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Förord 
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Ek, GETRAG, och Fredrik Persson, IPE Lith. Vi vill även tacka vår opponent Erik 
Duberg för de tips och kommentarer vi fått under arbetets gång. 
 
Vi vill vidare tacka Anna, Bosse, Eivi och Jörgen som, trots det vackra sommarvädret, 
avsatt tid för att hjälpa oss med korrekturläsning och kommit med förslag till för-
bättringar av rapporten. 
 
Linköping, augusti 2006 
 
 
 
 
Helene Stefanussen Sund Malena Österlind 





Sammanfattning 

Köpingsföretaget GETRAG All Wheel Drive AB utvecklar, tillverkar och levererar 
komponenter för drivteknik till personbilsindustrin. Genom projektet 580-9 planerar 
företaget att införa en monteringsbana för en nyutvecklad produkt. Till denna önskar 
företaget skapa en materialhantering som är kostnadseffektiv, lever upp till kundernas 
krav på hög kvalitet samt utesluter hantering av träemballage vid monteringsbanan. 
Syftet med examensarbetet är därför att ge förslag till en kostnadseffektiv material-
hantering där emballage som avger restprodukter inte hanteras vid monteringsbanan. 
 
Frågeställningarna som undersöks i studien kan delas upp i två områden, effektivitet i 
materialflöde och hantering samt avskaffande av trä- och kartongemballage. De frågor 
som behandlas är hur en effektiv materialhantering skapas, hur flödet och kostnaden 
förändras om antalet lagerpunkter minskar samt vem som bör ansvara för att material 
kommer till monteringsbanan. Dessutom utreds vilka alternativ till träemballage det 
finns på marknaden idag, vilka kostnader det medför att utesluta träemballage, vilken 
typ av förpackningar som bör användas för de olika artiklarna samt hur och var en 
eventuell ompackning av ingående artiklar bör ske. 
 
För att undersöka ovanstående frågeställningar har vi utrett hur materialförsörjningen 
till banan bör skötas. Studien bygger främst på teorier om lean produktion och 
förpackningslogistik. Utredningen innefattar en analys av nuläget och ger förslag till 
förbättringar utifrån denna. Vidare har vi studerat effekterna av och kostnaderna för 
alternativ till trä- och kartongemballage samt gjort en kartläggning av marknaden för 
alternativa emballage.  
 
Resultatet av studien visar att för att skapa en effektiv materialhantering är det viktigt 
att eliminera de slöserier som finns i materialflödet, till exempel överproduktion, 
onödiga lager och onödiga transporter. För att skapa en jämn materialhantering bör 
mängden artiklar som fylls på vid banan motsvara förbrukningen under en bestämd 
tidsperiod, eller multiplar av denna period, för samtliga produkter. Vidare bör inte 
montörerna ansvara för påfyllnaden av artiklar vid monteringsbanan, detta bör istället 
skötas av en materialhanterare.  
 
Studien visar även att olika förpackningar bör användas för olika artiklar beroende på 
produktens egenskaper samt varifrån den levereras. Att utesluta trä- och kartong-
emballage medför kostnader som måste vägas mot kundernas krav. Om det är alltför 
kostsamt att leverantören skickar i emballage som inte avger damm eller flisor finns 
det möjlighet till en ompackning. Denna bör för det specifika projektet ske internt i 
form av en manuell dukning.  
 
Utifrån de slutsatser som dragits av arbetet är vår rekommendation att GETRAG All 
Wheel Drive AB bör arbeta för en mer kostnadseffektiv materialhantering genom lean 
produktion och sex sigma samt satsa mer på förpackningsutveckling. 





Abstract 

GETRAG All Wheel Drive AB is situated in the city of Köping, Sweden. The 
company develops, manufactures and supplies transmission components for the auto-
motive industry.  Through project 580-9 the company is planning an assembly line for 
a newly developed product. For this project GETRAG wants to create a materials 
handling that is cost efficient, lives up to the customer demands on high quality and 
excludes handling of wooden pallets near the assembly line. The purpose of this thesis 
is therefore to suggest a cost efficient materials handling where packaging materials 
that give off dust or splinters are not used near the assembly line. 
 
The questions investigated in the study can be divided in to two parts; efficiency in the 
flow and handling of materials and abrogation of packing materials made by wood or 
cardboard. The questions analyzed are: how materials can be handled efficiently, how 
the flow of materials and the costs change if the number of storage is reduced and who 
should be responsible for the transportation of materials to the assembly line. Further-
more, investigations of packaging alternatives to wood or cardboard are made, the 
costs these packaging alternatives causes, what type of packing is suitable for different 
components and how and where a potential repacking should be made. 
 
To examine the questions above we have made a study on how the support of 
materials to the assembly line should be handled. It is based on theories of lean 
production and packaging logistics. The study includes an analysis of today’s flow and 
gives suggestions for improvements. We have also evaluated the costs and effects of 
replacing wooden packaging with alternative packaging materials. In addition, a 
survey of the market for alternative packaging materials has been made.  
 
The results show that to create an efficient handling of materials it is important to 
eliminate waste like over production, unnecessary storage and unnecessary transporta-
tions. To assure a constant flow of articles brought to the assembly line the replenish-
ment should be equivalent to the consumption during a certain period of time, or 
multiples of this time, for all articles. Furthermore, the assembler should not be the one 
bringing materials to the assembly line; this should be done by a material handler. 
 
The study also shows that different packaging should be used for different articles, 
depending on product characteristics and where the supplier is situated. Excluding 
packaging material made out of wood or cardboard results in costs that must be 
weighed against customer demands. When it is too expensive to let the supplier deliver 
the articles in a packaging that does not give of dust or splinters, a repacking station is 
a possible solution; in the case of project 580-9 in the form of an in-house manual 
unpacking before the assembly. 
 
Our recommendation is that GETRAG All Wheel Drive AB should try to achieve a 
more cost efficient materials handling through lean production and six sigma and at 
the same time put more resources in to packaging development. 





Läshänvisningar 

För att läsaren snabbt ska få en överblick av examensarbetet följer i detta avsnitt en 
redovisning av rapportens kapitel. Det ges en kort beskrivning av innehållet i varje 
kapitel samt en rekommendation om vem som bör läsa vad.  De som vill erhålla en 
djupare förståelse för examensarbetet bör dock läsa rapporten i dess helhet. 

Kapitel 1 - Inledning 
Kapitlet inledning innefattar bakgrunden till examensarbetet, syftet och en precisering 
av uppgiften med frågeställningar. Detta är ett kapitel som alla med intresse för 
examensarbetet bör läsa för att få en förståelse för bakgrunden till arbetet samt de 
frågeställningar som utgåtts från. 

Kapitel 2 - Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen innehåller en beskrivning av GETRAG All Wheel Drive AB 
med fokus på materialflödet internt samt vilka emballage som används på företaget 
idag. Kapitlet bör läsas av dem som inte tidigare kommit i kontakt med GETRAG All 
Wheel Drive AB i Köping, för att få en bättre förståelse för hur företaget fungerar. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen innefattar de teorier som använts i arbetet. De över-
gripande delarna är lean produktion, materialhantering samt förpackningslogistik. 
Detta kapitel rekommenderas främst till dem som är intresserade av ovan nämnda 
teorier. Kapitlet utgör en grund för de slutliga rekommendationerna och bör läsas om 
djupare förståelse av slutsatserna önskas. Det är vidare ett kapitel som inte behöver 
läsas i sin helhet utan läsaren kan fokusera på de teorier han eller hon finner 
intressanta. 

Kapitel 4 - Metod 
Metodkapitlet ger en beskrivning av tillvägagångssättet under arbetet. Fokus ligger på 
hur beräkningar och analys utförts. Kapitlet innefattar även en metoddiskussion där 
svagheter i arbetet diskuteras samt vad som gjorts för att försöka minimera dessa. 
Detta kapitel bör läsas som stöd till kapitel 5, speciellt då funderingar kring de resultat 
som analyseras uppkommer.  

Kapitel 5 – Kartläggning och problemanalys 
I detta kapitel utförs en kartläggning och analys av det problem som identifierats i 
inledningen. Berörda personer på GETRAG med intresse för examensarbetet bör läsa 
detta kapitel för att få en förståelse för hur de slutsatser som redovisas i kapitel 6 har 
dragits.  

Kapitel 6 - Resultat 
I detta kapitel ges rekommendationer utifrån det som framkommit i kapitel 5. Detta 
mynnar sedan ut i examensarbetets slutsatser som alla, särskilt berörda på GETRAG, 
bör läsa. Vidare ges förslag till fortsatt arbete på företaget, dessa bör även det läsas av 
berörda personer eller av dem som har intresse av att göra fortsatta utredningar. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras rapportens syfte samt bakgrunden till de 
problem som sedan utreds i den fortsatta rapporten. Vidare 
presenteras en precisering av uppgiften samt vilka avgränsningar som 
gjorts. 
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1.1 Problembeskrivning 

GETRAG All Wheel Drive AB utvecklar, tillverkar och levererar komponenter för 
drivteknik till personbilsindustrin. Företaget producerar i första hand enheter för fyr-
hjulsdrift och då främst slut- och vinkelväxlar. Huvudkontoret och tillverkningen 
ligger i Köping, där det idag arbetar drygt 1 000 personer. De främsta kunder är Volvo, 
Ford och Fiat, men företaget arbetar kontinuerligt med att utöka sin kundbas. 

1.1.1 Bakgrund 
Genom projektet 580-9 planerar GETRAG i Köping att införa en ny bana för 
montering av en nyutvecklad produkt. Eftersom kunderna inom personbilsindustrin 
ständigt ställer ökade krav på sina underleverantörer, både vad gäller kostnads-
sänkningar och hög produktkvalitet, önskar företaget skapa en materialhantering som 
är både kostnadseffektiv och som lever upp till kundernas kvalitetskrav.  
 
I dag försörjs företagets monteringsbanor med ingående komponenter av en material-
ansvarig montör på varje bana. Från huvudlagret har logistikavdelningen till ansvar att 
fylla på ett mellanlager lokaliserat i närheten av respektive bana. Därifrån tar sedan 
montörerna fram det material som behövs till banan. Detta innebär att mindre tid kan 
läggas på monteringen samt att det blir en extra lagerpunkt för de ingående artiklarna 
där kapital binds. 
 
De ingående artiklarna kommer till monteringen i förpackningar av trä eller kartong. 
Nackdelen med den här typen av emballage är att de ger ifrån sig flisor och damm. I 
dagsläget ser företaget inte att detta har någon egentlig påverkan på produktkvaliteten 
men kunderna ställer allt högre krav på att produktionen måste bli ännu renare. 
Dessutom kommer allt mer elektronik och hydraulik in i produkterna och risken är då 
större att produktkvaliteten kan påverkas. Dessa faktorer gör att allt fler kunder inte 
längre accepterar att träemballage hanteras vid monteringsbanan. 
 
Vid införandet av den nya banan är det en önskan att skapa ett väl fungerande 
materialflöde för att kunna hålla nere kostnaderna. Företaget vill därmed effektivisera 
materialhanteringen och se över antalet lager. De önskar dessutom öka förutsättning-
arna för en hög produktkvalitet genom att införa ett alternativ till dagens träemballage 
som inte släpper ifrån sig något restmaterial. 

1.1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ge förslag till en mer kostnadseffektiv material-
hantering där emballage som avger restprodukter inte hanteras vid monteringsbanan. 

1.1.3 Uppgiftsprecisering 
Examensarbetet behandlar materialhanteringen för den framtida monteringsbanan i 
projekt 580-9. Målet med uppgiften är att sänka kostnaderna för materialhanteringen 
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samt att öka förutsättningarna för en hög produktkvalitet. Arbetet resulterar i dels 
rekommendationer för hur materialförsörjningen till monteringsbanan bör skötas och 
dels en utredning av olika alternativ till trä- och kartongemballage. 
 
Frågeställningar som undersöks i studien kan delas upp i följande två huvudområden.  
 
Effektivitet i materialflöde och hantering 

• Hur kan en effektiv materialhantering till monteringsbanan skapas. 
• Vem bör ansvara för att material kommer till monteringsbanan. 
• Hur förändras flödet och kostnaden om antalet lagerpunkter minskar. 

 
Avskaffande av trä- och kartongemballage 

• Vilka alternativ till träemballage finns det på marknaden idag. 
• Vilka kostnader medför det att utesluta trä- och kartongemballage. 
• Vilken typ av emballage bör användas för de olika artiklarna. 
• Hur och var ska en eventuell ompackning ske. 

 
För att undersöka ovanstående frågeställningar har en utredning gjorts av hur 
materialförsörjningen till banan bör skötas. Denna innefattar en analys av nuläget samt 
förslag till förbättringar utifrån denna. Vidare studeras kostnaderna för alternativ till 
trä- och kartongemballage. 

1.1.4 Avgränsningar 
Uppgiften behandlar endast materialhanteringen för projektet 580-9, men för-
hoppningen är att resultatet ska kunna användas mer generellt till andra produkter.  
 
Endast material till monteringsbanan behandlas. Produkter ut från monteringsbanan 
och hur råmaterial kommer in till egentillverkade komponenter berörs inte. 
 



 

2 Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel ges en redogörelse av GETRAG och dess situation 
idag vilket även innefattar en beskrivning av dagens fabrikslayout och 
materialflöde. I kapitlet presenteras även upplägget av den nya 
monteringsbanan samt hur materialförsörjning är tänkt att fungera till 
denna. Avslutningsvis diskuteras vilka olika typer av emballage 
företaget använder sig av i dagsläget. 
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2.1 Företagsbeskrivning 

GETRAG All Wheel Drive AB ingår sedan 2004 i GETRAG-koncernen. Denna 
koncern är en av de ledande inom drivteknik och har sitt huvudkontor i den tyska 
staden Untergruppenbach. Det är ett privatägt bolag som grundades år 1935 och 
företaget har idag 19 fabriker runt om i världen, se Figur 2.1. I koncernen ingår dels 
GETRAG-gruppen, vilken GETRAG All Wheel Drive AB i Köping är ett dotterbolag 
till, och dels GETRAG Ford Transmissions. 
 
Kunderna återfinns främst inom personbilsindustrin och företaget är underleverantör 
till en mängd olika bilföretag såsom Volvo, Ford, GM, Fiat med flera. GETRAG-
koncernen har i dagsläget ungefär 10 000 anställda världen över. 
 

Figur 2.1: GETRAG-koncernens kontor och fabriker i världen. Källa: GETRAG All Wheel Drive AB (2006). 

2.1.1 GETRAG All Wheel Drive AB 
Köpings Mekaniska Verkstad bildades år 1856 och är grunden till dagens GETRAG 
All Wheel Drive AB. År 1927 började företaget tillverka växellådor åt Volvo som 
sedan köpte fabriken år 1942. Fabriken har senare infört produktion av bakaxlar, 
chassidelar och All Wheel Drive (AWD) vilket innebär system för fyrhjulsdrift. 
 
Den första januari 2004 grundades GETRAG All Wheel Drive AB. Fabriken i Köping 
började då allt mer rikta in sig på tillverkning och utveckling av AWD-system och i 
samband med detta flyttades monteringen av växellådor från Köping till Köln. 
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GETRAG All Wheel Drive AB
Köping, Göteborg (Sverige) 

GETRAG Nagoya 
Office 
Nagoya (Japan) 



Kapitel 2 - Nulägesbeskrivning   
 

 - 10 -

Ägandestruktur 
GETRAG All Wheel Drive AB ägs till 60 procent av ett samarbetsbolag mellan 
GETRAG-gruppen och amerikanska DANA Corporation, som är en av de största 
underleverantörerna till bilindustrin. Resterande 40 procent ägs av Volvo Person-
vagnar. En illustration av ägandestrukturen kan ses i Figur 2.2.  

Figur 2.2: Ägandestruktur för GETRAG All Wheel Drive AB. Källa: GETRAG All Wheel Drive AB (2006). 

Organisation och verksamhet  
Huvudkontoret samt försäljnings- och inköpsavdelningen för GETRAG All Wheel 
Drive AB ligger i Köping. Förutom det har företaget även viss produktutveckling i 
Göteborg.  
 
Idag arbetar drygt 1 000 personer på fabriken i Köping som i första hand inriktat sig på 
tillverkning inom fyrhjulsdrift och då främst tillverkning av slut- och vinkelväxlar. 
Några exempel på produkter som tillverkas av företaget kan ses i Figur 2.3. Viss 
montering av växellådor och chassidelar finns fortfarande kvar, men dessa verksam-
heter är under avveckling. I fortsättningen kommer vi endast att skriva GETRAG och 
syftar då på GETRAG All Wheel Drive AB i Köping. 
 

 
Figur 2.3: Några av företagets produkter. På översta raden visas slutväxlar, RDU (Rear Drive Units) och på 
undre raden visas vinkelväxlar, PTU (Power Take off Units). Källa: GETRAG All Wheel Drive AB (2006). 
 

 

GETRAG  
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GETRAG 
Group 

GETRAG/DANA
Holding Company 

52 % 48 % 

60 % 40 % 
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2.2 Fabrikslayout 

Fabriken i Köping är uppbyggd i ett antal sektioner vilka kan ses i Figur 2.4. Den nya 
monteringsbanan för projekt 580-9 är tänkt att placeras i D1-verkstaden vilket kan ses 
i figuren. Där finns redan idag ett antal monteringsbanor samt huvudlager och inbana. 
När artiklarna är färdiga förs de med truck till färdigvarulagret, ”Plattan” i väntan på 
leverans till kund. C- och E-verkstäderna används främst till bearbetningen av stål 
respektive aluminium. 
 
 

 
 
Figur 2.4: Layout över fabriken i Köping. 

2.3 Materialflöde och hantering 

Flödet av material till monteringsbanorna är av stor betydelse för ledtider och 
kostnadseffektivitet i produktionen. För att sköta administration, ekonomi, produktion 
och andra nödvändiga processer använder sig GETRAG av ett antal olika datasystem. 
Materialflödet styrs med hjälp av LIPS som är en förkortning av Logistik I 
ProduktionsSystem. Detta används främst av logistikavdelningen och i produktionen. 
 
Till hjälp vid materialhanteringen finns ett antal truckar inhyrda från ett utomstående 
företag. Hyran är baserad på hur mycket truckarna beräknas att användas per år samt 
på vilken typ av truck det är. Trucktiden som faktureras baseras i slutänden på den 
totala tid alla truckar gått.  
 
Det finns olika truckar för godsmottagningen, som har hand om lossning och lastning, 
och för truckförarna i logistikorganisationen som kör fram material från huvudlagret 
till banorna och sköter de transporter som mestadels går inomhus. Vissa transporter 
utförs automatiskt med AGVer1. Utöver dessa truckar har varje avdelning en truck för 
att kunna hämta de artiklar som behövs från monteringsbanans mellanlager.  
                                              
1 AGV står för Automatic Guided Vehicle och är automatiska truckar som följer slingor i golvet. 
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För att se hur mycket tid som behövs till transporter och för att se till att det inte blir 
något ställe i fabriken som blir övertrafikerat simuleras all trucktrafik i ALA 20002. 
Simuleringar för en ny bana utförs redan tidigt i planeringsstadiet och därefter görs 
kontinuerligt nya simuleringar när information tillkommer. 

2.3.1 Inflöde 
Inflödet av artiklar innefattar godsmottagning och kontroll fram till inlagring i huvud-
lagret. Leveranser anländer dagligen, men vissa dagar kommer det betydligt mer gods 
än andra. Leverantörerna ute i Europa skickar i snitt en leverans per vecka, medan 
leverantörer belägna i Sverige och i närheten av Köping ofta skickar leveranser 
dagligen. För att få kontroll över inleveranserna har GETRAG infört speciella 
lossningstider för varje leverantör. 
 

 
 
Figur 2.5: Skiss över inbana och huvudlager. (1) Inbana, (2) Kontrollstation ett, (3) Loop för gods till 
ankomstkontrollen, (4) Ankomstkontroll, (5) Kontrollstation två, (6) Huvudlager. 
 
När godset anländer lossas det med truck från lastbilen och körs sedan till en inbana, 
se Figur 2.5. Längs inbanan passerar pallen två kontroller innan den lagras in i huvud-
lagret. Den första kontrollen undersöker att pallen är hel, av rätt format och rätt vikt. 
Skulle det visa sig vara något fel skickas pallen för att undersökas av ankomst-
kontrollen. När felet är åtgärdat skickas pallen ut på banan igen. Vid den första 
kontrollen skapas dessutom en sekvens för pallarna i vilken ordning de ska komma in 
till huvudlagret. Den andra kontrollen är en id-kontroll och här verifieras det att det är 
rätt pall i sekvensen som anländer och att ingen har tagit bort någon pall från banan. I 
den här kontrollen tilldelas pallen även en plats i huvudlagret. 
 
                                              
2 ALA 2000 (Atlet Logistikanalys) är ett simuleringsprogram från Atlet. (Atlet, 2006).  
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För att kunna ta in produkter förpackade i annat emballage än pallar från Volvo 
Logistics, VL, sitter givarna på banan under 151 mm, det vill säga höjden på en V-
pall, se även avsnitt 2.5.1. Detta gör att så länge de inkommande artiklarna är ställda 
på en V-pall kan de skickas in på rullbanan. Även EUR-pall3 kan lagras in trots att 
lagret inte är helt anpassat för detta. Är dimensionerna på förpackningen större kan den 
inte lagras i huvudlagret. I dessa fall skickas den efter första kontrollen in i loopen på 
banan. Därifrån transporteras den med truck för att lagras på annat ställe eller packas 
om till V-pall. Det finns dock inget lager på företaget som kan hantera stora 
emballage, istället måste då golvyta användas.  
 
GETRAG använder sig sedan två år av ett externt företag för ompackning av 
produkter som idag kommer förpackade i stora trälådor. Tanken var att ompackningen 
skulle vara en tillfällig lösning och GETRAG har försökt få leverantören att skicka 
produkterna i V-emballage, men leverantören står fast vid att använda sina lådor. 
Orsaken tros vara att de inte vill skriva kontrakt med Volvo som de ser som en 
konkurrent. 
 
Efter en utredning som gjordes 2004 framkom att det var billigare att lägga ut om-
packningsaktiviteten externt än att själva ta hand om det. Idag går lådorna direkt från 
leverantören till Arboga där de packas om till V-emballage. Ompackningen sker helt 
manuellt och den utrustning som används är en truck, ett lyftbord och två rullbanor. 
GETRAG är generellt sett nöjda med hur ompackningen sköts och kan tänka sig att 
lägga ut fler uppdrag om det visar sig mer lönsamt än att hantera godset själva. 

2.3.2 Huvudlager 
Huvudlagret är lokaliserat i D1-verkstaden, se Figur 2.5, och här lagras majoriteten av 
allt inkommande gods. Lagret består av tre gångar där en automatkran arbetar i varje 
gång. Idag går mellan 400 och 600 pallar in och ut ur lagret varje dag. Kranarna har en 
sammanlagd kapacitet på ungefär 70 pallar in och ut per timme. 
 
Idag är lagret främst anpassat för att hantera V-pall men GETRAG har planer att på 
sikt bygga om ställagen så att de också kan lagra in andra typer av emballage. Genom 
den här förändringen kommer lagret att bli mer flexibelt och kan då utnyttjas i högre 
grad. När detta är tänkt att genomföras är dock ännu inte bestämt. 

In- och utlagring 
När en pall med inkommande artiklar passerat den andra kontrollen längs inbanan, se 
avsnitt 2.3.1, åker den fram till den krangång i lagret där den fått sin lagringsplats 
tilldelad. Kranen får sedan information från materialhanteringssystemet LIPS om var 
pallen ska placeras. Därefter hämtas pallen och lagras in på rätt pallplats. 
 
Uttag ur huvudlagret sker antingen genom att monteringspersonalen manuellt lägger in 
en beställning i LIPS eller att lagernivån vid banorna räknas av mot färdiga produkter 
                                              
3 EUR-pallen, även kallad Europa-pallen eller SJ-pallen, är den vanligast förekommande palltypen i Sverige och 

har måtten 1200 x 800 x 144 mm. En halvpall har måtten 800 x 600 mm, men följer inte någon standard vad 
gäller pallhöjden. Halvpallen är ingen EUR-pall, även om vi skriver om dessa två i samma sammanhang. 
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och beställs automatiskt. När lagret får en signal från LIPS att en bana behöver på-
fyllning av en artikel ges kranen information om vilken pallplats artikeln befinner sig 
på. Pallen hämtas ned och placeras vid angiven utgång och hämtas där av en truck. Det 
andra alternativet är att pallen hämtas av en AGV som transporterar den till någon av 
rullbanorna vid sidan av lagret där den sedan kan hämtas med truck. 

2.3.3 Flödet till dagens banor 
Flödet till de olika monteringsbanorna skiljer sig beroende på om det rör sig om 
interna eller externa artiklar. Interna artiklar är sådana som tillverkas i Köpings-
fabriken, medan externa artiklar köps in från utomstående leverantörer.  

Interna artiklar 
Produkter som till exempel pinjonger, kronhjul och röraxlar bearbetas internt och går 
mellan sina operationer i staplar med metallkorgar, se mer under avsnitt 2.5.2. Dessa 
produkter tillverkas i C-verkstaden och när de är klara i en operation skjutsar en 
operatör korgstapeln till nästa bearbetningssteg. När hela bearbetningen är klar rullas 
korgarna in i en bur som rymmer fyra staplar och körs med truck till en monterings-
bana. Antingen ställs sedan en korgstapel med produkter fram vid banan eller så 
packas artiklarna över i pallar med trämellanlägg innan de körs till banan. Anledningar 
till att produkter plockas om till pall är antingen brist på korgar eller att det får plats 
fler produkter i en pall, vilket gör att artiklarna räcker längre framme vid banan. 
 
Andra internt bearbetade artiklar, som hus och kåpor, bearbetas i E-verkstaden. Efter 
bearbetningen läggas produkterna i en L-pall, den vanligaste typen av emballage på 
GETRAG, se även avsnitt 2.5.1. När en montering rapporterar in i materialhanterings-
systemet att det finns ett behov av hus skickas meddelandet ut till en truck som 
transporterar en pall till monteringen. När ingen beställning läggs direkt på husen 
skickas dessa pallar istället till ett lager. 
 

 
Figur 2.6: Logitrans ur olika vinklar. 
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GETRAG har internt regler med ergonomiska bestämmelser som måste uppfyllas i alla 
arbetssituationer, där finns bestämt allt från hur långt personalen får sträcka sig till 
med vilken frekvens en rörelse får utföras. Vid monteringsbanan plockas husen direkt 
ur pallen. För att underlätta för montören finns så kallade Logitranser, se Figur 2.6, vid 
banorna. Dessa är elektriska pallyftar som fungerar som mobila lyftbord och används 
bland annat för att få pallen i en bra arbetshöjd och på rätt plats. Logitranserna ägs av 
GETRAG och har en funktion likt handtruckar. 

Externa artiklar 
Majoriteten av alla externa artiklar lagras först in i huvudlagret. När materialet 
beställts från en monteringsbana får en truckförare i uppdrag att hämta pallen och köra 
den till ett mellanlager nära den aktuella banan. Varje monteringsbana har, som 
tidigare nämnts, tillgång till en truck och en av montörerna har ansvaret för att det 
alltid finns material vid banan. Montören hämtar de artiklar som behövs från mellan-
lagret och fyller sedan på förråden ute vid banan. Orsaken till att det är montörer och 
inte truckförare som fyller på vid banorna är att det för några år sedan bestämdes att 
montörerna skulle få mer varierande uppgifter.  
 
Större komponenter som medbringare och lock ställs fram vid monteringsbanan direkt 
i sitt leveransemballage. Det är oftast träpall av antingen L- eller K-storlek, vilka det 
står mer om i avsnitt 2.5.1. Mindre artiklar som skruvar, lager och o-ringar ställs fram i 
de mindre emballage de kommer packade i. Ibland ställs även dessa fram i pallar 
fyllda med det mindre emballaget och så får montörerna plocka där ur. I andra fall kan 
dessa mindre artiklar hällas över i andra lådor eller liknande framme vid monterings-
banan. 
 
Då det blir kassationer av artiklar vid monteringsbanorna, måste dessa rapporteras in 
manuellt i LIPS för att de inte ska bidra till ett felaktigt saldo. Utan denna rapportering 
blir signalen om att material ska fyllas på förskjuten och påfyllningen därmed felaktig. 

2.3.4 Utflöde 
Utflödet innefattar hur de färdiga produkterna hanteras från banan till färdigvarulagret. 
När en produkt är färdigmonterad skannas den in i LIPS och när alla produkter i en 
pall är godkända skickas ett truckuppdrag ut med koordinater om var pallen ska 
hämtas och var den ska lämnas. En truck åtar sig uppdraget och hämtar pallen med 
färdiga artiklar och kör den dit den ska, vilket i de flesta fall är till en rullbana med 
packstation där pallen bandas. 
 
Efter det att pallen bandats går den på rullbanan till färdigvarulagret, även kallat 
”Plattan”. Plattan består av en öppen yta under ett skärmtak, där en truck staplar 
pallarna med de färdiga produkterna på varandra inom en angiven yta. Produkterna 
skickas sedan i väg till kunderna enligt Först In Först Ut-principen (FIFO). 
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2.4 Nya monteringsbanan 

För projekt 580-9 och tillverkning av den nya produkten har en helt ny monterings-
bana tagits fram och köpts in. Monteringsbanan beräknas stå klar i god tid innan 
produktionsstart. Banan är tänkt att placeras i D1-verkstaden, se fabrikslayout i Figur 
2.4, i närheten av huvudlagret.  
 
Produkten kommer till att börja med att monteras i ett antal stationer men exakt hur 
monteringsbanan ska se ut är i dagsläget inte bestämt. Efter att produkten är färdig-
monterad tas den till en provbänk vid sidan av banan där den kontrolleras. Här läses 
produkten av och rapporteras in till materialhanteringssystemet LIPS. Sedan packas 
den färdiga och godkända produkten och när förpackningen är full kommer en truck 
och kör ut lasten till färdigvarulagret, Plattan. 
 
För att räkna ut tiden det kommer att ta att montera produkten samt hur många 
stationer som behövs har en MTM-studie4 gjorts för den planerade banan. Eftersom 
det inte är helt klart var allt material kommer att finnas och vem som kommer att fylla 
på material till banan har uppskattningar gjorts för att avgöra hur långt montörerna 
behöver röra sig för att hämta olika artiklar. Banans konstruktion tillåter att det läggs 
till fler monteringsstationer än det ursprungliga antalet. En fördubbling av stationerna 
tillsammans med användning av 3-skift gör att banans kapacitet kan utökas avsevärt. 
Vid kortare perioder kan även helgskift köras om det är nödvändigt. Detta gör att stora 
förändringar i efterfrågan kan klaras av. 

2.4.1 Produkten 
Produkten kommer till att börja med att tillverkas i två olika modeller, där det enda 
som skiljer är en drivaxel. Alla ingående komponenter kommer att vara unika hos 
GETRAG i Köping och inte användas i någon annan produkt. Det kommer att bli 
många nya leverantörer till produkten eftersom den inte liknar någon av företagets 
nuvarande. Två av delarna, huset och röraxeln, kommer dock att tillverkas internt på 
fabriken i Köping. Vi kommer inte att gå djupare in på exakt vilka produktens 
ingående komponenter är eftersom den ännu inte är släppt på marknaden men i Tabell 
2.1 har vi delat in de olika ingående artiklarna i grupper efter förpackningskrav. 
 
