallen 
klart och placeras på önskad plats vid linan. När sedan inloppsrören ska packas 
ner i sin enhetsbärare kan både skenan och pallen förflyttas enkelt och smidigt. 
Förslaget innebär att hanteringen av trucken minimeras och att operationen 
blir mer tidseffektiv.  

 
• Vid hanterandet av andra produkter som ingår i det orderspecifika flödet, 

förutom produkten B-stolpe, ställs dessa direkt på golvet framför linan efter att 
operatörerna har hämtat materialet på råvarulagret. När sedan operatören ska 
hänga upp materialet använder han/hon trucken igen för att hissa upp 
materialet för att få det i en bra arbetsposition. När detta sker är trucken låst 
för övriga operatörer ända tills det att operatören har plockat ur enhetsbäraren 
eller fyllt densamma. Arbetsförfarandet är tidskrävande och inte alls effektivt. 
Att istället använda sig av lyftbord framför linan där operatörerna ställer 
materialet i en bra höjd från början kan trucken användas av andra operatörer 
medan enhetsbäraren fylls eller töms. Lyftbordet kan vara utformat så att en 
pall får plats eller att fler pallar står på samma lyftbord. Om lyftbordet 
utformas så att en pall får plats kan hanteringen bli ännu mer effektivare. 
Bordet rullas då fram manuellt när pallen ska tömmas eller fyllas. Detta 
innebär att trucken används mindre vilket medför ett mer tidseffektivt arbete 
och att tillgängligheten för trucken kommer att ökas. Dessutom kommer 
arbetsergonomin att bli bättre vid linan. Rekommendationer för 
lyftbordsleverantörer är också svårt att göra på grund av det stora antalet 
leverantörsalternativ.  
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6.5 Trumlinan 
Dessa förslag grundar sig på att ett lagerförvaltningssystem kommer att införas.  
 
Ett förslag vi har när det gäller trumlinan gäller pallhanteringen vid linan. Vid 
trumlinan, längs med väggen där korgarna förvaras, finns det ett relativt stort 
outnyttjat område som i dagens läge används till att ställa tomma pallar, emballage 
och andra saker. 
 
Vårt förslag bygger på att utmed den väggen bygga två olika ställage. Ett är för 
material som skall köras medan det andra är till för produkter som är färdiga. Även att 
bredvid dessa ställage uppföra en pallstation. Vid den pallstationen skulle det finnas 
möjlighet att bygga pall, plocka ned all och packa upp material som kommer i mindre 
förpackningar. Detta skulle medföra att operatören inte behöver åka den dubbla 
sträckan för att bygga en pall och packa upp material. 
 
Det skulle även medföra att problemet med djuplagret, att operatören måste sortera 
om pallarna, försvinner då han kan ta den pallen direkt från ställaget. Även att den 
plats som djuplagret är placerat vid idag skulle bli ledig och möjlighet att användas till 
något annat.  
 
Ett ytterliggare förslag är att ha kvar platsen vid trummans djuplager men att bygga ett 
ställage på platsen. I det ställaget kan både material som ska ytbehandlas och färdigt 
material förvaras, dock uppdelat så det inte blir några missförstånd. Detta skulle få 
bort problemet som operatören upplever gällande djuplagret och dess förvaring.  
 
Ännu ett förslag bygger på att korta ned transportvägen för interntrucken och använda 
sig av gravitationen. En rullbana ska installeras vid det utrymmet som finns vid 
trumlinans buffert av korgarna. Utmed den väggen byggs en odriven rullbana, 
lämpligast från ställageleverantören som idag finns för företaget, EAB. 
 

 

Figur 6.2 Rullbanor i ställage  

Rullbanan byggs så att den har två våningar, den första våningen riktas mot stationen 
där operatören för trumlinan befinner sig. Denne får då materialet nära sig utan att 
själv förflytta sig. När materialet är klart använder operatören en stapeltruck och 
ställer upp de färdiga produkterna på andra våning av ställaget. Andra våningen är 
lutad åt andra hållet vilket medför att interntrucken får ned de färdiga produkterna på 
samma ställe som han/hon ställer in materialet på första våningen. Förslaget innebär 
att interntruckens transporter utan pall minskas på grund av att material som ska 
lämnas till linan och produkter som ska hämtas från linan är på samma plats.  
För att packa upp materialet som ibland kommer i små kartonger kan denna station 
läggas innan rullbanan eller efter rullbanan, beroende på vem som ska packa upp 
materialet, interntruckchauffören respektive operatören vid trumlinan. Förslaget 
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medför också att planeringen för trumlinan bör vara bra och undantag är väldigt 
sällsynta. Något som inte bör vara orimligt.  
 
Vad vi ser så finns det tre stycken olika vägar som går att åka till ställagen vid 
trumlinan om man inför de förslag vi givit. Den första rutten är den som interntrucken 
åker idag och som kommer vara densamma om man behåller platsen för lagret. Den 
sträckan är 99 meter från mitten av trumlinans ställage ute i zon 4.  
 
Den andra rutten är om ställage byggs vid trumlinan. Vägen skulle då gå igenom 
reparationsverkstaden och sedan vidare mot linan. Detta förslag skulle innebära att en 
större öppning behöver byggas så att trucken kan komma mellan vid dosering och 
reningsstationen. Sträckan för detta är 100 meter, med samma utgångspunkt som 
ovan. 
 
Det tredje förslaget gäller att trucken kör utanför fabriken och vidare in vid en 
öppning som finns vid slutet av korgförvaringen till linan. Sträckan för denna rutt blir 
då 79 meter. 
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7 Slutsats 
Studien vi genomfört har visat att det finns goda förbättringsmöjligheter för den 
interna logistik som Proton Finishing idag använder sig av. För att dessa 
förbättringsförslag som vi gett i rapporten ska vara genomförbara bör ytterliggare 
studier genomföras. Önskvärt vore om en frekvensstudie genomfördes på 
operatörerna vid de tre linorna som vi studerat. De fakta som vi grundat våra 
förbättringsförslag på är ej så säkra som en frekvensstudie skulle ge. En djupare 
analys bör också göras på de ekonomiska aspekterna. Dessutom bör en djupare 
leverantörskontroll göras på de föreslagna produkterna som eventuellt skall köpas in 
och implementeras. 
 
Slutord 
Vi vill även passa på att tacka Proton Finishing för den hjälp och det trevliga 
mottagandet vi har fått på företaget. Speciellt vill vi tacka Per Pettersson och Martin 
Räsänen som har varit till stor hjälp under arbetes gång. Även ett tack till operatörerna 
som var villiga att ställa upp på intervjuer under arbetets gång. 
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Figur 1.3 
PROTON Finishing i Forsheda (2006) 
http://www.proton.se/templates/CompanyStart____1005.aspx (Acc. 2006-05-09) 
 
Figur  2.8 och 2.9 
GS1, EAN-systemet streckkoder, Elektronisk handel och EPC (RFID) 
http://www.ean.se/templates/ean/EanSimplePage____2012.aspx (Acc. 2006-04-13) 
 
Figur 2.11 
GS1, EAN-systemet streckkoder, Elektronisk handel och EPC (RFID) 
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Figur 2.10 
PDF417 - Wikipedia, the free encyclopedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/PDF417 (Acc. 2006-05-09) 
  
Figur 6.2 
EAB - Rullbanor - Portar dörrar vikportar och glaspartier från :: EAB AB :: (Acc. 
2006-05-10) 
http://www.eab.se/templates/info.cfm?SidorID=33&t2=33 
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