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Sammanfattning 
Volvo Construction Equipment är en del i koncernen Volvo Group. Volvo Group som är en av de 

ledande aktörerna i världen på transportlösningar. Volvo Construction Equipment utvecklar och 

tillverkar anläggningsmaskiner i samtliga världsdelar utom Afrika och Oceanien och levererar 

produkter till kunder över hela världen. I Braås i Småland finns Volvo Construction Equipments 

huvudanläggning för utveckling och tillverkning av ramstyrda dumprar, inom vilket segment de är 

världsledande. 

Gaffeltrucken är den maskin som orsakar flest anmälda arbetsplatsolyckor i Sverige och i snitt 

anmäls cirka 750 olyckor per år. Företag har med anledning av denna säkerhetsrisk och 

produktivitetsbegränsningar i allt större utsträckning börjat studera alternativa lösningar för den 

interna materialhanteringen. De svenska lastbilstillverkarna Volvo Trucks och Scania har redan 

startat sitt arbete mot målet att uppnå en gaffeltruckfri verksamhet, ett mål som också Volvo 

Construction Equipment eftersträvar. Under de senaste åren har Volvo Construction Equipment 

strävat efter att minska riskerna i produktionsanläggningarna. Detta arbete har sin utgångspunkt i 

arbetet med Lean Production i det system som de väljer att kalla Volvo Production System.  

Syftet med studien är att ta fram alternativa materialhanteringslösningar för att uppnå en gaffel-

truckfri produktion, i enlighet med Volvo Construction Equipments arbete med Volvo Production 

System. De fem alternativa materialhanteringslösningar som tas fram i studien är automatlager, 

dragtruck, AGV, transportbana och kran. 

Utifrån en kartläggning av samtliga truckar, som inte väljs bort på grund av avgränsningar, 

genomförs en analys. Analysen genomförs i två steg och utgår ifrån de fem olika alternativa 

lösningarna som kan implementeras. Den första analysen fokuserar på varje enskild trucktyp och 

vilka alternativa lösningar som kan vara aktuella att använda medan den andra analysen fokuserar 

på helheten och att få alla lösningar att passa ihop med varandra. 

Anläggningen i Braås delas in i tre övergripande områden i kartläggningen och analyserna, dessa är 

materialcentrum, montering och detaljtillverkning. 

I materialcentrum framkommer att lösningarna som krävs för att uppnå en gaffeltruckfri produktion 

är att införa två stycken automatlager. Ett enbart avsett för pallar och ett avsett för pallar och 

smallbox. Lagret för pallar och smallbox ska även vara utformat på ett sådant sätt att plockning kan 

ske av artiklarna längst ner i ställagen. Kranarna i automatlagret förser sedan automatiskt dessa 

plockplatser med material från buffertplatser högre upp i ställaget. För att material ska kunna lagras 

in och plockas ut ur automatlagren på ett effektivt sätt krävs att ett avancerat rullbanesystem 

installeras. 

För att försörja monteringsstationerna med material från materialcentrum utan att använda gaffel-

truckar är den bästa lösningen att dragtruckar används. Detta då utvecklingen i fabriken, i enlighet 

med Volvo Production System, eftersträvar ett mer kontinuerligt materialflöde med mer kitning och 

sekvensläggning. Genom att använda dragtruckar kan ett flertal vagnar med material dras ut på en 

och samma gång. Detta ökar både säkerheten och produktiviteten. Genom att mer material 

presenteras i kit eller sekvens förkortas monteringstiden samtidigt som materialet kräver mindre yta 



vid monteringsstationerna. Detta tillsammans med att materialfasaderna blir mer flexibla medför att 

en mer effektiv produktion kan utföras.  

I detaljtillverkningen krävs det ett förändrat arbetssätt för att en gaffeltruckfri produktion ska kunna 

uppnås. Det krävs att denna materialförsörjning, i likhet med den till monteringen, börjar plockas i 

kit och sekvens. Därmed kan materialfasaderna bli lägre och mer flexibla vilket medför att layouten 

kan förändras på ett sätt så att dragtruckar även kan försörja denna del i anläggningen. 

Samtliga gaffeltruckar går dock inte att ersätta enligt studien. De truckar som hanterar tunga 

detaljer kommer att finnas kvar tillsvidare då ingen av de analyserade lösningarna uppfyller kraven 

på ökad säkerhet och ökad produktivitet. I denna studie analyseras 35 stycken gaffeltruckar, 30 av 

dessa ersätts av alternativa materialhanteringslösningar.  

  



   

Abstract 
Volvo Construction Equipment is a part of Volvo Group that is one of the leading providers of 

transport solutions. Volvo Construction Equipment develops and manufactures construction 

equipment in all continents except Africa and Oceania and delivers products to customers 

worldwide. The main facility for developing and manufacturing articulated haulers, a segment where 

they are world leaders, is located in Braås in Småland.  

The forklift is the machine that causes the most reported workplace accidents in Sweden, in average 

750 accidents are reported each year. Companies have, because of the safety issue together with 

productivity constraints, increasingly begun to study alternative solutions for the internal material 

handling. The Swedish truck manufacturers Volvo Trucks and Scania have already started their work 

towards the goal of achieving a forklift free production, a goal that also Volvo Construction 

Equipment aims for. In recent years, Volvo Construction Equipment has strived to reduce the safety 

risk in production sites. The safety risk reduction is based on Lean Production and the system called 

Volvo Production System. 

The purpose of this study is to develop alternative material handling solutions to achieve a forklift 

free production, in accordance with Volvo Construction Equipment’s work with Volvo Production 

System. The five alternative material handling solutions that are developed in this study is 

automated storage, towing truck, AGV, conveyor and crane. 

An analysis is conducted based on a mapping of all forklifts that have not been rejected because of 

limitations in the study. The analysis is conducted in two steps and is based on the five different 

alternative solutions.  The first analysis focuses on each forklift type and the alternative solutions 

that may be relevant to use, while the second analysis focuses on the big picture and how to get all 

the solutions to fit together. 

The plant in Braås is divided into three general areas in the mapping and the analysis, these are 

materials center, assembly and detail production. 

In materials centre it is concluded that the solutions that is required to achieve a forklift free 

production is to install two automated storages. One of them only used for pallets and the other one 

used for both pallets and smallbox. The storage for pallets and smallbox should also be designed in a 

way that picking can be performed from the lowest levels in the storage. The cranes in the 

automated storage should automatically provide the picking levels with material from a buffer, 

located in higher levels in the storage. If input and output to and from the storage should work 

properly an advanced conveyor system is needed to be installed. 

To supply the assembly stations with material from materials center without using forklifts the best 

solution is to use towing trucks. This solution is also in line with the general work in the factory, 

according to Volvo Production System, that strives for a more continuous material flow with more 

kiting and sequencing. By using towing trucks a number of wagons can be delivered to the assembly 

line at once, leading to an increase of both security and productivity. If the material is more often 

presented in kit or sequence the assembly time will decrease.  Also the area needed for the material 



at the assembly stations will decrease. This, together with more flexible storage racks enables a 

more efficient production to be performed. 

It is necessary for the detail production staff to change their way of thinking and working with the 

material handling to allow a forklift free production. It is required that the material, in similarity with 

the material in the assembly, is picked in kits and sequences. This enables the storage racks to be 

lower and more flexible so that the layout can be changed in a way that allows the towing trucks to 

supply even this area. 

This study concludes that all forklifts are not possible to replace. The forklifts handling heavy 

components will continue to be used. This because none of the analyzed solutions meets the 

demands of increased security and increased productivity. In this study 35 forklifts are analyzed, 30 

of those are replaced with alternative material handling solutions. 

  



   

Förord 
Detta examensarbete är avslutningen på den femåriga resan genom den akademiska världen, mot 

titeln Civilingenjör i Industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet utfördes inom 

området logistik på Volvo Construction Equipment i Braås under perioden januari 2011 till juni 2011. 

Vi vill tacka alla personer som på många olika sätt bidragit till studiens arbete och resultat. Först och 

främst vill vi tacka samtliga anställda på Volvo CE som med glädje svarat på våra frågor och låtit oss 

studera deras arbete. Ett särskilt tack riktas till vår handledare på Volvo CE, Ann-Sofi Andersson, som 

under hela perioden direkt svarat på våra frågor och förgyllt vår tid vid fabriken. Vi vill även rikta 

särskilda tack till vår handledare vid universitetet, Magnus Berglund, samt våra opponenter Ingrid 

Eliasson och Isabelle Löwnertz. 

Ett tack ska också riktas till Erik Åstrand som inte bara gav oss möjligheten att komma till Braås utan 

även har gett oss mat och husrum under vissa perioder. 

Ett ”tack för en god match” ska också riktas till alla innebandy-deltagare på Volvo CE som gjort vår 

tid i Braås mycket roligare. Många hårda duster har utspelats, allt som oftast med exjobbare som 

segrare. 

Linköping, juni 2011 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs examensarbetets bakgrund som sedermera mynnar ut i studiens syfte. 

Studiens syfte efterföljs sedan av direktiven som erhållits från uppdragsgivaren. Kapitlet avslutas 

med en genomgång av de akademiska krav som ställs på ett examensarbete samt en beskrivning av 

studiens metodsynsätt.   
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1.1 Bakgrund 
Gaffeltrucken är den maskin som orsakar flest anmälda arbetsplatsolyckor i Sverige. Varje år dör en 

till två personer samtidigt som antalet olyckor direkt relaterade till truckar, de senaste åren, i snitt 

varit cirka 750 stycken. (Arbetsmiljöverket, 2011a) 

Företag världen över arbetar ständigt med att öka säkerheten för sin personal, samtidigt som de 

försöker höja produktiviteten. Ett sätt att uppnå dessa mål är att automatisera materialhanteringen 

och minska antalet gaffeltruckar i produktionen. Genom dessa åtgärder förbättras säkerheten 

samtidigt som kostnaderna för materialhantering kan reduceras.  

Volvo Trucks har startat upp ett arbete för att uppnå gaffeltruckfria produktionslokaler, både i 

Brasilien och i Tuvefabriken utanför Göteborg. I Göteborg har de lyckats reducera 25 procent av 

gaffeltrucksanvändning i sitt arbete mot en helt gaffeltruckfri produktion. (Olsson, 2011) Även Scania 

i Södertälje har som mål att uppnå en helt gaffeltruckfri anläggning. Målet är att alla gaffeltruckar 

ska vara borta år 2015. (Lundmark, 2011; Westerberg, 2011) 

Under de senaste åren har Volvo Construction Equipment, härefter kallat Volvo CE, som ett led i 

arbetet med Volvo Production System, VPS och Lean Production tittat på lösningar för att minska 

riskerna i produktionsanläggningen och materialhanteringen. Detta arbete härleds från Volvo 

Groups högsta ledning, med VD Leif Johansson i spetsen. Arbetet med de specifika frågorna som rör 

materialhantering lokalt i Braås leds av ett processutvecklingsteam som är ett tvärfunktionellt team 

med förankring i flera av avdelningarna i linjeorganisationen. Uppdragsgivaren för denna studie är 

Volvo CE:s logistikutvecklingsavdelning som verkar som en stödfunktion i arbetet med logistikfrågor 

på samtliga produktionsanläggningar. 

År 2009 satte Volvo CE i Braås upp som mål att de år 2014 ska ha ökat produktionskapaciteten med 

50 procent med rådande förutsättningar vad gäller bemanning och anläggning. Under samma tid ska 

antalet felutfall och sjukfrånvaro ha halverats. 

En nyckelprincip inom VPS är Just-In-Time. En metod för att förbättra Just-In-Time-arbetet är att för-

bättra materialförsörjningen hela vägen från leverantör till operatör. En viktig del i detta arbete är 

att jämna ut flödena för att finna ett normalläge för hela försörjningskedjan. För att uppnå de lokala 

målen i Braås har det skapats ett dokument med riktlinjer för materialförsörjning som bygger på 

Lean Production. 

En stor utmaning i den interna logistiken för att lyckas uppnå fabriksvisionen är att reducera antalet 

gaffeltruckar för att öka säkerheten och produktiviteten. Som ett led i att förverkliga fabrikens 

visioner jobbar ett förbättringsteam med frågor som rör ett framtida materialcentrum. Ett område 

som detta förbättringsteam arbetar med är frågor kring alternativa lösningar för transport mellan 

materialcentrum och montering. Detta arbete är endast i idéstadiet och är långt ifrån en färdig 

lösning, samtidigt som det endast berör en begränsad del av anläggningen. Volvo CE avser att 

bredda perspektivet och ta fram förslag på flera alternativa transportlösningar för det interna 

materialflödet, för att på sikt uppnå de uppsatta målen. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram alternativa materialhanteringslösningar för att uppnå 

en gaffeltruckfri produktion, i enlighet med Volvo CE:s arbete med Volvo Production System. 