Tabell 2.1: Indelning av de ingående artiklarna. 

    
Typ av paketering Antal artiklar Vikt (kg) Exempel på produkter 

Interna artiklar 2 1,1 - 2,4 Hus och röraxel 
Ordnat i emballage 8 0,2 – 2,6 Lock, drivaxel etc 

Rör eller liknande 13 0,01 – 0,2 Lager, låsringar etc 

Bulk 11 0,003 - 0,3 O-ringar, bult etc 

 
                                              
4 Method-Time-Measurement, eller Metod-Tid-Mätning, är standarder för olika arbetsmoment och hur lång tid 

de tar att utföra. 
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2.4.2 Materialförsörjning 
Tanken är att logistikavdelningen ska serva den nya monteringsbanan med material, 
något som inte sker vid dagens banor, se avsnitt 2.3.3. Hela ytan vid monteringen 
kommer att läggas in i LIPS som ett förråd. Där kan max, min och påfyllnadsnivå 
läggas in. Därmed sätts en gräns då en signal om påfyllning ska ges. I denna gräns är 
även en eventuell ompackningstid och transporttid inräknad. När en produkt är färdig-
monterad och testad rapporteras den in i LIPS och när materialet kvar på banan når en 
miniminivå skickas en signal till logistikavdelningen att artikeln behöver fyllas på.  
 
De artiklar som bearbetas internt, hus och röraxlar, kommer att transporteras direkt till 
monteringsbanan efter bearbetningen och alltså inte att gå via något lager. Sista steget i 
bearbetningen av röraxlarna kommer att ligga i C-verkstaden, se avsnitt 2.2, och 
därifrån är det tänkt att de ska levereras ut till monteringsbanan i metallkorgar. På-
fyllning vid monteringen ska ske i fulla transportburar, som rymmer fyra staplar med 
åtta korgar i varje. Det kommer att innebära partier om 256 röraxlar. Bearbetningen av 
hus kommer att ligga i E-verkstaden. När husen är klara läggs de i pall eller någon 
annan typ av emballage och transporteras med truck ut till monteringen.  

2.5 Förpackningar 

Idag finns ett 100-tal olika emballage på GETRAG som används både internt och 
externt. De emballagetyper som används mest frekvent är V-emballage, metallkorgar 
och specialmellanlägg. Vilket emballage som används beror främst på vad som är 
lämpligt för de olika produkterna. Valet av förpackning påverkas även av vilket land 
leverantören eller kunden befinner sig i. Till många länder är det inte längre tillåtet att 
skicka obehandlade träförpackningar. Antingen måste förpackningen vara behandlad 
enligt den internationella standarden för förpackningsvirke, ISPM15, eller så måste 
den vara gjord av material som inte för med sig skadeinsekter. Inom EU är det dock 
fortfarande tillåtet att skicka obehandlat träemballage (Jordbruksverket, 2006). I 
följande avsnitt beskrivs de förpackningar som är vanligast förekommande på 
företaget. 

2.5.1 V-emballage 
V-emballage, eller Volvo-emballage, är ett system som är väl inarbetat på GETRAG. 
Det har använts länge på företaget och träemballage är den mest förekommande 
förpackningstypen. 
 
V-emballaget ägs av Volvo Logistics och används för externa transporter. Emballaget 
får inte användas för intern hantering utan endast för inkommande och avgående gods. 
Främst används hel- och halvpallar (L- och K-pall) av trä med en till fem kragar. 
GETRAG tillåter maximalt fyra kragar för inkommande gods, vissa kunder tillåter 
dock fem kragar ut från GETRAG. Till detta kommer olika typer av mellanlägg samt 
lock. Pallarna klarar en last av 500 kg (K-pall) respektive 1 000 kg (L-pall). Företaget 
använder sig även av en plastlåda, 840-lådan, som kan staplas sex stycken på en L-
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pall. Exempel på V-emballage kan ses i Figur 2.7. Priser och dimensioner för de olika 
emballagen finns i Bilaga 1. 
 

 
Figur 2.7: V-emballage. L-pall, 840-låda och L-pall med kragar. Källa: Volvos emballagekatalog (2006). 
 
Vid användning av Volvos emballage måste en transaktionskostnad betalas där de 
flesta kostnader som är förknippade med hanteringen av emballaget ingår. Dessa kan 
vara inköp, administration, tvätt och transport av tomemballage till företaget. Det mot-
tagande företaget måste stå för returfrakt av tomt emballage till en emballagepool och 
för transporten av godset mellan kund och leverantör. I transaktionskostnaden ingår att 
företaget får ha emballaget till sitt förfogande i tre veckor, om de behöver behålla 
emballaget längre utgår en extra kostnad. Vissa typer av emballage får företaget dock 
endast ha i fem dagar innan en hyra tas ut.  
 
Både kunden och leverantören måste skriva på ett avtal med VL för att använda sig av 
systemet. Enligt avtal står GETRAG för alla transaktionskostnader, både från 
leverantör och till kund. 

2.5.2 Metallkorgar 
Intern transport av egentillverkade artiklar sker framförallt i specialgjorda metall-
korgar, se Figur 2.8. Produkterna som hanteras i korgar är kronhjul, pinjonger, röraxlar 
och sammansvetsade röraxlar och kronhjul. Korgarna är i princip unika för varje 
produkt men det finns produkter som liknar varandra så pass mycket att de hanteras i 
samma typ av korg. Idag finns det ungefär 15 olika typer av korgar i tillverkningen och 
totalt rör det sig om 1000-tals korgar.  
 

 
Figur 2.8: Från vänster ses: 1. Metallkorgar med pinjonger. 2. Truck som fraktar en bur med korgstaplar. 3. 
Korgstapel på hjul med pinjonger. 4. Felsomat som används till automatladdning av en svarv. 
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Antalet artiklar som får plats i en korg varierar men oftast är det mellan sex och nio 
stycken. Höjden på korgarna varierar men längd och bredd är identiska, 400 x 600 mm 
vilket gör att de kan hanteras med samma utrustning. Korgarna staplas på varandra och 
orienteras genom att sidorna på korgen är konstruerade olika, vilket gör att det inte går 
att sätta en korg åt fel håll. 
 
Metallkorgarna beställs från en leverantör som utvecklar korgen efter respektive 
produkt. Priset för korgarna varierar mycket beroende på storlek, utförande och 
material. En del korgar måste tillverkas i rostfritt stål eftersom vissa produkter går 
igenom en fosfateringsanläggning5. Hur många korgar som köps in till varje artikel 
varierar och baseras på en uppskattning av en periods produktion. 
 
En stor fördel med korgarna, och anledningen till att de används, är att de kan hanteras 
automatiskt i de olika bearbetningscellerna med hjälp av antingen robotar eller 
Felsomater6. Det enda som sköts manuellt är laddning av Felsomater och robotceller 
med en korgstapel samt att korgstaplar med färdiga produkter tas ut och transporteras 
bort till nästa station. Att operationerna är fristående gör systemet mycket flexibelt. 
Vid kortare transporter mellan operationerna staplas korgarna på en platta med rullhjul 
och kan sedan köras manuellt. Om produkterna ska fraktas längre sträckor inom 
företaget, eller om de ska mellanlagras, finns det speciella burar där fyra staplar med 
fyra till åtta korgar i varje får plats beroende på sort, höjden får dock maximalt vara 
1 100 mm för en stapel. Burarna kan sedan flyttas med truck. 
 
Den främsta nackdelen med korgarna är att de är dyra. Dessutom kan det, om stapeln 
med korgar lutar en aning, leda till att artiklarna blir fellokaliserade i förhållande till 
roboten. Detta kan göra att korgarna går sönder inne i maskinerna. Operatörerna måste 
dessutom hålla koll på var korgarna finns och att flödet av korgarna fungerar. 

2.5.3 Mellanlägg 
Företaget hanterar idag ett 20-tal olika mellanlägg, dessa används både internt och 
externt. De standardmellanlägg, i masonit och plast, som används på GETRAG tillhör 
VL. Övriga specialmellanlägg och mellanlägg av kartong eller annat engångsmaterial 
ägs av GETRAG. Mellanläggen i plast är i många fall vakuumformade direkt efter 
detaljen som ska ligga i emballaget vilket gör mellanlägget artikelspecifikt. I Figur 2.9 
ses exempel på olika typer av mellanlägg. 
 
Fördelen med specialmellanlägg är att de skyddar produkterna från att skadas vid 
transporten. Om artiklarna får en exakt orientering kan de i vissa fall även användas 
direkt i automatiserade robotceller. De vakuumformade specialmellanläggen brukar 
hålla för hela produktens livslängd som vanligen är fem till tio år. 
 
                                              
5 Fosfateringen innebär att produkterna sänks ned i ett antal olika bad för att skapa en skyddande yta på 

materialet. Ytan behövs för att kuggarna inte ska skära in i varandra under de första varven innan oljan 
ordentligt har kommit in i systemet. Beläggningen sitter bara kvar under de första varven och slits sedan bort 
men har stor inverkan på produktens livslängd. 

6 Felsomater är utrustningar som sköter automatisk hantering av material in och ut ur maskiner, Felsomat (2006). 
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Figur 2.9: Från vänster: standardplastmellanlägg från V-emballage, vakuumformat plastmellanlägg och special-
tillverkat mellanlägg i trä. Källa: GETRAG All Wheel Drive AB (2006) samt Volvos emballagekatalog (2006). 
 
Nackdelen med specialmellanlägg är att det uppstår kostnader. Dels finns det en 
framtagnings- och inköpskostnad, vilken ofta blir hög eftersom det krävs special-
verktyg när en unik serie tas fram. Dels tillkommer returkostnader för tomemballage, 
antingen till leverantören eller från kunden. Dessutom krävs en administration som 
håller reda på var emballaget finns och att det finns tillräckligt med emballage i rätt tid 
på rätt plats. 

2.5.4 Engångsemballage 
För att slippa dyra returfrakter och tvätt av emballage använder GETRAG en stor del 
engångsförpackningar. Dessa är främst inneremballage i form av kartonger av olika 
slag, papp- och plaströr, plastpåsar samt mellanlägg både i wellpapp och i plastwell. I 
Figur 2.10 visas ett urval av de engångsemballage som används.  
 
I många fall blir kostnaden för att skicka returemballage, tvätt med mera ungefär lika 
stor som kostnaden för engångsemballage. Vid dessa situationer föredrar GETRAG då 
ofta att använda sig av engångsemballage. 
 

 
Figur 2.10: Från vänster: kartong, skumplast och plastpåse med lager, papprör med lager, plastpåse med 
styrhylsor Källa: GETRAG All Wheel Drive AB (2006). 



 

 

3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen ges en redogörelse av olika teorier 
kring materialflöde och förpackningslogistik. De teorier om material-
flöde som tas upp är främst lean produktion, men även mass-
produktion, sex sigma, materialhantering och lager behandlas. 
Kapitlet avslutas med teorier kring förpackningslogistik och ett antal 
metoder för utveckling av förpackningssystem. 
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3.1 Lean produktion 

Lean produktion, eller resurssnål produktion, innebär enligt Blücher & Öjmertz (2004) 
att bli bättre på att uppfylla kundernas krav och samtidigt göra mer med mindre 
resurser. Begreppet lean produktion sammanfattar en mängd olika aktiviteter med det 
gemensamma målet att systematiskt arbeta för att förbättra ett företags processer. Detta 
innebär bland annat att involvera hela företaget och tillsammans arbeta för att utveckla 
och producera överlägsna produkter åt kunderna. Resultatet av en lyckad lean 
produktion är bättre leveransprecision, högre produktkvalitet och lägre kostnader. 
 
Värdeskapande aktiviteter är ett centralt tema i lean. Detta innebär att varje aktivitet 
ska tillföra värde till produkten. Blücher & Öjmertz (2004) menar att värde inte bara 
ska skapas för kunden utan även för företagets ägare och medarbetare. En verksamhet 
ska dessutom vara värdeskapande för samhället, bland annat genom att framstå som en 
attraktiv arbetsplats men även för att bidra till en god samhällsutveckling genom lön-
samhet och tillväxt. 
 
Womack & Jones (2003) menar att lean-tänkandet är ett sätt att specificera vad som är 
värde och att sätta de värdeskapande aktiviteterna i en bra följd. Sedan ska dessa 
aktiviteter utföras utan störningar när de efterfrågas och aktiviteterna ska hela tiden 
förbättras och effektiviseras. Enligt Womack et al (1990) har organisationer med 
verkligt lean-tänkande två kännetecken. Det ena är att det överförs så mycket som 
möjligt, i form av antal uppgifter och ansvar, till dem som faktiskt utför de värde-
skapande aktiviteterna. Det andra kännetecknet är att de har ett system för att snabbt 
upptäcka fel och att sedan hitta ursprunget till problemet för att åtgärda det. 

3.1.1 Lean-templet 
Enligt Blücher & Öjmertz (2004) används ofta ett tempel för att illustrera ett företags 
produktionssystem. I detta fall används därför lean-templet för att illustrera lean som 
produktionssystem. Figur 3.1 visar hur principer, verktyg och metoder samverkar för 
att bygga upp lean-konceptet i dess helhet. Figuren visar de fem delarna i lean 
produktion, stabilitet och standard, engagemang och lagarbete, förbrukningsstyrd 
produktion, kvalitet i alla led samt kundfokus och ständiga förbättringar. 
 
Stabilitet och standard - Alla gör saker på olika sätt och grunden till lean är att genom 
stabilitet och standard skapa ett arbetssätt för att få alla att göra saker på samma sätt. 
Verktyget för att skapa dessa förutsättningar är 5S, som står för Sortera, Strukturera, 
Städa, Standardisera och Skapa vana. Med hjälp av verktyget kan slöserierna minskas 
genom att en gemensam standard skapas. Var sak ska ha sin plats och allt ska vara rent 
och lätt att hitta. 
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Figur 3.1: Lean-templet, visar hur de olika delarna i lean produktion samverkar till en helhet. Baserad på 
illustration av Blücher & Öjmertz (2004). 
 
Engagemang och lagarbete – En av de mycket viktiga komponenterna för att utveckla 
kompetens inom lean är lagarbete. De olika arbetslagen är företagets minsta bestånds-
del och arbetar ständigt med att förbättra sin process. Genom ett utbrett lagarbete ökar 
delaktigheten bland medarbetarna och detta skapar i sin tur ett ökat engagemang för att 
göra ständiga förbättringar. 
 
Förbrukningsstyrd produktion – Detta innebär att det i en lean produktion varken 
produceras eller levereras någonting förrän det faktiskt finns ett behov hos kunden. 
Kunden behöver dock inte alltid vara den verkliga slutanvändaren utan kan till 
exempel vara nästa monteringsstation. Målet med detta är att bli bättre, snabbare och 
billigare än konkurrenterna. Den förbrukningsstyrda produktionen är uppbyggd av fem 
steg vilka beskrivs mer ingående i avsnitt 3.1.2. 
 
Kvalitet i varje led – Principen är att så fort ett fel eller problem uppstår, som den 
ansvarige inte kan åtgärda omgående, ska tillverkningen stoppas och alla i arbetslaget 
ska tillkallas för att avhjälpa felet. Om felaktiga produkter inte stoppas då de upptäcks 
utan tillåts gå vidare i tillverkningen uppkommer betydligt större kostnader än om 
produktionen stoppas och orsaken till felet åtgärdas direkt. Om orsaken till ett fel inte 
avhjälps kommer felet dessutom troligtvis att upprepa sig och därmed skapa mer-
kostnader. 
 
Kundfokus och ständiga förbättringar – De övergripande mål och visioner som 
företaget har ska hänga samman med det som håller ihop lean produktion, det vill säga 
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ständiga förbättringar. Ett ledningsteam definierar vad som är kritiskt viktigt för att 
förverkliga de mål och visioner som finns. Detta möts sedan av frågor om hur det ska 
uppfyllas i praktiken. Sedan fattas de beslut som krävs på olika nivåer inom företaget. 

3.1.2 Förbrukningsstyrd produktion 
För att i helhet bygga upp en lean produktion krävs att alla delar i lean-templet 
uppfylls. Womack & Jones (2003) identifierar fem steg för att bygga upp en för-
brukningsstyrd produktion och för att underlätta lean-tänkandet. 
 
Steg 1. Precisera värde – En förbrukningsstyrd produktion börjar med att exakt 

definiera vad som är värde för kunden (Womack & Jones, 2003). Enligt 
Blücher & Öjmertz (2004) ger detta möjlighet att satsa på värdeskapande 
aktiviteter genom att frigöra resurser från icke värdeskapande aktiviteter. 
Tiden som definierats som icke värdeskapande kan delas upp i nödvändig tid 
och i slöseri som därmed bör elimineras. Den tid som idag anses nödvändig 
kan eventuellt tas bort på längre sikt, eftersom ändrade förutsättningar gör att 
den kanske inte är nödvändig senare.  

 
Enligt Hines & Rich (1997) är exempel på icke värdeskapande tid som bör 
elimineras väntetider, buffertar och dubbelhantering. Icke värdeskapande tid 
som kan vara nödvändig är att hämta material en bit från banan, packa upp 
leveranser eller förflytta ett verktyg mellan händerna. För att eliminera dessa 
typer av aktiviteter kan det bli aktuellt med större förändringar som till 
exempel ny flödeslayout eller att leverantörer skickar opackat gods. 

 
Steg 2. Identifiera värdeflödet - Steg två är att identifiera hela värdeflödet för varje 

produkt. Steget innefattar alla aktiviteter som krävs för en specifik produkt, 
från koncept till tillverkningsstart och sedan den fysiska transformationen 
från råmaterial till färdig produkt levererad till kund. Enligt Womack & Jones 
(2003) brukar många företag hoppa över detta steg, men om värdeflödet 
identifieras ordentligt brukar stora slöserier upptäckas. Enligt Hines & Rich 
(1997) ska alla maskiner som används i en aktivitet kartläggas. Även hur 
långt produkter flyttas, hur lång tid det tar samt hur många personer som är 
involverade i aktiviteten ska identifieras. 

 
Steg 3. Flöde - När de två första stegen utförts, samt att det slöseri som upptäckts har 

eliminerats, ska de värdeskapande aktiviteterna som är kvar fås att ingå i ett 
flöde (Womack & Jones, 2003). Målet med att skapa ett bra flöde är att 
produkten hela tiden ska tillföras ett värde. För att skapa detta menar Blücher 
& Öjmertz (2004) att maskiner och människor bör flyttas närmare varandra 
för att minska onödiga transporter. Detta ger möjlighet att producera med 
korta ledtider och små mellanlager. 

 
Steg 4. Pull – Detta innebär enligt Aronsson et al (2003) att ingenting produceras 

förrän behov finns, vilket i princip innebär att kunden måste efterfråga 
produkten och därmed ”dra” fram den från tillverkaren. Kunden kan vara 
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antingen extern eller intern, allt från den verkliga slutkunden till ett distri-
butionslager eller nästa monteringsstation. 

 
Steg 5. Perfektion - Det femte steget innebär att sträva mot perfektion i flödet. När de 

fyra första stegen avklarats är det enligt Womack & Jones (2003) önskvärt att 
få flödet att flyta på fortare för att få ut mer av produktionen. När det görs 
upptäcks gömda slöserier i flödet. Ju hårdare ”draget” blir i flödet desto mer 
slöserier upptäcks och kan tas bort. Detta brukar enligt Aronsson et al (2003) 
ofta beskrivas med den ”japanska sjön”, vilken kan ses i Figur 3.2. När draget 
blir hårt minskar lagerbuffertarna vilket synliggör företagets problem. I Figur 
3.2 symboliserar vattnet lager och grunden problemen. När lagernivåerna 
sänks dyker problemen upp ett efter ett, och måste åtgärdas för att det ska gå 
att segla på sjön, det vill säga för att materialflödet ska kunna flyta på utan 
störningar.  

 

 
 

Figur 3.2: Den japanska sjön. Baserad på figur från Aronsson et al (2003). 

3.1.3 De sju slöserierna 
Det brukar identifieras sju olika slöserier inom lean produktion, dessa beskrivs bland 
annat av Hines & Rich (1997). Vilka slöserier som är viktiga kan variera beroende på 
vilket företag eller vilken del i flödet som studeras. Baudin (2002) skriver till exempel 
om vad de sju slöserierna innebär med inriktning mot monteringsarbete. Nedan 
beskrivs de sju slöserier som bör elimineras, eller i alla fall minskas, i ett företag för att 
skapa en så lean produktion som möjligt. 
 
1. Överproduktion – När en operatör fortsätter att montera detaljer bara för att ha 

någonting att göra, istället för att endast tillverka när saker behövs, skapas stora 
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buffertar. Baudin (2002) menar att detta är ett tecken på klar överkapacitet och 
att ledningen inte gett montören tillräckligt att göra. Överproduktion kan ses 
som det värsta slöseriet eftersom det orsakar flera andra slöserier, som ökade 
ledtider och större lager, vilka i sin tur kan leda till att kvalitetsbrister inte 
upptäcks i tid. 

 
2. Väntan – Enligt Hines & Rich (1997) räknas all den tid som produkter står stilla 

och inte bearbetas som väntan. Detta slöseri innefattar både när produkten och 
personalen väntar. Det ideala är att ha ett kontinuerligt flöde av produkter utan 
väntetider. Enligt Baudin (2002) är brist på förmonterade produkter och andra 
ingående komponenter den vanligaste orsaken till väntan för montörerna. En 
annan anledning kan även vara att arbetsbelastningen är olika stor på 
montörerna. Hines & Rich (1997) menar vidare att den tiden arbetarna får vänta 
bör användas till utbildning, förbättringsarbete och underhåll. Tiden ska inte 
användas till att fortsätta tillverka produkter då detta leder till slöseri genom 
överproduktion. 

 
3. Onödiga transporter – Till onödiga transporter räknar Baudin (2002) främst 

förflyttningar mellan olika operationer. Det spelar ingen roll hur långt eller kort 
produkterna måste transporteras, utan så fort en truck eller liknande behöver 
användas är det slöseri. Hines & Rich (1997) menar att transporter ofta är 
nödvändiga, trots att de är icke värdeskapande, och att tiden därför inte bör 
elimineras helt utan istället minskas så gott det går. Visst slöseri i form av icke 
värdeskapande aktiviteter kan alltså vara nödvändigt och inte möjligt att tas 
bort, detta kan läsas mer om i avsnitt 3.1.2. 

 
4. Felaktiga processer – Enligt Baudin (2002) är detta det svåraste slöseriet att 

upptäcka, eftersom stor kunskap och insikt i processen är en nödvändighet för 
att se om några förbättringar kan göras. Dålig sekvensering av monterings-
ordningen är ett exempel på vad som kan orsaka extra arbete i en process. Även 
avsaknad av eller undermåliga monteringsfixturer kan bidra till felaktiga 
processer, detta eftersom montören då måste hålla i produkten och därmed inte 
kan använda båda sina händer till monteringen.  

 
Det ideala upplägget av processer är enligt Hines & Rich (1997) att ha små 
flexibla istället för stora dedikerade maskiner. De små maskinerna ska klara den 
kvalitet som efterfrågas och vara lokaliserade nära både föregående och efter-
kommande operation.  

 
5. Onödiga lager – Baudin (2002) menar att när det är svårt att förklara varför 

produkter lagras på vissa ställen är det ett onödigt lager som bör tas bort, detta 
gäller främst lager av produkter som byggs upp på golvytor. Anledningen till att 
lagret uppkommit brukar främst bero på överproduktion eller att material-
försörjningen köper in för mycket och därmed trycker ut material i 
produktionen. Onödiga lager tenderar enligt Hines & Rich (1997) att öka led-
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tiden, minska möjligheten att snabbt identifiera problem samt att de tar upp yta. 
Mer om både för och nackdelar med lager hittas i avsnitt 3.2.1. 

 
6. Onödiga rörelser – Detta är ett slöseri som är lätt att upptäcka. Exempel på 

onödiga rörelser är när montören hanterar samma sak flera gånger, hämtar 
något och ställer vid stationen för att sedan plocka upp komponenten igen för 
att montera. Andra exempel är när material har placerats för långt ifrån 
monteringsstationen och montören måste röra sig onödigt för att hämta det. 
Även hantering av verktyg räknas in under detta slöseri. (Baudin, 2002) 
Onödiga rörelser kan enligt Hines & Rich (1997) leda till dålig produktivitet 
och ofta även till kvalitetsproblem. 

 
7. Produkter med fel – Det är viktigt att kontrollera produkten under varje steg i 

processen för att inte låta fel spridas vidare. Hines & Rich (1997) menar att 
produkter med fel ska ge upphov till förbättringsaktiviteter och företaget ska se 
det som ett tillfälle att förbättras. Om något är fel ska enligt Baudin (2002) 
processen omedelbart stoppas och felet åtgärdas innan arbetet får fortsätta. 
Vidare menar han att den vanligaste anledningen till att felaktiga produkter 
tillverkas är att det blir fel vid plockningen av artiklar eller att de är felmärkta. 
Detta är vanligast när det produceras flera olika produkter vid samma bana. 

 
Antalet slöserier kan variera mellan olika litteratur, exempelvis menar Womack & 
Jones (2003) till skillnad från Baudin (2002) att det finns det sju plus en olika typer av 
slöserier. Vilket slöseri som är det åttonde varierar även det, Blücher & Öjmertz 
(2004) menar att det åttonde slöseriet är medarbetares outnyttjade kreativitet. Womack 
& Jones (2003) å andra sidan skriver om det åttonde slöseriet som design på produkter 
och tjänster vilka inte överrensstämmer med kundens krav. De menar även att det är 
möjligt att det finns fler, eftersom slöserier finns överallt. 
 
Enligt Womack & Jones (2003) kan medarbetarna känna sig trygga i en lean-tänkande 
organisation eftersom lean inte går ut på att medarbetare avskedas när eliminering av 
slöserier sker. Om medarbetarna inte längre behövs vid sin ursprungliga uppgift 
förflyttas de till andra befattningar som till exempel ständigt förbättringsarbete. 
Eftersom personalen känner sig säker arbetar de aktivt med att eliminera slöseri, vilket 
i sin tur ytterligare förbättrar produktionen. Detta leder till kortare genomloppstider 
och bättre produktivitet, vilket även skapar förutsättningar för en bättre lönsamhet. 

3.1.4 Lean produktion eller massproduktion 
Massproduktion innebär tillverkning av standardiserade produkter i stor volym. Hos 
företag som använder sig av massproduktion är arbetet tydligt indelat i avdelningar där 
var och en sköter sin specifika del, som till exempel inköp, montering eller prov-
körning (Womack et al, 1990). Enligt Dankbaar (1997) är massproduktionen ursprung-
ligen uppbyggd runt en monteringsbana där produkterna kontinuerligt är i rörelse samt 
en högmekaniserad produktion av standardiserade komponenter. Systemet är uppbyggt 
så att dyra dedikerade maskiner tillverkar produkter med hög precision som sedan ett 
stort antal arbetare, utan krav på utbildning, ska montera. 
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Jämfört med massproduktion är lean produktion enligt Blücher & Öjmertz (2004) mer 
flexibel och klarar stora variationer i produktmodeller utan att produktkvaliteten 
försämras. Andra faktorer som ledtidsförkortningar och en mer kundorderstyrd 
produktion kan kraftigt förbättras genom arbetet med att minska de slöserier som ingår 
i begreppet lean produktion. Womack et al (1990) skriver att massproduktion är 
uppbyggd med buffertar, så som extra yta, personal och lager, för att systemet ska 
fungera ordentligt. Dessa gör att systemet fungerar även om material blir försenat eller 
om någon anställd blir sjuk. Fullt utvecklad lean produktion har däremot inget 
säkerhetsnät vilket gör den mycket skör i jämförelse med massproduktion. För att lean 
ska fungera ordentligt är det därför viktigt att varje medarbetare tar sitt ansvar samt att 
ledningen kan leda och engagera medarbetarna. 
 
Enligt Womack et al (1990) är det ingen självklarhet att arbeta med förbättringsarbete 
inom massproduktion, det förväntas inte att någon frivilligt ska utvärdera sitt arbete. 
Grunden till massproduktion är att var och en ska sköta sin uppgift, det vill säga den 
som monterar ska montera och den som arbetar med att förnya och förbättra processer 
ska koncentrera sig på det. I lean produktion involveras istället samtliga medarbetare i 
arbetet med ständiga förbättringar och eliminering av slöserier (Blücher & Öjmertz, 
2004). 
 
När ett företag ska gå från massproduktion till lean produktion är det många gånger 
svårt och det tar lång tid. Blücher & Öjmertz (2004) skriver att många företag endast 
plockar vissa delar ur lean-tänkandet och försöker införa dessa i produktionen. De har 
som ambition att uppnå ökade ekonomiska fördelar för hela företaget, vilket i många 
fall inte fungerar då de inte förstår hur delarna är kopplade till varandra. Därmed 
förstår de inte heller helheten. Ett hjälpmedel för detta kan vara lean-templet som 
beskrivs i avsnitt 3.1.1. 

3.1.5 Lean produktion och sex sigma – Lean sigma 
Sex sigma är ett förbättringsprogram med fokus på reduktion av oönskad variation i 
företagets processer genom effektiv användning av statistiska verktyg och tekniker. 
Genom att minska den oönskade variationen kan ett företag uppnå en ökad lönsamhet 
(Bergman & Klefsjö, 2002). Sex sigma är enligt Modig & Johansson (1997) inte bara 
statistik över kvalitet utan även en vision och affärsstrategi med fokus på att sänka 
kostnaderna och öka kvaliteten.  
 
Sex sigma ökar konkurrenskraften för företaget genom att kunderna blir nöjdare. 
Kostnaderna för produktionen minskar eftersom antalet fel, misstag och defekter blir 
färre (Modig & Johansson, 1997). Enligt Bergman & Klefsjö (2002) är målet med sex 
sigma att det ska ske en kraftig och mätbar reduktion av den oönskade variationen. 
Detta leder i förlängningen antingen till en kostnadsreduktion, en förbättrad kundtill-
fredsställelse eller en kombination av dessa. 
 
Lean produktion och sex sigma är väl erkända koncept för att förbättra ett företags 
affärsprocesser (Anthony et al, 2004). Lean produktion fokuserar på att eliminera 
barriärer för att uppnå ett kontinuerligt flöde. Sex sigma fokuserar på att eliminera 
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variation för att minska kostnader, cykeltider och förbättra kvaliteten. Enligt Dedhia 
(2005) passar de olika metoderna bra för olika typer av problem och därför bör ett 
företag inte välja att använda sig antingen av lean eller av sex sigma, utan i stället se 
de båda metoderna som komplement till varandra. Både lean produktion och sex sigma 
siktar på kostnadsbesparingar och kräver ett aktivt engagemang av ledningen och med-
arbetarna. Vidare menar han att när de används tillsammans på ett koordinerat sätt kan 
dubbelt så stora besparingar göras jämfört med om endast en av metoderna används. 
 
Antony et al (2004) skriver om lean sigma som en integration av de två metoderna för 
att få en dramatisk effekt på en organisation genom att göra saker rätt på en gång. 
Detta leder till en ökad kvalitet, högre produktivitet, snabbare leveranser och minskade 
kostnader. De skriver vidare att lean sigma kombinerar sex sigma-tekniken att 
reducera variation och lean-tekniken att eliminera slöseri, för att generera kostnads-
besparingar i organisationen. 
 
Många av de företag som använder sig av den integrerade metoden lean sigma har 
enligt Antony et al (2004) utgått från en lean produktion för att sedan börja arbeta med 
sex sigma som ett komplement. Tanken bakom detta kan vara att lean tar hand om de 
stora grundläggande problemen innan sex sigma används för att ta hand om de mer 
avancerade problemen som återstår. 
 
Enligt Antony et al (2003) erbjuder den integrerade metoden en fullständig helhetssyn 
för att föra ett företag framåt mot den konkurrensmässigt bästa positionen. Företag 
som framgångsrikt använder sig av lean sigma har fyra styrkor, de reagerar snabbt på 
kundbehov, strävar efter att nå sex sigma kvalitet, minimerar kvalitetsbristkostnaden 
samt uppnår en hög flexibilitet genom hela företaget. Den disciplinerade och 
systematiska sex sigma-metoden i kombination med snabbheten och flexibiliteten i 
lean ger bättre lösningar i sökandet efter perfektion. 

3.2 Materialhantering 

Materialhantering innebär att hantera och transportera gods internt inom företaget. Här 
ingår aktiviteter som godsmottagning, intern godsförflyttning, inlagring, plockning, 
och emballering (Jonsson & Mattsson, 2005). Kopplingen mellan de system som 
används för materialförsörjning och montering är stark och för att uppnå en bra 
helhetslösning bör dessa system utvecklas parallellt (Lumsden, 1998). 
 
Varje gång en artikel hanteras uppstår en kostnad för företaget och vanligtvis är 
hanteringen inte värdeförädlande. Dålig materialhantering kan leda till förstörda 
produkter, missnöjda kunder och förseningar i produktionen (Lambert & Stock, 1982). 
Enligt Eastman (1987) är kostnader som finns för materialhantering lön, löneförmåner, 
utrustning, förbrukningsmaterial, underhåll, skador, administration och förlorade 
order. 
 
Aronsson et al (2003) menar att materialhantering är en dyr aktivitet, framförallt den 
extrahantering som tillkommer om artiklar måste packas om i andra förpackningar 
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eller på nya lastbärare. Detta innebär kostnader för både tid och utrymme. Ett vanligt 
tankefel är att köpa in billiga artiklar från en leverantör där företaget inte har möjlighet 
att påverka förpackningarna. Den kostnad som sedan tillkommer för ompackning och 
extrahantering kan vara större än den prisskillnad som avgjorde valet av leverantör. 

3.2.1 Lagerpunkter 
I materialhanteringen på ett företag har antalet lagerpunkter stor betydelse för de 
kostnader som uppstår och det finns ofta många olika åsikter om lager. Enligt 
Aronsson et al (2003) vill ekonomiansvariga ofta ha små lager för att öka rörelse-
kapitalet. Marknadsavdelningen vill ha ett stort lager med alla produktvarianter för att 
kunna garantera snabb leverans av det som efterfrågas. Produktionschefen vill ofta ha 
något mellanting eftersom produktionen vill utnyttja maskinerna så mycket som 
möjligt och tillverka stora serier, men samtidigt inte ha för stora lager som tar plats.  

Varför ha lager 
Enligt Mattsson & Jonsson (2003) är det ideala flödet i en fabrik kontinuerligt, men 
eftersom flödet i praktiken ofta har avbrott mellan de olika operationerna måste de 
olika delflödena kopplas isär för att undvika att störningar sprids vidare. Lagrets 
primära funktion är att göra dessa frikopplingar mellan delflödena. Enligt Aronsson et 
al (2003) kan de olika operationerna, när de blir frikopplade, styras var för sig för att 
uppnå hög service och låg kostnad. Även kostnads- och serviceskäl är därför 
anledningar till att hålla olika typer av lager. 
 
Skalfördelar kan ofta uppnås, både inom transport, inköp och produktion, när det 
handlar om stora volymer. Transportföretag brukar till exempel kunna ge förmånligare 
priser vid transport av stora mängder gods på en gång. I produktionen leder större 
volymer till färre omställningar av maskinerna vilket innebär mindre manuellt arbete, 
högre produktionstakt och mindre outnyttjad tid i maskinerna. Detta kan vara en orsak 
till lagerhållning. 

Varför inte ha lager 
Den främsta anledningen till att inte ha lager är enligt Mattsson & Jonsson (2003) de 
kostnader som uppkommer. Kostnaderna kan delas in i tre delar, kapitalkostnader, 
förvaringskostnader och osäkerhetskostnader. Kapitalkostnader innefattar bland annat 
det kapital som är bundet i lagret och uttrycks som en ränta på detta. Det är ett mått på 
bortfallet av möjliga intäkter för att företaget har pengar låsta. Förvaringskostnaderna 
utgörs av kostnader för lagerlokaler, hyllor, försäkringar med mera. I det tredje 
kostnadsslaget, osäkerhetskostnader, innefattas kostnader för svinn, kassationer och 
annan värdeminskning som till exempel inkurans. Förvaringskostnader är kortsiktigt 
oberoende av vilken volym som lagras och den förändras inte när volymen ändras 
inom ett intervall. Kapitalkostnader och osäkerhetskostnader är däremot beroende av 
vilken volym som lagras, och minskar därmed när lagernivåerna minskar. 
 
Trots att de största anledningarna till att inte hålla lager är de kostnader som uppstår 
kan företag ofta acceptera ett lager genom att sänka andra kostnader. Aronsson et al 
(2003) menar att kostnaderna för att ha eller inte ha lager därför bör viktas mot 
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varandra enligt totalkostnadstänkandet. Att skapa ett lager ska dock inte vara det första 
sättet att hantera ett problem på utan bör endast vara ett alternativ när ingen bättre 
lösning går att finna. 

3.2.2 Vem bör sköta materialhanteringen? 
I många företag är det vanligt att hela pallar med ouppackade produkter körs fram till 
monteringsbanorna. Uppackningen ses inte som en värdeskapande aktivitet och det 
anses därför sällan viktigt hur artiklarna ställs fram till montörerna. Enligt 
Baudin (2002) har dock detta stor inverkan, både på kvaliteten och på produktiviteten. 

Montörer och materialhanterare 
Positionerna vid en monteringsbana är ofta balanserade för att skapa ett så effektivt 
flöde som möjligt, vilket leder till att varje montör kan ses som en flaskhals. Montörer 
som arbetar längs en lina är dyra eftersom de arbetar i serie.  
 
Exempel:  Vid en balanserad lina finns 10 montörer som monterar 500 

slutväxlar under ett skift. Om en av montörerna tvingas gå en 
sträcka, som tar fem sekunder, för att hämta material betyder 
det att alla montörer tvingas vänta fem sekunder för varje 
växel. 5 sekunder x 10 operatörer x 500 slutväxlar = 6,95 
timmar, det vill säga nästan en hel arbetsdag extra för en 
person. 

 
Materialhanterare är inte lika dyra som montörer eftersom de arbetar parallellt. Om 
fem sekunder extra arbete läggs på en person så påverkas varken de andra material-
hanterarna eller någon av montörerna. Baudin (2002) gör en analogi med ett formel 1-
lopp. Montören kan ses som föraren, med ansvar för att få produkten till mållinjen. 
Materialhanterarna är istället service-teamet som har en viktig och stödjande roll. 
 

 
Figur 3.3: Resultatet av en omorganisation där företaget, genom att låta en materialhanterare sköta påfyllningen 
av banan, kunde gå ned från tio till sju anställda. Baserad på exempel från Baudin (2002). 
 
Eftersom montörens tid är så värdefull och får stor inverkan på produktionen är det 
enligt Baudin (2002) önskvärt att montören endast utför arbete som är direkt kopplat 
till monteringen. Det som kan utföras parallellt med monteringsarbetet bör därför 
utföras av en materialhanterare. Produkterna ska därför levereras till monteringslinan 
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uppackade, rätt orienterade och inom armslängds avstånd från montören. I en studie 
som gjorts på detta var det från början två linor med fem montörer i varje lina. Efter en 
omorganisering kunde de gå ned till tre montörer i varje lina samt en materialhanterare 
som var ansvarig för båda banorna. Detta illustreras i Figur 3.3 och betydde att antalet 
personer gick ned från tio till sju med bibehållen produktion. 

För- och nackdelar med specialisering 
Genom att en operation genomförs upprepade gånger kan den utföras på allt kortare 
tid. Detta kan illustreras genom en inlärningskurva (Olhager, 2000). I de fall där 
arbetet är övervägande manuellt anses en 80-procentig inlärningskurva vara ett rimligt 
värde, det vill säga att arbetstiden för produkt nummer två är 80 procent av tiden för 
den första produkten. Den fjärde produkten tar sedan 80 procent av tiden för den andra 
produkten. I Figur 3.4 visas en inlärningskurva för en 80-procentig respektive 95-
procentig inlärningstakt. 
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Figur 3.4: Inlärningskurva med 80 % respektive 95 % inlärningstakt. 

 
Något som bör tas i beaktande är att specialisering, då var och en gör vad de är bäst på, 
innebär enligt Engström (2000) att inslagen av monotont arbete är stora vilket kan vara 
skadligt för operatören. Vidare menar han att fysiska problem som rör arbetsställningar 
och rörelser förvärras om det är tidspress och det inte ges utrymme för återhämtning 
eller variation genom till exempel arbetsrotation. Att plocka komponenter från pallar 
eller stora lådor kan leda till belastningar på rygg och skuldror då montören tvingas 
hämta komponenter långt ned i förpackningen (Edberg et al, 2005). Problem som 
uppkommer vid manuell packning är tunga lyft, snabba och monotona arbetsrörelser 
och repetitivt arbete (Engström, 1999). 

3.2.3 Material vid monteringsbanan 
För att uppnå en effektiv montering finns det ett antal principer för hur materialet bör 
läggas fram vid monteringsbanorna. För att undvika att fel komponenter används bör 
företaget använda sig av mindre förpackningar och en tätare exponering av artiklarna 
vid monteringsstationerna eftersom detta leder till att montörerna fattar snabba och 
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korrekta beslut (Edberg et al, 2005). Om det är möjligt bör artiklarna packas i mindre 
förpackningar direkt hos leverantören, annars kan en ompackning bli nödvändig 
(Lumsden, 1998). Nedan beskrivs några metoder för att underlätta monteringen och 
göra den mer kostnadseffektiv. 

Enstyckspresentation 
Platsen vid monteringsytan är begränsad. För att utnyttja denna yta maximalt kan 
företaget använda sig av enstyckspresentation. Detta innebär att endast en enhet av 
varje artikel ligger längst fram med den minsta ytan utåt. När enheten plockas faller 
nästa detalj automatiskt fram och påfyllning sker bakifrån utan att produktionen störs. 
 
Enligt Baudin (2002) är fördelarna med enstyckspresentation att det maximerar antalet 
tillgängliga unika artiklar vid varje station och det tar bort variabiliteten i plocktiden 
eftersom alla artiklar är lättillgängliga. Det gör också att artiklarna kan plockas utan att 
montören behöver titta eftersom de alltid finns på samma ställe och är orienterade på 
samma sätt. 

Avlägsna förpackningsmaterial innan leverans 
De ingående produkterna kommer ofta förpackade i olika typer av emballage in till 
fabriken och detta måste avlägsnas någonstans mellan det att godset lossas och att 
delen ska monteras. Var detta ska ske är svårt att avgöra, det finns för- och nackdelar 
med olika alternativ och det beror även på det specifika företaget och de olika 
artiklarna. Att godset packas upp direkt vid godsmottagningen har fördelen att det där 
är enkelt att göra sig av med tomemballaget, däremot riskerar artiklarna att skadas vid 
vidare transport i fabriken. Däremot ska inte montören packa upp produkten enligt 
Baudin (2002). Han anser att det är ungefär samma sak som att låta en formel 1-förare 
själv tanka eller pumpa däcken mitt under ett lopp. 

Leverera i rätt kvantiteter 
Ofta levereras hela pallar vid monteringsbanorna. Det är då inte hur många som går åt 
av en viss detalj under en viss tid som styr, utan hur de är förpackade från början. 
Enligt Baudin (2002) blir konsekvenserna av detta att det är svårt att se när en artikel 
håller på att ta slut. Hur länge en halvfull pall räcker beror på vad den innehåller, 
kanske räcker den i flera dagar, kanske bara en halvtimme. En annan konsekvens är att 
det blir slumpmässig och ojämn belastning på materialhanteringen, vissa toppar där 
många transporter behöver göras och vissa dalar där ingenting behöver fyllas på, detta 
illustreras även i Figur 3.5. Genom att ha toppar och dalar går man emot önskan att ha 
en effektiv användning av transportresurserna.  
 
För att undvika ett ojämnt leveransschema anser Baudin (2002) att alla större artiklar 
bör levereras i matchade kvantiteter varje gång baserat på förbrukningen under en viss 
tid. För mindre produkter, till exempel skruvar och muttrar, kan det vara bättre att 
leverera för ett antal tidsperioder åt gången för att minska antalet transporter. 
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Figur 3.5: Lagernivå för tre olika artiklar vid en monteringsbana. Trots jämn efterfrågan av samtliga artiklar blir 
leveranserna till monteringsbanan oregelbundna. Baserad på figur från Baudin (2002). 

Inom en armlängds avstånd 
Baudin (2002) anser att alla artiklar bör vara lättåtkomliga och inom en armlängds 
avstånd från montören. I många företag är det vanligt att montörerna tvingas hämta 
material en bit bort från monteringsbanan. Detta leder dels till att det tar tid för 
montören att hämta artiklarna och dels finns det risk att montören, för att slippa gå 
fram och tillbaka så många gånger, plockar flera artiklar på en gång. Om detta inträffar 
kan det leda till att montören antingen har en hand upptagen när han eller hon 
monterar, eller så läggs detaljerna i fickor eller på andra ställen vid monteringsplatsen 
vilket innebär att artikeln hanteras flera gånger. 
 
Även orienteringen av produkten är enligt Baudin (2002) av betydelse, både när 
detaljen plockas och när den monteras. I materialfasaden är ofta önskan att ha den 
minsta ytan utåt för att få plats med så många produkter som möjligt. Samtidigt kan 
det innebära onödig hantering av produkten, genom att montören tvingas vända på 
produkten. Hur en produkt kan orienteras på bästa sätt beror på storlek, form, vikt och 
hur ofta den hanteras. 

Specialanpassade förpackningar 
Enligt Aronsson et al (2003) är det viktigt att ha en god visibilitet eftersom det ger 
montörerna en möjlighet att reagera innan en artikel tar slut. Många företag använder 
sig av ett 2-bingesystem som består av två lådor. När en låda är tom skickas den ut till 
lagret för påfyllnad samtidigt som monteringen fortsätter ta produkter ur den fulla 
lådan. Baudin (2002) menar att för att produkterna lätt ska kunna räknas bör artiklarna 
levereras i strukturerade lådor med fickor för varje artikel. Det är då lätt att se hur 
många artiklar som finns kvar i varje låda. Ytterligare ett skäl till att ha specifika lådor 
till varje ingående produkt är att risken att fel produkt läggs i fel låda minimeras. 
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3.3 Förpackningslogistik 

En förpackning måste leva upp till ett antal olika krav, bland annat ska den skydda 
produkten och underlätta hantering. Förpackningen ses enligt Engström (1995) ofta 
som ett onödigt ont, något som skapar kostnader. Om förpackningen istället sågs som 
en möjlighet skulle förpackningstänkandet kunna komma in tidigare i produkt-
utvecklingsprocessen, vilket skulle kunna leda till både ekonomiska och ergonomiska 
vinster. 
 
Dominic et al (2000) menar att förpackningslogistikens mål är att utveckla för-
packningar som stödjer den logistiska processen samtidigt som de möter kundernas 
och användarnas krav. Den logistiska processen definieras som effektiv styrning, 
planering och implementering av materialflöden, lager och information av kedjan från 
uttag av råvara till slutkonsumtion. Jönson (2001) anser att förpackningslogistiken bör 
ses som en del av den totala logistiken. Hon menar vidare att genom att titta på 
samverkan mellan produkt, förpackning, hantering, lagring och transport kan den 
totala logistiken utvecklas och därmed kan de totala kostnaderna reduceras. 

3.3.1 Förpackningens uppgift 
En förpackning fyller ett antal olika uppgifter under sin färd genom logistikkedjan. 
Den ska inte bara skydda produkten från utomstående påfrestningar utan även förenkla 
hanteringen och skapa mervärde åt kunden. Några av de krav en förpackning förväntas 
uppfylla är produktskydd, volym- och vikteffektivitet, hanterbarhet, anpassad mängd 
och storlek, flödesinformation och miljökrav (Dominic et al, 2000). 

Produktskydd 
En av förpackningens huvudfunktioner är att skydda produkten. Produkten får inte 
skadas vid hantering eller transport utan ska levereras med fullgod kvalitet. Detta 
ställer krav på att både förpackningen och produkten är anpassad för att klara av de 
påfrestningar som de utsätts för. Förpackningen ska tåla ett antal olika påkänningar, till 
exempel mekaniska i form av vibrationer, stötar eller nötning, klimatmässiga som fukt 
och temperatur eller kemiska i form av luftföroreningar och salt. Vad förpackningen 
ska skydda mot beror enligt Sörås & Lorentzon (2001) på produkten och den miljö där 
förpackningen kommer att hanteras. Produktskydd innefattar sambandet mellan 
produktens tålighet, belastningar från distributionsmiljön och förpackningens 
skyddande egenskaper. 
 
Ofta betraktas produkt och distributionsmiljö som givna vid förpackningstillverkning. 
Dominic et al (2000) påpekar att de tre faktorerna produkt, förpackning och distri-
butionsmiljö bör ses som samverkande. Målet är att leverera en oskadad produkt och 
detta kan nås genom att förstärka produkten, förstärka förpackningen eller minska på-
frestningarna under distributionen. 
 
Det är enligt Sörås & Lorenzon (2001) viktigt att hitta rätt balans i produktskyddet och 
det gäller att varken överförpacka eller underförpacka en artikel. Överförpackning 
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leder till onödigt dyra förpackningar och kan även leda till ökade distributions-
kostnader och större miljöbelastning. Underförpackning kan å andra sidan leda till 
skadade eller förstörda produkter vilket kan innebära att både produkt och förpackning 
måste kasseras. En illustration av sambandet mellan produktens tålighet, för-
packningens styrka och de påkänningar som uppstår i distributionsmiljön kan ses i 
Figur 3.6. De tre nedersta staplarna ger på olika sätt ett fullgott produktskydd medan 
de två översta staplarna representerar otillräckligt respektive alltför förpackade 
produkter. 
 

Figur 3.6: Produktens och förpackningens styrka i relation till olika nivåer av påkänning i distributionsmiljön. 
Baserad på figur från Sörås & Lorenzon (2001). 

Volym- och vikteffektivitet 
För att hålla logistikkostnaderna på en så låg nivå som möjligt bör enligt Dominic et al 
(2000) den tillgängliga volymen och lastförmågan utnyttjas maximalt. De menar 
vidare att utformningen av förpackningen kan ha stor påverkan på hur väl detta 
utnyttjas. Volymeffektivitet är ett mått på utnyttjandet av total tillgänglig volym i 
kedjan, från det att produkten förpackas fram till användningen av produkten. För att 
beräkna volymeffektiviteten används ofta begreppet fyllnadsgrad. Här kan både inre- 
och yttre fyllnadsgrad beaktas. Inre fyllnadsgrad är förhållandet mellan produktens 
volym och förpackningens yttervolym medan yttre fyllnadsgrad avser relationen 
mellan förpackning yttervolym och den tillgängliga volymen i distributionskedjan, till 
exempel utrymmet i en lastbil. För att få total volymeffektivitet måste även hänsyn tas 
till både den inre och den yttre fyllnadsgraden. Detta kan dock bara göras för varje led 
i logistikkedjan var för sig, till exempel transport i en lastbil.   
 
Vikteffektivitet är enligt Dominic et al (2000) ett mått på utnyttjandet av transport-
medlets eller lastbärarens tillgängliga lastförmåga i relation till produktvikten. Ett 
generellt önskemål är att förpackningen i sig ska väga så lite som möjligt för att vara 
lättare att hantera och för att minska miljöpåverkan. 
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Det finns enligt Dominic et al (2000) en mängd olika förhållanden som påverkar 
förpackningens volym- och vikteffektivitet. Några av dessa är geometrin hos för-
packningen och produkten samt behovet av stötdämpning eller annat skydd. Att inte ha 
en god volym- och vikteffektivitet kan leda till ökade kostnader för transport, 
hantering och lagring.  

Hanterbarhet 
Jönson (2001) menar att en förpackning bör vara lätt att hantera för leverantörer, 
distributörer och kunder. Med hanterbarhet avses hur väl förpackningen är anpassad 
till de manuella eller automatiska hanteringsmoment som förpackningen kan tänkas 
möta under flödet från inpackning till slutanvändning samt hantering av retur-
emballage. Vidare anser hon att förpackningens utformning och valet av förpacknings-
material har inverkan på effektiviteten i hanteringen. 
 
Dominic et al (2000) anser att för att uppnå en hög hanterbarhet bör förpackningen 
vara lätt att resa, packa i och att tömma. Vidare bör den vara lätt att öppna och 
återförsluta, enkel att vika ihop samt vara anpassad för återvinning. Vid hanteringen är 
det dessutom en fördel om förpackningen är stapelbar och lätt att greppa. Hanterbar-
heten beror inte bara på själva förpackningen utan den påverkas även av det 
omgivande system som den ska hanteras i. När det gäller förpackningens utformning 
anser de att det främst är förpackningens vikt, volym, tyngdpunkt och eventuella hand-
tag och dess placering som påverkar hur lätt förpackningen är att hantera. I den 
omgivande miljön spelar transport- och lyftvägar, hanteringsmetoder, utrustning och 
hanteringsfrekvens en stor roll. 
 
Hanteringen kan även utföras automatiskt och då påverkar förpackningens utformning 
systemets effektivitet. Enligt Engström (1995) visar erfarenhet att förpackningar som 
är avpassade för automatisk hantering ofta är enklare och mer ergonomiska även vid 
manuell hantering. Han menar att orsaken är att dessa förpackningar ofta har en 
mindre komplicerad konstruktion. 

Anpassad mängd och storlek 
Genom att förpacka godset så att det kan levereras direkt till monteringen menar 
Engström (2000) att lagervolymerna kan minskas. Förpackningarna bör dessutom vara 
utformade så att de enkelt kan placeras vid monteringsbanorna. Med anpassad mängd 
menar Dominic et al (2000) att förpackningslösningen bör vara anpassad till den 
efterfrågade kvantiteten i varje led i distributionskedjan. Genom att uppfylla detta fås 
en lönsam logistik genom rationell hantering, hög lageromsättningshastighet, låg 
kapitalbindning och minimal inkurans. 

Flödesinformation 
En central punkt inom logistiken är att rätt produkt ska finnas på rätt plats vid rätt 
tidpunkt. Förpackningen är en viktig bärare av information och genom märkning och 
andra signaler kan förpackningen bidra till att informationen kommer fram till rätt 
plats på rätt sätt. Enligt Baudin (2002) finns idag tre huvudsakliga metoder för 
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automatisk identifiering. Dessa är streckkoder, ofta i form av EAN-koder7, ID-
matriser8 samt RFID9-chip. 
 
Vilken flödesinformation som måste finnas på förpackningen varierar enligt 
Dominic et al (2000) beroende på produkt, inblandade aktörer i kedjan och hur 
produkten fraktas, men i allmänhet krävs information om vad förpackningen inne-
håller, mottagare, avsändare, vikt och hanteringsråd. 

Miljökrav  
Enligt Dominic et al (2000) kan de miljökrav som ställs på en förpackning variera från 
fall till fall men kan innefatta resurssnålhet genom minskad materialmängd eller 
energiåtgång vid förpackningstillverkning. Det kan även handla om att minska använ-
dningen av farliga ämnen i förpackningsmaterial och vid tillverkningen av emballaget. 
En annan aspekt är att försöka minimera avfallsmängden genom att använda sig av 
förpackningar som är enkla att återvinna eller att använda sig av flergångs-
förpackningar. 
 
Vid bedömning av hur väl en förpackning uppfyller miljökraven är det enligt 
Dominic et al (2000) viktigt att titta på helheten. Det gäller att se produkt, förpackning 
och distribution som en helhet, annars är risken för suboptimering stor. 

3.3.2 Kostnader 
Valet av förpackning är viktigt eftersom den, trots att förpackningskostnaden 
vanligtvis står för mellan fem och tio procent av logistikkostnaden, kan inverka på runt 
65 procent av den totala logistikkostnaden (Johnsson, 1998). Enligt Jönson (2001) 
påverkar förpackningens utformning bland annat hantering, vilka skador som uppstår 
och fyllnadsgraden i transporterna.  
 
Kostnaderna för förpackningar kan delas upp i direkta och indirekta kostnader. Direkta 
kostnader är utgifter som direkt kan kopplas till förpackningen. Indirekta kostnader är 
de utgifter för resurser som utnyttjas av flera kostnadsbärare. För att fullständigt kunna 
bedöma olika förpackningar är det enligt Dominic et al (2000) viktigt att ta hänsyn till 
alla dessa kostnadsposter och inte bara se till de direkta kostnaderna som är de mest 
uppenbara. 
 
Förpackningskostnaderna kan delas in i några olika områden som tittar på 
produktions-, distributions-, användar- och returlogistikkostnader (Dominic et al, 
2000). Under dessa områden återfinns både direkta och indirekta kostnader. Nedan 
redovisas några av de kostnader som kan förknippas med förpackningen. Dessutom 
redogörs för kostnader som kan uppkomma till följd av ett otillräckligt produktskydd. 

                                              
7 European Article Numbering, maskinellt läsbar streckkod som används för unik identifiering. 
8 Bygger på samma princip som streckkoder men använder svarta och vita rutor i en matris istället för streck. 
9 Radio Frequency IDentification, identifiering av objekt med hjälp av radiokommunikation. 
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Förpackningsmaterial 
Kostnader för förpackningsmaterial eller färdiga förpackningar kan ses som direkta 
kostnader. Indirekta kostnader som tillkommer är bland annat administration av 
förpackningsinköp och lagerhållning av förpackningar. Dessutom riskerar lagrade för-
packningar att bli inkuranta och därmed kan de bli tvungna att kasseras. 

Inpackning 
De direkta kostnaderna för inpackningen innefattar den personal och de maskiner som 
behövs för att packa produkterna. Indirekta kostnader som påverkas av förpacknings-
valet är till exempel kostnader för underhåll och arbetsledning. 

Transport, lagring och hantering 
Kostnaderna för transport, lagring och hantering påverkas indirekt av förpackningen. 
En förpackning som är väl anpassad kan bidra till att flödet effektiviseras, till exempel 
genom att emballagen går att stapla på varandra och är lätta att öppna. Förutom att 
flödeskostnaderna ökar vid ett ineffektivt förpackningssystem så påverkas även miljön 
eftersom fler transporter behöver utnyttjas och därigenom blir det mer utsläpp. 

Insamling, återvinning och returhantering 
Indirekt påverkas denna kostnad av till exempel materialval. Flergångsförpackningar 
ger kostnader för bland annat tvätt och underhåll. För ett fungerande retursystem till-
kommer kostnader för administration, kapitalbindning, lagring, anskaffning, svinn, 
sortering, reparation och returtransport (Lumsden, 1998). Vissa förpackningar är inte 
möjliga att återanvända eller återvinna. Då uppstår istället kostnader för miljö- och 
sophämtningsavgifter. 

Otillräckligt produktskydd 
Om förpackningen inte lever upp till de krav som ställs på produktskydd kan det leda 
till att produkter skadas under transport och hantering. Nedan listas några av de 
kostnader som enligt Dominic et al (2000) kan uppkomma som konsekvens av ett 
underdimensionerat produktskydd. 
 

• Kostnad för förstörd produkt - Om produkten blir obrukbar måste man räkna 
med kostnader för direkt material och direkt lön som gått åt vid tillverkning av 
produkten.  

• Logistikkostnader investerade i produkten fram till skadetillfället - Innan 
produkten skadades har antagligen viss transport, lagring och hantering redan 
skett.  

• Reklamationskostnader - Kunderna kan i många fall kräva en ersättning för de 
kostnader som uppstått på grund av den utebliva leveransen. 

• Administrativa kostnader - Här ingår kostnader för administration gällande 
skadan samt en kartläggning av de orsaker som ledde till att skadan inträffade. 

• Kostnader för ersättningsprodukt - Om en produkt går sönder måste en ny 
tillverkas och levereras. Denna kostnad blir ofta högre än tillverknings-
kostnaden för originalprodukten eftersom denna tillverkning ofta sker under 
tidspress och företaget kan tvingas ta till övertid eller ställa om maskiner 
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• Intäktsförluster - Förutom ovanstående kostnader som är relativt lätta att mäta 
kan en förstörd produkt leda till utebliven försäljning eller minskat förtroende 
hos kunder. Denna typ av skada kan vara svår att göra sig av med. 

Figur 3.7: Förpackningens effektivitet. Källa: Lumsden (1998). 
 
Allmänt gäller enligt Dominic et al (2000) att ju senare i distributionskedjan och ju 
mer kundspecifik produkten är desto större blir följdverkningarna av en skada. Flöden 
med just-in-time-leveranser10 är därför väldigt känsliga. För att hitta en förpackning 
som ger tillräckligt produktskydd samtidigt som kostnaderna inte får skjuta i höjden 
menar Lumsden (1998) att det gäller att göra en avvägning av vilket som är mest 
gynnsamt. Detta illustreras även i Figur 3.7 där den optimala förpackningen erhålls när 
kostnaderna för förpackningen och uppkomna skador tillsammans når ett minimum. 
Att praktiskt bestämma denna kostnad menar han dock är svårt eftersom så många 
olika parametrar är inblandade. 

3.3.3 Metoder för att utveckla förpackningssystem 
Vid framtagandet av nya förpackningar gäller det att ha en effektiv utvecklingsprocess. 
I följande avsnitt diskuteras tre metoder för utveckling av förpackningar. Ingen av 
dessa metoder är ensam tänkt att användas vid förpackningsutveckling utan för att få 
fram en så bra lösning som möjligt bör en kombination av dessa metoder användas. 
Vid utveckling av förpackningssystem är det viktigt att ha en helhetssyn för att 
undvika suboptimeringar. 