1.3 Direktiv från uppdragsgivare 
Uppdragsgivaren till examensarbetet är Volvo CE med avdelningen för logistikutveckling som 

ansvarig avdelning. Vid uppstarten av examensarbetet gavs följande direktiv: 

 Undersökningen ska ske på fabriken i Braås.  

 Utredning av alternativa lösningar ska ske genom litteraturstudier och inspiration från andra 

Lean-fokuserade företag. 

 Huvudfokus i studien ska vara materialförsörjningen från materialcentrum till montering i 

Braås. 

 De lösningar som tas fram ska vara anpassade efter den nuvarande anläggningen och inte 

kräva utbyggnationer. 

 Den slutgiltiga lösningen ska verka som en vision för Volvo CE:s fortsatta arbete mot en 

gaffeltruckfri produktion. 

1.4 Akademiska krav 
Något som är viktigt att klargöra redan från början är vilka krav som ställs på en akademisk studie. 

Genom att tydligt visa att författarna till studien känner till teorier, modeller och data som existerar 

och samtidigt använda dessa på ett tillfredsställande sätt, undviker författarna dubbelarbete då de 

inte behöver skapa nya modeller och uppfinna hjulet på nytt. Det gäller även att på ett effektivt sätt 

förankra studiens resultat genom att se hur väl resultatet överensstämmer med redan befintliga 

teorier, modeller och data. Dessa krav gör att det studien fastslår ska fördjupa eller bredda den 

existerande kunskapen inom området. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Det ska även finnas en tydlig struktur och en röd tråd som läsaren lätt kan följa genom studien. 

Utifrån upplägget ska läsaren själv kunna bedöma studien och även kunna dra egna slutsatser utifrån 

det presenterade materialet. Därför är det viktigt att beskrivningarna är fullständiga och noggranna 

och inte utelämnar något som kan vara intressant vid en resultattolkning. För att detta ska vara 

möjligt krävs också att det finns en tydlig skiljelinje mellan vad som är författarnas respektive andras 

synpunkter. Detta löses enklast genom att där ingen källa anges är det författarnas egna ord som 

beskrivs. (Björklund & Paulsson, 2003) 

I en akademisk studie är det mycket vanligt med en vandring mellan olika abstraktionsnivåer. Vissa 

delar kommer att vara generella och utgå från övergripande teori medan andra delar kommer vara 

mycket mer konkreta där det specifika fallet och specifika teorier berörs. (Björklund & Paulsson, 

2003) 

Oskarsson (2007) menar att det är viktigt att utredning genomförs på ett metodiskt sätt. En 

anledning till att utredningar och rapporter skrivs inom ramen för en utbildning syftar bland annat 

till att lära sig en bra utredningsmetodik. Då krävs det att stor vikt läggs på hur resultaten har nåtts 

och inte bara fokusera på resultatet i det specifika fallet. I efterföljande avsnitt 1.5 Studiens metod-

synsätt följer en grundlig beskrivning över studiens metodsynsätt för att ytterligare påvisa hur 

rapporten har anpassats efter akademiska kraven.  
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1.5 Studiens metodsynsätt 
Arbnor och Bjerke (1994) samt Björklund och Paulsson (2003) identifierar tre olika synsätt som 

påverkar valet av metod samt ger en tydlig målbild för studien. Dessa är det analytiska synsättet, 

systemsynsättet och aktörssynsättet. 

Då denna studie till stor del kommer påverkas av synergieffekter är systemsynsättet det mest 

lämpliga synsättet för denna studie. Detta stöds av Gammelgaard (2004) som menar att det mest 

använda synsättet vid logistikutredningar är det systematiska. Även Oskarsson et al (2006) menar att 

det är viktigt att se till alla förändringar som sker vid en logistikförändring. Detta kan tolkas som att 

det är av största vikt att se hur en förändring påverkar de faktorer närmast förändringen men även 

de faktorer som förändras till följd av synergieffekter. 

Utgångspunkten för tillvägagångssättet för studien är det Wahlbinska U:et (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

och en modell av Oskarsson et al (2006) om förändringsarbete. I kapitel 5 Metod ges en fullständig 

beskrivning av de olika synsätten och en tydlig beskrivning av den modifierade versionen av det 

Wahlbinska U:et. 
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2 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel presenteras Volvo CE. Kapitlet börjar med en kort beskrivning av moderföretaget Volvo 

Group för att sedan fördjupas i Volvo CE där dess produktionsanläggningar och produkter 

presenteras.  
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2.1 Volvo Group 
Volvo CE är en del i Volvo Group, därför börjar detta kapitel med övergripande information om 

koncernen. För 95 år sedan startades Volvo som ett dotterbolag till SKF. Men först år 1927 rullade 

Volvos första personbil, Volvo ÖV4, ut från fabriken på Hisingen i Göteborg. (Volvo, 2011a) 

Sedan dess har Volvo växt till en av världens ledande leverantörer av transportlösningar med last-

bilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivsystem för båtar och industriella applikationer 

samt komponenter för flygmotorer. Personbilsverksamheten Volvo Car Corporation såldes till Ford 

år 1999 och ägs idag av Zhejiang Geely Holding Group. Idag leds Volvo Group av VD:n Leif Johansson 

och har cirka 90 000 anställda i produktionsanläggningar i 19 länder, se Figur 1. De har försäljning i 

cirka 180 länder och omsatte, år 2010, 265 miljarder kronor. (Volvo, 2011b; Volvo Group 

årsredovisning 2010) 

 
Figur 1 - Volvo Groups produktionsanläggningar (Volvo Group årsredovisning 2009) 

I Figur 1 kan även Volvo Groups olika affärsområden utläsas. De kan kategoriseras i följande 

huvudgrupper: 

 Lastbilar som innefattar affärsområdena Volvo Trucks, Renault Trucks, UD Trucks, Mack 

Trucks och indiska Eicher (50-procentigt ägande). 

 Bussar som består av affärsområdet Volvo Buses. 

 Anläggningsmaskiner som består av affärsområdet Volvo CE. 

 Marina och industriella motorer som består av affärsområdet Volvo Penta. 

 Komponenter för flygindustrin som består av affärsområdet Volvo Aero. 

 Finansiell service som består av affärsområdet Volvo Financial Services. 
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Utöver dessa affärsområden består Volvo Group även av ett antal affärsenheter som ska stödja 

affärsområdena. Några av dessa är Volvo Powertrain, som förser affärsområdena med motorer, 

växellådor och axlar, Volvo Parts, som är koncernens leverantör av tjänster för eftermarknaden, 

samt Volvo Logistics, som utformar och hanterar logistiklösningar för fordons- och flygindustrin över 

hela världen. (Volvo, 2011c) 

Volvos kärnvärden är kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Detta utgör grunden och är en viktig 

del av företagskulturen. Värderingarna har lång tradition och genomsyrar hela organisationen, 

produkter och sätt att arbeta. (Volvo, 2011c) 

2.2 Volvo CE 
Volvo CE har sitt ursprung i Volvos köp av traktortillverkaren Bolinder-Munktell år 1950. Företaget 

tillverkade då mestadels traktorer. År 1973 bytte företaget namn till Volvo BM och året efter köptes 

Lihnells Vagn AB (Livab), som tillverkade dumprar och olika typer av vagnar, upp. År 1985 bildades 

VME Group, som var en hopslagning av Volvo BM och Clark Equipment Companys anläggnings-

maskindivision, där Volvo ägde 50 procent av företaget. Under 80- och 90-talet köptes olika till-

verkare av anläggningsmaskiner upp i Amerika, Europa och Asien. År 1995 köpte Volvo upp den 

andra halvan av VME Group och bildade Volvo CE. Sedan dess 

har ytterligare ett antal företag köpts upp för att bredda 

produktsortiment och för att komma in på nya marknader, 

exempelvis köptes den kinesiska anläggningsmaskins-

tillverkaren Lingong upp 2007 för att förenkla försäljningen 

på den kinesiska marknaden. (Volvo, 2011d) 

Volvo CE är världens ledande tillverkare av ramstyrda 

dumprar och hjullastare och tillhör en av världens främsta 

tillverkare när det gäller grävmaskiner, vägbyggnadsmaskiner 

och kompaktmaskiner. I Tabell 1 visas de produktgrupper 

som Volvo CE tillverkar under varumärket Volvo, inom varje 

produktgrupp finns det ett stort antal olika varianter. De 

viktigaste produktgrupperna för Volvo CE är hjullastarna, de 

ramstyrda dumprarna samt hjul- och bandgrävarna. Volvo CE 

är fyra i världen vad det gäller försäljning av anläggnings-

maskiner efter Caterpillar, Komatsu och Hitachi. I Figur 2 visas 

Volvo CE:s finansiella data under åren 2006 till 2010. Volvo CE 

omsatte 53,8 miljarder kronor under år 2009, vilket 

motsvarar 20 procent av Volvokoncernens totala omsättning. 

Volvo CE hade ett svårt år under 2009, men har återhämtat 

sig bra efter lågkonjunkturen. (Volvo CE:s intranät, 2011; 

Volvo Group årsredovisning 2009) 

 
Figur 2 - Volvo CE:s finansiella data for 
åren 2006-10 (Volvo Group årsredovisning 
2010) 
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Tabell 1 - Volvo CE:a produktsortiment (Volvo, 2009) 

 

Kompakt hjullastare 

 

Hjullastare 

 

Grävlastare 

 

Kompakt grävmaskin 

 

Hjulgrävare 

 

Bandgrävare 

 

Ramstyrd dumper 

 

Väghyvel 

 

Vägfräs 

 

Asfaltläggare 

 

Skridar 

 

Asfaltsvält 

 

Kompaktor 

 

Skogsbruksmaskiner 

 

Rörläggare 

 

Glidstyrd 

kompaktlastare 

 

Volvo CE säljer, förutom under varumärket Volvo, produkter under varumärket Lingong. Lingong 

tillverkar hjullastare, bandgrävare, kompaktorer och grävlastare. (Lingong, 2011) 

I Figur 3 visas Volvo CE:s produktionsanläggningar, vad de tillverkar samt antalet anställda (augusti 

2010). Dock håller anläggningen i Goderich, Kanada på att stängas. (Volvo CE:s intranät, 2011) 
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Figur 3 - Volvo CE:s industriella system (Volvo, 2011e) 

I Figur 3 kan det även utläsas att Volvo CE har produktion i olika delar av världen och totalt har Volvo 

CE 15 080 anställda (augusti 2010) och 28 procent av dessa finns i de fyra svenska anläggningarna 

som finns i Arvika, Braås, Hallsberg och Eskilstuna. (Volvo CE:s intranät, 2011) 

I Arvika har Volvo CE nästan tusen anställda och där tillverkas större hjullastare. I anläggningarna 

sker egentillverkning av de större plåtkomponenterna som används till hjullastaren. De övriga 

komponenterna köps in från Volvo CE:s egna anläggningar samt externa leverantörer. Komponent-

erna monteras stationsvis på en monteringsbana tills hjullastaren är komplett. (Volvo CE:s intranät, 

2011) 

I Eskilstuna är det 1 400 anställda och företaget kallas Volvo CE AB Component Division. De har det 

globala ansvaret för att utveckla och producera drivlinor och elektroniska system till Volvo CE:s 

maskiner. De har även ansvar för att skräddarsy motorer till Volvo CE, för att uppnå miljökrav, men 

även för att skapa en så bra produkt som möjligt. De tillverkar även tillhörande motorkomponenter 

så som kylare och ljuddämpare samt axlar till hjullastare och dumprar. Växellådor tillverkas endast 

till hjullastarna, då växellådor till dumprarna tillverkas på Volvo Powertrain i Köping. (Volvo CE:s 

intranät, 2011) 

Vid fabriksområdet i Hallsberg jobbar det nästan 500 personer och där sker tillverkningen främst av 

hytter, men det tillverkas även tankar, hydraulcylindrar och karossdelar. Fabriksområdet består av 

tre anläggningar, en plåtverkstad, en cylinderverkstad samt en hytt- och tankverkstad. (Volvo CE:s 

intranät, 2011) 
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2.3 Volvo CE, Braås 
Fabriken i Braås byggdes år 1955 efter att 

Livab valt att bygga en ny fabrik. Livab är 

ursprungligen från Ringtorp i Östergötland, 

men företaget fick inte tillräckliga villkor för 

att bygga en ny fabrik i närheten. Samtidigt 

som detta började en dumpertraktor ut-

vecklas i samarbete med Bolinder-Munktell. 