Funktionsanalys 
Vid användandet av funktionsanalysmetoden görs enligt Dominic et al (2000) en hel-
hetsbedömning av förpackningssystemet genom hela distributionskedjan. Metoden ger 

                                              
10 Just-in-time-leveranser innebär att inleveranserna kommer på en förutbestämd tid eller inom ett förutbestämt 

tidsfönster. Leveransen planeras så att materialet finns tillgängligt när det behövs i produktionen. (Lumsden, 
1998)  

Kostnad 

Optimal förpackning 

Förbättrad 
förpackning 

Förpackning 

Skador 

Total 
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insikt i de varierande och omfattande krav som ställs på en förpackning. Vid genom-
förandet av funktionsanalysen jämförs olika förpackningslösningar med varandra, se 
Figur 3.8. Olika intressenters funktionskrav värderas inte mot varandra utan resultatet 
av analysen blir en profil som kan användas genom att de funktioner som anses viktiga 
för den aktuella förpackningen bestäms. Vilka funktioner som är intressanta beror på 
vad förpackningen ska användas till. 

Ej relevant Mindre bra Likvärdig Bättre Klart bättre
Förpackningstillverkning

Enkel tillverkning
Transport av tom förpacknig

Högt volymutnyttjande (komprimerbarhet)
Låg vikt

Producent/Fyllare

Flexibel storlek
Rationell resning
Rationell fyllning
Rationell förslutning
Rationell packning  

Hög volymeffektivitet
Vikteffektivitet
Få ompackningar
Anpassning till hanteringsutrustning
Flexibilitet i val av distributionsväg/lagerplats
Produktskydd
Flödesinformation
Skydd mot svinn
Volymeffektivitet vid returtransport

Slutanvändare

Anpassad mängd - rätt storlek
Hanterbarhet
Användarvänlig/rationell förpackning
Information
Garantiförslutning

Resursåtervinning/Deponi

Materialbesparing
Energibesparing
Återanvändbarhet
Återvinningsbarhet
Minimalt förpackningsavfall
Tillverkas av återvunnet material

Omvärld

Risk (farligt gods, hygienkrav mm)
Branschstandarder
Internationella krav

Transport, hantering och lagring av fylld 
förpackning

 
 
Figur 3.8: Exempel på kriterier för utvärdering enligt funktionsanalysmetoden. Baserad på figur av Dominic et 
al (2000). 
 
För att utvärdera vilket alternativ som är bäst finns det ett antal olika metoder, alltifrån 
att använda sig av intuition till att utvärdera alternativen utifrån specifika kriterier, 
vilka beskrivs av Derelöv (2002). Metoderna kan vara antingen absoluta (kardinala) 
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eller relativa (ordinala). För att använda sig av absoluta metoder krävs att både 
kriterier och lösningar är väl definierade samt att kriterierna kan uttryckas i 
kvantitativa termer. Om detta inte är möjligt kan istället relativa metoder användas där 
alternativen rangordnas men ingen hänsyn tas till hur mycket bättre en lösning är än en 
annan. En metod som kan användas är concept screening, även kallad datummetoden. 
Den innebär att de alternativa lösningarna jämförs med en referenslösning för 
bestämda kriterier för att se om de är bättre, sämre eller lika bra. Efter detta kan de 
olika alternativen rangordnas utifrån hur mycket bättre eller sämre de är jämfört med 
övriga alternativ. 
 
Ibland kan vissa kriterier anses viktigare än andra. Då kan det enligt Derelöv (2002) 
vara bra att vikta kriterierna så att de får olika inverkan på resultatet. Ett sätt att vikta 
kriterierna kan vara att använda sig av parvis jämförelse. Samtliga kriterier jämförs då 
mot varandra. Bedömningsskalan kan se ut på olika sätt men exempelvis kan man se 
om ett kriterium är viktigare, lika viktigt eller mindre viktigt än ett annat. För att få 
fram den relativa betydelsen för kriterierna summeras dessa och normeras. Resultatet 
av viktningen kan sedan användas för att ge en mer rättvisande bild vid valet av för-
packning. 

Beslutsstöd för engångs- och flergångssystem 
Vid beslutet om en engångs- eller flergångsförpackning ska användas är det enligt 
Lumsden (1998) viktigt att anpassa sig efter de specifika förutsättningar som råder för 
varje enskilt fall. Vilket system som är mest effektivt ur ett kostnads- eller 
miljöperspektiv varierar och det finns ett stort antal kriterier som påverkar. Två av de 
viktigaste, transportavstånd och säsongsvariation i efterfrågan, kan ses i Figur 3.9. Vid 
långa transportavstånd och stor variation i efterfrågan är engångsförpackningar i de 
flesta fall mest lönsamt, medan flergångsförpackningar ofta är att föredra vid korta 
avstånd och jämn efterfrågan. 
 

 

 
 

Figur 3.9: Transportavstånd och säsongsvariation i efterfrågan är två viktiga faktorer som påverkar valet mellan 
engångs- eller flergångssystem. Baserad på illustration av Dominic et al (2000). 
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När det gäller miljöaspekten menar Jonsson & Mattsson (2005) att det är svårt att säga 
om en- eller flergångsförpackningar är mest fördelaktiga. Fördelen med flergångs-
förpackningar är att det ger en minskad förbrukning av materialresurser och mindre 
avfall. Nackdelen är dock att dessa förpackningar kräver en returtransport och en 
eventuell tvätt innan de kan användas på nytt. 
 
Förutom dessa kriterier finns det många andra som bör tas i beaktande vid valet mellan 
en- eller flergångsförpackning. En metod för beslutsstöd ges i Figur 3.10 vilken 
presenteras både i Dominic et al (2000) och i Lorentzon Karlsson & Weström (1996). 
Metoden kan delas in i tre steg och förklaras i följande stycken. Värt att notera är att 
införande av flergångssystem ofta är mer långsiktigt och kan få strategiska konsek-
venser i och med att företaget låser sig vid ett visst system. 
 

 
Figur 3.10: Metod för val mellan engångs- och flergångssystem. Baserad på figur av Dominic et al (2000). 

Steg 1 – Grov kostnadskalkyl 

Det första steget vid valet mellan att använda ett engångs- eller flergångssystem består 
i att göra en grov kostnadskalkyl. Denna kan göras genom att en trippkostnad räknas ut 
för flergångsförpackningen, se (1) nedan, där omsättningshastigheten mäts i antal 
tripper per år. Trippkostnaden kan ses som den genomsnittliga kostnaden under en 
cykel för en förpackning, från det att den fylls, via olika mellanled och eventuell ren-
göring, fram till att den är tillbaka vid utgångspunkten och redo att användas igen. 
 

InköpsprisTrippkostnad=Returtransportkostnad+
Omsättningshastighet×livslängd

 (1) 

 

Grov kostnadskalkyl 
 

Jämför engångsförpackningens 
inköpskostnad med flergångs-
förpackningens trippkostnad. 

Bedömning av yttre 
förutsättningar 
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aktörer, volymer, transporter och 
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För att göra en bedömning om en flergångslösning är lönsam eller inte sätts tripp-
kostnaden i relation till inköpskostnaden för en engångsförpackning. Även om tripp-
kostnaden är väsentligt högre än inköpspriset för ett engångsemballage kan det dock 
vara lönsamt att använda sig av flergångsemballage i och med att indirekta kostnads-
besparingar kan göras. Därför ska inte enbart denna grova kostnadskalkyl ligga till 
grund för ett beslut, utan mer ses som en fingervisning om det finns en möjlighet till 
lönsamhet vid användandet av ett flergångssystem. 

Steg 2 – Bedömning av yttre förutsättningar 

I steg två bestäms företagets yttre förutsättningar. Här studeras de villkor som inte 
kommer att förändras på kort sikt, vilket kan handla om typ av flöde, aktörer på 
marknaden, volymer i flödet, transporter och styrmöjligheter. Det handlar i stort om att 
bilda sig en uppfattning om vilka begränsningar och möjligheter som finns i distri-
butionssystemet. Tillsammans med steg 1 kan detta vara tillräckligt för att göra en 
bedömning om ett flergångssystem inte är lönsamt. Om ett flergångsemballage inte 
helt kan avfärdas som möjlig lösning bör även nästkommande steg utföras. 

Steg 3 – Utförlig kostnadskalkyl 

I det tredje steget i beslutsstödsmodellen utförs en mer utförlig kostnadskalkyl mellan 
engångs- och flergångssystem. Här finns en mängd beslutsfaktorer som bör beaktas. 
Vilka beslutsfaktorer som bör tas med i den utförliga kalkylen varierar beroende på 
rådande förutsättningar. I Tabell 3.1 ges en uppräkning av de kostnader som kan vara 
aktuella att ta hänsyn till. Alla faktorer är inte aktuella för varje enskilt fall utan bör ses 
mer som en checklista. 
 
Tabell 3.1: Faktorer som kan ingå i en utförlig kostnadskalkyl. Källa: Dominic et al (2000). 
   

Direkta kostnader Indirekt kostnadspåverkan Andra beslutsfaktorer 
Returtransporter Inpackning Miljö 
 - Transportavstånd  - Resning av förpackning - Företagets policy 
 - Antal aktörer  - Greppmöjlighet etc. - Image/marknadsföring 
Administration Hantering - Kundkrav 
 - Styrsystem  - Processintegration - Myndighetskrav 
 - Löpande administrering  - Ompackning Ergonomi 
 - Inköpsadministration  - Automatisering - Hanteringsutrustning 
Förpackningsmaterial  - Lastning/lossning - Personalvårdande effekter 
 - Inköpspris/avskrivning  - Lastsäkring  
 - Kapitalbindning  - Komprimering/ demontering  
 - Avgifter/pant  - Hantering vid returtransporter  
Förrådshållning (tomma) Godstransporter  
 - Utrymmeskrav  - Volymeffektivitet  
Svinn Lagring (fyllda)  
 - Kassationer  - Utrymmeskrav  
 - Stöld  - Staplingsbarhet  
Underhåll Kvalitet (produktskydd)  
 - Reparationer  - Hanteringsskador  
 - Tvätt  - Transportskador  
Kvittblivning    

 - Materialberoende avgifter    
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Datorstödd förpackningsutveckling och volymoptimering 
Att inte utnyttja volymen på ett bra sätt kostar, som nämnts tidigare, stora belopp vid 
hantering, lagring och transport. En förpackning som skickas till en kund innehåller 
vanligtvis ett antal mindre förpackningar i flera nivåer. Det kan då vara svårt att 
beräkna hur förpackningen bör se ut för att ge så god volymeffektivitet som möjligt. Ju 
fler restriktioner som läggs på avseende orientering, maxlast och så vidare, desto 
svårare blir det att beräkna. För att förenkla detta kan datorbaserade beräknings-
program användas. Exempel på program är Cape Pack från Capesystems 
(Capesystems, 2006) och Tops Pro från Tops engineering (Topsengineering, 2006). 
 
Ett exempel på hur mycket det är möjligt att spara genom att använda datorverktyg för 
att utveckla förpackningar ges i Dominic et al (2000). Här använder de sig av 
programmet Cape Pack’99. I exemplet packas konsumentförpackningar av kaffe på en 
pall i fem lager med 120 förpackningar i varje. Totalt blir det 600 kaffepaket på en 
pall. Vid beräkningen av maximalt volymutnyttjande i programmet tillåts förpack-
ningens dimensioner att variera medan volymen hålls konstant. Lösningen ger att 
marginella konstruktionsändringar på några millimeter i längd- bredd- och höjdled 
leder till att 864 förpackningar med kaffe får plats på en pall, en ökning med hela 44 
procent. 
 
Vid antagandet om att årsförsäljningen av kaffe är 10 miljoner förpackningar per år 
ger det att 5 093 färre pallar hanteras varje år i produktion, lager och transport, en 
minskning med ungefär 30 procent i förhållande till utgångsläget. 
 



 

 

4 Metod 
Här diskuteras hur vi gått tillväga under arbetets gång. Tonvikten 
ligger på hur arbetets kartläggning och analys är utförd, då det är 
under denna de flesta undersökningar och beräkningar skett. Kapitlet 
avslutas med en metoddiskussion där ett resonemang förs kring vilka 
svagheter som kan finnas i arbetet, varför dessa finns samt vad som 
gjorts för att minimera effekterna av dessa. 
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4.1 Tillvägagångssätt 

Arbetet har utförts vid GETRAG All Wheel Drive AB i Köping och vid Linköpings 
tekniska högskola, institutionen för produktionsekonomi, under tiden februari till juli 
2006. Informationsinsamlingen om hur det fungerar på företaget idag har skett via 
intervjuer med ett flertal anställda, ur olika delar av organisationen. För att skapa oss 
en egen uppfattning om dagens situation har vi dessutom själva sett oss omkring på 
företaget.  
 
För att få tag i all information har vi talat med personer både i och utanför företaget. 
Intervjuerna har skett kontinuerligt under arbetets gång men med tyngdpunkt under 
perioden vid skrivandet av nulägesbeskrivningen. Vissa personer har endast intervjuats 
en gång medan vi talat med andra ett flertal gånger, allteftersom nya frågeställningar 
dykt upp. För att bekräfta att de uppgifter vi fått är korrekta har vi dessutom ofta ställt 
samma frågor till flera personer. Intervjuerna har skett både muntligt, via personliga 
möten och telefon. En mindre del av frågorna har även besvarats med hjälp av e-post.  
 
För att skapa en grund till den analys och de rekommendationer som ges har vi även 
gjort en litteraturstudie. Den litteratur vi använt oss av i arbetet är böcker, artiklar och 
rapporter med inriktning mot lean produktion och förpackningslogistik. Litteraturen 
som använts har sökts, i samråd med handledare, dels vid Linköpings universitets-
bibliotek och dels vid andra svenska bibliotek. Vi har även sökt artiklar i tekniska och 
ekonomiska databaser. Målet har varit att få fram trovärdig information från ett antal 
olika källor för att säkerställa giltigheten. 
 
Kartläggningen av vilka alternativa emballage som finns på marknaden idag har främst 
gjorts via sökningar på internet samt genom kontakter med olika företag som 
marknadsför förpackningslösningar. Vi har här även fått informationsbroschyrer och 
tips från den med ansvar för förpackningsfrågor på GETRAG. 

4.1.1 Kartläggning och problemanalys 
En stor del av de beräkningar som gjorts under arbetet redovisas i Kapitel 5. För att ge 
en förklaring till hur beräkningarna utförts har vi här i metodkapitlet valt att redovisa 
arbetsgången. 

Antaganden och förenklingar 
För att göra beräkningarna möjliga och för att begränsa uppgiften har vi varit tvungna 
att göra ett antal antaganden och i vissa fall även förenklingar. 
 
I dag är huvudlagret anpassat efter V-emballage. Meningarna skiljer sig på företaget 
huruvida det går att ta in pallar med andra mått än V-emballaget i huvudlagret. Denna 
diskussion gäller främst om EUR-pall och halvpall kan tas in. Vi har funnit det 
nödvändigt att i vår analys utgå ifrån att huvudlagret klarar av att hantera pallar med 
dessa mått. Vi anser efter inspektion av lagret att skillnaden i mått mellan de olika 
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palltyperna är liten samt att automatkranarna som sköter lagret har en hög precision, 
vilket gör att pallarna kan placeras noggrant. Den lilla måttskillnaden anser vi därmed 
inte bör utgöra någon skillnad för hanteringen och utgår därför ifrån att EUR-mått är 
godkända att använda i huvudlagret.  
 
Vi konstaterar även att det i dagsläget inte är möjligt att hantera emballage större än 
L-pall på företaget, då varken rullbanor eller lager är utformade för att klara av detta. 
Vid införande av större emballage tillkommer kostnader för ombyggnad av lager, extra 
ytor och hanteringsutrustning. Detta utesluter därför en del av det alternativa 
emballage vi studerat, bland annat containrar med mått större än 800 x 1 200 mm.  
 
Då vi inte fått några indikationer på att kapaciteten i huvudlagret inte är tillräcklig, 
eller att avropen av externa artiklar är något problem i form av att få hem artiklar, har 
vi antagit att det alltid finns tillräckligt med artiklar i huvudlagret för den förväntade 
förbrukningen av artiklar i projekt 580-9. Vidare har vi antagit att huvudlagret har 
kapacitet att lagra de artiklar som krävs av monteringen. 
 
I våra beräkningar för materialflödet med mellanlager eller ompackning antar vi att det 
kommer in lika mycket som det går ut ur lagret, vilket kan ge en viss missvisning i 
kostnaden. Alternativet är att det kommer in mer till lagret på en gång och att det går 
ut i mindre kvantiteter än vad det kommit in. Skillnaden i jämförelse med våra 
beräkningar blir då att lagerkostnaden ökar, eftersom artiklarna ligger längre i lager, 
medan transportkostnaden fram till lagret minskar då det blir färre transporter. 

Flödeskartläggning 
För att identifiera de kostnader som uppstår i flödet har en flödeskartläggning gjorts 
som sedan legat till grund för en analys av de identifierade aktiviteterna och 
kostnaderna. För att få en mer heltäckande lösning har vi analyserat ett antal olika 
alternativa flöden. De flesta kostnader som uppstår i flödet är beroende av både storlek 
och frekvens på de partier som levereras in till monteringsbanan. För att ta reda på 
lagringskostnad har kostnader för yta och kapitalbindning beräknats. 
 
Vid analys av dessa flöden har vi utgått ifrån de första stegen i förbrukningsstyrd 
produktion, som finns beskrivna i avsnitt 3.1.2. Det vill säga, vi har identifierat 
aktiviteterna i flödet och sedan klassificerat dem utifrån om de är värdeskapande eller 
icke värdeskapande i dagsläget och om de går att eliminera. 

Materialhantering 
I materialhanteringsavsnittet har vi använt oss av teorin att påfyllnaden till monterings-
banan bör ske i multiplar av förbrukningen under ett visst tidsintervall. Vidare 
analyseras vem som bör försörja banan med material samt hur artiklarna bör presen-
teras för montören framme vid banan. Påfyllnadskvantiteten är rekommenderad utifrån 
beräkningar medan de andra delarna är mer kvalitativa. 
 
Vi har, vid rekommendationen av kvantitet i förpackningarna och därmed även stor-
leken på emballaget, utgått ifrån ritningar av de olika artiklarna och sedan använt oss 
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av de största måtten. Vi har sedan beräknat hur många artiklar det teoretiskt ryms i 
respektive förpackning. Utifrån detta, samt de riktlinjer som finns i projektet angående 
vilken storlek på emballage som önskas, har vi rekommenderat en storlek på 
emballaget. Hänsyn har även tagits till att emballaget ska klara den totala vikten och 
belastningen då det är fullastat. Detta har dock visat sig inte vara något problem då alla 
produkter i projekt 580-9 kan klassas som lätta.  
 
Vid beräkning av hur många artiklar som ska ligga i varje emballage ur material-
hanteringssynpunkt har vi utgått från ekonomisk orderkvantitet, EOQ. Beräkning 
enligt EOQ innebär en avvägning mellan ordersärkostnad och lagerhållningskostnad. 
För att den ska kunna användas krävs att ett antal förutsättningar är uppfyllda, att 
efterfrågan är konstant och känd, att ordersärkostnaden är känd och oberoende av 
kvantiteten, att lagerhållningskostnaden är konstant och känd samt att inleveranser till 
lagret sker i hela orderkvantiteter per gång (Olhager, 2000). Anledningen till att vi 
använt oss av EOQ är att det är en enkel och relativt okänslig modell för optimering av 
partistorlek samtidigt som de grundläggande förutsättningarna för metoden kan anses 
uppfyllda. Noteras bör att EOQ är beräknat för det begränsade interna flödet som 
studerats och kan därmed skilja sig från ett EOQ för det totala flödet.  
 
I kalkylen över hur många artiklar det får plats i en förpackning är plana mellanlägg 
inkluderade, de visar sig dock inte i något fall ge utslag på att det ryms färre artiklar i 
förpackningen. Detta eftersom de mellanlägg som är räknade på är mycket tunna, 
endast fyra millimeter. Om det i stället kommer att användas specialmellanlägg 
kommer packningen i pallarna bli annorlunda och en ny beräkning eller optimering bör 
göras. 

Val av förpackningsalternativ 
När det gäller förpackningar har vi utgått från det träemballage som använts idag och 
sedan tittat på ett antal olika alternativ till detta. Alternativen har tagits fram med hjälp 
av teoristudier, intervjuer och kartläggning. Utifrån företagets och projektets förut-
sättningar anser vi att de studerade förpackningsalternativen ger ett vältäckande 
resultat. 
 
För att välja den förpackning som bäst lämpar sig för projektet har vi valt att använda 
oss av funktionsanalysmetoden och en beslutsmodell för engångs- eller flergångs-
emballage. Vid användandet av funktionsanalysen har vi modifierat den modell som 
beskrivs i avsnitt 3.3.3 så att den passar GETRAG. För att jämföra de olika alterna-
tiven med varandra har vi använt oss av concept screening, även kallad datummetoden, 
som beskrivs i samma avsnitt. Det innebär att vi jämfört alla alternativ med den träpall 
från VL som används idag, då vi valt denna som referenslösning. Metoden är relativ 
vilket innebär att alternativen rangordnas men det går inte att se hur pass mycket bättre 
en av lösningarna är för ett visst kriterium.  
 
Kriterierna till funktionsanalysen har valts ut genom intervjuer, teoristudier och 
resonemang. Vi har även valt att vikta kriterierna mot varandra med hjälp av parvis 
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jämförelse. Orsaken till viktningen är att vissa kriterier är mer centrala än andra och 
detta bör beaktas vid framtagandet av resultatet. 
 
Vi har som tidigare nämnts använt oss av beslutsstödsmodellen för en- eller flergångs-
emballage vid valet av förpackningsalternativ. Vi har här följt de tre steg som beskrivs 
i avsnitt 3.3.3, det vill säga att vi först gjort en grov kostnadskalkyl och sedan en 
bedömning av de yttre förutsättningarna. Slutligen har en utförlig kostnadskalkyl 
genomförts för att avgöra valet av emballage. Modellen har justerats för att passa 
projektet. Hur beräkningar gjorts och resultatet av modellen beskrivs i Bilaga 8. 
 
För att bestämma vilket emballage som bäst lämpar sig för projektet är det viktigt att ta 
hänsyn till alla aspekter och inte bara titta på exempelvis beslutsstödsmodellen för en- 
eller flergångsemballage. För att företaget ska få så bra resultat som möjligt är det 
viktigt att hela tiden ha ett helhetsperspektiv. Därför har vi sammanvägt de två ovan 
diskuterade metoderna för att slutligen kunna rekommendera lämpliga emballage för 
de olika artiklarna. 

4.2 Metoddiskussion 

Vi har hela tiden försökt ha en helhetssyn för att undvika suboptimeringar men i vissa 
fall har problemet blivit alltför komplext och därför har vi valt att gå in lite snävare på 
vissa områden. Vi har till exempel inte tittat på flödet för samtliga produkter inom 
projektet utan valt att fokusera på några produkter. Dessa har valts på grund av sina 
olika egenskaper och förutsättningar. Vår bedömning är att dessa tillsammans är rep-
resentativa för samtliga produkter. 
 
Då vi inte haft tillgång till alla nödvändiga data har vi i vissa fall fått göra upp-
skattningar. Arbetet är därmed inte direkt applicerbart på projekt 580-9, men när 
företaget fått tillgång till korrekt data kan dessa föras in i de modeller som använts och 
därmed kan en mer korrekt kostnadsuppskattning ges. Ambitionen har varit att skapa 
en så rättvisande modell som möjligt, men eftersom systemet inte finns i dagsläget har 
vi inte haft möjlighet att kontrollera att samtliga kostnader täckts in. 
 
Då datummetoden som använts i funktionsanalysen bygger mycket på subjektiva 
bedömningar kan resultaten variera beroende på vem som utför rangordningen av 
alternativen. Vi har även provat med andra kriterier men resultatet skiljer sig inte 
nämnvärt. Viktigt att tänka på är att de kriterier som väljs får stor inverkan på 
resultatet, därför är det viktigt att gå in och kritiskt granska resultatet för att se vad det 
beror på och om alla väsentliga kriterier tagits med. 



 

 

5 Kartläggning och problemanalys 
I detta kapitel kartläggs och analyseras de problem som identifierats i 
inledningen. Först presenteras en kartläggning av alternativa 
förpackningar på marknaden. Sedan följer problemanalysen som är 
uppdelad i materialflöde och materialhantering samt förpackningar. 
Den slutgiltiga analysen bygger på en sammankoppling av nuläge, 
kartläggning och referensram. 
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5.1 Befintlig marknad för alternativa emballage 

Det finns ett antal olika alternativ till träemballage på marknaden, främst olika typer av 
plast- och metallemballage. I följande avsnitt ges ett urval av olika typer av för-
packningar. Detta är inte en fullständig redogörelse för vad som finns på marknaden, 
utan ska ses som en överblick och en hjälp vid vidare val av förpackningslösning. 

5.1.1 V-emballage 
Eftersom GETRAG i dagsläget använder sig av V-emballage till majoriteten av sina 
artiklar, se även avsnitt 2.5.1, är ställage och lager anpassade efter dessa mått. Det är 
därför av intresse att utreda vilka alternativa emballage Volvo Logistics kan erbjuda, i 
dagsläget och på längre sikt. 
 
Idag har VL plastlådor med lock, containrar i plast och en pall av stål i sitt utbud av 
standardemballage. Priser, storlek och vikt för ett urval av dessa emballage finns i 
Bilaga 1. Till detta kommer även ett antal olika mellanlägg av hård- och skumplast. 
VL ser att vissa kunder i princip endast använder plastemballage men har inte sett en 
markant ökning av efterfrågan. De tror inte heller att träpallen någonsin helt kommer 
att försvinna från deras utbud eftersom den prismässigt är helt överlägsen alla andra 
alternativ. 
 
VL har i dagsläget flera projekt på gång när det gäller utveckling av plastpallar. Det 
projekt som kommit längst rör en L-pall med vikbara sidor, liknande en liten 
container. Höjden motsvarar ungefär en L4-pall, det vill säga 940 mm. VL har tagit 
fram en prototyp och testat den. När den kommer ut på marknaden är dock inte 
fastställt. 
 
Kostnaden för de olika plastpallar som VL håller på att utveckla är inte bestämd och 
inte ens en uppskattad kostnad har gått att få. Systemet med användarkostnad som 
beskrivs i avsnitt 2.5.1 kommer dock att vara detsamma. Däremot kommer företaget 
troligtvis endast få ha pallarna i fem dagar innan de måste betala hyra för dem. 
Pallarna kommer att kunna skickas över hela världen precis som dagens träpallar. 

5.1.2 Plastemballage 
Plastpallen har gått starkt framåt de senaste åren tack vare sina många fördelar. 
Förutom pallar med kragar finns det även små containrar med vikbara sidor i EUR-
format (1200 x 800 mm). Skillnaden mellan en plastpall med kragar och en container 
är att en container har en bestämd höjd medan en plastpall med kragar kan byggas till 
olika höjder beroende på antalet kragar som sätts på. 
 
Fördelarna med plastpallar är många, förutom att den inte ger ifrån sig något rest-
material har den också en något lägre vikt, vilket är positivt både ur hanterings- och 
transportsynpunkt. Dessutom är de lätta att rengöra, återvinningsbara, flisar inte, har 
en konstant vikt, suger inte åt sig vatten, leder till färre personskador, är skonsamma 
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mot godset, har en längre livslängd än träpallen, är starka och går att få i flera färger 
(TTcommerce, 2006). Det finns idag en mängd olika leverantörer av plastpall i olika 
format, dock inte i V-formatet eftersom det endast används av VL. Det finns även 
varianter av kragar och containrar samt lösningar för hur de kan fällas ihop för att inte 
ta upp så mycket plats vid tomma returflöden.  
 
Det finns inga större nackdelar med plastpallen i jämförelse med träpallen. Det enda 
negativa är att det initialt är en något större kostnad men samtidigt beräknas den hålla 
längre än en träpall. Även krav på hållfasthet är desamma som för träpallar. Det finns 
dessutom ett antal lättviktspallar som kan användas för lättare gods. En sak som 
tidigare varit ett problem är friktionen på pallarna men detta har lösts med olika 
tekniker. Om kragar används spelar friktionen dock en mindre roll, om däremot lådor 
ska staplas på pallen är friktionen av betydelse 
 
Att ange ett generellt pris på vad pallar, kragar och containrar i plast kostar är i princip 
omöjligt eftersom det beror på pallens utformning, vilka krav som ställs, hur pallen ska 
användas, hur specialanpassad den ska vara, hur många som köps in och så vidare. En 
sammanställning av olika priser och storlekar kan ses i Bilaga 2. Detta kan ge en 
ungefärlig uppfattning om hur mycket plastemballage kostar. 
 
Livsmedelsbranschen har ett pantbaserat retursystem med pallar och lådor av plast 
(Svenska Retursystem, 2006). Tyvärr finns inte ett sådant system för industrinäringen 
och på grund av den renlighet som krävs vid hantering av livsmedel kan endast den 
typen av företag ingå i en sådan pool. För att ge en liten fingervisning om kostnaderna 
för att ingå i en returpool i plast ges en beskrivning av systemet i Bilaga 3.  

5.1.3 Metallemballage 
De metallemballage som finns på marknaden idag är främst pallar i aluminium eller 
stål. Fördelen med metall är att det är hållbart, enkelt att hålla rent och att det klarar 
stora temperaturintervall. Exempel på pallar och kragar i metall kan ses i Figur 5.1. 
 

Figur 5.1: Olika typer av metallemballage. Källa: Runametall (2006). 
 
Olika metaller har olika egenskaper vilka måste tas i beaktande vid val av emballage. 
Aluminium har fördelen att det är lätt, en pall av detta material väger ungefär hälften 
så mycket som en träpall. En ytterligare fördel ur miljösynpunkt är att den är åter-
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vinningsbar. Stålpallar finns i både rostfritt och vanligt stål. Eftersom pallar normalt 
hanteras utomhus och bör klara olika typer av klimat är risken för rost en stor nackdel 
med stål. Detta har i de flesta fall lösts med någon form av beläggning, till exempel 
elförzinkning, på pallen men risken finns att en skada uppstår i denna vilket kan leda 
till att pallen rostar sönder som i sin tur kan orsaka skadade produkter eller i värsta fall 
personskador. För en säker hantering bör rostfria pallar användas men det innebär även 
ett högre inköpspris. 
 
Den största nackdelen med pallar av metall är att de relativt sett är dyra i inköp, se 
Bilaga 2. Prismässigt ligger pallar i rostfritt stål och aluminium på ungefär samma nivå 
medan pallar av vanligt stål är något billigare. Dessutom är det svårt att hitta lämpliga 
kragar till pallarna. Det som används idag är främst nätliknande väggar av olika höjd 
och utformning, se Figur 5.1. Eftersom de inte är täckta ger de inte samma produkt-
skydd som heltäckande kragar och större krav ställs därför på inneremballagen.  

5.1.4 Emballage till små artiklar 
Små artiklar som skruv och plastplugg levereras ofta i bulk. För denna typ av artiklar 
kan plastpåsar användas, något som delvis används på GETRAG redan idag. 
 
Vissa artiklar har krav på hur de ska ligga, antingen för att skydda känsliga delar eller 
för att förenkla hanteringen. Till dessa kan antingen plaströr eller plastlådor användas. 
Exempel på artiklar som kan levereras i rör är lager. Plastlådor och rör finns som både 
en- och flergångsemballage. Dessa kan visserligen vara något dyrare per produkt i 
jämförelse med pappkartonger, men i och med att förpackningen kan integreras i 
monteringsmiljön kan besparingar göras. 

5.1.5 Nya material 
I takt med att forskningen och utvecklingen går framåt kommer det nya material ut på 
marknaden. Några material som kan tänkas ytterligare förbättra renheten i monterings-
miljön är kanalplast och plastwell. Vanliga användningsområden för dessa material är 
till exempel mellanlägg, transportskydd och lådor. 
 
Kanalplast (EQpack, 2006) är ett tvåskiktigt skivmaterial tillverkat i termoplasten 
polypropylen. Fördelarna med kanalplasten är att den är resistent mot de flesta syror 
och oljor och dessutom kan den utsättas för kyla utan att materialet blir sprött. Den är 
även relativt värmetålig och smälter inte förrän vid 160°C. Kanalplasten är lätt och 
samtidigt tålig mot utmattning.  
 
Plastwellen (Wellplast, 2006 och EQpack, 2006) liknar till mångt och mycket well-
papp men den släpper inte ifrån sig något damm eller fiber. Den är, liksom kanal-
plasten, tillverkad av polypropen men till skillnad från kanalplasten ligger kanalerna 
tvärs emot produktionsriktningen vilket gör att den är enkel att forma. Materialet kan 
stansas, limmas, tejpas eller häftas ihop. Plastwellen är flexibel, seg och slagtålig och 
dessutom hundra procent återvinningsbar. Det är okänsligt för vatten samt de flesta 
syror och oljor.  
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5.2 Materialflöde och hantering 

I denna analys är det, förutom vilka förpackningar som finns på marknaden, även av 
intresse att göra en kartläggning och analys av dagens materialflöde och material-
hantering på GETRAG. Med hjälp av denna analys ges sedan förslag på storlek av 
emballage samt en rekommendation av hur materialflödet på företaget bör se ut. 
 
Monteringen av produkter hos GETRAG i Köping är uppbyggd runt monteringsbanor. 
Arbetet på företaget är tydligt uppdelat i olika avdelningar och var och en har sin 
specifika uppgift. Detta innebär enligt avsnitt 3.1.4 att GETRAG är ett mass-
producerande företag. De på fordonsmarknaden ständigt ökande kraven på minskade 
kostnader samt högre produktkvalitet leder till att ett ökat inslag av lean, det vill säga 
resurssnål, produktion enligt avsnitt 3.1, är ett bra alternativ att arbeta efter för att 
uppnå kraven. Med en lean produktion kan GETRAG öka sina förutsättningar för en 
bättre leveransprecision, högre produktkvalitet samt lägre kostnader och därmed stärka 
sin position på marknaden. Vidare bör enligt avsnitt 3.1.5 lean produktion kombineras 
med sex sigma för att föra GETRAG framåt mot en konkurrensmässigt marknads-
ledande position. Genom att sträva mot att minska antalet fel och defekter med hjälp 
av sex sigma kan företaget reducera sina kostnader i produktionen och i förlängningen 
kan även en ökad kundtillfredställelse uppnås. 
 
I detta avsnitt identifieras de problem och kostnader som finns i dagens materialflöde, 
dessutom analyseras alternativa flöden. Vi utgår i analysen och beräkningarna ifrån 
fyra externt inköpta artiklar, A-D, samt två internt bearbetade artiklar, hus och rör-
axlar. Alla dessa artiklar ingår med en enhet var i slutprodukten och räknas in i 
gruppen som behöver ligga ordnat i emballage, Tabell 2.1. 

5.2.1 Dagens materialflöde 
I dag går de flesta inköpta artiklarna från huvudlagret via ett mellanlager i närheten av 
den aktuella monteringsbanan för att sedan förflyttas ut till monteringsbanan. Detta 
förfarande beskrivs i avsnitt 2.3.3. Samma flöde gäller för de interna artiklarna, med 
skillnaden att de kommer från bearbetningen istället för huvudlagret. En översiktlig 
kartläggning av detta materialflöde hittas i Figur 5.2. Flödesbilden är enkel och visar 
endast de huvudsakliga aktiviteterna, det förekommer dock även andra mindre 
aktiviteter i detta flöde. 
 

 
 
Figur 5.2: Dagens materialflöde för interna och externa artiklar, från huvudlagret (HL) eller bearbetningen, via 
ett mellanlager (ML) till monteringen. 
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Alla aktiviteter i materialflödet samt en bedömning om de är värdeskapande eller ej 
sammanfattas i Tabell 5.1. Utifrån denna kartläggning av materialflödet bör, enligt 
steg 1 i avsnitt 3.1.2, i första hand de icke värdeskapande aktiviteterna som inte är nöd-
vändiga elimineras. Därefter bör de aktiviteter där tid och pengar går att spara 
minskas. Exempel på aktiviteter som bör elimineras generellt är buffertlager och 
dubbelhantering. Det är därför centralt att undersöka effekterna av att eliminera 
mellanlagret eftersom inget arbete eller värde tillförs produkten när den ligger i lager. 
Vidare bör, enligt Tabell 5.1, även väntetider elimineras. 
 
Tabell 5.1: Alla aktiviteter i dagens materialflöde, från huvudlagret, via ett mellanlager till monteringen. 
          

Ej värdeskapande  

Aktivitet Minimera, om möjligt 
eliminera 

Nödvändigt, ofta 
beroende på annan 

aktivitet, försök minimera

Värdeskapande 

       
1. Ligga i huvudlagret (externa)  X   

2. Lagra ut ur huvudlagret (externa)   X   

3. Vänta på transport X    

4. Hämta vid huvudlagret   X   

5. Transportera till mellanlager  X   

6. Lämna vid mellanlager   X   

7. Ligga i mellanlager X    

8. Hämta vid mellanlager   X   

9. Transportera till monteringen  X   

10. Lämna vid monteringen  X  

11. Förbereda materialet för montering   X   

12. Vänta på montering X    

13. Montering11     X 

     

Målet med lean produktion är, som det står i avsnitt 3.1, att skapa ett bra flöde där 
produkten hela tiden tillförs värde. För att göra detta krävs att de slöserier som 
identifieras elimineras. Ett sådant slöseri är transporter mellan olika aktiviteter men 
dessa går inte helt att tas bort i GETRAGs fall. Trots att de inte är värdeskapande så är 
de nödvändiga. Strävan blir därför istället att minimera transporttiderna genom att ha 
en layout som innebär så korta transportsträckor som möjligt.  
 
Ett av de sju slöserierna som beskrivs i avsnitt 3.1.3 är onödiga lager. Det ska alltid 
vara lätt att förklara varför det finns lager på ett ställe, annars klassas det som ett 
slöseri som bör elimineras. Den största anledningen till att ha lager är frikoppling av 
operationer för att störningar inte ska spridas vidare, avsnitt 3.2.1. För att skapa en väl 
fungerande lean produktion bör ett så kontinuerligt materialflöde som möjligt, med 
tillverkning i små partier, eftersträvas. Inom lean produktion är pull ett av de fem 
stegen som beskrivs i avsnitt 3.1.2. Vid en tillverkning där material dras fram från den 
föregående operationen ska produkter inte tillverkas innan de behövs. Det blir därmed 
inte något lager mellan två operationer eftersom lagret inte räknas som en operation 
som kräver material. 
                                              
11 Med aktiviteten montering avses rörelsen att hämta artikeln från förpackningen och ta den fram till 

monteringsobjektet. Denna kostnad är baserad på den MTM-standard som finns på företaget. 
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Mellanlagret som finns vid monteringen idag fyller ingen egentlig funktion förutom att 
det blir en punkt där materialet byter från en transportör till en annan. Om det istället 
är en och samma person som sköter hela transporten från huvudlagret/bearbetningen 
till monteringen finns det inte längre någon mening att ha mellanlagret vilket gör att 
väntetid och onödig kapitalbindning kan minskas. 
 
Teoretiskt sett är det möjligt att eliminera huvudlagret och det uppmuntras av lean 
tänkandet eftersom det inte tillför produkterna något värde. Alternativet om huvud-
lagret tas bort är att använda sig av just-in-time ända fram till monteringsbanan. Med 
de artiklar som ingår i den aktuella slutprodukten ser vi dock inte att detta skulle bli 
ekonomiskt genomförbart trots att just-in-time är en för vissa produkter väl fungerande 
variant av lean produktion. De artiklar som är aktuella i projekt 580-9 är för små för att 
det ska fungera tillfredställande ekonomiskt. Vi ser det därför inte som något reellt 
alternativ att helt eliminera huvudlagret.  
 
På GETRAG sätts en förutbestämd kvantitet som ska beställas varje gång från 
leverantören, denna kvantitet bestäms av det förväntade behovet. Det är viktigt att 
orderkvantiteten anpassas efterhand som produktionen förändras, för att de inte ska ta 
hem för lite eller för mycket material. Detta gäller både från externa och interna 
leverantörer, där de interna i detta fall är bearbetningen. Om för mycket material tas 
hem bildas onödiga lager till följd av vad som kan liknas vid överproduktion.  
 
Överproduktion mot monteringen är ett annat slöseri som GETRAG bör uppmärk-
samma för de interna artiklarna. För att få ett så smidigt flöde som möjligt bör, som 
tidigare diskuterats, produkter dras fram av nästkommande aktivitet. En tendens är 
dock att de individuella avdelningarna i första hand ser till sig själva istället för att 
fokusera på helheten. De tillverkande avdelningarna har svårt att låta en maskin stå 
utan att producera något. Dessutom bearbetar de gärna alla ämnen som finns av en viss 
sort innan de ställer om maskinen till nästa. En följd av detta är att artiklarna i flera fall 
måste lagras in i huvudlagret innan monteringen, trots att de tillverkas internt och bör 
vara lättare att styra än inköpta artiklar. Genom att se över storleken på partierna som 
levereras till monteringsbanan, samt hur ofta de ska levereras utifrån när de efterfrågas 
av monteringen, kan även slöserier till följd av överproduktion undvikas. Det vill säga 
slöserier som onödiga lager, ökade ledtider samt att kvalitetsbrister inte upptäcks i tid. 
 
Aktiviteterna som presenterades i Tabell 5.1 ger upphov till ett antal kostnader. 
Utlagring ur huvudlagret sker med hjälp av de automatkranar som sköter lagret och ger 
alltså inte upphov till någon lönekostnad. Det som kan tyckas ge upphov till varierande 
kostnader är storleken och frekvensen på det som ska lagras ut. Detta är dock inte 
fallet på GETRAG, eftersom kostnader för lagring i huvudlagret endast baseras på hur 
stor del av lagret som avdelningen disponerar, detta baseras i sin tur på årsvolymen. 
Det finns alltså inga kostnader för hur frekvent utlagringen är. Efter utlagringen 
transporteras pallen till ett mellanlager enligt avsnitt 2.3.3, vilket ger en kostnad som 
innefattar dels truckkostnaden och dels lönen för den som transporterar. Hänsyn bör 
även tas till den lageryta en pall tar upp i mellanlagret. I beräkningarna används den 
yta en pall tar upp dividerat med tre, då vi antar att ställaget har tre nivåer. Hanterings-
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kostnaden beror av vem som levererar in till mellanlagret samt vem som i nästa steg 
servar monteringsbanan, detta diskuteras närmare i avsnitt 5.2.3. Denna kostnad beror 
även av storleken på förpackningen och med vilken frekvens påfyllning ska ske. 
Kostnaderna för att ha ett mellanlager beror naturligtvis på hur stort lagret är, hur 
mycket material som ligger i lagret och hur länge det lagras. Resultatet av kostnads-
beräkningar för materialflödet hittas i Bilaga 4, och diskuteras vidare i avsnitt 5.2.4. 

5.2.2 Alternativa materialflöden 
I detta avsnitt analyseras hur flödet av material fram till och vid monteringsbanan bör 
skötas. För att minska kostnader och reducera slöserier har två alternativa lösningar till 
dagens flöde tagits fram. Nedan redogörs för dessa samt vilka kostnader och 
besparingar de medför i jämförelse med nuläget. 

Alternativ 1 – Från huvudlagret eller bearbetning till monteringsbanan  
Alternativ 1 är det flöde som blir då mellanlagret vid monteringen elimineras. Med 
detta följer även ett antal andra aktiviteter, knutna till mellanlagret, som inte längre är 
nödvändiga. Flödet för alternativ 1 illustreras i Figur 5.3. Liksom i nuläget är det 
samma flöde för interna och externa artiklar förutom att interna artiklar kommer från 
bearbetningen och externa från huvudlagret. 
 

 
 

Figur 5.3: Materialflödet enligt alternativ 1, från huvudlagret (HL) eller bearbetningen direkt till monterings-
banan, för interna och externa artiklar. 
 
I princip motsvarar detta alternativ en del av nuläget, med skillnaden att monterings-
banan inte ligger lika nära huvudlagret som mellanlagret. Skillnaden i transportavstånd 
för projekt 580-9 är dock marginell. En fördel är att det endast blir en interntransport 
direkt till monteringsbanan istället för två olika. Totalt blir transporttiden per pall cirka 
60-80 sekunder kortare än om materialet transporteras via ett mellanlager. 
 
Det finns vissa villkor som måste vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att 
eliminera mellanlagret. Ett av dessa är att emballaget artiklarna ligger i inte ska avge 
restprodukter och därmed vara godkänt att ta fram till monteringen. Ett annat villkor är 
att samma person som servar banan också tar ut materialet från huvudlagret, det vill 
säga det är samma transportör hela vägen. Det bör dessutom gå att lagra ut delar av en 
pall, det vill säga mindre förpackningar som kartonger eller rör. Ett alternativ är att det 
ställs fram en hel pall av dessa artiklar vid banan som sedan plockas förpackningsvis 
ifrån. Ett ytterligare alternativ är ett gemensamt mellanlager för alla banor, mot-
svarande ett plocklager, från vilket artiklarna kan tas fram till banorna utan truck. 
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Tabell 5.2: Alla aktiviteter i materialflödet för alternativ 1, från huvudlagret till monteringen. 
          

Ej värdeskapande   
Aktivitet Minimera, om möjligt 

eliminera 

Nödvändigt, ofta 
beroende på annan 

aktivitet, försök minimera

Värdeskapande 

 
        
1. Ligga i huvudlagret (externa) X    
2. Lagra ut ur huvudlagret (externa)  X   
3. Vänta på transport X    
4. Hämta vid huvudlagret  X   
5. Transportera till monteringen  X   
6. Lämna vid monteringen  X   
7. Förbereda materialet för montering  X   
8. Vänta på montering X    
9. Montering   X  

      
De kostnader som uppstår i materialflödet för alternativ 1 ses i Tabell 5.2. Efter 
utlagringen ska artiklarna transporteras ut till monteringsbanan, denna kostnad 
innefattar truckkostnad och lön. Hanteringskostnaden beror av vem det är som servar 
monteringsbanan, är det en montör kommer tid tas från monteringsarbetet och följd-
kostnader uppkommer för detta. Är det istället en materialhanterare uppkommer andra 
typer av kostnader enligt avsnitt 3.2.2. Mer om vem som bör serva monteringsbanan 
och kostnader för detta finns under avsnitt 5.2.3. Materialflödeskostnaderna för 
alternativet hittas i Bilaga 4 och diskuteras vidare i avsnitt 5.2.4. 

Alternativ 2 – Ompackning 
Om de externa artiklarna kommer in i ett emballage som avger restprodukter innebär 
det att de inte kan transporteras fram till monteringsbanan i detta emballage. En 
lösning på detta problem är en ompackning av artiklarna någonstans under flödet. Om-
packningen kan antingen utföras före huvudlagret eller mellan huvudlagret och 
monteringen.  
 
Internt bearbetade artiklar, som röraxlar, hanteras i många fall med hjälp av metall-
korgar mellan olika operationer, vilket beskrivs i avsnitt 2.3.3. Andra interna 
produkter, som till exempel hus, kan även de lätt hanteras i något passande intern-
emballage. Det finns ingen anledning till att de ska behöva packas i de träpallar som 
finns idag. De skulle lika gärna kunna packas i en godkänd pall direkt, eller ännu 
hellre en materialfasad som är ergonomiskt riktig för montören. Det är positivt om 
artiklarna kan hanteras i samma emballage hela vägen genom tillverkning till 
montering, eftersom en eventuell ompackning av artiklarna från ett emballage till ett 
annat ses som slöseri av tid och resurser. Utifrån detta resonemang utreds för detta 
alternativ endast kostnader och flöde för de externa artiklarna. 
 
Som beskrivs i avsnitt 3.2 är materialhantering dyr och den extra hantering som upp-
kommer när artiklar behöver packas om innebär kostnader både för tid och utrymme. 
Det är vanligt att företag köper in artiklar från en leverantör som är billig men där de 
inte har möjlighet att påverka emballaget. Detta leder till att en ompackning kan bli 
aktuell och i många fall kan kostnaden för denna bli större än om det gått att påverka 
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förpackningsvalet direkt från leverantören. De kostnader som presenteras för flödes-
alternativet ompackning kan alltså utnyttjas för att se hur mycket det kan vara värt att 
betala för att slippa ta upp yta och tid på företaget eller att hyra in ompacknings-
tjänsten. 
 
Beroende på hur stora partier som kommer till ompackningen samtidigt får artiklarna 
vänta på att bli ompackade olika lång tid. Detta kan bygga upp ett lager antingen före 
eller efter själva förflyttningen av material. I beräkningarna används principen att det 
kommer in lika mycket som det går ut från ompackningsstationen. En ompackning av 
innehållet i en pall uppskattas ta 6-8 minuter. I beräkningarna till Bilaga 4 används 
därför en medeltid på 7 minuter oavsett emballage. 
 
Det blir vid en ompackning förutom slöseri i form av extra hantering även slöseri i 
form av onödigt lager. Det som talar för att det krävs en ompackning är, avsnitt 3.2.3, 
att förpackningsmaterialet ska avlägsnas innan montering och detta ska inte montören 
göra. Detta talar även för att det är någon annan än montören som bör ta fram och göra 
i ordning materialet för montering. Vidare finns kravet från vårt syfte att det inte får 
komma fram emballage som avger restprodukter till monteringsbanan. Detta gör att 
om leverantörerna inte kan leverera i något annat emballage än träpall från VL så 
måste det åtgärdas under vägen fram till monteringsbanan, oavsett om det kostar mer 
än om artiklarna packats i rätt emballage från början. 
 
En ompackning av produkter innebär alltså en extra hanteringspunkt för artiklarna och 
vid all hantering finns det risk för att artiklarna skadas. Den extra hanteringen ökar 
därför risken för kvalitetsbrister, men hur mycket risken ökar är svårt att säga eftersom 
det beror på många faktorer. Dessa går denna rapport inte in på, men det är viktigt att 
ta i beaktande att kvaliteten kan påverkas negativt av en extra hanteringspunkt. Om 
ompackningen också ses som en kvalitetskontroll är det däremot möjligt att upptäcka 
felaktiga produkter innan de kommer fram till monteringsbanan och därmed kan fel 
stoppas tidigare. Om fel och kvalitetsbrister inte stoppas direkt kan de orsaka betydligt 
högre följdkostnader för företaget, om detta står det mer i avsnitt 3.1.1. 
 
Vid en ompackning av produkter som har legat i träemballage, eller annat emballage 
som avger restprodukter, kan det bli aktuellt med någon typ av tvätt för att det inte ska 
följa med restprodukter in i det nya emballaget. Det kan röra sig om en ordentlig 
rengöring i tvättmaskin men för de ingående artiklarna till projekt 580-9 kommer det 
troligtvis att räcka med att artiklarna blåses av. För att inte föra över restprodukter bör 
man vid ompackningen vara noga med att inte blanda ihop emballage av olika sorter 
utan hålla dessa väl åtskilda. 

Alternativ 2a – Ompackning innan huvudlagret 

Ett flödesschema för alternativet att ompackningen utförs innan huvudlagret visas i 
Figur 5.4. Vi har här valt att titta på en extern ompackning, intern ompackning utreds 
vidare i alternativ 2b. Flödet för artiklarna till monteringen är detsamma som för 
alternativ 1. Alla aktiviteter i materialflödet kan ses i Tabell 5.3. De är, likt de tidigare 
alternativen, klassade utifrån om de är värdeskapande eller ej för produkten. 
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Figur 5.4: Materialflödet för alternativ 2a, med ompackning av artiklar innan huvudlagret (HL). 
 
I dagsläget kan det, som beskrivs i avsnitt 4.1.1, inte lagras in emballage med större 
mått än L- eller EUR-pall i huvudlagret. Detta innebär att vid en ompackning innan 
huvudlagret måste artiklarna packas om i ett emballage som går att hantera i huvud-
lagret och dessutom uppfyller kraven för att få hanteras framme vid monteringsbanan.  
 
Tabell 5.3: Alla aktiviteter i materialflödet för alternativ 2a, från ompackning till montering via huvudlager. 
          

Ej värdeskapande  

Aktivitet Minimera, om möjligt 
eliminera 

Nödvändigt, ofta 
beroende på annan 

aktivitet, försök 
minimera 

Värdeskapande 

       
1. Vänta på att packas om X    

2. Eventuell rengöring av artiklar X   

3. Flytta från ett emballage till ett annat X    

4. Vänta på transport X    

5. Hämta vid ompackningen   X   

6. Transport till företaget  X  

7. Lämna vid huvudlagret   X   

8. Lagra in i huvudlagret  X   

9. Ligga i huvudlagret  X   

10. Lagra ut ur huvudlagret  X   

11. Vänta på transport X    

12. Hämta vid huvudlagret  X   

13. Transportera till monteringen  X   

14. Lämna vid monteringen  X  

15. Förbereda materialet för montering   X   

16. Vänta på montering X    

17. Montering     X 

     

De kostnader som uppstår vid extern ompackning är, extern transport, andra arbets-
kostnader samt kostnader för hantering och transport av V-emballage till emballage-
poolen. V-emballagehanteringen tas inte upp i flödesberäkningarna då den aktuella 
ompackningsstationen ligger nära emballagepoolen vilket gör att kostnaden för detta 
blir obetydlig. 
 
Fördelar med att ha ompackningen utanför företaget och köpa in tjänsten är främst att 
det inte krävs att GETRAG avsätter yta, tid och personal på aktiviteten. För GETRAG 
är ompackning ingen tjänst som på något sätt stärker deras företagsprofil eller som de 
är specialiserade på, det är därför ingen aktivitet de bör satsa på för att förstärka sin 
position på marknaden. 
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Alternativ 2b – Ompackning efter huvudlagret 

Den andra alternativa placeringen av en ompackningsstation är efter huvudlagret. 
Materialflödet för detta alternativ hittas i Figur 5.5. Skillnaden mellan detta alternativ 
och att ompackningen ligger innan huvudlagret är endast att vi i detta fall ser 
ompackningsstationen som intern och de externa kostnaderna för transport försvinner. 
Det tillkommer istället kostnader för en extra intern transport. De aktiviteter som 
uppkommer för detta alternativ kan ses i Tabell 5.4. 
 

 
 
Figur 5.5: Materialflödet för alternativ 2b, med ompackning efter huvudlagret. 
 
Vid en ompackning flyttas artiklarna från det ursprungliga emballaget till ett mot-
svarande nytt utan att det underlättar för montören. Det enda en sådan hantering bidrar 
till är att utesluta trä- och kartongemballage vid monteringsbanan. Detta är inte en 
värdeförädlande aktivitet, se avsnitt 3.1.1. Ett alternativ till denna ompackning är 
dukning. Med dukning menar vi att artiklar plockas från det emballage det kommer in 
i, i dagsläget träpall, till en materialfasad som underlättar för montören vid banan. 
Materialfasaden kan till exempel vara en vagn där artiklarna presenteras inom en 
armlängds avstånd, rätt orienterade och på ett ergonomiskt sätt. Dukning underlättar 
monteringen och kan därför ses som värdeförädlande varför detta är det alternativ av 
intern ompackning som undersöks. 
 
Tabell 5.4: Alla aktiviteter i materialflödet för alternativ 2b, från huvudlagret, via ompackning till monteringen. 
           

Ej värdeskapande   
Aktivitet Minimera, om möjligt 

eliminera 

Nödvändigt, ofta 
beroende på annan 

aktivitet, försök 
minimera 

Värdeskapande 

 
        

1. Ligga i huvudlagret  X    
2. Lagra ut ur huvudlagret  X    
3. Vänta på transport X     
4. Hämta vid huvudlagret   X    
5. Transportera till ompackningsstation  X   
6. Lämna vid ompackningsstation   X    
7. Vänta på ompackning X     
8. Eventuell rengöring av artiklar X    
9. Flytta från ett emballage till ett annat X     

10. Vänta på transport X     
11. Hämta vid ompackningsstationen   X    
12. Transportera till monteringen  X    
13. Lämna vid monteringen  X   
14. Förbereda materialet för montering   X    
15. Vänta på montering X     
15. Montering     X  
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Vid dukning kan det, beroende på storlek, komma färre artiklar i taget fram till 
monteringsbanan, eftersom det inte ryms lika många artiklar på en vagn som i en pall. 
För att kostnaderna inte ska stiga alltför mycket på grund av mindre partier, och 
därmed en tätare påfyllning, är ett alternativ att köra fram flera vagnar åt gången, givet 
att det finns plats för detta vid monteringsbanan. Vid beräkningarna har det dock 
antagits att lika mycket kommer in till ompackningsstationen som det går ut. Därmed 
bortses den extra lagringen som uppkommer i samband med ompackningen från. 
 
En viktig faktor vid ompackning är ergonomin för dem som packar om. Det är ett 
monotont arbete vilket ökar risken för arbetsskador, speciellt om operatören måste 
böja sig mycket och lyfta tungt. För att underlätta hanteringen och minska på-
frestningar på rygg och skuldror bör lyftverktyg installeras. Dessutom bör det finnas 
möjlighet att höja upp en pall, till exempel med hjälp av en Logitrans som beskrivs i 
avsnitt 2.3.3, så att operatören inte behöver böja sig så långt. 
 
Kostnaderna för ompackning och dukning är på många punkter lika, bland annat hur 
lång tid det tar. De kostnader som skiljer sig åt är att det för dukning generellt inte 
krävs någon truck för att transportera materialet till banan, utan detta kan göras 
manuellt genom att till exempel dra fram en vagn. Ompackningsstationen är tänkt att 
ligga nära monteringsbanan så transporttiden blir obetydligt längre än en truck-
transport. Kostnader för flödesalternativet med intern ompackning redovisas i Bilaga 4 
och diskuteras vidare i avsnitt 5.2.4. 

5.2.3 Materialhantering vid försörjning av monteringsbanan 
Enligt vad som står i avsnitt 3.2 innefattar materialhantering den hantering och de 
transporter som sker internt på ett företag. Detta betyder att även en stor del av de 
aktiviteter som analyseras i materialflödet i avsnitten 5.2.1 och 5.2.2 är klassade som 
materialhantering. Analysen av materialhanteringen på GETRAG behandlar i första 
hand hur material ska fyllas på vid monteringsbanan, en föreslagen mängd och därmed 
frekvens, samt hur materialet ska presenteras framme vid monteringsbanan. 
 
Hantering av material ger upphov till en kostnad för företaget och ofta är denna 
hantering inte värdeförädlande på något sätt. Dålig materialhantering kan ge upphov 
till stora följdkostnader i form av förstörda produkter och förlorade kunder, se avsnitt 
3.2. Detta gör att det är viktigt att ha en god materialhantering trots att det kostar 
pengar och inte är direkt värdeförädlande för produkten. 

Bestämning av antal i förpackning fram till monteringsbanan 
Många faktorer och aktiviteter i flödet beror av det antal artiklar som levereras till 
monteringsbanan varje gång. Antalet artiklar orsakar även en frekvens med vilken 
påfyllningen vid banan behöver ske. Vid monteringen är det ont om plats varför det 
inte får komma fram mer än en pall åt gången för de större artiklarna, för de mindre får 
endast delar av en pall fyllas på varje gång. På grund av detta är det inte möjligt att 
leverera fram större mängder än en pallstorlek, trots att detta bör göras enligt den 
ekonomiska orderkvantiteten, EOQ. Beräkningarna av antal artiklar är gjorda efter att 
hamna så nära EOQ som möjligt samt att det ska vara lika stora partier av artiklar fram 
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till banan. Vid bestämning av hur många artiklar det ryms i ett emballage har även 
orienteringen, och därmed ergonomin, till viss del tagits hänsyn till. Placeringen av 
artiklarna i emballaget baseras på hur liknande artiklar idag placeras och hanteras 
utifrån den ergonomiska standarden på företaget. Mer om tillvägagångssättet beskrivs i 
avsnitt 4.1.1.  
 
Det är att föredra att material kommer till monteringsbanan i samma antal eller 
multiplar av det antal artiklar som ingår i slutprodukter som produceras under en viss 
tid. Detta för att det ska bli lättare att se hur mycket som finns kvar av varje artikel 
framme vid banan samt att det ska bli en jämnare belastning på materialförsörjningen, 
se avsnitt 3.2.3.  Vi har haft detta i åtanke när vi dimensionerat antalet artiklar som bör 
fyllas på varje gång vid monteringsbanan vilket innebär att fyllnadsgraden i 
emballaget inte alltid är optimal.  
 
Vi har valt att dimensionera antalet artiklar fram till monteringsbanan utifrån internt 
bearbetade hus, då dessa är den mest skrymmande artikeln i slutprodukten och tar 
därmed mest plats framme vid banan. Huset är även en av de dyraste artiklarna vilket 
gör att det kommer att ge en betydlig inverkan på hanteringskostnaden. Resultatet är 
att den bestämda kvantiteten av artiklar vid påfyllning i detta fall bör vara multiplar av 
64 stycken, se Bilaga 6. Vid bestämning av denna kvantitet har hänsyn även tagits till 
den andra interna artikeln, röraxel, som också är en av de dyrare artiklarna. Här har en 
full korgstapel eftersträvats vilket gör det smidigare för tillverkningen. 
 
Emballaget för röraxlarna anser vi bör vara metallkorgarna som de bearbetas i. Detta 
är ett emballage som är godkänt fram till monteringen och som idag redan används 
fram till monteringar. En korgstapel motsvarar 64 röraxlar vilket passar bra med att på-
fyllningen bör ske i multiplar av 64. För dagens flöde kan vi se att det vid årsvolymer 
upp till 12 500 artiklar är mest fördelaktigt att ta fram en korgstapel åt gången, se 
Bilaga 4. Vid högre årsvolymer är det däremot mer kostnadseffektivt att köra fram en 
hel bur, med fyra korgstaplar, åt gången. Orsaken till detta är att lagerhållnings-
kostnaden ökar om alltför många artiklar tas fram vid en låg produktionstakt. För 
högre takter är däremot transportkostnaden mer avgörande.  
 
Våra flödesberäkningar för alternativ 1 är baserade på ovanstående resonemang gjorda 
utifrån att det ska fyllas på hela multiplar av 64. För att kunna göra en jämförelse tas 
även kostnader för alternativ 1 med fulla emballage fram. Om det inte ryms 64 stycken 
i ett emballage kan det fyllas på i halva eller fjärdedelar, det vill säga 32 eller 16 
stycken. Anledningen till att vi inte beräknar mindre partier är att det blir för stora 
hanteringskostnader för detta.  
 