År 1966 introducerades världens första ram-

styrda dumper Gruskalle, se Figur 4, och två 

år senare presenterades den första dumpern 

med sex hjul som liknar dagens. (Volvo CE:s 

intranät, 2011) 

Idag tillverkas fyra olika grundmodeller: A25, 

A30, A35 och A40 (Figur 5). De flesta 

dumprarna som Volvo CE säljer produceras i 

Braås. De övriga produceras i Pederneiras, 

Brasilien. Volvo CE har störst marknadsandel 

i världen med cirka 35 procent på ramstyrda 

dumprar. (Volvo CE:s Intranät, 2011) 

I Braås är det cirka 800 anställda och där återfinns förutom produktion även produktutvecklings-, 

inköps- och marknadsavdelning för dumprar. Verksamheten i Braås består av två anläggningar. En 

mitt i samhället, där det tillverkas specialmodeller, det kan exempelvis vara annan utrustning än en 

korg eller en fyrhjulig variant av dumpern. Den andra anläggningen, se Figur 6, finns en liten bit utan-

för samhället och det är där alla standardmodeller produceras. (Volvo CE:s Intranät, 2011)  

 
Figur 6 - Anläggningen i Braås med flöden (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

 
 

 

 

Figur 4 - Gruskalle (Volvo CE:s intranät, 2011) 

Figur 5 - A40E (Volvo CE:s intranät, 2011) 
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Som Figur 6 visar kan anläggningen delas upp i tre delar: detaljtillverkning, materialcentrum och 

montering. I den första delen, Detaljtillverkningen, sker tillverkning av framram, bakram, korg och 

några andra mindre komponenter som återfinns i Figur 7. (Volvo CE:s Intranät, 2011) 

 
Figur 7 - Egentillverkade komponenter (Volvo CE:s intranät, 2011) 

I tillverkningsprocessen av dessa komponenter skärs plåtdelar ut, svetsas samman och blästras innan 

de målas. Detta flöde, visas i Figur 6 i form av en svart pil. I detaljtillverkningen används ett relativt 

litet antal gaffeltruckar eftersom komponenterna till stor del förflyttas med traverskranar. Övriga 

komponenter köps in dels från Volvo och dels från externa leverantörer. Komponenterna lagras i 

materialcentrum som försörjer monteringen med material, flödet visas i Figur 6 med hjälp av en röd 

pil, och det är transporterna där emellan som kräver en stor mängd gaffeltruckar. (Volvo CE:s 

Intranät, 2011) 

2.4 Volvo Production System 
Volvo Production System, VPS, initierades på diskussionsnivå 2004 och tillhörde de strategiska målen 

från 2007 och framåt. VPS är ett verktyg som innehåller metoder för att effektivisera verksamheten 

och minimera produktivitetsförluster. Även kompetensutveckling ingår som en viktig del i VPS och 

stort fokus läggs på att utveckla medarbetarna mot nya, framtida tekniska kompetensområden. 

(Volvo Group årsredovisning 2008; Volvo Group årsredovisning 2009) 

Anledningar till att VPS infördes inom Volvo är att företaget har blivit större med fler medarbetare, 

fler anläggningar och en bredare kulturell mångfald, vilket har ökat behovet av gemensamma 

värderingar och mål. Systemet är gemensamt för hela koncernen och började införas på 

produktionsenheterna under våren 2008. (Volvo Group årsredovisning 2008) 

VPS visualiseras med hjälp av en pyramid, se Figur 8, vars ingående delar till stor del influeras av 

Lean-filosofin. Basen i figuren och inom VPS är The Volvo Way, det vill säga Volvokoncernens 

värderingar, kultur och ledarskap. Systemet är uppbyggt av fem principer som ska genomsyra allt 

arbete. Dessa principer är teamwork, processtabilitet, bygga in kvalitet, ständiga förbättringar och 

Just-In-Time. Teamwork ska fås med målinriktade team som arbetar med förbättringar över 

gränserna. Processtabilitet innebär att det är ordning och reda i processerna samt att störningar i 

processerna elimineras. Bygga in kvalitet ska uppnås genom att göra rätt från början. Ständiga 
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förbättringar är ett långsiktigt arbete för att kontinuerligt utveckla processerna i koncernen. Just-In-

Time innebär att göra rätt saker i rätt tid. Fokus för dessa riktlinjer och för hela VPS är kunden och att 

skapa ett värde för dem. (Volvo Group årsredovisning 2008) 

 
 

Inom Volvokoncernen finns ett bedömningssystem, utformat av VPS Academy, för att visa hur långt 

respektive anläggning har kommit med VPS-arbetet. Volvo CE i Braås ligger idag på den undre halvan 

i bedömningen och materialhantering är ett av de områden som kraftigt måste förbättras för att 

resultatet ska bli bättre i nästa bedömning. Volvo CE:s tidigare VD Olof Persson har satt upp tydliga 

mål för fabrikerna inom koncernen vilka ska uppnås 2012. Inom produktionsfabrikerna i Sverige finns 

även interna mål som är något högre satta än koncernens. Några av målen som är relevanta för 

studien men som ännu inte är uppnådda på anläggningen i Braås följer nedan. Det som bör beaktas 

är att vissa av målen är av visionär karaktär och kan därmed rimligtvis inte uppnås på kort sikt (Volvo 

CE:s intranät, 2011): 

 Materialhantering ska utföras enligt takttid (Takttid är den tid som det tar att färdigställa en 

produkt och varje produkt förflyttas ett steg framåt i flödet efter varje takttid) och det ska 

finnas ett standardiserat arbetssätt för denna takttid. 

 Det ska finnas tydliga riktlinjer för hur material ska levereras till monteringen från lager och 

direkt från leverantör.  

 Allt material ska hanteras i små kvantiteter och inte placeras i höga staplar i monteringen.  

 Gaffeltruckar ska inte förekomma i produktionsområden. 

 Inom samtliga områden ska specialemballage användas för kit, sekvensartiklar och artiklar 

med udda geometri. Återstående artiklar ska använda små standardemballage. Det ska inte 

förekomma några onödiga förpackningar så som omslagsplast. 

 Allt material ska vara placerat inom räckhåll för operatören. 

 Allt material ska vara placerat inom den ergonomiskt bästa zonen. 

Figur 8 - VPS-Pyramiden (Volvo CE:s intranät, 2011) 
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 Vad som ska plockas presenteras genom pick-to-light (plockplatserna har lampor som visar 

vilka artiklar som ska plockas) eller pick-to-voice (En röst som säger vad som ska plockas). 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer de teorier och modeller som är relevanta för studien att tas upp. Dessa ligger 

även till grund för de analyser som genomförs i senare kapitel. 
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3.1 Referensramens uppbyggnad 
Referensramens uppbyggnad presenteras i Figur 9 i form av en pyramid, för att hjälpa läsaren att 

förstå hur de olika avsnitten är kopplade. Viktigt att påpeka är att pyramiden, trots sitt snarlika 

utseende, inte ska förväxlas med VPS-pyramiden som presenterades i avsnitt 2.4 Volvo Production 

System. För att läsaren ska få en bra grund att stå på och kunna följa med i rapporten är det en 

förutsättning att vissa begrepp förklaras i ett tidigt skede, därför börjar detta kapitel med en genom-

gång av allmänna begrepp. Studiens syfte har sin utgångspunkt i Volvo CE:s arbete med VPS. VPS 

grundar sig i det teoretiska begreppet Lean och dess principer. Därför beskrivs Lean i ett eget avsnitt 

som även det ligger till grund för den fortsatta förståelsen av studien. 

 
Figur 9 - Referensramens uppbyggnad (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011)  

Det finns ett flertal verktyg för att kartlägga nuläget, vilka både används på fabriken i Braås och på 

fallföretagen. Dessa verktyg presenteras i avsnittet kartläggning. De metoder som framförallt 

presenteras i det avsnittet är kartläggningsmetoder för flöden och truckrutter. För att få en ytter-

ligare heltäckande kartläggning gäller det att även studera materialförsörjningen till monterings-

systemet. Detta avsnitt belyser områden så som rutter/mjölkrundor, kitning och sekvensläggning. 

Likaså gäller det att studera alternativa lösningar till de befintliga gaffeltruckarna. Dessa presenteras 

huvudsakligen i avsnittet som berör materialhantering. 

Vid större förändringar i organisationer stöts det allt som oftast på problem i form av motstånd. 

Därför diskuteras detta problem och hur det går att komma till rätta med detta i det sista avsnittet i 

referensramen, motstånd till förändring. I Figur 9 har detta avsnitt placerats högst upp i toppen av 

pyramiden. Anledningen till detta är att det är en viktig bit att hantera och ta hänsyn till vid 
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implementering. Det är dock inget som påverkar denna studies resultat i någon större utsträckning 

utan verkar mer som en tankeväckare för uppdragsgivaren. 

3.2 Allmänna begrepp 
Detta avsnitt har som avsikt att beskriva allmänna begrepp för att hjälpa 

läsaren att få en grundläggande förståelse. Det är inte ovanligt att samma 

begrepp uppfattas olika och därför är det viktigt att tydliggöra vad som gäller 

för denna studie. 

 

3.2.1 Totalkostnadsmodell 

Enligt Oskarsson et al (2006) är totalkostnad ett 

viktigt begrepp i logistiksammanhang. Detta innebär 

att alla kostnader ska fångas upp vid exempelvis en 

förändring. Anledningen till detta är att de flesta 

beslut och förändringar inom logistik medför att 

vissa kostnader stiger medan andra sjunker. I 

praktiken innebär detta att alla kostnader vägs mot 

varandra.  

Oskarsson et al (2006) presenterar en modell, se 

Figur 10, som ska hjälpa till vid en totalkostnads-

analys. De olika kostnadsområdena är lagerföring, 

lagerhållning/hantering, transport, administration 

och övrigt. Dessa områden ska ta hänsyn till 

kostnaderna som är aktuella i de flesta fall. 

3.2.2 Materialstyrningsmetoder 

Nedan presenteras ett par olika materialstyrningsmetoder, det vill säga metoder för hur material ska 

beställas. 

Beställningspunkt 

Enligt Oskarsson et al (2006) innebär ett beställningspunktsystem att material beställs vid en viss 

nivå, det vill säga vid beställningspunkten. Ofta är det en fast kvantitet som beställs vid beställnings-

punkten. Materialet som finns kvar efter beställningen ska täcka upp behovet under ledtiden för att 

undvika brist. 

Periodisk inspektion 

Med jämna mellanrum genomför, exempelvis lagerpersonalen, inspektionsrundor och fyller på 

nödvändig mängd av de olika artiklarna i produktionsbufferten. Denna metod kan vara att föredra 

framför ett beställningspunktsystem främst för artiklar som används på flera olika ställen i 

produktionen. (Oskarsson et al, 2006) 

Kanban 

Kanban är japanska och betyder kort eller visuellt bevis och är benämningen av ett informations-

system i form av kort. Korten används vid beordring av material och produktion. Det finns två olika 

typer av kanban-kort. Den första är produktionskanban som förser den tillverkande arbetsstationen 

 
Figur 10 - Totalkostnadsmodell (Oskarsson et al, 2006) 
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med information om batchstorlekar och operationsdata. Den andra typen är transportkanban som 

används av den förbrukande arbetsstationen för att hämta nytt insatsmaterial. Produktionskanban 

cirkulerar inom produktionsgruppen medan transportkanban cirkulerar mellan tillverkare och för-

brukare. (Olhager, 2000) 

Olhager (2000) menar att många företag som tillämpar ett kanbansystem nöjer sig med en korttyp. 

Detta benämns ofta en-korts-kanban och där används oftast transportkanban. I ett en-korts-kanban-

system tillverkas och köps artiklar enligt en dagsplanering, medan transporterna mellan produktions-

grupperna styrs av transportkanban. En annan variant är att kort får motsvara både produktions- och 

transportkanban. Kortet innefattar då nödvändig information för både den förbrukande och till-

verkande produktionsgruppen. 

Lumsden (2006) menar att det inte behövs ett kort för att använda ett kanbansystem. Det kan vara 

en pall, en boll eller en låda, bara innebörden är klar. När exempelvis en låda är tom och har 

placerats på en plockplats, är det en signal att pallen ska fyllas på. Konceptet med kanban är att 

komponenter ska tas fram när det behövs på rätt ställe. Detta är en del i Just-In-Time och med ett 

kanbansystem fås ett dragande flöde och risken för stor överproduktion elimineras. En fördel med 

kanbansystemet är att det är manuellt och administrativt enkelt i och med att inga prognoser 

behöver skapas. 