Utifrån beräkningar blir det valda emballaget för hus ett flergångsemballage av plast i 
form av en helpall med kragar. Den valda pallen och kragarna kan ses i Bilaga 2, och 
beskrivs vidare i avsnitt 5.3.1. Vi anser att husen ska läggas i ett emballage som är 
godkänt att ta fram till monteringsbanan direkt, för att undvika onödig hantering i form 
av ompackning. Den plastpall vi har valt rymmer rätt antal artiklar, är av ett rent 
material och är lätt att hantera. 
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De små artiklarna som skruvar och o-ringar hanteras i mindre inneremballage, med 
höga volymer i varje. Exempelvis kan skruvar komma i kartonger om 300 stycken. Det 
ryms cirka 60 kartonger i den pallstorlek som används till dessa idag. Det är baserat på 
dessa kvantiteter och den låga produktkostnaden inte rimligt att leverantören ska packa 
i andra än standardmängder. Om den ovan diskuterade hanteringen, med påfyllning i 
jämna multiplar, följs till punkt och pricka drar kostnaderna i väg. Andra artiklar, som 
lager och liknande, kan levereras i rör och gör även så till vissa monteringar idag. För 
att inneremballaget ska följa kravet på att inte avge restprodukter bör leverantören 
packa direkt i plastemballage, då kartonger i de flesta fall kan ersättas med plastpåsar 
och rören kan även de vara tillverkade i plast. I de fall där det inte går att få ett godkänt 
emballage direkt från leverantören bör artiklarna, innan de kommer fram till 
monteringen, flyttas över till en godkänd förpackning, detta kan till exempel vara att 
de hälls över från en kartong till en plastlåda. 

Framtagning av material till monteringsbanan 
Om en montör behöver hämta artiklar en bit från banan innebär det att kapaciteten för 
hela banan minskas givet att den är balanserad, vilket beskrivs i avsnitt 3.2.2. För att 
montörerna ska kunna koncentrera sig fullt ut på monteringen bör därför någon annan 
sköta servicen runt monteringsbanan. Ett alternativ till vem som ska serva monterings-
banan med material är en tjänst där arbetet sker parallellt och därmed påverkas inte 
andra på samma sätt. För GETRAG kan detta vara truckförare i logistikorganisationen. 
Lönekostnaden för en montör och en truckförare är lika stor på företaget, men 
eftersom en montörs arbete vid en balanserad lina påverkar produktiviteten för hela 
monteringsbanan blir kostnaden i längden högre än om en parallellarbetande person 
sköter påfyllningen. Det finns dock även andra aspekter som bör tas i beaktande vid 
bestämning av vem som bör sköta servicen runt banan.  
 
I avsnitt 3.2.2 beskrivs en studie som gjorts där antalet montörer kunde minskas med 
två personer, från fem till tre, vid en monteringsbana då någon annan såg till att 
artiklarna kom fram till montörerna inom en armlängds avstånd, rätt orienterade och 
uppackade. Den som var ansvarig för servicen kunde dessutom sköta detta för två 
monteringsbanor samtidigt, vilket innebar att fyra montörer kunde tas bort. Om truck-
förarna sköter all försörjning bör även de truckar som varje montering har till sitt 
förfogande kunna tas bort vilket leder till minskade kostnader. Det blir troligtvis 
aktuellt att utöka antalet truckförare med någon eller några tjänster, beroende på hur 
många monteringsbanor de ska serva. Samtidigt bör det gå att skära ned antalet 
montörer då det inte längre krävs någon som har trucktjänsten på banan. Ett alternativ 
är därmed att flytta några montörer som är intresserade av andra uppgifter till truck-
förarna. Detta gör även att det finns personal i truckorganisationen som har god 
förståelse för hur montörerna vill ha det.  
 
Arbetsskador uppkommer bland annat av onödigt lyftarbete och obekväma arbets-
ställningar. Detta talar för att montörerna bör vara med att skapa en standard enligt 
verktyget 5S, som beskrivs i avsnitt 3.1.1. Genom att alla gör saker på samma sätt kan 
tid sparas och slöserier undvikas. Att enformigt arbete kan leda till arbetsskador var 
orsaken till att montörerna en gång började serva banan. Tanken var att de skulle få 
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mer varierande arbetsuppgifter och därmed må bättre på arbetet. Det finns dock de 
montörer som idag aldrig servar banan, då endast vissa har truckkort och kan sköta den 
servicen. Vi har inte fått uppfattningen att de har större frånvaro eller att de mår sämre 
på arbetet än en montör som får serva banan. För att vara helt säker på detta bör dock 
en utredning göras.  
 
I Bilaga 5 visar beräkningarna att en logistiktruck kan serva 2,75 monteringsbanor. 
Genom att ta bort 2,75 bantruckar kan företaget spara 41 800 kronor per år. Idag kör 
truckförarna redan ut pallar till mellanlagret. Om det blir aktuellt att de tar över 
servicen av banan, bör mellanlagret tas bort och skillnaden i sträcka för att köra till 
monteringsbanan blir obetydligt längre än att köra till mellanlagret. Detta gör att 
logistikavdelningen initialt inte behöver hyra in fler truckar än vad de använder idag. 
 
Att förbereda material för montering innefattar i dagsläget att klippa av banden runt 
pallen samt att lyfta bort locket. Om detta utförs av en truckförare måste kostnader för 
att trucken står stilla räknas in. Kostnader för att trucken står stilla blir inte aktuella om 
en materialhanterare utan truck sköter detta. I Bilaga 5 ses att en person, som endast 
arbetar med manuell påfyllning utan truck, hinner serva två banor under ett skift på 
åtta timmar. Denna service innefattar bland annat påfyllning av kartonger med skruv 
och liknande. 
 
Ytterligare en sak som talar för att montörerna inte ska serva banan själva är att var 
och en ska koncentrera sig på det de är bäst på. Det vill säga montörerna ska montera 
och de som är bra på att ta fram material till banan ska göra det. I många fall kan det 
vara montörerna själva som vet bäst var materialet står bäst och hur de ställer fram det 
på bästa sätt. Eftersom det bör skapas en standard för var materialet ska stå och hur det 
ska hanteras kommer det inte att spela någon roll vem som ställer fram artiklarna. 
Standarden för hur det ska hanteras bör arbetas fram i samråd mellan montörerna och 
truckförarna för att uppnå bästa effekt. 

Presentation av artiklar vid monteringsbanan 
Presentationen av de ingående artiklarna framme vid monteringsbanan ska uppfylla 
flera olika krav, vilket kan läsas mer om i avsnitt 3.2.3. Den skapade standarden, där 
det är rent och snyggt och allting har sin plats, gör att slöserier kan undvikas. Ett 
slöseri som kan undvikas med hjälp av struktur och standard är onödiga rörelser, se 
avsnitt 3.1.3, eftersom detta är lätt att upptäcka. 
 
För att underlätta att montören ska slippa göra onödiga rörelser bör alla artiklar vara 
lättåtkomliga och inom en armlängds avstånd, se avsnitt 3.2.3. Onödiga rörelser kan 
vidare uppkomma om montören blir tvungen att hämta material en bit bort och därför 
plockar med sig ett par artiklar på en gång. För att underlätta plockningen av artiklar är 
det viktigt att orientera dem på bästa sätt så att det kräver så lite som möjligt av 
montören för att ta artikeln, även detta står det om i avsnitt 3.2.3. Genom att ha en 
artikel rätt orienterad undviks slöseri genom att montören inte behöver vända på 
produkten. Självklart är det både artikel- och förpackningsberoende hur det går att 
placera artiklarna vid banan på bästa sätt. Vidare är enstyckspresentation en bra metod 
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för strukturering och standardisering, då denna metod tar bort variationen i plocktiden 
eftersom alla artiklar hela tiden befinner sig på samma plats och är orienterade på 
samma sätt. Att minska oönskade variationer är fokus i sex sigma, avsnitt 3.1.5, och 
genom att göra detta kan en ökad lönsamhet uppnås. 
 
Att kontinuerligt plocka artiklar långt ned i en pall kan leda till stora belastningar på 
operatörens rygg, avsnitt 3.2.2. Därför bör pallarna kunna höjas upp vid monteringen 
samt ha låga kragar för att det ska bli ergonomiskt bättre för montören. Även andra 
alternativ än att ha pallar framme vid banan bör utvärderas, exempelvis är dukning ett 
ergonomiskt alternativ för montören. Mer om dukning ses i avsnitt 5.2.2, alternativ 2b.  
 
Ett enkelt och visuellt system för att se när det behöver fyllas på artiklar är 2-binge-
systemet, som beskrivs i avsnitt 3.2.3. Genom att ha ett visuellt system kan den som 
fyller på material vid banan eller den som arbetar vid monteringstationen reagera om 
materialet tar slut för tidigt och utifrån detta skicka en signal om att det krävs mer 
material till banan. Att artiklarna tar slut för tidigt kan till exempel bero på att 
kassationer görs vid monteringsbanan. För att ett system som styr påfyllningen av 
materialet vid monteringsbanan ska fungera ordentligt krävs att kassationer noga 
rapporteras in, annars blir det förskjutningar i systemet. Det händer dock ibland att 
detta inte görs vilket gör att ett backup-system är bra att ha. I detta fall fungerar 2-
bingesystemet som detta. Ett 2-bingesystem fungerar både för påfyllning av hela pallar 
och för påfyllning av mindre innerförpackningar framme vid monteringsbanan. 
Systemet kan även användas vid påfyllning av vagnar där materialet redan dukats upp. 
 
Montören ser gärna mindre förpackningar och tätare påfyllning framme vid 
monteringsbanan eftersom det ofta är ont om plats, och förpackningar tar upp en stor 
del av det lilla utrymme som finns. Genom att fylla på med mindre förpackningar ökar 
antalet transporter eftersom påfyllning måste ske oftare. För att minska kostnaderna 
bör material fram till monteringsbanan samlastas. Detta underlättas av att material 
fram till banan fylls på i lika stora kvantiteter och därmed med lika stora tidsintervall. 
Utöver detta är ett bra alternativ påfyllning av material bakifrån vid banan för att störa 
montören så lite som möjligt. 
 
En mobil materialexponering gör det lätt att flytta runt materialet vid banan, vilket gör 
det enklare att ändra hur nära materialet står montören. Detta förbättrar ergonomin i 
och med att placeringen kan anpassas efter montören samt att det underlättar 
hanteringen vid införande av nya produkter. Ett sätt att skapa en mobil material-
exponering är att använda Logitranser, se avsnitt 2.3.3. 

5.2.4 Kostnadsförändringar i materialflödet 
För att bättre kunna utvärdera de olika flödesalternativen har vi beräknat kostnader per 
artikel och den totala skillnaden mellan de olika alternativen, resultatet hittas i 
Bilaga 4. De alternativ vi utvärderat ses i avsnitten 5.2.1 och 5.2.2. För alternativ 1, 
som är utan mellanlager, har vi beräknat hanteringskostnaden för både fulla för-
packningar och för förpackningar med multiplar av 64.  
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För alla beräkningar har vi utgått ifrån de fyra externa och två interna exempel-
artiklarna som presenteras i inledningen av avsnitt 5.2. Vi har vidare tittat på fem olika 
årstakter för att få en bättre uppfattning om hur kostnaderna förändras då det efter-
frågade antalet slutprodukter förändras. De kalkyler som utförts visar endast en del-
kostnad och ger därför inte en heltäckande bild av kostnaden för materialhanteringen 
eftersom vi inte har tagit med de kostnader som är lika för de olika alternativen. 
Resultaten ska användas för att jämföra de olika alternativen mot varandra och inte ses 
som den slutliga kostnaden för alternativet. 
 
För att beräkna materialhanteringskostnaderna har vi utgått ifrån hur många artiklar 
som ryms i de olika förpackningsalternativen, som presenteras i avsnitt 5.3.1, och valt 
en förpackningsstorlek. Detta val är gjort utifrån att antalet i pallen ska vara så nära 
den ekonomiska orderkvantiteten för materialhanteringen som möjligt, för den aktuella 
artikeln och årstakten. Mer om hur vi gått tillväga hittas i avsnitt 4.1.1. I Bilaga 6 visas 
resultatet för hur många artiklar materialhanteringskostnaden är beräknad samt vilken 
storlek på förpackning som är den bästa ur materialhanteringssynpunkt. 
 
I dagens flöde finns, som beskrivs i avsnitt 5.2.1, ett mellanlager. Kostnaden för 
produkter i detta beror dels av årstakten och dels av hur mycket som kommer in i 
lagret. Den beror även av hur mycket som tas fram till banan varje gång.  
 
Utifrån diagrammen i Bilaga 4 kan det tydligt ses att flödesalternativ 1, för samtliga 
artiklar är det med lägst kostnader. Detta oavsett om det rör sig om fulla förpackningar 
eller multiplar med 64 fram till monteringen. Som ses i diagrammen för de externa 
artiklarna ligger kostnaderna för alternativen nära varandra. I de fall där kostnaden per 
artikel för fulla pallar överstiger kostnaden för pallar med multiplar av 64, beror det på 
grund av att ett mindre emballage valts. Detta kan bli resultatet då ett mindre 
emballage som rymmer färre artiklar hamnar lika nära eller närmare EOQ-värdet för 
artikeln som ett större emballage. Kostnaden att hantera färre artiklar blir i dessa fall 
högre då transportkostnaderna internt stiger mer än vad lagerkostnaderna sjunker. De 
fördelar som uppkommer i samband med en jämn påfyllning i lika stora multiplar 
skrivs om i avsnitt 3.2.3. Dessa är dock inte med i våra beräkningar vilket gör att de 
positiva inslagen inte ger utslag i materialhanteringskostnaden.  
 
Givet att det inte går att få in artiklar i godkänt emballage från leverantör måste en 
ompackning göras. Hur detta flöde fungerar kan läsas om i avsnitt 5.2.2 alternativ 2a 
och 2b. Genom att studera diagrammen för flödes och hanteringskostnaderna i 
Bilaga 4, framgår det att för alla externa exempelartiklar är det dyrare att ha en intern 
ompackning än en extern. I Bilaga 4 ses att skillnaden i hanteringskostnad mellan de 
två ompackningsalternativen inte är speciellt stor samt att de följer varandra för olika 
årstakter. Det är enligt kostnaderna vi har tagit hänsyn till i analysen en viss fördel för 
extern ompackning för samtliga artiklar. Den sammanlagda kostnaden för de fyra 
artiklarna kan ses i diagram i Bilaga 4. Där ses att den maximala skillnaden mellan 
alternativen är, för en årstakt på 100 000, runt 12 000 kronor per år. Skillnaden mellan 
alternativen för lägre takter är som mest runt 4 000 kronor per år. Eftersom skillnaden i 
kostnad mellan ompackningsalternativen är så liten per år bör det även tas hänsyn till 
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mjuka kostnader, vilka diskuteras i avsnitt 5.2.2 alternativ 2. Utifrån denna diskussion 
får alternativet med dukning en fördel både ergonomiskt och värdeskapande. En 
avvägning bör därför göras av hur viktiga dessa faktorer är för företaget. 
 
Vid dessa beräkningar av materialhantering och materialflöde bör det beaktas att de 
kostnader som tas upp endast står för en liten del av det interna flödet. Då övriga 
kostnader som externa transporter med mera tas med i beräkningarna kan resultatet bli 
annorlunda. Resultatet med ytterligare kostnader kan hittas i förpackningsavsnittet där 
det slutliga valet av förpackning görs. Speciellt stort utslag kan transportkostnaden 
göra mellan alternativen om det ska fyllas på i multiplar eller om det ska köras fram 
hela pallar till banan. Mer om detta hittas i avsnitt 5.3.2. 
 
Utifrån detta avsnitt och de beräkningar som utförts är det kostnadsmässigt bäst att 
använda sig av alternativ 1, där materialet går direkt till monteringen utan mellanlager. 
Vilket alternativ som är bäst, att fylla på i multiplar eller i fulla pallar, är svårt att säga 
utifrån dessa beräkningar. Dels är de positiva inslagen med jämn kapacitet och att man 
slipper hålla en överkapacitet på truckar inte med och dels är beräkningarna endast 
utförda för en liten del av det totala flödet. Om artiklarna måste packas om vid något 
tillfälle anser vi att det bästa alternativet är att göra detta i form av en dukning internt 
efter huvudlagret. Detta trots att kostnaderna som finns med i våra beräkningar är 
något högre för detta alternativ än för extern ompackning. Enligt tidigare diskussion 
anser vi att de mjukare aspekterna som inte finns med i beräkningarna har en 
avgörande betydelse för att alternativet med dukning bör väljas i de fall där en om-
packning måste ske. 

5.3 Förpackningar 

Förpackningar har en central roll i ett väl fungerande materialflöde och bör utnyttjas 
som en resurs i alla delar av flödet. Om förpackningens roll uppmärksammas tidigt i 
produktutvecklingsprocessen kan det leda till både ekonomiska och ergonomiska 
vinster. Följande avsnitt innehåller en diskussion kring olika alternativa förpacknings-
lösningar på GETRAG. 

5.3.1 Alternativa förpackningslösningar 
För att få bort trä- och kartongemballage från monteringsbanan ser vi ett antal 
alternativa lösningar, alla med för- och nackdelar. I det här avsnittet tittar vi endast på 
externa artiklar, det vill säga delar som levereras från utomstående leverantörer. Vi 
använder oss även här av exempelartiklarna A-D. För interna artiklar, se avsnitt 5.2. 
 
De alternativ vi valt att titta närmare på är användning av plastlådor från Volvo 
Logistics, inköp av eget emballage av engångs- eller flergångstyp samt en eventuell 
framtida lösning där VL köper in och tillhandahåller plastpall. Dessa alternativ jämförs 
med och utvärderas mot de träpallar som används idag. Vid val av alternativ har 
hänsyn tagits till de viktkrav som ställs på förpackningarna Dessa är baserade på de 
krav GETRAG har idag och motsvarar 500 kg för en halvpall och 1 000 kg för en 



  Kapitel 5 - Kartläggning och problemanalys 
 

- 73 - 

helpall. De olika förpackningsalternativen utesluter inte varandra utan kan användas 
som komplement. Ett alternativ behöver inte används till samtliga artiklar utan olika 
artiklar kan packas i olika alternativa emballage beroende på rådande förutsättningar. 
Antalet olika förpackningar bör dock hållas nere med tanke på hanteringsmöjligheter 
och administration. 
 
Eftersom alla alternativ behandlar generella förpackningar krävs i de flesta fall även ett 
inneremballage för att skydda produkterna under transporten. Kostnaderna för dessa, 
och om de bör vara av engångs- eller flergångstyp, bör avgöras från fall till fall. Inner-
förpackningarna får inte vara tillverkade av wellpapp eller kartong eftersom detta inte 
ger önskad renlighet vid monteringsbanan. Istället bör förpackningar såsom plastpåsar, 
lådor av plastwell eller plaströr användas. Vilka inneremballage som krävs för de olika 
artiklarna samt kostnader för dessa kommer inte att behandlas vidare i analysen 
eftersom en utredning om lämpligt inneremballage behöver göras för varje enskild 
produkt. Dessutom har kostnader för och val av mellanlägg helt bortsetts från i 
beräkningarna. Det har dock redan gjorts en utredning om detta på GETRAG. Denna 
tar visserligen endast hänsyn till frakt- och inköpskostnad för mellanläggen, men visar 
att det är betydligt billigare att satsa på specialmellanlägg av engångsmaterial när det 
gäller att frakta material långa sträckor. Orsaken är att dessa är billiga i jämförelse med 
formgjutna plastmellanlägg samt att kostnader för returfrakt och administration 
undviks. 

Nuläge – Träpall från V-emballage 
Idag använder GETRAG främst träpallar från VL vilket beskrivs i avsnitt 2.5.1. 
Eftersom syftet med arbetet är att emballage av trä inte ska hanteras vid monterings-
banorna är det här inget alternativ men tas ändå med i beräkningarna för att ge en 
jämförelse med dagens kostnader. Dessutom finns möjligheten med en ompackning 
innan artiklarna lagras in i huvudlagret eller en dukning innan de körs fram till 
monteringsbanan vilket diskuterats i avsnitt 5.2.2. Vid det alternativet är det bra att 
veta vilka kostnader som uppkommer för träemballaget för att kunna ge en rättvis 
jämförelse. 

Alternativ I - Plastlådor från V-emballage 
Det första alternativet innebär att de plastlådor som finns i VLs sortiment används och 
körs direkt till monteringsbanan. I det här alternativet tittar vi både på emballage 
nummer 780 och 840 i VLs sortiment. 780-lådan kan staplas på en L-pall i tre lager 
med fyra lådor i varje. 840-lådan har samma höjd men är dubbelt så lång och bred 
vilket innebär att hälften så många lådor får plats på en pall. Dimensioner och data om 
förpackningarna finns i Bilaga 1. 
 
Det finns många fördelar med det här alternativet, speciellt om man ser det utifrån 
dagens läge och produktionssystem. Dessa typer av plastlådor används redan idag på 
GETRAG och lager och hanteringsutrustning är anpassade för att klara av förpack-
ningarna. En annan fördel är att ingen initial inköpskostnad tillkommer och den största 
delen av administrationen sköts av VL. 
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Lådorna är relativt komprimerbara. Visserligen är transportkostnaden för tom-
emballage inte särskilt hög för GETRAG då emballagepoolen ligger nära företaget, 
men en komprimerbar förpackning tar upp mindre lageryta och därigenom kan ytan 
användas till annat. Förutom detta är lådorna, tack vare sin låga vikt, ganska enkla att 
hantera när de är tomma. En låda väger ungefär 3 kg och ett lock 1,5 kg. En nackdel 
med systemet är att lådorna i dagsläget står staplade på en träpall och att det ligger ett 
plywoodlock ovanpå. Det betyder att en hel pall inte kan köras direkt fram till banan 
utan antingen behöver lådorna ställas på en annan typ av pall eller så får lådorna köras 
fram till banan en och en. De kan inte heller hanteras med truck om de inte står på en 
pall. 
 
Negativt med det här alternativet är att alla lådor är märkta V-EMB eller VOLVO. 
Eftersom GETRAG har kunder inom många personbilsföretag kan det vara så att dessa 
företag inte uppskattar att ha pallar med Volvo skrivet på, cirkulerande på företaget. 
Att alla nya lådor märks med V-emb ses som positivt men den blå färgen och V:et 
skapar ändå associationer till Volvo. Dessutom måste avtal skrivas med VL och det 
gör att Volvo får insyn i hur många lådor som skickas fram och tillbaka från företaget, 
information man kanske inte alltid vill ge ut till sina konkurrenter. 
 
En ytterligare nackdel med systemet är att det inte använder sig av standardstorlekar 
vilket gör att kunder och leverantörer kan ha svårt att hantera emballaget och därmed 
väljer att inte använda sig av det. Detta leder till att GETRAG tvingas hantera 
betydligt fler typer av emballage eller att de inte kan använda sig av vissa leverantörer. 

Alternativ II - Egeninköpt emballage 
Det andra alternativet innebär att GETRAG köper in eget emballage, antingen av 
engångs- eller flergångstyp. Vi har här valt att inte behandla metallemballage på grund 
av den betydligt högre inköpskostnad, att de oftast är tyngre än plastemballage samt att 
vi inte ser några egentliga fördelar med metallpallen i jämförelse med plastpallen. 
Dessutom har metallpallen, för att hålla nere vikten för emballaget, ofta öppna sidor 
vilket innebär att produkterna inte är lika skyddade och att smuts lättare kommer in. 
 
Fördelarna med att köpa in egna förpackningar jämfört med att hyra emballage är att 
företaget helt kan välja emballage samt hur det ska användas. Dessutom kan det i 
längden bli billigare i och med att det kan anpassas för produkterna samt att de inte 
behöver betala hyra för något emballage. Företaget ges dessutom full kontroll över 
emballaget och riskerar inte att bli nedprioriterade jämfört med en större kund. En 
nackdel är dock att det eventuellt kan bli svårt att få tillbaka allt emballage ifrån 
kunder och leverantörer, men med införande av ett pantsystem kan återförande-
frekvensen höjas. 
 
När det gäller egeninköpta förpackningar måste företaget bestämma om det bästa 
alternativet är att använda sig av engångs- eller flergångsförpackningar. En modell för 
hur detta kan bestämmas ges i avsnitt 3.3.3. En av de avgörande faktorerna i valet är 
kostnaderna för returtransport. Här är det viktigt att titta på dels avståndet till 
leverantörer och dels hur pass komprimerbara förpackningarna är. Omsättnings-
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hastigheten av förpackningarna har också stor inverkan på om det är lönsamt med fler-
gångsförpackningar. En hög omsättningshastighet innebär att färre förpackningar 
behövs vilket innebär en lägre kapitalbindning samt ett minskat behov av yta för 
buffertlager. 
 
De kostnader som tillkommer för flergångsförpackningar är, förutom den initiala 
inköpskostnaden, även kostnader för returlogistik, rengöring och administration. Trots 
att flergångsförpackningar ofta är tyngre kan de vara bättre ur ergonomisk synvinkel 
än engångsförpackningar. Vid långa transportavstånd kan det vara en fördel att 
använda sig av engångsemballage eftersom man då slipper returfrakten. Här är det 
dock viktigt att se till att produkten ges tillräckligt med skydd för att klara transporten 
och att kostnaderna för återvinning av materialet inte blir alltför stora, se avsnitt 3.3.2. 
 
Eftersom plastpallarna är av standardstorlek och finns på den befintliga marknaden är 
det lätt att köpa in fler emballage om efterfrågan ökar. Det finns även en efterfrågan av 
begagnade emballage varför det, om pallar och kragar är i bra skick, går att få igen en 
del av investeringen om behovet går ned. Ju fler emballage som köps in desto lägre 
kostnad per emballage. Enligt de prisuppgifter vi fått in kan kostnaden reduceras med 
upp till 30 procent vid stora inköp. 
 
För vidare uträkningar har vi valt att använda oss av en plastpall av hel- och halv-
format med 200 mm höga kragar, se Bilaga 2. Orsaken till att vi ser just denna 
förpackning som ett bra alternativ är att pallen motsvarar alla de krav på belastning 
som ställs samtidigt som kragarna endast är 200 mm höga vilket ger en god ergonomi 
och flexibilitet. Dessutom går det att ta bort en sida från kragen vilket gör det lättare 
att plocka artiklar ur pallen. Det engångsemballage som analyseras motsvarar storleks-
mässigt ovanstående hel- och halvpall med olika antal kragar. 

Alternativ III - Plastpall eller container från V-emballage 
Det tredje alternativet förutsätter att VL för in plastpallar och kragar i lämplig storlek i 
sitt sortiment. Det här är inget alternativ som finns idag men, eftersom VL idag tittar 
på nya förpackningslösningar, kan det eventuellt vara möjligt i framtiden. De 
plastcontainrar som finns i VLs utbud idag är alltför stora och kan inte hanteras i 
huvudlagret eller på företagets rullbanor. 
 
Fördelarna med det här alternativet är, liksom alternativ I, att användandet av V-
emballage är ett inarbetat system och att ingen initial inköpskostnad tillkommer. 
Dessutom är returkostnaderna låga och en stor del av administrationen och ren-
göringen av emballagen sköts av VL. En annan fördel är att pallställ och annan 
hanteringsutrustning är anpassad för den här typen av emballage så att inga kostnader 
för ombyggnation av lager tillkommer. Det kan dock bli dyrt i och med VLs planer på 
att ta ut hyra redan efter fem dagar. Framförallt påverkar detta om godset fraktas långt 
eftersom emballaget då används under en längre tid. 
 
En annan stor nackdel, vilken även diskuterades under alternativ I, är att eftersom 
kunder och leverantörer ofta är samma och VL hör till Volvo innebär det att andra 
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bilföretag inte vill skriva avtal med en konkurrent. En fördel med det här alternativet 
är dock att det enkelt kan fasas in i produktionen. Övergången behöver inte ske på en 
gång utan användningen av plastemballage kan successivt ökas i och med att 
emballaget hyrs från samma företag. 
 
Alternativet finns inte på marknaden idag och det är osäkert vad det kommer att kosta, 
därför är det svårt att avgöra om det är en klok lösning för företaget. Det går inte heller 
att avgöra hur god tillgång det kommer vara av emballaget, om det alltid kommer att 
finnas tillgängligt eller om det finns risk att det uppkommer en brist. Speciellt om det 
uppkommer kraftiga svängningar i efterfrågan och företaget snabbt behöver tillgång 
till större mängder emballage.  
 
Eftersom alternativet inte finns idag går det inte heller att avgöra vilka ergonomiska 
konsekvenser det kan komma att få. På grund av dessa osäkerheter väljer vi att endast 
utvärdera detta alternativ i funktionsanalysen men bortser från det i de fortsatta 
beräkningarna. Detta är dock inget hinder för att det i framtiden skulle kunna vara en 
bra lösning.  

5.3.2 Modeller för val av förpackningsalternativ 
För att göra en analys av de olika alternativen tittar vi först närmare på de kostnader 
som kan förknippas med förpackningar, dessa har tidigare diskuterats i avsnitt 3.3.2. 
Vissa kostnader påverkas inte av vilket av alternativen som väljs. För att underlätta 
beräkningarna och få fram de poster som verkligen skiljer sig åt mellan fallen har vi 
valt att bortse från de kostnader som inte påverkar slutresultatet. 
 
Under vägen från leverantören till GETRAG påverkas transportkostnaden av valet av 
emballage, i och med vikten på detta och hur många produkter som går att packa i 
varje enskild förpackning. Även vilket land leverantören befinner sig i påverkar valet 
av förpackning. Till ett stort antal länder är det till exempel inte tillåtet att skicka 
obehandlad träpall som det står om i avsnitt 2.5.  
 
Tidigare har vikten av att leverera rätt kvantiteter till banan diskuterats och för-
packningen bör därför vara konstruerad så att den hanterar rätt kvantiteter av varan. 
Detta måste självklart ställas mot transportkostnaden och en alternativ ompackning 
eller dukning av artiklarna. Särskilt gäller detta artiklar som ska transporteras längre 
sträckor. Ett vanligt tankefel, som diskuteras i avsnitt 3.2, är att inte se till helheten 
utan istället köpa in något billigare artiklar från en leverantör där företaget inte ges 
möjlighet att påverka förpackningarna. Den kostnad som sedan tillkommer för extra 
hantering och eventuell ompackning kan sedan visa sig vara betydligt större än den 
prisskillnad som avgjorde valet av leverantör. 
 
Eftersom valet av förpackning får en stor inverkan på hanteringsmöjligheten påverkas 
kostnaden för materialhanteringen starkt av de olika alternativen. Denna kostnad har 
tidigare diskuterats under avsnitt 5.2.4. Speciellt påverkas denna i fallet med 
ompackning eller dukning eftersom detta innebär extra hanteringstid och investeringar. 
Eftersom vi inte haft tillgång till de olika förpackningarna har vi inte kunnat bedöma 
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hur pass lätthanterliga de är och därmed har inga specifika kostnadsuträkningar gjorts. 
Detta har istället utvärderats kvalitativt i den följande funktionsanalysen. 

Funktionsanalys 
För att kunna bedöma de olika alternativen görs först en kvalitativ jämförelse där de 
olika alternativen ställs mot dagens träemballage enligt funktionsanalysen i avsnitt 
3.3.3. Viktigt att tänka på vid en funktionsanalys är att alla led i kedjan påverkas av 
valet av emballage. Trots detta har vi här fokuserat på GETRAG eftersom 
leverantörerna i dagsläget inte är bestämda. Vi har emellertid försökt tänka oss in i 
leverantörernas situation så att även de ska kunna hantera förpackningarna på ett 
smidigt sätt. 

            
Kriterium Klart sämre Sämre Likvärdig Bättre Klart bättre 
Komprimerbarhet för 
returtransport      

Låg vikt 
     

Flexibel storlek 
     

Lätt att resa 
     

Lätt att packa i 
     

Lätt att packa ur 
     

Få ompackningar 
     

Anpassning till 
hanteringsutrustning      

Produktskydd 
     

Flödesinformation 
     

Anpassad mängd - 
rätt storlek      

Ergonomi 
     

Återvinningsbarhet 
     

Minimalt 
förpackningsavfall      
Tillverkas av 
återvunnet material      

Branschstandarder 
     

Internationella krav      
            
 

 V-emb låda Engångsförpackning Flergångsförpackning V-emb plastpall V-emb träpall
 

Figur 5.6: Resultat av funktionsanalysen utan viktning av kriterierna. 
 
Resultatet av funktionsanalysen ses i Bilaga 7 och en illustration av denna finns i Figur 
5.6. Det finns inget emballage som är bättre på alla punkter men vid en samman-
vägning, genom att summera för- och nackdelar för de olika förpackningarna, får vi 
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fram att egeninköpt flergångsemballage är det bästa alternativet utifrån valda kriterier. 
Inget av de alternativa emballagen är dock sämre än dagens träpallar. 
 
För att de kriterier som är viktigast ska få större inverkan på slutresultatet har vi även 
gjort en viktning av kriterierna. Resultatet av denna viktning ger att de viktigaste 
kriterierna är produktskydd, ergonomi och anpassad mängd-rätt storlek. Mindre 
viktiga kriterier är återvinningsbarhet, flödesinformation och att förpackningen är till-
verkad av återvunnet material. Rankningen av de valda kriterierna kan ses i Tabell 5.5. 
 

Tabell 5.5: Rankning av de olika kriterierna 
  

Ranking Kriterium 

1 Produktskydd 
2 Ergonomi 
2 Anpassad mängd - rätt storlek 
4 Få ompackningar 
4 Internationella krav 
6 Komprimerbarhet för returtransport 
7 Lätt att packa ur 
8 Anpassning till hanteringsutrustning 
9 Låg vikt 
9 Flexibel storlek 

11 Branschstandarder 
12 Lätt att packa i 
13 Lätt att resa 
14 Minimalt förpackningsavfall 
15 Återvinningsbarhet 
16 Flödesinformation 
17 Tillverkas av återvunnet material 

  
 
Vid en ny, viktad, jämförelse av de olika alternativen ser vi att det inte blir någon 
större skillnad utan det är fortfarande egeninköpt flergångsemballage som anses vara 
det bästa alternativet enligt funktionsanalysen. Resultatet av denna del kan även det 
ses i Bilaga 7. 
 
Funktionsanalysen ger inte ett slutgiltigt val av emballagetyp men den ger en bild av 
hur väl de olika emballagen lever upp till de kriterier som ställs på dem. Det är dock 
viktigt att förstå att subjektiva värden har stor inverkan på resultatet och därmed bör 
inte funktionsanalysen ensam användas som metod för val av alternativ. På grund av 
detta, samt att inget emballage enligt funktionsanalysen visade sig vara sämre än 
dagens träpallar, tittar vi närmare på vilka kostnader de olika alternativen för med sig.  

Utvärdering av förpackningsalternativ 
För att göra en bedömning av kostnaderna för de alternativa förpackningslösningarna 
har vi valt att göra en analys i tre steg enligt beslutsstödsmodellen för en- eller fler-
gångssystem som presenterades i avsnitt 3.3.3. Vid jämförelsen tittar vi på egeninköpt 
plastemballage, engångsemballage och plastlådor från VL för fyra stycken exempel-
artiklar, samma fyra som tidigare behandlats i avsnitt 5.2 om materialhantering och 
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materialflöde. Både egeninköpta plastförpackningar och lådor från VL ingår framöver 
i begreppet flergångsemballage. Även dagens träemballage inkluderas i jämförelsen, 
med tillägget att en ompackning behöver ske innan materialet kan levereras fram till 
banan. 
 
Vissa poster i beräkningarna har approximerats varför en mer exakt kalkyl måste göras 
när mer data finns tillgängligt för att få ett exakt resultat. Kalkylen ger en uppfattning 
om hur det blir med de förutsättningar som finns idag, men förändringar kan ske 
beroende på packmönster och hur tomemballagen kan förpackas. 

Steg 1 – Grov kostnadskalkyl 

Den grova kostnadskalkylen ger en uppskattning av om det är möjligt att använda sig 
av ett flergångssystem. Här innefattas kostnader för inköp och hur många tripper 
emballaget förväntas göra under ett år, vilket beskrivits i avsnitt 3.3.3. Resultatet av 
kalkylen ses i Bilaga 8. Här har de storlekar för emballagen som togs fram i avsnitt 
5.2.3, och som hittas i Bilaga 6, använts. 
 
Den grova kostnadskalkylen visar att det finns möjlighet för ett lönsamt flergångs-
system, åtminstone från vissa leverantörer, vilket innebär att vi går vidare med steg 2 i 
beslutsmodellen där de yttre förutsättningarna beaktas. Resultatet av steg 1 bör inte 
analyseras djupare i och med att det är en grov uppskattning av kostnaderna. Det är till 
och med så, vilket även diskuterats i avsnitt 3.3.3, att även om trippkostnaden är 
betydligt högre än inköpspriset för engångsemballaget, kan ett flergångssystem vara 
det mest lönsamma alternativet på grund av indirekta kostnadsbesparingar. 

Steg 2 – Bedömning av yttre förutsättningar 

De yttre förutsättningarna skiljer sig inte nämnvärt för de olika produkterna. Det enda 
som varierar är avståndet till leverantörerna vilket kan ha stor påverkan på valet av 
förpackningssystem. Detta på grund av att transportkostnaderna för tomemballage ökar 
vid längre returflöden samt att fler emballage måste köpas in då transportledtiden är 
längre. Vi för nedan ett resonemang kring de yttre förutsättningarna för distributions-
systemet utifrån beslutsmodellen i avsnitt 3.3.3. 
 
Det är ett begränsat antal aktörer i kedjan. Underleverantörerna är kända, både till 
antal och till geografisk placering. Detta kan dock ändras i och med att leverantörerna 
inte är helt bestämda. Ju fler leverantörer desto svårare blir det att hantera ett fler-
gångssystem eftersom det då krävs mer administration. 
 
När det gäller transporter skiljer sig de olika ingående artiklarna åt beroende på i vilket 
land leverantören ligger. Alla transporter sköts dock av externa speditörer vilket gör att 
leverantörerna kan skicka mindre leveranser utan att det kostar alltför mycket. 
 
Produkterna skickas i de flesta fall direkt från leverantören till GETRAG vilket gör att 
det endast är ett led i flödet. Vid stora godsmängder är det ofta fördelaktigt med ett 
retursystem. En viktig aspekt att ta upp är svängningar i efterfrågan på produkten. I det 
här fallet är det efterfrågan på slutprodukten som kommer att påverka efterfrågan på 
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alla de ingående artiklar som ska levereras till företaget. Om hela företaget använder 
sig av samma förpackningssystem blir svängningarna för enskilda produkter mindre 
viktiga då emballage kan köpas in på en aggregerad nivå.  
 
När det gäller styrmöjligheter har GETRAG möjlighet att försörja sina under-
leverantörer med tomma förpackningar. Med utgångspunkt i produktionstakten och 
hur många ingående artiklar som behövs för en viss tidsperiod kan företaget räkna ut 
hur många förpackningar leverantören behöver ha. Detta kräver dock att svinnet på 
förpackningar är lågt och att leverantören inte använder förpackningarna internt för till 
exempel mellanlagring. 
 
Allt detta sammantaget gör att vi inte ser några hinder för användandet av flergångs-
emballage varför även steg 3 i beslutsmodellen utförs. 

Steg 3 – Utförlig kostnadskalkyl  

Det tredje steget i valet mellan engångs- eller flergångsemballage innebär en utförlig 
kostnadskalkyl. Här är ambitionen att alla kostnader som påverkas av förpacknings-
valet ska tas med. Modellen finns beskriven i Bilaga 8 och bygger på det tredje steget i 
beslutsmodellen som presenterats i avsnitt 3.3.3. Ur kalkylen kan man utläsa vilket 
emballage, av de valda alternativen, som ur kostnadssynpunkt är bäst för respektive 
artikel. Vi studerar här dels kostnaden för helt fulla emballage och dels kostnaden för 
emballage där artiklarna ligger i multiplar av 64 för att vara anpassade till material-
hanteringen. Intresset har här varit att se hur mycket dyrare det blir om antalet i 
förpackningarna anpassas till materialhanteringen och dels se om valet av förpackning 
skiljer sig mellan de olika alternativen. 
 
När det gäller jämförelsen med dagens träemballage har vi inte tagit hänsyn till att det 
bör vara produkter för lika lång tid i alla pallar utan har räknat på hur många som 
maximalt får plats i respektive förpackning. Eftersom det i detta alternativ tillkommer 
en dukning av artiklar internt på företaget då träemballaget inte får komma fram till 
monteringsbanan, se alternativ 2b vid materialhanteringen i avsnitt 5.2.2. Att intern 
dukning används istället för extern ompackning beror på att det enligt avsnitt 5.2.4 är 
ett bättre alternativ. I modellen tittar vi även på transporten av artiklar från 
leverantörerna till GETRAG eftersom antalet artiklar som går i emballagen samt 
vikten på dessa påverkar transportkostnaden då faktureringen sker enligt bestämda 
viktintervall. 
 
Det billigaste av de alternativ vi tittat på är att använda sig av den träpall från VL som 
används idag och köra den direkt fram till banan. Eftersom förutsättningarna är sådana 
att trä inte får komma fram till banan utan att en ompackning måste ske så blir det 
alternativet betydligt dyrare när kostnaden för materialhantering läggs till. När det 
gäller transportkostnaden ligger engångsemballaget bäst till, i och med att det är lätt 
och att ingen returtransport krävs, men eftersom det är dyrt i inköp anses det inte 
ekonomiskt lönsamt. Vid längre transporter minskar dock den relativa kostnaden för 
engångsemballaget jämfört med övriga alternativ. Resultatet av modellen för 
produkterna A-D redovisas nedan och kan ses i Bilaga 8. 



  Kapitel 5 - Kartläggning och problemanalys 
 

- 81 - 

Produkt A lämpar sig väl för egeninköpt flergångsemballage. Orsaken till detta är att 
leverantören ligger i Sverige och därmed erhålls en hög omsättning på emballaget. 
Rekommenderat emballage varierar med årstakten och går från en halvpall med tre 
kragar till en helpall med fyra kragar. 
 
Produkt B transporteras en längre sträcka och lämpar sig därmed antingen för 
ompackning, dukning eller för engångsemballage. Orsaken är att kostnaden för retur-
transport av tomemballage blir stor. Dessutom skulle en stor mängd emballage behöva 
köpas in eftersom omloppstiden är beräknad till 85 dagar. I modellen får vi fram att det 
mest ekonomiska är att använda sig av träemballage från VL för att sedan duka 
materialet innan monteringen. Detta beror på att transaktionskostnaden för trä-
emballaget samt kostnaden för dukningen sammanlagt blir lägre än inköpspriset och 
hantering av returflödet för flergångsemballaget. Vi kan även se att plastlådor från VL 
är ett möjligt alternativ. 
 
Produkt C transporteras från Mellaneuropa och här ger modellen att, liksom för 
produkt A, egeninköpt flergångsemballage av plast är att föredra. Kostnaden här är 
dock relativt jämn så även plastlådor från VL skulle kunna gå att använda. Speciellt 
gäller detta vid mindre årsvolymer. Något som inte är att rekommendera för det här 
flödet är engångsemballage på grund av den höga inköpskostnaden. 
 
Produkt D är volymmässigt stor och därmed svår att optimera i förpackningen, 
speciellt gäller detta när man för in materialhanteringens krav på multiplar av 64. I och 
med detta får vi fram ur modellen att denna produkt lämpar sig antingen för egen-
inköpt flergångsemballage eller för transport i träemballage för att sedan dukas innan 
monteringen. Om det är möjligt med en bättre packning av dessa produkter bör 
förpackningsvalet bli mer likt produkt C som skickas från samma land. Därmed skulle 
även denna produkt kunna hanteras med hjälp av plastlådor från VL. 
 
Ur kalkylen får vi fram att en stor inverkan på kostnaden ges av att emballagen inte 
fylls maximalt utan är anpassade efter monteringens efterfrågan. Orsaken till detta är, 
som beskrivits tidigare, att få en jämn materialförsörjning till banan för att slippa 
toppar och dalar och därmed även överkapacitet. Denna överkapacitet kommer dock 
inte fram som en kostnad i våra kalkyler varför det om antal i förpackningarna 
maximeras ser ut som att totalkostnaden per produkt blir betydligt billigare.  
 
Det är i princip alltid billigare per produkt att skicka fulla pallar än att skicka i 
multiplar av 64. Att det inte alltid är bättre beror på att emballagen inte rymmer lika 
mycket och därmed blir det ibland en något skev jämförelse. Det kan skilja flera 
kronor per produkt beroende på om förpackningarna skickas fulla eller inte. För vissa 
produkter ger det knappt något utslag alls varför det i dessa fall bör utredas hur mycket 
överkapaciteten och den ojämna materialförsörjningen egentligen kostar. Det kan även 
hända att det ibland blir problem att få fram tillräckligt med material till banan. 
 
Viktiga kostnader som inte tagits med i modellen är kostnader för administration, 
produktskydd, ergonomi och miljö. Det är viktigt att dessa ses över grundligt innan ett 
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slutgiltigt val av emballage görs eftersom de kan ge stora konsekvenser. Många av 
kostnaderna kan vara svåra att bedöma och därför gäller att väga samman funktions-
analysen och den utförliga kostnadskalkylen för att sedan göra en total bedömning. 
Våra uträkningar visar dock att företaget bör titta vidare på alternativet egeninköpt 
flergångsemballage, under förutsättningen att träemballage inte längre får hanteras vid 
monteringsbanorna, eftersom det är det bästa alternativet i majoriteten av de studerade 
fallen.  

5.3.3 Val av förpackningsalternativ 
Efter en sammanvägning av resultaten för funktionsanalysen och beslutsmodellen för 
engångs- eller flergångsemballage anser vi att det inte kan rekommenderas en typ av 
emballage för samtliga artiklar eftersom de har så pass olika förutsättningar. För 
produkter med leverantörer nära GETRAG är förpackningar som kan användas flera 
gånger att föredra. En stor fördel, som troligtvis är möjlig hos vissa leverantörer och 
kunder, är om emballaget inte går tomt tillbaka utan att det kan användas till andra 
artiklar. Det är nämligen inte helt ovanligt att en leverantör av vissa ingående delar 
även är kund till slutprodukten. 
 
För leverantörer som ligger längre bort är det bättre att använda sig av ett emballage 
som inte ger några returkostnader. Då är dagens träemballage i kombination med en 
dukning av materialet efter huvudlagret att föredra. Detta behöver inte betyda att det är 
det bästa sättet i framtiden, det är möjligt att det finns andra lösningar med 
emballagepooler där olika företag kan samarbeta för att förpackningen inte ska behöva 
gå tom åt något håll. 
 
Ur funktionsanalysen ser vi att den egeninköpta plastpallen är att föredra, men 
samtliga föreslagna alternativ anses bättre än träpallen. Med en ompackning eller 
dukning av materialet förändras dock förutsättningarna eftersom vissa kriterier då inte 
längre kan anses viktiga. Det är då inte säkert att träpallen är sämre än de andra 
alternativen eftersom funktionsanalysen är gjord utefter att emballagen ska gå hela 
vägen fram till monteringsbanan. 
 
För vissa artiklar har fraktkostnaden blivit stor eftersom det inte ryms så många 
artiklar i emballaget. Det är en av nackdelarna med standardemballage. Detta kan 
förbättras genom att titta närmare på datorstödd förpackningsutveckling vilket beskrivs 
i avsnitt 3.3.3. Det är också möjligt att lösa problemet med den provpackning som 
finns idag. 
 
Med de nya material som finns på marknaden idag går det att göra specialanpassade 
engångsförpackningar eller mellanlägg betydligt billigare av till exempel plastwell. 
Dessutom är det lätt att anpassa sig till variationer i efterfrågan. Vid stora flöden av 
artiklar kan det vara värt att göra en ny bedömning. Detta kommer troligtvis inte vara 
nödvändigt eftersom livslängden för produkter blir allt kortare då kunderna på 
marknaden ständigt efterfrågar nya produkter och produktvarianter. Bilmodellerna 
idag håller inte lika länge som tidigare och det gäller för GETRAG att vara flexibla 
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och snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar. Därför är det bra att satsa på 
standardiserade förpackningar med specialanpassade mellanlägg av engångstyp.  
 
Vi anser att det är viktigt att hela tiden ha en helhetssyn och inte fokusera på en 
produkt eller ett flöde eftersom marknaden hela tiden förändras. Därför är det bra att 
satsa på ett standardiserat och modulbaserat emballage som ger fullgott produktskydd 
och samtidigt är lätt att hantera och dessutom är komprimerbart för att förenkla retur-
transporter. Vi anser även att företaget bör titta vidare på olika former av engångs-
emballage, speciellt gäller detta produkter som ska fraktas en längre sträcka. 
 
 





 

 

6 Resultat 
I kapitlet ingår rekommendationer baserade på de situationer och 
alternativ som analyserats i tidigare kapitel. Utifrån detta presenteras 
examensarbetets slutsatser. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 
förslag till fortsatt arbete.  
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6.1 Rekommendationer 

För att kunna leva upp till de ständigt ökade kraven och den stora konkurrensen i 
personbilsindustrin måste GETRAG vara kostnadseffektiva. För att uppnå detta krävs 
en fast strategi som efterföljs. Vi anser att GETRAG bör arbeta utifrån lean produktion 
och genom att minimera slöserier skapa en mer effektiv materialhantering. Utöver 
detta bör företaget arbeta för att möta de nya kraven från marknaden med att ha en 
ännu renare produktion och montering. Ett steg i detta är att använda sig av emballage 
som inte avger restprodukter framme vid monteringsbanorna. 
 
Lean produktion utgår från att icke värdeskapande aktiviteter elimineras, eller i alla 
fall minimeras. Detta för att skapa ett kontinuerligt flöde där produkten hela tiden 
tillförs ett värde. Utifrån dagens flöde, som analyseras i avsnitt 5.2.1, har slöserier i 
form av överproduktion, onödiga lager och onödiga transporter identifierats. För att 
uppnå en lean produktion bör dessa minskas eller helt elimineras. Nya alternativa 
flöden presenteras i avsnitt 5.2.2 för att ge exempel på hur materialflödet kan bli utan 
dessa slöserier, då speciellt med färre lagerpunkter. Utifrån analysen i avsnitt 5.2.4 
finner vi att det finns mycket pengar att spara i och med att mellanlagret elimineras. 
Det blir inte bara en lagerpunkt mindre utan dessutom försvinner andra aktiviteter till 
följd av att lagret tas bort. En sådan aktivitet är intern transport, det försvinner en 
transportsträcka då den som hämtar material i huvudlagret tar det hela vägen fram till 
banan i stället för att artiklarna byter transportör i mellanlagret. 
 
Flödesalternativet om artiklarna inte kommer i emballage som är godkänt att hantera 
vid banan är en ompackning, se avsnitt 5.2.2. Det finns situationer där en ompackning 
ur ekonomisk synpunkt är det bästa alternativet, trots att aktiviteten i sig inte är värde-
skapande. Vi anser dock att ompackningen i detta fall bör vara i form av en dukning av 
produkterna då det är en aktivitet som till viss del kan ses som värdeskapande. Artiklar 
som är dukade är lättare att hantera vid monteringen och därmed kan tid sparas. För 
den volym som är aktuell att packa om i projekt 580-9 är en manuell dukningsstation, 
med nödvändiga lyfthjälpmedel för att förhindra arbetsskador och sjukskrivningar, 
aktuell. För de allra flesta artiklarna är en ompackning inte lämplig utan det är bättre 
om artiklarna packas i godkänt emballage hos leverantören, så att de sedan kan köras 
direkt fram till monteringsbanan. 
 
Alternativet till dagens materialhantering, där hela pallar fylls på framme vid 
monteringsbanan, är att varje gång fylla på det antal artiklar som förbrukas under en 
viss tidsperiod. Anledningen är att undvika överkapacitet bland påfyllare och truckar 
samt att det är betydligt lättare att se när material börjar ta slut och behöver fyllas på. 
Olika påfyllningsalternativ kan användas för olika artiklar. För mindre artiklar, som 
skruv och dylikt, är det opraktiskt, utifrån den diskussion som förs i avsnitt 5.2.3, att 
styra påfyllningen i multiplar lika hårt som för de större artiklarna. 
 
Montörerna vid monteringsbanan arbetar i serie och uppstår det något som tar extra tid 
för en montör så påverkas alla som arbetar vid banan. Truckförare eller material-
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hanterare arbetar å andra sidan parallellt med varandra vilket innebär att om det går 
extra tid till någonting för en person så påverkas inte de andra. Vidare bör varje person 
i en organisation göra det han eller hon är bäst på, vilket betyder att montören ska 
montera och truckföraren ska köra truck. För större artiklar som kräver trucktransport 
bör därför påfyllningen skötas av en materialhanterare. De mindre artiklarna kan fyllas 
på av någon utan truck för att inte trucken ska behöva stå stilla när en truckförare 
hanterar de mindre artiklarna manuellt. Att lagra ut en pall ur huvudlagret varje gång 
en kartong med artiklar behöver fyllas på är inte kostnadseffektivt, därför bör dessa 
artiklar fyllas på från någon typ av plocklager. Detta kan läsas om i avsnitt 5.2.3. 
 
När det gäller val av emballage ger våra uträkningar, precis som beskrivits i avsnitt 
3.3.3, att generellt är avståndet till leverantören av stor betydelse i valet av för-
packning. När leverantörerna ligger nära, extremfallet är internt inom företaget, är det 
mest fördelaktigt att använda sig av flergångsemballage. Detta ger också en bättre 
hantering av godset. När leverantörerna ligger långt bort blir returfrakten av tom-
emballage en stor kostnadspost, det är då betydligt mer lönsamt att använda sig av 
antingen engångsemballage eller att ingå i en emballagepool där ingen returfrakt upp-
kommer. Bästa alternativet är i de här fallen att skapa ett returflöde med emballagen 
där de skickas med andra produkter. Detta är något som måste utredas för varje 
kund/leverantör. Om emballaget endast går tomt en kortare sträcka kan det bli mer 
kostnadseffektivt. Något som bör utredas är hur pass volymeffektivt det nya flödet blir. 
Viktigt är också att kunden accepterar den nya typen av leveransemballage. För att 
passa olika typer av produkter, från leverantörer och till kunder, bör emballaget vara 
standardiserat. 
 
En fråga GETRAG bör ställa sig är huruvida de ska behålla V-emballaget eller om det 
är bättre att successivt gå över till någonting annat. Vi tror att det kan bli kostsamt att 
fortsätta med Volvos emballage som huvudlösning alltför länge, då kunder och 
leverantörer inte accepterar det utan alla vill ha sitt eget emballage. Detta leder till att 
ett stort antal emballage hanteras på företaget vilket för med sig stora kostnader, mer 
administration och yta samt ett försämrat flöde. Företaget bör gå vidare, eftersom de 
inte har samma anknytning till Volvo personvagnar som tidigare utan har betydligt fler 
kunder att ta hänsyn till. Dagens kunder är dessutom i många fall konkurrenter till 
Volvo. Ett alternativ kan vara att GETRAG-koncernen går ihop och skapar en egen 
emballagepool med plastemballage. Detta skulle göra att de kan uppnå skalfördelar 
och att det blir lättare att undvika tomma returflöden. Dessutom blir inköpskostnaden 
per emballage lägre ju större antal som köps in. Beroende på emballageleverantör kan 
kostnaden reduceras med upp till 30 procent vid stora inköp. 
 
Vi anser vidare att det är viktigt att vid nyinvesteringar av hanteringsutrustning se till 
att den klarar hantering av många typer och storlekar av emballage. Eftersom företaget 
har många olika leverantörer och kunder är det viktigt att de är flexibla i sin 
emballagehantering. Vi rekommenderar att en diskussion förs med samtliga leveran-
törer innan ett slutgiltigt val av förpackning görs. Den förpackning som väljs påverkar 
även leverantörens materialhantering och därmed även priset, varför vi anser att det är 
viktigt att leverantörerna får ha en åsikt om vilken typ av emballage de önskar 
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använda. Kanske har de redan idag en bra förpackningslösning som GETRAG kan 
använda vilket kan leda till kostnadsbesparingar för båda parter. 
 
Vi anser att GETRAG bör arbeta mer än idag med att ta fram förpackningslösningar. 
Valet av förpackning får stor inverkan på den slutgiltiga produktkostnaden, något som 
ibland bortses ifrån då fokus ofta ligger på att köpa in så billiga produkter som möjligt 
under förutsättning att de lever upp till företagets kvalitetskrav. De resurser som finns 
på GETRAG idag räcker inte till varför vi anser att ytterligare förpackningstekniker 
bör anställas. I första hand behövs en person som endast tittar på utveckling och 
hantering av specialemballage. Det finns stora kostnader att spara genom att välja rätt 
emballage, speciellt eftersom GETRAG gått från att vara en Volvo-fabrik med en stor 
kund till att nu ha en flertal olika kunder, alla med sina specifika krav på emballage. 

6.2 Slutsatser 

Efter att ha kartlagt dagens materialflöde på GETRAG och marknaden för alternativa 
emballage till trä och kartong har vi, med hjälp av för området användbara teorier, 
analyserat situationen och kommit fram till följande slutsatser: 
 

• För att skapa en effektiv materialhantering bör GETRAG eliminera de slöserier 
som finns i flödet. 

 
• Framkörningen av större artiklar till monteringsbanan bör skötas av truck-

förarna i logistikorganisationen. De mindre artiklarna, som skruvar och 
liknande, bör en materialhanterare utan truck serva banorna med. 

 
• Vid en minskning av antalet lagerpunkter kan stora kostnader för material-

hanteringen elimineras. De största kostnadsbesparingarna blir minskad kapital-
bindning samt färre interntransporter. 

 
• Det finns ett antal olika alternativ till träemballage och nya lösningar utvecklas 

hela tiden. Det främsta alternativet för GETRAG är användning av plast-
emballage. 

 
• De kostnader som medförs av att utesluta trä och kartongemballage, däribland 

inköps- och returkostnader, måste vägas mot kundernas krav. Utifrån kraven 
bör GETRAG söka alternativa lösningar till dagens förpackningshantering. 

 
• Olika förpackningar bör användas till olika typer av artiklar beroende på vilket 

produktskydd som krävs samt hur långt produkterna behöver fraktas. För 
produkter som fraktas längre sträckor är engångsemballage ofta att föredra 
medan det för kortare sträckor är bättre med flergångsemballage. 

 
• Om det krävs en ompackning anser vi att det alternativ GETRAG i första hand 

bör välja är en manuell intern dukning av artiklarna.  



Kapitel 6 - Resultat   
 

 - 90 -

Under arbetets gång har vi insett vikten av att arbeta med förpackningsfrågor. Det 
finns stora pengar att spara på att tidigt i processen titta på lämpliga typer av 
emballage för produkter. På GETRAG ses idag förpackningen endast som en kostnad 
vilken företaget försöker minimera, istället för att se den som en resurs som kan 
utnyttjas. Utifrån de slutsatser som dragits av arbetet rekommenderar vi att GETRAG 
tänker över sin framtida strategi och arbetar för en mer kostnadseffektiv material-
hantering genom lean produktion och sex sigma samt satsar mer på förpacknings-
utveckling. 

6.3 Förslag till fortsatt arbete 

Under arbetets gång har vi upptäckt ett antal områden som vi anser behöver utredas 
ytterligare men som på grund av begränsad tid och avgränsningar inte fått plats i detta 
examensarbete. Nedan listar vi dessa förslag. 
 

• Att få bort trä och kartongemballage har i det här arbetet setts som en given 
förutsättning. Vi har därmed endast tittat på vilka kostnader det medför att 
ersätta träpallen med andra typer av förpackningar och vilka konsekvenser det 
får för materialhanteringen. Något som kan vara intressant att titta vidare på är 
hur viktigt detta är för kunderna och hur mycket de är beredda att betala. 
Kommer det i framtiden att ses som en ordervinnare, eller kanske till och med 
en orderkvalificerare, att träemballage inte hanteras i fabriken? 

 
• Den nya situation som företaget ställts inför, då de inte längre är ägda av Volvo 

personvagnar, innebär att företaget är mer konkurrensutsatt på marknaden. 
Därmed bör det undersökas hur kostnader kan minskas och hur företaget kan 
uppnå en ännu mer konkurrenskraftig position på markanden. 

 
• GETRAG har ett flertal olika företag som kunder, alla med sina specifika krav 

på förpackningar och materialhantering. Företaget bör därför utreda om det 
finns möjlighet för GETRAG-koncernen att starta en egen emballagepool eller 
standard för förpackningslösningar. Kan GETRAG, kanske i samarbete med 
andra underleverantörer inom bilindustrin, gå in och ta fram en lösning som 
leder till en mer kostnadseffektiv förpackningshantering? 

 
• Idag går samtliga produkter in i huvudlagret vid leveranser från externa 

leverantörer. Detta innebär en extra lagringspunkt för artiklarna. För vissa 
produkter kanske detta inte är nödvändigt utan det kan vara bättre med just-in-
time-leveranser där produkterna går direkt ut till banan. Vilka produkter som är 
lämpade för denna typ av hantering kan vara intressant att studera vidare. 

 
• Idag tillverkar företaget produkter i stora serier för att slippa ställa om sina 

maskiner så ofta. För att förhindra uppbyggnad av stora lager samt för att skapa 
en mer flexibel produktion bör företaget se över hur lagerräntan beräknas så att 
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det kan ställas mot ställkostnaden för maskinerna. Kanske kan detta leda till 
produktion i mindre serier? 

 
Att ständigt arbeta med att identifiera problem och att förbättra sin verksamhet är 
nödvändigt för ett företags överlevnad. GETRAG bör därför kontinuerligt arbeta med 
utveckling av verksamheten och samtidigt se till att medarbetarnas stora kompetens tas 
tillvara. Ett steg i utvecklingen kan vara att utreda ovanstående förslag. Med detta 
önskar vi GETRAG lycka till i framtiden. 
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Bilaga 1 

Emballage från Volvo Logistics 

Träemballage 
 

 
L-pall och kragar från Volvo Logistics. Källa: Volvos emballagekatalog (2006). 
 