Tvåbingesystem 

Enligt Oskarsson et al (2006) är tvåbingesystem en metod som används på många företag för att 

försörja produktionen. Produktionsbufferten för en artikel består av två bingar (lådor), när den 

första bingen tar slut placeras den på en påfyllnadsplats. Den tomma bingen transporteras till lagret, 

fylls på och ställs tillbaka på artikelns buffertplats. Kvantiteten i bingen måste anpassas så att en tom 

binge hinner fyllas på innan den andra bingen är tom vid buffertplatsen. Ett tvåbingesystem är 

egentligen en variant av kanban-beordring, där bingen fungerar både som kanban-kort och 

påfyllnadssignal till truckföraren. 

Ett tvåbinge-kanban-system är ett bra sätt att öka materialomsättningshastigheten, detta eftersom 

det material som behövs beställs när en viss mängd material har använts. Detta system är lämpligt 

för både små och billiga artiklar samt för stora och dyra artiklar. Dock bör det analyseras om det kan 

vara mer lämpligt att, för större artiklar, använda leverantörsstyrda lager eller en tredjeparts-

logistiker, som äger artikeln fram till att den efterfrågas. (Gross & McInnis, 2003) 

Leverantörsstyrda lager (VMI) 

I de fall då leverantören får tillgång till företagets lagersaldo och förbrukning kan leverantören själv 

ansvara för att det finns tillräckligt med material i det köpande företagets lager. Detta kallas för ett 

leverantörsstyrt lager eller för engelskans Vendor Managed Inventory (VMI). Huvudsakligen används 

två olika metoder för att kontrollera lagersaldot. Antingen får leverantören tillgång till det köpande 

företagets lokaler och kan därmed inspektera lagret med jämna mellanrum eller så får de tillgång till 

uppdaterad information i form av data. (Oskarsson et al, 2006) 

Anledningen till att leverantörer går med på att styra och hantera kundens lager är att de lättare kan 

planera sin egen verksamhet om de har god insikt i kundens behov och förbrukning. De kan därmed 

anpassa sin tillverkning därefter och behöver därmed inte bygga onödigt stora lager eller råka ut för 

brist. (Oskarsson et al, 2006) 
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För den köpande kunden innebär ett leverantörsstyrt lager minskat arbete då de inte behöver 

planera inköpet och logistiken för dessa produkter (Oskarsson et al, 2006). Detta menar också 

Tanskanen och Holmström (2009) när de drar slutsatser i sin artikel som beskriver hur VMI kan 

användas effektivt för små detaljer på byggarbetsplatser, där framkommer att VMI reducerar det 

logistiska och administrativa arbetet. 

Tanskanen och Holmström (2009) analyserar VMI på små detaljer, såsom skruvar och muttrar. Detta 

då det är de små detaljerna som skapar mycket arbete vid byggnationer och det är inom det 

området som det är lättast att skapa ett horisontellt samarbete mellan företag med 

standardlösningar för logistiken.  

3.3 Lean 
Petersson et al (2009) hävdar att Lean inte är en aktivitet eller metod som går 

att genomföra för att sedan vara färdig. Det rör sig snarare om att skapa ett 

förhållningssätt eller en strategi för hur hela verksamheten ska bedrivas. Det 

omfattar företagskultur, värderingar, principer, metoder, ledarskap och så 

vidare. Målet med Lean bör vara att steg för steg närma sig visionen att 

eliminera allt slöseri. 

Begreppet Lean Production lanserades år 1990 i 

boken The Machine that Changed the World. 

Uttrycket Lean kommer från Toyotas sätt att 

producera, vilket ansågs vara resurseffektivt. 

Toyota utnyttjar ett produktionssystem som 

kallas Toyota Production System (TPS) som i 

stora drag beskriver hur Lean-arbete bör 

bedrivas. TPS visualiseras i form av ett tempel, se 

Figur 11. Tanken med visualiseringen är att i 

grunden ha stabilitet med rätt värderingar. 

Sedan krävs det två pelare Just-In-Time och 

Jidoka för att hålla upp taket och därmed nå 

visionen högsta kvalitet, kortast ledtid och lägst 

kostnad. (Petersson et al, 2009)  

3.3.1 Utjämning 

Petersson et al (2009) menar att ett utjämnat flöde är en förutsättning för en effektiv tillämpning av 

Just-In-Time och Jidoka. Heijunka eller som det beskrivs på svenska utjämning, är viktigt inom Lean 

ur ett flödes- och ett kvalitetsperspektiv. Att utjämna ett flöde innebär att planeringen ska se till att 

flödet blir så jämnt som möjligt över tiden. På så sätt kan positiva effekter som effektiv taktning, 

jämn och hög kvalitet samt jämnt och högt resursutnyttjande uppnås. För att överhuvudtaget kunna 

takta en verksamhet effektivt krävs det att produktionsvolymerna per tidsenhet är jämn. Vid ett 

perfekt utjämnat flöde finns det inga stresstoppar utan arbetet fortlöper jämnt och harmoniskt, 

vilket även påverkar kvaliteten positivt. Med tanke på dessa fördelar bör en utjämnad produktion 

vara en av de viktigaste delarna att eftersträva för produktionsplaneringen. 

 
Figur 11 - Toyota Production System illustreras i form av 
ett tempel (Petersson et al, 2009) 
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Olhager (2000) beskriver att en utjämnad produktion innebär att produktionstakten hålls konstant 

under en planeringsperiod och att variationer i försäljning fångas upp med lager eller förändringar i 

orderstock. Att tillverka mot lager talar dock emot TPS eftersom Liker (2004) och Oskarsson et al 

(2006) menar att all produktion enligt TPS ska vara dragande för att undvika överproduktion. 

 
Figur 12 - Utjämnad produktion med avseende på produktionsvolymen (Petersson et al, 2009) 

Petersson et al (2009) är medvetna om att det är ett fåtal eller eventuellt inget företag som har jämn 

produktion och att en total utjämning i princip är omöjlig att uppnå. Utjämnad produktion är dock 

något som alltid bör eftersträvas med tanke på de fördelar som finns, se Figur 12. Företag som till-

verkar mot lager har en möjlighet att utjämna produktion genom att leveransbuffertnivå varieras, 

som figuren visar. Även i en kundorderstyrd produktion finns det sätt att åstadkomma jämnare 

produktion. Ett sätt är att använda orderkön som utjämnare mellan kundefterfrågan och 

produktionsflödet, som även detta visualiseras i Figur 12. Exempelvis om den utlovade leveranstiden 

är längre än ledtiden är det möjligt att låta vissa order vänta för att inte överbelägga produktions-

flödet vid en hög orderingång. På samma sätt kan order läggas tidigare i flödet vid låg orderingång. 

Det är viktigt att försöka sänka ledtiderna, för ju större skillnad det är mellan utlovad leveranstid och 

ledtid desto större möjligheter finns det att jämna ut produktionen. Vid en jämn produktion kommer 

det även bli lättare att köpa in material från leverantörer, vilket bör minska antalet brister.  

Ett jämnt produktionsflöde ger inte alltid ett jämnt arbetsflöde eftersom det kan finnas olika 

produktvarianter som tar olika lång tid. Det är därför viktigt att även tänka på att utjämna arbets-

innehållet. (Petersson et al, 2009) Bjørnland et al (2003) menar att det krävs små batcher för att 

uppnå en utjämnad produktion och att detta i sin tur kräver låga omställningskostnader och korta 

omställningstider.  

3.3.2 Just-In-Time 

Enligt Petersson et al (2009) handlar Lean till stor del om att sträva efter att producera och leverera i 

tid, varken tidigare eller senare. Huvudprincipen Just-In-Time kan, på svenska, omformuleras till rätt 

sak i rätt antal vid rätt tidpunkt. Om alla aktiviteter sker precis när det behövs i flödet blir flödet helt 

förutsägbart. Detta gör att all väntetid elimineras och att det blir lättare att planera lagernivåer, 

buffertar och så vidare. Bjørnland et al (2003) menar att det krävs en anpassad materialhantering 

med en fabrikslayout som är anpassad efter materialflödet för att kunna uppnå enstycksproduktion 

med högfrekventa transporter. Enligt Petersson et al (2009) består Just-In-Time av följande 

principer: takt, kontinuerligt flöde och dragande system. 

Takt 

Petersson et al (2009) förklarar att begreppet takt anger den produktionsvolym per tidsenhet som 

ska produceras i flödet. För att ett taktat flöde ska fungera effektivt krävs en utjämnad produktions-

volym. Takten kan brytas ned i en takttid, det vill säga den tid varje produkt tar i varje del av 

processen. Takttiden bör vara direkt kopplad till kundbehovet, alltså att en produkt säljs för varje 
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takttid, om det produceras en produkt under varje takt. Takttiden bör visualiseras, exempelvis med 

en taktklocka, för alla medarbetare i flödet för att de ska veta hur de ligger till. Om exempelvis en 

monteringsstation inte hinner klart innan takttiden är slut är det en avvikelse som måste uppmärk-

sammas direkt. Enligt Ortiz (2006) bör takttiden vara längre än den snabbaste möjliga cykeltiden. En 

tumregel för detta är att cykeltiden bör vara 85 procent av takttiden. Detta eftersom det är 

människor som arbetar och att de därmed inte kan producera optimalt under ett helt skift.  

Liker (2004) liknar taktning med rodd, där en person i roddbåten har ansvar för att koordinera 

roddarna genom att ropa ”ro, ro, ro” med jämna mellanrum för att roddarna ska ro i samma takt. 

Det är viktigt att alla roddare ror i samma takt, exempelvis skulle en starkare roddare som ror 

mycket effektivare och kraftfullare än de övriga få roddbåten instabil och därmed sänka hastigheten. 

Extra kraft och fart kan faktiskt sakta ner båten. Samma effekter kan visa sig inom produktion, att 

effektivisera en avdelning kan ge extra arbete för andra avdelningar. Därför menar Liker (2004) att 

hela verksamheten borde koordineras genom att använda taktning. 

Petersson et al (2009) menar att en taktklocka kan användas på flera sätt. Exempelvis kan det 

produceras tio produkter under varje takt. Generellt är det dock bättre ju närmare enstycksnivå det 

går att takta, för då blir det lättare att upptäcka avvikelser. Att lyfta upp avvikelser är en av grund-

tankarna för att hitta olika slöserier som kan elimineras. Takttiden är viktig, eftersom små slöserier 

antagligen inte skulle ha upptäckts vid uppföljning efter varje skift. I de fall de hade upptäckts efter 

skiftet hade det varit svårt att hitta den verkliga orsaken till slöseriet.  

Kontinuerligt flöde 

Petersson et al (2009) beskriver Lean-principen kontinuerligt flöde som en strävan efter att 

produkter och material ska vara i konstant rörelse. Det är svårt att uppnå ett kontinuerligt flöde, 

men det är något som bör eftersträvas. För att kunna åstadkomma ett kontinuerligt flöde kan 

följande saker genomföras; kortare avstånd mellan operationer, mindre buffertar, mindre 

förpackningsenheter och mer frekventa transporter. Genom ett kontinuerligt flöde fås följande 

fördelar enligt Liker (2004): 

 Högre kvalitet på grund av att det är lättare för operatören att kontrollera och hitta defekter 

på komponenter då det produceras mindre batcher.  

 Högre flexibilitet eftersom ledtiderna blir kortare. 

 Högre produktivitet eftersom det blir värdeskapande arbete då mindre material behöver 

fraktas till lager. 

 Frigör markyta eftersom det behövs mindre lageryta. 

 Ökad säkerhet. Stora batcher behöver inte förflyttas till ett lager med gaffeltruckar eftersom 

de förflyttas direkt till nästa operation. Säkerheten ökar eftersom antalet trucktransporter 

minskar och gaffeltruckar är en stor orsak till olyckor. 

 Förbättrad moral. Vid mer värdeskapande arbete kan operatören direkt se resultat av sitt 

arbete, vilket ger en högre arbetstillfredställelse.  

 Minskade lagerkostnader. Eftersom ledtiden blir kortare kommer kapitalbindningen att 

minska. Dessutom bör inkuransen minska.  
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Dragande system 

Den tredje principen inom Just-In-Time handlar om hur aktiviteterna i flödet ska styras. Enligt 

Petersson et al (2009) kännetecknas ett dragande system av att produktionen startas först när 

efterföljande process i flödet signalerar ett behov. Den sista processen bör därför ha kontakt med 

kunden eller på något sätt få information om att en kundorder är lagd. Då börjar denna process att 

tillverka ordern och detta skapar ett behov av nytt material för tillverkningsprocessen och ett 

informationsflöde om detta behov skickas bakåt i flödet till den tidigare processen, detta illustreras i 

Figur 13.  