              

Beskrivning: L-pall 
Krage till 

L-pall 
Lock till 
L-pall K-pall 

Krage till 
K-pall 

Lock till 
K-pall 

Modell: 1 21 71 2 22 72 

Längd (mm) 1225 1220 1220 820 815 810 
Bredd (mm) 820 815 810 615 610 610 
Höjd (mm) 151 195 21 126 195 18 
Vikt (kg) 25 10 6 11 7,5 3 
Antal i packsats (st) 10 50 25 20 50 25 
Transaktionsavgift Europa (kr) 15,50 5,45 5,95 12,70 5,35 3,95 
Transaktionsavgift USA (kr) 24,45 10,10 8,60 16,48 9,15 4,95 
              
 

Plastlådor 
 

 
Från vänster: 840-låda med lock, packsats med 840-lådor, 780-låda med lock. Källa: 
Volvos emballagekatalog (2006). 
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Beskrivning: Plastlåda  Lock till 840-låda Plastlåda Lock till 780-låda

Modell: 840 841 780 781 

Längd (mm) 800 814 600 607 
Bredd (mm) 600 614 400 408 
Höjd (mm) 200 33 200 30 
Vikt (kg) 3,15 1,5 2,05 0,84 
Antal i packsats (st) 20 20 40 40 
Transaktionsavgift Europa (kr) 19 0 8,35 0 
Transaktionsavgift USA (kr) 28 0 13,85 0 
          
 

Containrar 
 

 
Från vänster: Plastcontainer 291, 292, och 293. Källa: Volvos emballagekatalog 
(2006). 
 
          
Beskrivning: Plastcontainer Plastcontainer Plastcontainer Framtida plastpall 

Modell: 291 292 293 (preliminära siffror) 

Längd (mm) 1200 1200 1638 1225 
Bredd (mm) 1000 1000 1219 820 
Höjd (mm) 595 975 864 940 
Vikt (kg) 43 66,4 94 ? 
          
 

Övrigt 
          
Beskrivning: Mellanlägg plast Mellanlägg trä Mellanlägg trä Pall stål 

Modell: 81 61 62 836 
Längd (mm) 1160 1160 760 2220 
Bredd (mm) 760 760 560 1450 
Höjd (mm) 4 3 3 164 
Vikt (kg) 3,166 2,6 1,30 91 
Transaktionsavgift Europa (kr) 3,60 1,95 1,50 88,80 
Transaktionsavgift USA (kr) 3,60 2,18 1,63 145,50 
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Bilaga 2 

Alternativa emballage 

I den här bilagan redovisas olika alternativ till träemballage som finns på marknaden. 
Den här bilagan är ingen fullständig kartläggning utan ger exempel på vad som finns 
på marknaden. Det pallar som används i analysen är RH1208 från Olitec och halvpall 
från TTcommerce. De kragar som används är PM 1210 och PM806 från Olitec. 

Plastemballage 

Pallar 
Från vänster: 1.Plastpall från Olitec RH/RHL1208, 2. Plastpall från SP-system, 3. 
Halvpall från TTcommerce. Källa: Olitec (2006), SP-system (2006) samt 
TTcommerce (2006). 
          

Modell: 
Plastpall från 
Olitec RH1208 

Plastpall från 
Olitec RHL1208 

Plastpall 
från SP 

Halvpall från 
TTcommerce 

Längd (mm) 1200 1200 1200 800 
Bredd (mm) 800 800 800 600 
Höjd (mm) 160 160 - 160 
Vikt (kg) 17,5 20 18 - 
Pris (kr) 625 680 - 440 
Dynamisk belastning (kg) 1200 1500 1000 500 
Belastning i pallställ (kg) 1200 1500 - - 
Statisk belastning (kg) 7500 8000 6000 2000 
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Kragar  

 
Från vänster: 1 och 2. Pallkrage PM 1210 från Olitec, 3. Pallkrage PF 1208 från Olitec 
4. Kombinationskrage från TTcommerce. Källa: Olitec (2006) samt TTcommerce 
(2006). 
            

Modell: 

Pallkrage 
för helpall  
från Olitec 
PM 1210 

Pallkrage 
för halvpall 
från Olitec 

PM 806 

Pallkrage  
för helpall  
från Olitec  

PF 1208 

Pallkrage  
för halvpall 
från Olitec  

PF 806 

Pallkrage 
Kombinations-

krage från 
TTcommerce 

Längd (mm) 1200 800 1200 800 1210 
Bredd (mm) 800 600 800 600 810 
Höjd (mm) 185 185 200 200 390 
Vikt (kg) 7,1 2,1 8 7,2 7,2 
Pris (kr) 400 350 520 460 - 
            

Containrar 

Från vänster: 1 och 2.  Pallbox 1208 L respektive H från SP-system, 3. Pallbox GLT 
från TTcommerce. Källa: SP-system (2006) samt TTcommerce (2006). 

1 2

3 4
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Modell: 
Pallbox från SP 

1208L 
Pallbox från SP 

1208H 
Pallbox från 

TTcomerce GLT 
Längd (mm) 1200 1200 1200 
Bredd (mm) 800 800 1000 
Höjd (mm) 580 760 900 
Vikt (kg) 27 31 50 
        

Metallemballage 

 
Från vänster: 1. Stålpall ST 1280, 2. Aluminiumpall 71566. Källa: Olitec (2006). 
 

      

Modell: 
Stålpall från Olitec 

ST 1208 
Aluminiumpall från Olitec 

71566 
Längd (mm) 1200 1200 
Bredd (mm) 800 800 
Höjd (mm) 160 150 
Vikt (kg) 14,5 13,5 
Pris (kr) 1450 1400 
Dynamisk belastning (kg) 2500 1500 
Belastning i pallställ (kg) 1500 - 
Statisk belastning (kg) 9000 - 
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Bilaga 3 

Retursystem för livsmedelsbranschen 

Livsmedelsbranschen har ett retursystem med pallar och lådor i plast. Halvpallar och 
lådor hanteras av Svenska retursystem medan helpallen hanteras av Paletten som är ett 
helägt dotterbolag. Systemet för helpallen liknar det för halvpallen men istället för 
pant används ett saldobaserat debiteringssystem.  
 
Priser halvpall: Pant Användaravgift 
 200 kr 18 kr 
 
I det här priset ingår transport från grossist, tvättning samt transport till 
leverantör/fyllare. Panten betalas när pallen tas emot och krediteras när en tompall 
returneras. Förutom detta tillkommer en avgift eller en rabatt beroende på hur många 
pallar som beställs. 
 
Antal moduler (st) Antal halvpallar (st) Tillägg/rabatt per modul (kr) 
 4-34 64-544 16 
 36-58 576-928 8 
 60-94 960-1504 0 
 96 1536 -8  
 
Priser helpall: 
Kapitalavgift:  25 öre/pall och dag 
Fyllningsavgift: 8 kr/pall (betalas vid beställning av tomma pallar, inom Sverige) 
Mottagningsavgift: 3,25 kr/pall (betalas av den som tar emot en pall med varor) 
Tvättavgift: 4,50 kr/pall (betalas vid beställning av nytvättade tomma pallar) 
 
Förutom dessa avgifter tillkommer kostnader vid beställning av ett mindre antal pallar:  
 
Antal stuvar (st) Antal pallar (st) Pris (kr per hämtning/leverans) 
 0-1 0-17 Hämtas/levereras ej 
 2-9 34-153 1500 
 10-17 170-289 750 
 18- 306- 0 
 
Tekniska data: Halvpall Helpall 
Format (mm): 800 x 600 1200 x 800 
Höjd (mm): 150 150 
Vikt (kg): 11,6 23,4 
Lastkapacitet (kg): 500 1000 
Beräknad livslängd (år): 15 15 
 
Källa: Svenska retursystem (2006) 
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Bilaga 4 

Materialhanteringskostnader 

Uträkning av kostnad för materialhantering för olika alternativ 
Här ges ett exempel för produkt A där årstakten är 60 000 stycken. (x innebär att 
aktiviteten är samma för samtliga alternativ, z innebär att aktiviteten ingår i en annan 
aktivitet) 
 
Nuläge: 
    
Aktivitet Kostnad per produkt (kr) 
Ligga i huvudlagret x 
Lagra ut x 
Vänta på transport x 
Hämta från huvudlagret x 
Transportera till mellanlager eller ompackning 0,023 
Lämna i mellanlager eller vid ompackning z 
Ligga i mellanlager 0,029 
Hämta från mellanlager z 
Transportera till monteringen från mellanlagret 0,011 
Lämna vid montering z 
Förbereda materialet för montering 0,006 
Vänta på montering 0,026 
Montering 0,000 

Summa kostnad per produkt 0,094 

Totalkostnad per år utan yta 5641 
Lageryta per pall 0,320 
Tid för pall i lager 2,588 
Kostnad per produkt 0,003 

Summa kostnad per produkt 0,097 

Totalkostnad per år med yta 5804 
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Alternativ 1: 
    
Aktivitet Kostnad per produkt (kr) 
Ligga i huvudlagret x 
Lagra ut x 
Vänta på transport x 
Hämta från huvudlagret x 
Transportera till monteringen direkt från huvudlagret 0,024 
Lämna vid montering z 
Förbereda materialet för montering 0,006 
Vänta på montering 0,027 
Montering 0,000 

Summa kostnad per produkt 0,058 
Totalkostnad per år 3468 
    

 
Alternativ 2a: 
    
Aktivitet Kostnad per produkt (kr) 
Vänta på att packas om z 
Flytta från ett emballage till ett annat 0,046 
Vänta på transport z 
Hämta från ompackning z 
Transport till huvudlager  0,020 
Lämna vid huvudlager x 
Lagras in i huvudlagret x 
Ligga i huvudlagret x 
Lagra ut x 
Vänta på transport x 
Hämta från huvudlagret x 
Transportera till monteringen direkt från huvudlagret 0,024 
Lämna vid montering z 
Förbereda materialet för montering 0,006 
Vänta på montering 0,027 
Montering 0,0003 

Summa kostnad per produkt 0,123 
Totalkostnad per år 7375 
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Alternativ 2b:  
   
Aktivitet Kostnad per produkt (kr) 
Ligga i huvudlagret x 
Lagra ut x 
Vänta på transport x 
Hämta från huvudlagret x 
Transportera till mellanlager eller ompackning 0,0242 
Lämna i mellanlager eller vid ompackning z 
Vänta på att packas om z 
Flytta från ett emballage till ett annat 0,0433 
Vänta på transport z 
Hämta från ompackning z 
Transportera till monteringen från omplocket för hand 0,0185 
Lämna vid montering z 
Förbereda materialet för montering 0,0062 
Vänta på montering 0,0272 
Montering 0,0003 

Summa kostnad per produkt 0,12 
Totalkostnad per år 7178 

Ompackningsyta m2 15 
Ytkostnad kr/m2 499 
Tid att packa om en årstakt (h) 10,29 
Tid att packa om en årstakt (år) 0,01 

Ytkostnad per produkt 0,0007 

Logitrans investeringskostnad 2 st 52000 
Containrar investeringskostnad 10000 
Belysning investeringskostnad 5000 
Blås för rengöring investeringskostnad 3000 
Total investeringskostnad 70000 
Annuitetsfaktor 0,2638 
Annuitetskostnad 18466 
Antal pall/h oavsett innehåll 1 
Kostnad investeringar/pall 10,26 

Investeringskostnad per produkt 0,0160 

Summa kostnad per produkt 0,14 
Totalkostnad per år med yta och investeringar 8182 
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Interna artiklar 
I diagrammen ses hanteringskostnader för de interna artiklarna i projekt 580-9. De 
aktuella flödesalternativen är dagens flöde, med mellanlager, samt flödesalternativ 1, 
utan mellanlager. 
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Kostnad för materialhantering för röraxlar i multiplar av 64
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Kostnad för materialhantering för röraxlar i multiplar av 256
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Externa artiklar 
I diagrammen ses hanteringskostnader för de externa artiklarna A-D i projekt 580-9 för 
de fyra olika flödesalternativen.  
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Kostnad för materialhantering för produkt C
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Sammanlagd kostnad för materialhantering 
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Bilaga 5 

Kostnader för truckar och personal 

Truckkostnader 
  Logistiktruck Bantruck 
Hyra (kr/h) 55 74 
Förbrukning (kr/h) 17 17 
Lönekostnad (kr/h) 237,41 237,41 
Antal timmar per truck och år 2200 800 
Totalkostnad per truck och år 158400 72800 
Totalkostnad per truck med förare (kr) 680702 262728 
Antal timmar per truck och dag 9,78 3,56 

 
Antal timmar per truck och dag är antal timmar per truck och år dividerat med 225 
arbetsdagar per år. Tabellen nedan är baserat på hur många timmar per dag en truck 
beräknas gå. 
 

Antal bantruckar en logistiktruck 
kan ersätta (st) 2,75 

Skillnad mellan totalkostnad för 
de olika truckarna (kr) -41800 

  

<0 betyder att det kan sparas den 
summan genom att använda en 
logistiktruck istället för 2,75 st ban-
truckar 

Kostnader för hanteringstid 
 

    

Tid över för manuell påfyllnad av banan (h) 4,44 
Antal materialhanterare som kan ersätta en montör (st) 1,8 

 
Denna beräkning är baserad på tiden en montör, under ett åtta timmars skift, har över 
till manuell påfyllning av banan eftersom trucken endast är beräknad att gå 3,56 
timmar per dag. 
 
I denna tid är inte raster och liknade inräknat. Då intrycket är att en montör som servar 
banan även har tid för andra sysslor bör det vara rimligt att avrunda 1,8 upp till 2. Det 
vill säga rimligen borde en materialhanterare kunna serva två monteringsbanor under 
ett åtta timmars skift. 





  Bilaga 6 – Antal artiklar i emballage 

Bilaga 6 

Antal artiklar i emballage 

Artikel A 
Rekommenderat emballage för materialhanteringen:   

Årstakt Nuläge 
Alternativ 1, 

multiplar av 64 
Alternativ 1, 

fulla emballage Alternativ 2a Alternativ 2b 

5000 840-lådor 3 st 840-lådor 3 st 780-lådor 8 st Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar 
12500 Halvpall 4 kragar Halvpall 4 kragar Helpall 2 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar 
30000 Helpall 3 kragar 840-lådor 6 st 840-lådor 6 st Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar 
60000 Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar 

100000 Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar 
            

 
Rekommenderat antal i förpackningen:    

Årstakt Nuläge 
Alternativ 1, 

multiplar av 64 
Alternativ 1, 

fulla emballage Alternativ 2a Alternativ 2b 

5000 240 192 192 340 340 
12500 340 320 320 520 520 
30000 520 448 480 680 680 
60000 680 640 680 680 680 

100000 680 640 680 680 680 
            

 

Artikel B 
Rekommenderat emballage för materialhanteringen:   

Årstakt Nuläge 
Alternativ 1, 

multiplar av 64 
Alternativ 1, 

fulla emballage Alternativ 2a Alternativ 2b 

5000 780-lådor 4 st 780-lådor 4 st 780-lådor 4 st Halvpall 2 kragar Halvpall 2 kragar 
12500 Halvpall 2 kragar 780-lådor 8 st Halvpall 2 kragar Halvpall 3 kragar 840-lådor 3 st 
30000 Halvpall 3 kragar 780-lådor 8 st Helpall 1 krage 780-lådor 12 st 780-lådor 12 st 
60000 840-lådor 4 st Helpall 2 kragar Halvpall 4 kragar Helpall 3 kragar Helpall 3 kragar 

100000 Helpall 2 kragar Helpall 2 kragar Helpall 2 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar 
            

 
Rekommenderat antal i förpackningen:    

Årstakt Nuläge 
Alternativ 1, 

multiplar av 64 
Alternativ 1, 

fulla emballage Alternativ 2a Alternativ 2b 

5000 32 32 32 48 48 
12500 48 32 48 72 72 
30000 72 64 72 144 144 
60000 96 128 96 144 144 

100000 144 128 144 216 216 
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Artikel C 
Rekommenderat emballage för materialhanteringen:   

Årstakt Nuläge 
Alternativ 1, 

multiplar av 64 
Alternativ 1, 

fulla emballage Alternativ 2a Alternativ 2b 

5000 Halvpall 1 krage 780-lådor 4 st Halvpall 1 krage Halvpall 4 kragar Halvpall 4 kragar 
12500 Halvpall 2 kragar Halvpall 2 kragar 780-lådor 4 st Helpall 3 kragar Helpall 3 kragar 
30000 Halvpall 3 kragar Halvpall 3 kragar 780-lådor 6 st Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar 
60000 780-lådor 12 st Halvpall 4 kragar Helpall 2 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar 

100000 840-lådor 6 st 780-lådor 12 st 780-lådor 12 st Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar 
            

 
Rekommenderat antal i förpackningen:    

Årstakt Nuläge 
Alternativ 1, 

multiplar av 64 
Alternativ 1, 

fulla emballage Alternativ 2a Alternativ 2b 

5000 180 256 180 360 360 
12500 360 320 288 560 540 
30000 576 512 432 864 864 
60000 864 704 720 1120 1120 

100000 1080 832 864 1480 1480 
            

 

Artikel D 
Rekommenderat emballage för materialhanteringen:   

Årstakt Nuläge 
Alternativ 1, 

multiplar av 64 
Alternativ 1, 

fulla emballage Alternativ 2a Alternativ 2b 

5000 Helpall 2 kragar Helpall 2 kragar Helpall 2 kragar Halvpall 2 kragar Halvpall 2 kragar 
12500 Helpall 3 kragar Helpall 4 kragar Helpall 3 kragar Halvpall 3 kragar Halvpall 3 kragar 
30000 Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 2 kragar Helpall 2 kragar 
60000 Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 2 kragar Helpall 2 kragar 

100000 Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 4 kragar Helpall 3 kragar Helpall 3 kragar 
            

 
Rekommenderat antal i förpackningen:    

Årstakt Nuläge 
Alternativ 1, 

multiplar av 64 
Alternativ 1, 

fulla emballage Alternativ 2a Alternativ 2b 

5000 75 64 75 150 150 
12500 150 128 100 150 150 
30000 150 128 150 150 150 
60000 150 128 150 150 150 

100000 150 128 150 150 150 
            

Interna artiklar 
För hus är det aktuella emballaget helpall 4 kragar. I detta är det rekommenderade 
antalet alltid 64. 
 
För röraxlar är det rekommenderade emballaget metallkorgar. Det ryms 64 röraxlar i 
en korgstapel och 256 stycken i en full bur. 
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Bilaga 7 

Funktionsanalys 

Nedan jämförs de olika förpackningsalternativen med dagens träemballage från VL. 

Plastlådor (780 och 840) från Volvo Logistics 

Kriterium Klart sämre Sämre Likvärdig Bättre Klart bättre

Komprimerbarhet för returtransport x
Låg vikt x
Flexibel storlek x
Lätt att resa x
Lätt att packa i x
Lätt att packa ur x
Få ompackningar x
Anpassning till hanteringsutrustning x
Produktskydd x
Flödesinformation x
Anpassad mängd - rätt storlek x
Ergonomi x
Återvinningsbarhet x
Minimalt förpackningsavfall x
Tillverkas av återvunnet material x
Branschstandarder x
Internationella krav x

 
 

Engångsemballage  

Kriterium Klart sämre Sämre Likvärdig Bättre Klart bättre
Komprimerbarhet för returtransport x
Låg vikt x
Flexibel storlek x
Lätt att resa x
Lätt att packa i x
Lätt att packa ur x
Få ompackningar x
Anpassning till hanteringsutrustning x
Produktskydd x
Flödesinformation x
Anpassad mängd - rätt storlek x
Ergonomi x
Återvinningsbarhet x
Minimalt förpackningsavfall x
Tillverkas av återvunnet material x
Branschstandarder x
Internationella krav x
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Egeninköpt flergångsemballage 

Kriterium Klart sämre Sämre Likvärdig Bättre Klart bättre
Komprimerbarhet för returtransport  x    
Låg vikt x
Flexibel storlek x  
Lätt att resa x
Lätt att packa i x  
Lätt att packa ur x  
Få ompackningar  x
Anpassning till hanteringsutrustning x  
Produktskydd x  
Flödesinformation x  
Anpassad mängd - rätt storlek x  
Ergonomi x
Återvinningsbarhet x
Minimalt förpackningsavfall x  
Tillverkas av återvunnet material x
Branschstandarder x
Internationella krav  x

 
 

Plastpall från VL  

Kriterium Klart sämre Sämre Likvärdig Bättre Klart bättre
Komprimerbarhet för returtransport  x    
Låg vikt x  
Flexibel storlek x  
Lätt att resa x
Lätt att packa i x  
Lätt att packa ur x  
Få ompackningar  x
Anpassning till hanteringsutrustning x  
Produktskydd x  
Flödesinformation x  
Anpassad mängd - rätt storlek x  
Ergonomi x  
Återvinningsbarhet x
Minimalt förpackningsavfall x  
Tillverkas av återvunnet material x
Branschstandarder x
Internationella krav  x
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Jämförelse utan viktning 

Kriterium V-emb låda
Engångs-

förpackning
Flergångs-

förpackning V-emb plastpall V-emb träpall

Komprimerbarhet för returtransport 2 5 2 2 3
Låg vikt 4 4 4 3 3
Flexibel storlek 3 2 3 1 3
Lätt att resa 4 4 4 4 3
Lätt att packa i 3 3 3 3 3
Lätt att packa ur 3 3 3 3 3
Få ompackningar 4 5 5 5 3
Anpassning till hanteringsutrustning 2 3 3 3 3
Produktskydd 4 2 3 3 3
Flödesinformation 3 3 3 3 3
Anpassad mängd - rätt storlek 3 3 3 2 3
Ergonomi 4 4 4 3 3
Återvinningsbarhet 3 4 4 4 3
Minimalt förpackningsavfall 3 1 3 3 3
Tillverkas av återvunnet material 3 4 4 4 3
Branschstandarder 4 4 4 4 3
Internationella krav 5 5 5 5 3

Summa: 57 59 60 55 51
Medel: 3,35 3,47 3,53 3,24 3
Rank: 3 2 1 4 5  
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Komprimerbarhet för returtransport 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 0 2 2 2 2 1 19 0,070 6
Låg vikt 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 2 1 0 15 0,055 9
Flexibel storlek 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2 2 2 1 0 15 0,055 9
Lätt att resa 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 11 0,040 13
Lätt att packa i 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 1 0 12 0,044 12
Lätt att packa ur 1 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 2 1 2 2 0 17 0,063 7
Få ompackningar 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 0 2 2 2 2 1 26 0,096 4
Anpassning till hanteringsutrustnin 1 1 1 2 2 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 16 0,059 8
Produktskydd 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 29 0,107 1
Flödesinformation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0,011 16
Anpassad mängd - rätt storlek 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 27 0,099 2
Ergonomi 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 27 0,099 2
Återvinningsbarhet 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 7 0,026 15
Minimalt förpackningsavfall 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 8 0,029 14
Tillverkas av återvunnet material 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,004 17
Branschstandarder 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 2 2 2 0 13 0,048 11
Internationella krav 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 26 0,096 4

272 1Summa:
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Jämförelse med viktning 

Kriterium V-emb låda
Engångs-

förpackning
Flergångs-

förpackning V-emb plastpall V-emb träpall

Komprimerbarhet för returtransport 0,14 0,35 0,14 0,14 0,21
Låg vikt 0,22 0,22 0,22 0,17 0,17
Flexibel storlek 0,17 0,11 0,17 0,06 0,17
Lätt att resa 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12
Lätt att packa i 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Lätt att packa ur 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Få ompackningar 0,38 0,48 0,48 0,48 0,29
Anpassning till hanteringsutrustning 0,12 0,18 0,18 0,18 0,18
Produktskydd 0,43 0,21 0,32 0,32 0,32
Flödesinformation 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Anpassad mängd - rätt storlek 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30
Ergonomi 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30
Återvinningsbarhet 0,08 0,10 0,10 0,10 0,08
Minimalt förpackningsavfall 0,09 0,03 0,09 0,09 0,09
Tillverkas av återvunnet material 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Branschstandarder 0,19 0,19 0,19 0,19 0,14
Internationella krav 0,48 0,48 0,48 0,48 0,29

Summa: 3,51 3,57 3,58 3,22 3,00

Rank: 3 2 1 4 5  
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Bilaga 8 

Beslutsmodell för val av emballage 

Grov kostnadskalkyl 

Produkt A B C D
Leverantörsland Sverige USA Tyskland Tyskland

Storlek på emballaget Plast helpall 4 krage Plast helpall 4 krage Plast helpall 3 krage Plast helpall 1 krage

Typ av V-emballage 840-lådor på L-pall 6 st 840-lådor på L-pall 6 st 840-lådor på L-pall 6 st 840-lådor på L-pall 2 st

Typ av engångsemballage Engångs helpall "4 krage" Engångs helpall "4 krage" Engångs helpall "3 krage" Engångs helpall "1 krage"
Antal produkter i 
Flergångsemballaget 640 256 1088 16

Antal produkter i V-emballaget 448 128 1024 16
Antal produkter i 
engångsemballaget 640 256 1088 16
Inköpspris för 
flergångsemballaget 2465 2465 2060 1250
Omsättningshastighet (antal 
tripper per år) 36,50 4,29 18,25 18,25

Beräknad livslängd (år) 5 5 5 5
Returtransportkostnad för ett 
emballage(kr/tripp) 40,26 324,84 76,01 53,24
Trippkostnad 
(flergångsemballage) 53,77 439,65 98,59 66,94

Transaktionskostnad V-
emballage 135,45 201,05 135,45 59,45
Inköpspris 
engångsemballage 360 360 360 360

Trippkostnad per produkt 
(flergångsemballage) 0,08 1,72 0,09 4,18

Transaktionskostnad V-
emballage per produkt 0,30 1,57 0,13 3,72
Inköpspris 
engångsemballage per 
produkt 0,56 1,41 0,33 22,50

Bästa val enligt den grova 
kostnadskalkylen:

Egeninköpt 
flergångsemballage Engångsemballage Egeninköpt 

flergångsemballage V-emballage

Emballagekostnad per 
produkt

Kostnad per 
emballage

Typ av emballage

Antal produkter i 
emballaget

Ingående värden för 
beräkning av 
kostnader för 

flergångsemballage

 
 
Den grova kostnadskalkylen bör inte ensam utgöra underlag för ett beslut. Även om 
trippkostnaden är betydligt högre än inköpspriset för engångsemballaget kan ett fler-
gångssystem, på grund av indirekta kostnadsbesparingar, vara det mest lönsamma 
alternativet (Lorentzon & Weström, 1996).  
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Utförlig kostnadskalkyl 
Den utförliga kostnadskalkylen innebär en mer detaljerad utredning av valet av 
emballage där så många kostnader som möjligt som påverkar valet bör tas med. 
 
För att beräkna kapitalkostnaden för flergångsemballaget har vi använt oss av 
annuitetskostnaden och valt en avskrivningstid på fem år enligt följande. Omsättnings-
hastigheten har angetts efter den schablon som används på företaget och inkluderar tid 
för transport och säkerhetslager. 
 

Annuitetsfaktor nr
r

−+−
=

)1(1
 

 
där  r = kalkylräntan 
 n = antal år produkten ska skrivas av på 
 
Annuitetskostnad = Annuitetsfaktor x Inköpspriset 
 

Kapitalkostnaden per tripp 
shastighetOmsättning
ostnadAnnuitetsk

=   

 
Vi har inte tittat på kostnad för förrådsyta för tomma V-emballage eftersom de även 
används till många andra produkter. Det är därför svårt att säga hur länge de finns i 
lager. För att jämförelsen ska bli rättvis har vi därmed även bortsett från kostnaden för 
yta för egeninköpt flergångsemballage. 
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Exempel på den utförliga kostnadskalkylen: 

Produkt X

Ingående artikel A
Produktionsland Sverige

Indata emballage

Plastpall Plastlåda 840 V-emballage Plastlåda 780 V-emballage Engångsemballage Träemballage

Emballagetyp Plast halvpall 2 krage 840-lådor på K-pall 2 st 780-lådor på K-pall 4 st Engångs halvpall "2 krage" K2-pall

Emballagevikt kg 17,60 23,30 25,56 7,00 29,00

Volym packad m3 0,27 0,28 0,28 0,27 0,26

Volym hopfälld m3 0,11

Antal produkter per emballage st 128,00 128,00 64,00 128,00 160,00

Kollivikt 66,24 71,94 49,88 55,64 89,80

Indata flöde

Beräknad årstakt st/år 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00

Antal arbetsdagar/år dagar/år 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00

Efterfrågan ingående produkter st/dag 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00

Efterfrågan antal kolli per dag st/dag 0,44 0,44 0,88 0,44 0,35

Omloppstid för emballage (mht säkerhetslager)dagar 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Antal tripper/emballage/år 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50

Antal kolli/leverans st 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Antal tomemballage/returtransport st 16,00

Erfordlig leveransfrekvens: ggr/dag 0,07 0,07 0,15 0,07 0,06

Erfordlig leveransfrekvens på returtransporter: ggr/dag 0,03

Indata ekonomi

Inköpskostnad st kr 1241,00 350,00

Avskrivningstid år 5,00

Restvärde kr 0,00

Kalkylränta % 0,10

Annuitetsfaktor 0,26

Annuitetskostnad kr/år 327,37

Kapitalkostnad kr/tripp 8,97

Hanteringskostnad/emballage/tripp kr 40,47 40,47 40,47 40,47 125,28

Underhållskostnad/emballage/år kr 200,00

Underhållskostnad/emballage/tripp 5,48

Svinn/kassation per år % 0,05

Kostnad för svinn/emballage/tripp 0,45

Transportkostnad fylld/leverans 356,69 387,39 373,32 299,61 402,68

Transportkostnad fylld/kolli 59,45 64,56 62,22 49,94 67,11

Transportkostnad retur/leverans kr 273,55

Transportkostnad retur/emballage kr 17,10

Transaktionskostnad/emballage kr 54,65 50,05 27,35

RESULTAT

Rekommenderat antal emballage i systemet st 21,00

Totalkostnad per tripp och emballage kr 131,92 159,69 152,75 440,41 219,75

(Varav transportkostnaden utgör) kr 76,55 64,56 62,22 49,94 67,11

Totalkostnad för per produkt kr 1,03 1,25 2,39 3,44 1,37

Rank: 1 2 4 5 3

 
 
Resultatet av den utförliga kostnadskalkylen för de olika produkterna, både i fulla 
pallar och i multiplar av 64, presenteras i följande diagram. 
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Kostnad för emballage och materialhantering för produkt A, 
multiplar av 64
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Kostnad för emballage och materialhantering för produkt A, 
fulla emballage
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Kostnad för emballage och materialhantering för produkt B, 
multiplar av 64
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Kostnad för emballage och materialhantering för produkt B, 
fulla emballage
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Kostnad för emballage och materialhantering för produkt C, 
multiplar av 64
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Kostnad för emballage och materialhantering för produkt C, 
fulla emballage
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Kostnad för emballage och materialhantering för produkt D, 
multiplar av 64
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Kostnad för emballage och materialhantering för produkt D, 
fulla emballage
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