 
Figur 13 - Ett dragande system (Petersson et al, 2009) 

En viktig fördel med ett dragande system är enligt Petersson et al (2009) att orderna tar hänsyn till 

det faktiska kundbehovet och att det även tar hänsyn till eventuella störningar i flödet. Exempelvis 

om en process i flödet stannar kommer denna process inte att förbruka något och därför kommer 

processen inte att signalera något behov. På så sätt undviks produktion av oönskade buffertar som 

byggs upp på grund av produktionsstörningar. En enkel metod att skapa ett dragande flöde är att 

använda kanban, som beskrivits tidigare i avsnitt 3.2.2 Materialstyrningsmetoder. Liker (2004) stöder 

dessa fördelar och menar att ett dragande system med kanban fungerar bättre än de flesta andra 

planeringsmetoder i flertalet affärssituationer.  

Petersson et al (2009) poängterar att ett dragande system inte behöver innebära att behovssignalen 

förmedlas steg för steg i flödet. Anledningen till det kan vara att minska ledtiden och hoppa över 

några steg i flödet. Detta är möjligt då slutprodukten variantbestäms tidigt i flödet.  

3.3.3 Jidoka 

Den andra pelaren i TPS-templet är Jidoka som enligt Petersson et al (2009) innebär att bygga in 

kvalitet i produkten genom att säkerställa att allt görs rätt från början och om något skulle bli fel 

stoppas processen direkt. Den viktigaste förutsättningen för en kvalitetssäkrad process är att alla 

medarbetare har rätt kompetens och att de följer ett bestämt arbetssätt. Det finns två delar i 

kvalitetsarbetet, den första är att bygga in kvalitet i produkten och den andra är att kontrollera 

kvaliteten i produkten . Den andra förekommer ofta i form av kontrollstationer för att i efterhand 

kontrollera om det var korrekt eller inte. Målet inom Lean är att varje operatör ska kontrollera sin 

egen process. Det är också viktigt att operatörens interna kund är nära för att kvalitetsåterkoppling 

ska gå snabb och enkelt. 

Poka Yoke är ett japanskt begrepp som står för lösningar som gör att det inte ska gå att göra fel. 

Detta kan exempelvis vara en geometrisk utformning av en komponent, så att det inte går att 

montera komponenten felaktigt. Det är dock svårt att alltid utforma komponenter så att det aldrig 

blir fel, men det ska i alla fall vara lätt att göra rätt. En fråga som exempelvis kan ställas är: Är 



  3 Teoretisk referensram 

 

23 
 

materialet presenterat för montören på ett sätt som gör det enkelt att välja rätt artikel? (Petersson 

et al, 2009) 

3.4 Flödeskartläggning 
Oskarsson et al (2006) klargör att grunden för lyckade förändringar är att ha 

en god överblick av hur nuläget ser ut. Ett bra sätt att få en tydlig bild över 

vilka och hur många aktiviteter och lagerpunkter det finns i verksamheten är 

att genomföra en flödeskartläggning. Olhager (2000) menar att en flödes-

kartläggning syftar till att dokumentera aktiviteter detaljerat, kompakt och 

grafiskt. Dessa kan sedan användas i analyser för att tydliggöra var potentiella processförbättringar 

kan genomföras. 

Beroende på vilken litteratur som studeras används till viss del olika symboler för att kartlägga 

flöden. Här nedan presenteras de symboler som Olhager (2000) och Oskarsson et al (2006) använder 

i sin litteratur. I Figur 14 beskådas Olhagers (2000) symboler medan symbolerna som Oskarsson et al 

(2006) väljer att använda illustreras i Figur 15. 

 
Figur 14 - Kartläggningssymboler (Olhager, 2000) 

  
Det som kan beskådas i figurerna ovan är att Oskarsson et al (2006) i högre grad fokuserar på 

informationsflödet och i vilken form denna information strömmar. Olhager (2000) i sin tur har fullt 

fokus på det rena materialflödet. Vilka symboler som bör användas beror på vilken situation som 

analyseras. Det är tidskrävande att göra noggranna kartläggningar, därför har Oskarsson et al (2006) 

valt att begränsa antalet symboler. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att använda ännu fler 

symboler än de ovan angivna för att ytterligare precisera vissa operationer.  

I Figur 16 ges ett exempel på en flödeskartläggning av Oskarsson et al (2006). Där kan ses att besluts-

punkten verkar som en iterativ punkt i flödet där material och information synkroniseras för att den 

aktuella positionen för materialet ska vara uppdaterad i informationssystemet. 

Figur 15 - Kartläggningssymboler (Oskarsson et al, 2006) 
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Ett annat effektivt verktyg att använda för att skapa en överblick av företagets layout är spagetti-

diagrammet. Det är ett enkelt hjälpmedel för att kartlägga materialhanteringsvägar för exempelvis 

rutter. I många fall är detta en effektiv metod för att beräkna hur långt produkter transporteras 

internt, men även externt. Genom användande av spagettidiagram kan slöserier upptäckas och 

elimineras. (Bicheno, 2007) Olhagers (2000) motsvarighet till spagettidiagram är layoutflödes-

diagram som illustreras i Figur 17. Enligt hans tänkande ligger fokuset i dessa diagram mer på den 

fysiska placeringen av olika resurser.  

 
Figur 17 - Exempel på layoutflödesdiagram (Olhager, 2000) 

Även Olhager (2000) beskriver hur processer och förflyttningar kan ritas in för att få en tydlig över-

blick över den totala transportlängden. Med hjälp av detta kan det åskådliggöras huruvida för-

flyttningarna sker effektivt eller ej. 

3.5 Materialförsörjning till monteringssystem 
Lumsden (2006) beskriver att det finns en rad olika faktorer som har betydelse 

för vilket materialförsörjningssystem som lämpar sig bäst i varje enskilt fall. Det 

är viktigt att system för materialförsörjning och montering är väl anpassade för 

varandra, för att uppnå bästa resultat. Tyvärr är det mycket vanligt att de 

utvecklas var för sig, ofta är det monteringssystemet som bestäms först på 

grund av tradition, sedan får materialförsörjningen anpassas efter monteringens krav.  

Lumsden (2006) förklarar vidare att det finns en trend som går från generell till individuell försörj-

ning, detta innebär att materialförsörjningen planeras mot varje enskilt objekt i monteringen istället 

 
Figur 16 - Exempel på flödeskarta (Oskarsson et al, 2006) 
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för att det ställs in en hel pall med samma artikel vid monteringen. Trenden beror på att traditionella 

försörjningsmetoder har följande problem: 

 Ytan per arbetsstation och totalt är en kritisk faktor eftersom materialet tar mycket plats. 

 Antalet materialadresser är många eftersom samma artikel ska levereras till fler stationer. 

 Materialhanteringsarbetet är omfattande. 

 Förbrukningstakten per förpackning är låg. 

 Administrativa problem vid förändringar i produktstrukturen. 

 Stor risk för brist. 

 Risk att överförbrukning av artiklar ökar om inte en effektiv disciplin införs. 

Lumsden (2006) menar att dessa problem kan reduceras med modernare försörjningsmetoder. Han 

nämner kitning och sekvenserade kanaler som modernare metoder, där försörjningen sker per 

monterat objekt. I avsnitt 3.5.1 Rutter och Mjölkrundor beskrivs hur materialet kan transporteras ut 

till monteringslinjen från ett lager. Vidare i avsnitt 3.5.2 Kitning och 3.5.3 Sekvensläggning beskrivs 

två olika metoder att försörja ett monteringssystem. 

3.5.1 Rutter och Mjölkrundor 

Det finns stora fördelar med att köra rutter vid utleveranser, både för att öka företagets vinst men 

också för att öka leveransservicen. Genom att optimera rutter och schemaläggning för lastbärare 

kan märkbara fördelar skapas. I och med ruttkörning kan lastbäraren lastas full och därmed kan 

leveransfrekvensen sänkas. Resultatet av detta är lägre kostnader då det krävs färre transporter med 

samma mängd gods. (Grant et al, 2006) 

Genom att använda ett så kallat transportnätverk med terminaler kan en utökad ruttkörning 

användas. Genom att ansamla gods i terminaler skapas stora godsvolymer och därmed kan täta 

turer på fasta tider i rutter optimeras. (Oskarsson et al, 2006)  

Teorin ovan går även att använda i det interna materialsystemet där ruttkörning till monterings-

stationer är vanligt. Kovacs (2010) benämner dessa rutter som mjölkrundor och påpekar i likhet med 

det ovan beskrivna att det handlar om fordon som cirkulerar i fabriken efter ett förbestämt schema. 

Bicheno (2007) beskriver också mjölkrundor som en fast rutt där fordonet passerar ett antal 

leverantörer där en liten mängd komponenter plockas upp innan fordonet återgår till fabriken. 

Mjölkrundor kan användas internt i fabriker såväl som externt. Mjölkrundor är effektivt för att 

minska svängningar i efterfrågan och uppmuntra ett kontinuerligt flöde.  

Domingo et al (2007) har gjort en fallstudie på Bosch vad det gäller deras Lean-arbete, där det kan 

konstateras att mjölkrundor är en effektiv metod. Slutsatserna från studien är att mjölkrundor, utan 

att förändra produktionsfilosofin eller produktionslayouten, reducerar mängden material i lager, 

reducerar antalet transporter och minskar väntetiderna för interntransporter.  

Kombinationen av värdeflödeskartläggning och mjölkrundor är viktiga hjälpmedel för att öka 

flexibiliteten för ruttkörning i industrier. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje fabrik är unik 

och att metoderna därmed måste anpassas till den rådande tillverkningskaraktäristiken och organi-

sationen. (Domingo et al, 2007) 
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3.5.2 Kitning 

Oskarsson et al (2006) beskriver att kitning (materialsatser) innebär att exakt det material som 

behövs till en viss produktionsorder plockas ihop och levereras som ett kit. Kitet levereras till 

produktionssteget så nära behovstillfället som möjligt. För att metoden ska fungera i praktiken krävs 

i princip ett MPS-system (Material- och produktionsstyrning) som bryter ner varje produktionsorder 

till listor över ingående material. Även Lumsden (2006) menar att denna typ av försörjning ställer 

stora krav på de administrativa och informationshanterande systemen. Vidare kan denna exakta 

form av försörjning till monteringen kräva olika alternativa system för att ersätta material som är 

felaktigt, skadat eller saknas. Enligt Bozer och McGinnis (1992) är det vanligt inom industrin att kiten 

plockas ihop i en lagerlokal för att sedan transporteras till monteringslinjen med en dragtruck. Det är 

dock ovanligt att allt material kitas till monteringslinjen, material som fästelement och brickor lagras 

i bulk vid monteringsstationen. Vidare finns det olika typer av kitning, dels enhetliga kit och dels 

varierande kit. Enhetliga kit innebär att efterfrågan av kit är jämn och att kiten innehåller samma typ 

av artiklar. Därefter levereras kiten direkt till monteringsstationen. I detta fall är det lämpligt med en 

Just-In-Time-filosofi för att leverera allt i rätt tid till monteringsstationen så att kitet inte behöver 

lagras. Varierande kit innebär att efterfrågan av kit är ojämn, det vill säga att mixen av slutprodukter 

är ojämn. I dessa fall blir det svårare att uppnå ett kontinuerligt flöde, därmed krävs att kiten 

lagerhålls tills de efterfrågas. Följande fördelar och begränsningar finns med kitning (Bozer & 

McGinnis, 1992): 

Fördelar: 

 Sparar fabriksyta och minskar Produkter I Arbete (PIA) genom att primärt lagra alla 

komponenter i ett centralt lagerutrymme.  

 Eftersom alla komponenter inte lagras vid arbetsstationerna blir produktövergången mellan 

olika produktvarianter lättare.  

 Erbjuder bättre kontroll och högre flexibilitet genom att hantera kiten vid monterings-

stationerna istället för att hantera pallar med olika komponenter.  

 Underlättar materialförsörjningen till monteringsstationerna genom att eliminera leveranser 

av enskilda komponenters emballage. 

 Möjligheter för att förbättra produktkvaliteten och monteringsstationernas produktivitet 

eftersom komponenterna som ska monteras är lättillgängliga. 

 Underlättar små batchstorlekar och ett stort produktutbud. 

Begränsningar: 

 Förberedelsen av kiten (kitplockning) tar tid och kraft. Vanligen i form av manuellt arbete 

vilket inte ger något mervärde för kunden.  

 Det krävs utrymme för kitplockning, vilket kan minska lagerutrymmet i en lagerlokal. 

Eventuell lagringsyta kan också krävas.  

 Tillfällig brist på komponenter kommer att försämra effektiviteten dels på grund av dubbel-

hantering av halvfärdiga kit och dels på grund av att de halvfärdiga kiten behöver lagras. 

 Oavsiktlig felplockning av kit kommer leda till brist vid monteringsstationen.  

 Komponenter som går sönder under monteringen, måste på något sätt ersättas med en ny 

komponent. Detta kan tvinga kitplockaren att skicka med en extra komponent eller så 

plockas komponenten bort ifrån kitet och lagras vid monteringsstationen. 
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Bozer och McGinnis (1992) sammanfattar kitning med att deras numeriska studie visar att material-

hanteringsarbetet vid kitning tenderar att förflyttas från monteringsgolvet till lagerutrymmet. 

Studien visade även att cykeltiderna vid monteringsstationerna minskade med kitning jämfört med 

att ha lager vid monteringsstationen.  

Medbo (2002) menar att kitning kan utformas, för monteringsstationer med lång cykeltid (20-150 

minuter), för att förbättra montörens effektivitet. Generellt gör kitning det lättare att hantera 

många produktvarianter i en monteringslina samt att ta in nya montörer. Dessutom kan kitning 

förbättra ergonomin för montörerna. 

3.5.3 Sekvensläggning 

Lumsden (2004) beskriver sekvensläggning som att komponenter packas i ett emballage i den ord-

ningen som de kommer förbrukas i monteringslinan och att detta är ett effektivt sätt att reducera 

transporterna till monteringen. Oskarsson et al (2006) menar att sekvensläggning är vanligt vid 

löpande band-tillverkning, där det finns ett stort antal varianter och att det är viktigt att montera 

rätt komponent på rätt huvudprodukt. Inom bilindustrin är detta vanligt, där är varje bil i princip unik 

på grund av alla valmöjligheter som finns för kunden och det är viktigt att alla komponenter blir rätt. 

Exempelvis levereras komponenter till tio bilar på en gång, där alla komponenter ligger i exakt den 

ordning som bilarna kommer i flödet till monteringsstationen. 

3.6 Materialhantering 
Nationalencyklopedin (2011a) beskriver materialhantering som den 

”sammanfattande beteckning för fysisk hantering, lagring och förpackning av 

material och färdiga produkter”. I detta avsnitt kommer teorier kring material-

hantering att beskrivas.  

3.6.1 Trucktyper 

Nationalencyklopedin (2011b) definierar Truck som ett ”motordrivet fordon för transporter, främst 

inom ett företags industriområde eller motsvarande”.  

Truckar kan delas in i tre olika typer; lyfttruck, dragtruck och flaktruck (TFK, 2002; National-

encyklopedin, 2011b). Lyfttruckar finns i flera utföranden, exempelvis motviktstruckar, stödbens-

truckar och skjutstativtruckar. Dessa truckar kan användas för både hantering och transport. Drag-

truckar används för att dra mindre lastvagnar, denna typ av truck gås igenom mer djupgående i 

avsnitt 3.6.4 Dragtruck. Den tredje typen, flaktruck, transporterar gods på ett fast eller tippbart flak. 

(Nationalencyklopedin, 2011b) I Figur 18, följer en schematisk bild över indelningen av de olika 

trucktyperna och de olika utförandena utav dessa. 
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Motviktstruck 

Motviktstrucken är den mest använda trucktypen i Sverige, 30 till 40 procent av de truckar som säljs 

är motviktstruckar. Huvudsakligen används två typer av motviktstruck, den trehjuliga och den 

fyrhjuliga. Normalt sätt används den fyrhjuliga vid ojämnheter i underlaget då den bättre kan 

hantera dessa, medan den trehjuliga med fördel kan användas på plana underlag. De trehjuliga är 

vanligtvis batteridrivna och har lägre lastkapacitet, cirka 1-2 ton. De fyrhjuliga truckarna kan hantera 

laster från 1 ton upp till 90 ton och är antingen eldrivna (låg lastkapacitet) eller dieseldrivna (hög 

lastkapacitet). (TFK, 2002) 

Motviktstrucken hanterar sin last utanför sin stödyta. Tyngdkrafterna från lasten gör därmed att 

trucken vill vicka framåt. Denna framåtrotation motverkas dock av truckens egenvikt. För att ytter-

Figur 18 - Olika trucktyper (TFK, 2002) 



  3 Teoretisk referensram 

 

29 
 

ligare öka truckens lastkapacitet kan en motvikt fästas i den bakre delen av trucken, därav namnet 

motviktstruck. (TFK, 2002) 

Då trucken hanterar lasten framför chassit klarar den av att hantera ett stort antal olika typer av 

gods. På grund av denna flexibilitet används den i de flesta branscher. Den är särskilt användbar i 

verksamheter som både har lagerhantering och många olika typer av interntransporter. (TFK, 2002) 

Enligt Pewe (2002) kommer motviktstrucken bäst till sin rätt i djupstaplingsställ, vid fristapling eller 

när lasten överstiger två ton. 

Nackdelar med trucktypen är att den är stor och tar mycket plats, samtidigt som den är tung och 

därmed sliter hårt på underlaget (TFK, 2002). 

Skjutstativtruck 

En skjutstativtruck kan förflytta lasten vertikalt och horisontellt. Detta innebär att den vid inskjutet 

läge i horisontellt led verkar som en stödbenstruck medan den i utskjutet läge verkar som en 

motviktstruck. I och med att trucken kan hantera lasten i två led och därmed är mångsidig, är den 

mycket vanlig i pallager. (TFK, 2002)  

Skjutstativtrucken är främst avsedd för att hantera pall på höga lyfthöjder. Normalt klarar en 

skjutstativtruck upp till 2,5 ton vikt och den maximala lyfthöjden är ofta över 11 meter (TFK, 2002). 

Likaså behöver en skjutstativtruck mindre gångbredd än en motviktstruck vilket gör att den är 

exemplarisk att använda i smala gångar i ett höglager (Pewe, 2002). 

När skjutstativtrucken används är det viktigt med jämna, torra och rena golv. Vid högstapling ökar 

kravet ytterligare på golvets jämnhet (TFK, 2002). 

Åkstaplare 

En åkstaplare är att föredra vid stapling av gods inomhus på bra underlag. De används framförallt för 

låg-stapling då lyftförmågan normalt är maximalt 1-1,5 ton samt upp till 2,5 meter hög. (TFK, 2002) 

Precis som skjutstativtrucken kräver åkstaplaren inte någon större gångbredd. Den är likaså den 

billigaste trucktypen av samtliga åktruckar. (Pewe, 2002) 

Plocktruck 

Vid ett stort antal artiklar som plockas är högplockning ett bra alternativ. Den typen av truck lyfter 

både förare och last. Föraren styr trucken från plattformen och kan därmed, genom vertikal och 

horisontell styrning, manövrera sig fram till den plockplats som är näst på tur. (TFK, 2002) 

Maximal plockhöjd för en plocktruck är cirka 10 meter och den har samtidigt smal gångbredd vilket 

gör att den med fördel kan användas i relativt smala plockgångar (TFK, 2002; Pewe, 2002). 

I och med att plockning är arbetsamt är det viktigt att ergonomin i plocktrucken är god. Ur den syn-

vinkeln är det också lämpligare att ha pallarna stående med långsidan utåt istället för kortsidan för 

att undvika lyft djupt in i pallställaget. Detta är dock mycket utrymmeskrävande (TFK, 2002). 
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3.6.2 Lager 

Lumsden (2006) menar att följande bör eftersträvas då ett lager ska utformas: 

Hög fyllnadsgrad, att uppnå hundraprocentig fyllnadsgrad i ett lager är inte möjligt eftersom det ska 

finnas plats för att hantera godset, exempelvis gångar för truckar. Avvägningen är att ha så hög 

fyllnadsgrad som möjligt utan att det innebär ökade kostnader på grund av försvårad hantering eller 

platsbrist. 

Transportarbetet nedbringas, detta innebär att de olika arbetsområdena i lagret ska placeras så de 

ansluter till arbetsordningen i lagret för att på så sätt eliminera onödigt långa förflyttningar av 

material. Sedan ska högfrekvent gods placeras så att förflyttningssträckan blir så kort som möjligt.  

Lätt att hitta och att komma åt, bör det vara för att undvika onödigt letande i lagret. Detta tar oftast 

lång tid och kostar mycket pengar. Material ska även vara lättåtkomligt för att få en snabbare 

hantering.  

I ett lager kan det väljas om fast eller flytande placering ska användas. Med fast placering menas att 

varje artikelnummer har sina förutbestämda lagerplatser. Vid fast placering är lagrets storlek 

summan av alla artiklars säkerhetslager och dess hemtagningskvantitet. Motsatsen till fasta lager-

platser är flytande lagerplatser. Detta innebär att varje artikel kan placeras var som helst i lagret. 

Denna metod utnyttjar antalet pallplatser bättre än den fasta placeringen, vilket innebär att lagret 

inte behöver vara stort. För att ha kontroll över varje artikel i lagret används lämpligtvis någon typ av 

system, som håller reda på var varje artikel finns och var det finns lediga pallplatser. (Lumsden, 

2006)  

Som nämnts tidigare är placeringen av artiklarna en viktig del att ta hänsyn till i ett lager. Lumsden 

(2006) nämner följande principer: 

Produktroteringsprincipen. Om det finns krav på att artikeln måste förbrukas inom en viss tidsrymd 

eller om en artikel har ett tidsbegränsat värde måste regeln FIFO (First In – First Out) tillämpas. FIFO 

innebär att den artikel som först kom in i lagret plockas ut först. Om FIFO tillämpas måste layouten 

av lagret anpassas till detta, varje artikel måste därför vara tillgänglig för utplockning och en pall får 

inte stå i vägen för en annan. Om istället LIFO (Last In – First Out) används möjliggörs alternativ som 

utnyttjar volymen bättre.  

Plockpositionsprincipen/Likhetsprincipen. För att underlätta och effektivisera uttag i ett lager kan de 

artiklar som plockas ut samtidigt placeras bredvid eller nära varandra. Denna princip fungerar för 

både fasta och flytande lagerplatser, men för personalen blir det lättare om fasta lagerplatser 

används eftersom de får rutiner på var varje artikel finns. I vissa fall finns vetskap om vilka artiklar 

som plockas samtidigt, men om så inte är fallet krävs en statistisk analys för att veta vilka artiklar 

som ofta plockas samtidigt. 

Familjegruppsprincipen. Detta innebär att artiklar som har liknande egenskaper kan lagras till-

sammans. Det kan exempelvis vara artiklar som förvaras i samma emballage. Dessa artiklar har ofta 

samma behov av hanteringsutrustning, vilket gör hantering mer effektiv om de lagras inom samma 

område med samma lagringsteknik. 
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Popularitetsprincipen. Denna princip bygger på en ABC-uppdelning av artiklar efter hanterad volym 

eller plockfrekvens. I ett lager är det inte ovanligt att 85 procent av volymen kommer från 15 

procent av artiklarna. Dessa artiklar som hanteras ofta bör ställas i en viss del (exempelvis närmast 

utleverans) av lagret för att förkorta transporterna för de som plockar i lagret. Det är dock viktigt att 

undersöka hur denna princip påverkar inlagringen, om den tid som vinns i utplockning överväger den 

tid som förloras i inlagring.  

Storleksprincipen. Storleksprincipen innebär att stora, tunga eller skrymmande artiklar bör lagras 

separat nära sitt användningsområde eller nära utskeppningen. Kostnaden att hantera dessa artiklar 

är ofta mycket större än för övriga artiklar, vilket är ett skäl att minimera den sträcka som de ska 

förflyttas. Om takhöjden varierar bör dessa stora artiklar lagras där det är lägst takhöjd, eftersom de 

lätthanterliga artiklarna kan utnyttja den höga takhöjden med höga pallställage. 

Gånglängdsprincipen. Längden av gångarna påverkar effektiviteten för plockning och lagring. Långa 

gångar medför att det går att lagra mer, men det innebär även längre transportsträckor för de som 

plockar. Plockare som plockar kundorder, där artiklarna är helt utspridda i lagret, måste förflytta sig 

igenom hela gången för att ta sig in i nästa plockgång. Men vid för korta gångar blir det fler 

vändningar som plockaren måste göra. Valet av gånglängd blir en svår avvägning där kostnader för 

lagring och kostnader för plockning är två saker att ta hänsyn till.  

Höjdledsprincipen. Hur högt en artikel placeras påverkar hur snabbt plockningen sker. Det påverkar 

även plockarens arbetsmiljö. Plockning bör främst ske inom den ergonomiskt lämpligaste höjden, 

vilken är mellan 75 och 140 centimeter. Tunga och skrymmande artiklar bör placeras i denna höjd 

för att förenkla plockarbetet.  

Omstruktureringsprincipen. Denna princip innebär att artiklarna flyttas om under den tid då inlagring 

eller utlagring inte genomförs, för att placeras optimalt ur plockningshänseende. Det är vanligast i 

automatlager, där de rörliga kostnaderna är mycket små. Det kan även användas vid manuellt 

betjänade lager, men det är då viktigt att analysera lönsamheten av en manuell omstrukturering. 

Förvaringsmetoder 

Det finns ett par olika metoder vid lagring och förrådshållning. Lumsden (2004) nämner att det är 

lämpligt att använda flera förvaringsmetoder i ett lager för att utnyttja varje metods fördelar.  

Lumsden (2004) menar att pallställagelagring är den vanligaste metoden i ett industrilager. Godset 

förvaras normalt på pallar. Det fungerar så att pallen placeras i ett fack i ett pallställage och att alla 

pallar är direkt åtkomliga. En fördel med denna typ av lager är att varje pall kan nås utan 

omplacering (FIFO-principen kan användas) och att det är lätt att styra administrativt. Men på grund 

av att det är gångar mellan varje dubbelställage, se Figur 19, tar det exempelvis mer plats än djup-

lagring, Figur 20, där pallarna ställs på och nära varandra. Pallställagens höjd beror på takhöjden och 

hanteringshjälpmedlets lyfthöjd. Vanligast är höjder på 5-6 meter, för att få en rationell hantering 

utan alltför höga lyft. I de fall det är lågfrekvent gods högst upp är det dock vanligt med pallställage 

så höga som 8-9 meter. Det går även att använda smalgångstruckar som kan lyfta upp till 12 meter. 

Pewe (2002) menar att dessa konventionella pallställage är billiga, ungefär 200 kr i investering per 

pallplats, och att volymutnyttjandet styrs av den gångbredd som trucken kräver. 
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Figur 19 - Ställagefack med pallplatser (Lumsden, 2004) 

 
 

En annan förvaringsmetod som Lumsden (2004) nämner är automatlagring som kommer behandlas i 

nästkommande avsnitt.  

3.6.3 Automatlager 

Lumsden (2004) beskriver ett automatlager som ett lager som på en manuell eller automatisk signal 

levererar en lagrad enhet automatiskt. Ett automatlager är en mycket dyr investering och lönar sig 

sällan om inte godsflödet är större än 100 pallar per timme. De rörliga kostnaderna för lagret är 

däremot låga eftersom det sysselsätter ett fåtal personer. Den största kostnaden består av ränta och 

amortering på investerat kapital. Detta innebär att årskostnaden för tvåskift är marginellt större än 

kostnaden för enskift. Ekonomiskt sett kan ett automatlager hantera ökningar av kapacitet bättre än 

ett manuellt lager. Pewe (2002) menar att automatlager måste vara väl anpassade efter verk-

samheten, men när det väl är på plats är flexibiliteten låg. Generellt bör systemet användas dygnet 

runt för att få en ekonomisk vinst ur automatlagret. Roodbergen och Vis (2008) påpekar att det 

mellan åren 1994 och 2004 har skett en kraftig ökning av antalet automatlager i USA. Huvudsakliga 

anledningar till detta är att företagen sett hur investeringar i automatiska system ger lägre 

lönekostnader, besparad golvyta, ökad tillförlitlighet samt minskad felhantering. 

 
Figur 21 - Automatlager med staplingskranar och plockstaplingskranar (Lumsden, 2004) 

Ett automatlager kan delas in i ett antal huvudkomponenter, dessa är ställage, kranar, gångar, in- 

och ut-lagringspositioner samt plockpositioner (Roodbergen & Vis, 2008). Den vanligaste gods-

enheten i ett automatlager är pallar i flera storlekar. Pallarna förvaras i ställage som oftast är av stål, 

men kan även vara tillverkade i betong. Ett sätt att minska lagrets yta är att använda höga ställage 

och smala gångar. Detta är lämpligt då ett automatlager ofta byggs upp kring staplingskranar, se 

Figur 21. Staplingskranar är den utrustning som förflyttar pallarna till och från pallplatserna. Höjden 

Figur 20 - Djuplagring och fristapling av pallar (Lumsden, 2004) 



  3 Teoretisk referensram 

 

33 
 

på dessa är normalt 12-20 meter, men det finns automatlager som är upp till 35 meter höga. Efter 

en signal går staplingskranen till den givna pallplatsen, tar pallen och avlevererar till en uttagsplats, 

där pallen sedan transporteras till önskad plats med hjälp av exempelvis en rullbana eller en truck. 

(Lumsden, 2004) Plockpositioner är de positioner där människor har möjlighet att plocka ur ett visst 

antal artiklar ur de inlagrade emballagen. Dessa placeras vanligtvis längst ner i ställaget eller vid ut- 

och in-lagringsplatserna. En annan vanlig lösning är att automatkranen för ut godset direkt till 

arbetsstationen och att en plockare plockar av det gods som behövs för att sedan låta kranen 

transportera tillbaka godset in i lagret. (Roodbergen & Vis, 2008) 

Zollinger (2001) gör en jämförelse mellan ett smalgångslager med smalgångstruckar och ett 

automatlager. Det som kommer ut ur jämförelsen är att smalgångslagret drabbas av problem med 

någon maskin oftare samtidigt som påverkan av att en maskin inte fungerar inte är lika stor. Likaså 

har ett smalgångslager en lägre initialkostnad medan avkastningen för investeringen är lägre. 

Automatlagret eliminerar maskinoperatörer (truckförare) och använder även mindre ytor. Vidare 

konstateras att automatlager till skillnad från operatörer inte behöver ta raster, att väldigt lite 

träning och utbildning behöver genomföras samt att produkterna är säkrare och skadas i mindre 

utsträckning i ett automatlager.  

3.6.4 Dragtruck 

En dragtruck är en truck som drar lastbärare försedda 

med hjul. Likaså kan den dra vagnar som är avsedda för 

hantering och förflyttning av lastbärare. Antingen kan 

dragtrucken utnyttja den dragande eller påskjutande 

kraften för att förflytta lasten. Dragtrucken kan även 

bära upp en del av lastbärarens eller vagnens tyngd-

kraft. (TFK, 2002) 

Det finns ett flertal typer av dragtruckar, där 

majoriteten är stora och framförallt används i flyg-

industrin. Dessa typer kallas bogserande truck och 

terminaltruck. Men det finns även mindre typer av 

dragtruckar, se Figur 22, som är avsedda för inomhus-

bruk. Dessa truckar drar i allmänhet vagnar som är 

avsedda att bära olika typer av lastbärare. (TFK, 2002) 

3.6.5 AGV 

Schulze och Wüllner (2006) menar att ett fel i materialflödet kan resultera i materialstopp och 

materialbrist. För att undvika detta krävs ett effektivt materialflöde med god kvalitet. För att 

kvaliteten i materialflödet ska upprätthållas krävs det fullt förtroende och engagemang för flödet 

från medarbetarna. Om detta är svårt att uppnå är ett automatiserat system med automatiska 

truckar ett alternativ.  

En AGV (Automated Guided Vehicle) är en förarlös truck som används för att förflytta material 

horisontellt och i vissa fall vertikalt. Redan 1955 släpptes den första varianten av AGV och sedan dess 

har användningen ökat enormt. I och med att antalet funktioner och användningsområden ökar för 

AGV:er används de numer både i inomhus- och utomhusmiljöer. Exempel på områden där AGV:er 

används är i tillverknings-, distributions-, omlastnings- och lossningsområden. Framförallt är AGV-

 
Figur 22 - Dragtrucken Still R06 (Still, 2011) 
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system lönsamma i miljöer med upprepade tranportmönster och med långa transportsträckor, så 

som från lossningsytor till lagringsplatser eller tvärtom från lagringsplatser till utlastningsytor. Likaså 

kan de användas vid utkörning av pallar till monteringsstationer. (Vis, 2004) TFK (2002) särskiljer fyra 

stycken områden för AGV:er, interntransporter i lager, materialförsörjning till produktion, transport 

av färdigvaror till mellanlager och transport av objekt som monteras på eller utanför AGV:n. Schulze 

och Wüllner (2006) menar att de stora fördelarna med AGV:erna är att de är planerings- och 

beräkningsbara för fördefinierade strategier och att optimerade rutter kan användas för hela 

systemet. Likaså ökar spårbarheten på material i anläggningen. Slutsatsen blir att AGV:er leder till 

flexibilitet och effektivitet. (Schulze & Wüllner, 2006) 

TFK (2002) särskiljer tre huvudtyper av AGV:er. Det är den dragande, den lyftande och den rygg-

bärande, dessa återfinns i Figur 23. 

 
Figur 23 - Olika typer av AGV:er (TFK, 2002) 

 

För att styra och övervaka AGV:er krävs ett AGV-system. Detta system kan vara del i ett större 

intelligent och flexibelt tillverkningssystem. (Vis, 2004) I början styrdes AGV:erna av optiska eller 

induktiva linor. Nackdelen med dessa är den låga flexibiliteten då dessa är installerade på eller i 

golvet. Andra system för att styra AGV:er, som inte kräver linor, är exempelvis lasertriangulering. När 

ett AGV-system designas bör åtminstone dessa taktiska och operationella områden beaktas: 

flödeslayout, trafikstyrning, antal upphämtnings- och avlämningspunkter, fordonskrav, fordons-

rutter, fordonsschema, positionering av väntande fordon, batteri- och laddningslösning samt fel-

hantering. (Schulze & Wüllner, 2006) 

En annan fråga att ställa sig är om varje AGV ska bära en eller flera laster samtidigt. Genom att bära 

två laster istället för en kan en kraftig minskning av antalet AGV:er genomföras. Likaså visar under-

sökningar att genom att öka kapaciteten för ett fordon sker en reduktion av den genomsnittliga 

genomloppstiden. (Vis, 2004) Detta styrks i studien som genomförts utav Bilge och Tanchoco (1997) 

som tydligt visar fördelen med tvålastad AGV istället för den enkellastade. Detta är särskilt tydligt i 

de fall där det är högt tranportbehov, där det är hög sannolikhet att två laster är färdiga att plockas 

upp samtidigt som fordonet anländer. I enkellast-fallet krävs det att ett extra fordon tas ifrån något 

annat område och därmed förloras tid och effektivitet genom att dötid används till tomtransporter. 

(Bilge & Tanchoco, 1997) 

En stor fördel är att genom automatiska truckar kunna minska personalbehovet, särskilt vid 

flerskiftsarbete. Gentemot fasta transportbanor som presenteras i nästa avsnitt erbjuder AGV:er en 
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god flexibilitet och bibehållna fria golvytor. Viktigt att påpeka är också att de automatiska truckarnas 

försiktighet vid hantering minskar svinn och kassationer samt leder till en ökad säkerhet. (TFK, 2002) 

3.6.6 Transportbana 

I de fall där materialflödet kan skapas på ett enkelt och linjärt sätt är ett linjeorienterat system, 

bestående av transportbanor, den bästa lösningen. Genom att förflytta varje individuell produkt från 

en operation till en annan skapas ett enkelt flöde som bidrar till stabilitet i produktionen. Risken att 

ett parti eller ett objekt ligger kvar efter en bearbetningsoperation minimeras vilket leder till att det 

bundna kapitalet minskar. Nackdelarna är dock att det är oflexibelt och svårare att göra 

omprioriteringar i flödet. (Lumsden, 2004) Materialhantering som är linjebunden med transport-

banor kan därmed förflytta gods kontinuerligt, nackdelen med denna typ är, förutom det som 

Lumsden (2004) nämner, att det krävs stora ombyggnationer för att installera ett system av denna 

typ. (TFK, 2011) 

En transportbana, engelskans conveyor, är en mekanisk anordning som förflyttar material längs ett 

löpande band eller i en bana. Transportbanor används framförallt i massproduktion. (National-

encyklopedin, 2011c) De vanligaste typerna är icke-drivna hjul- och rullbanor, drivna band- och 

rullbanor som hanterar paket och mindre kollin samt drivna kedje- och rullbanor som hanterar pall. 

(Kator, 2007) 

Den enklaste formen av transportbana, drivs inte utav något annat än gravitationen. Den icke-drivna 

banan består av hjul eller rullar och lutar lätt nedåt för att förflytta materialet i den riktning som 

önskas. De kan till exempel användas som mottagare för kollin som kommer ut ur en 

sorteringsmaskin eller vid monteringslinor där de verkar som påfyllningshyllor för montören. 

Transportbanor bestående av rullar är ofta billigare än de med hjul och används vanligtvis där farten 

ska saktas in, till exempel vid plockning. Banor bestående av hjul används där det är viktigt att farten 

bibehålls, ofta används dessa i kurvor på längre transportbanor. (Kator, 2007) 

 
Figur 24 - Två olika typer av transportbanor (Kator, 2007) 

Det finfns två typer av transportbanor som dominerar marknaden vad det gäller transport av relativt 

små kollin, det är bandbanor och rullbanor som kan beskådas i Figur 24. Traditionellt har band 

använts för transport medan rullar används vid lagring. Numer har denna linje dock suddats ut, då ny 

teknik framkommit. Normalt drivs bandet av en elmotor som driver bandet i en loop. Materialet på 

bandet varierar numer kraftigt beroende på vad som ska fraktas på det. Bandbanor har en slätare 

transportyta, kan transportera bredare föremål och är generellt sett billigare än rullbanor. Trots 

dessa fördelar är dagens distributionscentraler fyllda av rullbanor. Detta beror på att rullbanorna har 
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en bättre förmåga att samla upp materialet. Material kan samlas i slutet av bandet samtidigt som 

material fylls på. (Kator, 2007) 

Transportbanor för pallar används ofta i system med automatiska lager och lossningssystem. De två 

typerna för transport för pallar är kedjebanor och rullbanor, vilka båda kan hantera väldigt tunga 

laster. Nackdelen med dessa är att de är relativt långsamma. Kedjebanan är den billigare lösningen 

men för att denna lösning ska fungera bra krävs det att pallarna som kommer in är någorlunda lika i 

sin utformning och packning. Rullbanan för pallar består av rullar med större diameter, än de för små 

kollin, för att bättre kunna hantera vikten. Skillnaden är här, precis som för små kollin, att rullbanan 

kan hantera uppsamling av pallar utan att transporten bakom stannar upp. (Kator, 2007) 

Ett välbyggt system har en uppskattad livslängd på 15 till 20 år. Under denna livslängd sker stora 

förändringar i materialhanteringen i ett företag och då finns det ett antal sätt att modernisera 

systemet för att det fortfarande ska hållas i gott skick. Först och främst bör dåliga rullar, som gör ljud 

eller skadar lasten, bytas ut. Sensorer bör på samma sätt bytas ut med jämna mellanrum. Icke-drivna 

delar i systemet kan bytas ut till drivna transportbanor om detta skulle förbättra helheten. Likaså bör 

motorerna i systemet bytas ut för att minska energianvändningen. (Trebilcock, 2010) 

3.6.7 Kran 

Ytbunden materialhanteringsutrustning är sådan utrustning som flyttar gods inom en begränsad yta, 

där ytan är begränsad av utrustningens rörlighet. Exempel på sådan utrustning är olika typer av 

kranar. (TFK, 2002) En kran, eller lyftkran, definieras enligt Granberg (2011) som en ”anordning för 

att lyfta, sänka och transportera laster med hjälp av linor, kedjor eller kättingar samt krok, krokblock 

e.d. som direkt bär upp lasten.” Det som är utmärkande för kranar är att lasten pendlar fritt i luften 

och att den kan flyttas i både horisontell och vertikal led. (Granberg, 2011) Kranar har använts under 

en väldigt lång tid, i början drivna av människo- eller djurkraft. Moderna kranar drivs i huvudsak av 

ånga, el, diesel, hydraulaggregat eller handkraft. De är ovärderliga för industrier som kräver tunga 

lyft dagligen. (Columbia Electronic Encyclopedia, 2010) 

Det finns ett antal olika typer av kranar, vanligtvis delas de in efter konstruktionsprincipen. Därmed 

kan två huvudtyper särskiljas. Den första är konstruktioner där lasten lyfts mellan två stödpunkter: 

portalkranar och traverskranar. Den andra är konstruktioner där lasten lyfts utanför den enda stöd-

punkten: armkranar och svängkranar. (Granberg, 2011) 

I Figur 25 visas en traverskran. Traverskranen består av en kranbrygga som vilar mellan två balkar 

som bryggan kan förflyttas längs. På denna brygga sitter en eller flera löpvagnar. (TFK, 2002) Detta 

gör att en tredimonsienell rörselse av lasten är möjlig. (Material handling industry of America, 1999) 

Traverskranar används framförallt i tung verkstadsindustri. (TFK, 2002) I Tabell 2 listas några fördelar 

och begränsningar med traverskranen. Fördelarna med en traverskran är att det ger en möjlighet att 

hantera tungt och skrymmande gods, att den inte tar upp någon golvyta samt att den kan 

dimensioneras efter det den ska användas för. Begränsningarna är att byggnaden måste vara 

förstärkt, att väntetider och köbildning skapas då en kranbrygga får vänta på en annan samt att 

volymutnyttjandet av lokalen blir låg jämfört med trucktransporter. 
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Tabell 2 - Traverskran (TFK, 2002) 

 

Figur 26 ger en beskrivning av hur en portalkran kan se ut. Skillnaden från traverskranen är att golvet 

stöttar upp pelarna som håller balkarna uppe. Fästpunkerna i golvet kan vara fasta eller rörliga. I och 

med att de stöds upp av golvet kan de med fördel användas utomhus. (Material handling industry of 

America, 1999) I Tabell 3 listas några fördelar och begränsningar med portalkranen. Fördelarna är att 

portalkranen klarar stora spännvidder i kombination med stora laster och långa sträckor samt att det 

är billigare än traverskran vid utomhusanvändning. Nackdelarna med portalkranen är att det är dålig 

sikt och att detta kan medföra olyckor samt att den är långsammare än en traverskran. (TFK, 2002)  

Tabell 3 - Portalkran (TFK, 2002) 

 

Den tredje typen, svängkran, lyfter lasten utanför uppslagspunkten. Denna ska kunna rotera 360 

grader vilket medför en god flexibilitet. Armen kan antingen vara fäst i väggen eller i en golvfast 

fästpunkt. (Material handling industry of America, 1999) 

Traverskran  

Fördelar  Begränsningar 

 

 

Möjlighet att hantera 

tungt och skrymmande 

gods 

Kräver oftas förstärkt 

byggnadsstomme 

Medför fria golvytor Risk för väntetider och 

köbildning 

Dimensioneras efter 

driftsbetingelserna 

Dåligt volymutnyttjande 

av lokalen jämfört med 

truckanvändning 

Portalkran  

Fördelar  Begränsningar  

Klarar stora spänn-

vidder i kombination 

med stora laster och 

långa åksträckor 

Dålig sikt vid transport 

kan medföra olycksrisker  

Billigare än 

traverskran vid 

utomhusbruk 

Långsammare än 

traverskran 

Figur 25 - Traverskran (Material handling industry 
of America, 1999) 

Figur 26 - Portalkran (Material handling industry 
of America, 1999) 
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3.6.8 Automatisering i materialhantering 

När det handlar om automatisering och 

mekanisering brukar det främst handla om 

bearbetningsarbetet då denna del varit enklast 

att påverka. Nu är det dock på tur att även 

monteringen måste utvecklas mot mer auto-

matisering. Här är det dock svårare att göra stora 

förbättringar då det manuella, mänskliga, 

arbetet är så pass viktigt. Likaså måste lager och 

transporter mekaniseras då det är viktigt att 

minska det bundna kapitalet. Stigande löner och 

ökade krav på arbetsmiljö är också skäl för en 

ökad mekanisering i verksamheten. (Lumsden, 

2006) En modell som kan användas för att 

avgöra vilket transportsätt som är det bästa är 

Swisslogs modell som presenteras i Figur 27. På 

den horisontella axeln anges avståndet som materialet ska transporteras medan det på den vertikala 

axeln anges hur många besökspunkter som transporten ska besöka på vägen. Autotruckar (AGV:er) 

passar enligt modellen bäst för långa avstånd samt många besökspunkter. 

3.7 Motstånd till förändring 
Enligt Bovey och Hede (2001) kan många misslyckade förändringar i 

organisationer direkt relateras till medarbetarnas motstånd till förändringar. 

Oavsett vilken förändring som ska genomföras, stor eller liten, så möter den 

nästan alltid på motstånd. Motstånd kan yttra sig på flera olika sätt, alltifrån 

sarkastiska skämt till organiserade motståndsrörelser. Det som är viktigt att 

beakta i detta är att det inte handlar om människors bekvämlighet eller envishet utan att det i allra 

högsta grad är mänskligt att reagera mot det som är avvikande. Psykologiskt har människan en 

förmåga att rygga tillbaka för det som upplevs som oväntat, olämpligt eller orättvist. (Bruzelius & 

Skärvad, 2004) Ford et al (2001) menar att motståndet kan se olika ut eftersom verkligheten skiljer 

sig åt från människa till människa. Den upplevda verkligheten är den som ger motståndet dess 

typiska form och utseende. (Ford et al, 2001) När en förändring genomförs kan det innebära att de 

anställda tvingas ge upp sina gamla rutiner. Det är viktigt att så också sker och att de anställda tar till 

sig förändringen så att förändringsarbetet inte misslyckas. (Bovey & Hede, 2001) 

Att lyckas skapa en fruktsam förändring kan ses som att skicka en snöboll över en kulle, se Figur 28. 

Det krävs väldigt mycket energitillförsel i uppförsbacken, medan det behövs begränsat med tillförsel 

på nedvägen för att sedan inte krävas någon energitillförsel alls när väl förändringsprocessen har 

avslutats. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

 
Figur 27 - Modell för val av materialhanteringslösning 
(Egen redigering, TFK, 2002) 
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Figur 28 - Förändringsprocessen med energitillförsel (Egen redigering, Bruzelius & Skärvad, 2004) 

Kotter (1996) har tagit fram en modell för strategiskt förändringsarbete som är indelad i åtta 

punkter. Dessa åtta punkter har Bruzelius och Skärvad (2004) delat in i tre faser, vilka illustreras i 

Figur 29. Förberedelsefasen ska skapa insikt om förändringen, etablera team som ska genomföra 

förändringen samt skapa en vision som samtliga i organisationen ska kunna ta till sig. Visionen måste 

därmed vara tydlig och klar samt vara genomförbar. I nästa fas, genomförandefasen, gäller det att 

kommunicera förändringen på ett enkelt och konkret sätt så att ord och handling hänger samman. 

Det är oerhört viktigt att också skapa delaktighet i arbetet genom att föra dialog och hela tiden tänka 

på att kommunikation alltid går i två riktningar. Likaså är det viktigt att skapa snabba resultat som 

kan stärka tron på förändringen i organisationen. I den sista fasen, fullföljandefasen, är målet att 

eliminera eventuella kvarstående motstånd mot förändringen samt att fullfölja och befästa 

förändringen. (Kotter, 1996) 

 
Figur 29 - Strategiskt förändringsarbete (Egen redigering, Bruzelius & Skärvad, 2004) 

Det finns många olika tankar kring hur förändringar blir accepterade och förankrade. För det första 

bör den förändringsbenägne vara uppmärksam på dem som motsätter sig förändringen. Det kan 



 

 

40 
 

vara så att de har bra förslag på hur förändringen kan bli än bättre. Därmed är det viktigt att förstå 

dem som motsätter sig och deras intressen. Därefter kan strategier utvecklas för förändringen som 

motsvarar deras intressen. Det är även viktigt att ta fram mått och bevis på att förändringen 

verkligen skapar något som är bättre. Slutligen bör det dedikeras tid för de tuffa och otrevliga 

konversationerna med dem som motsätter sig förändringen. Inget blir bättre av att man blundar och 

bara umgås med ja-sägarna. (Pappas, 2006) 
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4 Uppgiftsprecisering 
I detta kapitel bryts studiens syfte ned i delsyften. Därefter definieras det studerade systemet och sist 

skapas ett antal olika frågeställningar för att kunna analysera och besvara varje delsyfte. 
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4.1 Syftesnedbrytning 
Syftet i dess ursprungliga form är kort och koncist vilket gör att det är lämpligt att göra en nedbryt-

ning för att ytterligare förklara vad syftet ämnar leda till. Syftet i dess ursprungliga form är alltså att 

ta fram alternativa materialhanteringslösningar för att uppnå en gaffeltruckfri produktion, i enlighet 

med Volvo CE:s arbete med Volvo Production System. 

Förklaringen till i enlighet med Volvo CE:s arbete med Volvo Production System har sin grund i 

arbetet med Lean Production. I avsnitt 3.3 Lean beskrivs att Lean inte är en aktivitet som genomförs 

och sedan är färdig utan det är snarare ett förhållningssätt eller strategi för hur hela verksamheten 

ska agera och bedrivas (Petersson et al, 2009). Volvo CE arbetar intensivt med Lean-arbete i sitt 

arbete med Volvo Production System. Anledningen till att VPS infördes, vilket beskrivs i avsnitt 2.4 

Volvo Production System, var att företaget växte så kraftigt att det fanns ett ökat behov av 

gemensamma värderingar och mål. VPS används i hela koncernen och infördes på produktions-

enheterna under år 2008. VPS Academy är de som har ansvaret för arbetet med VPS och de är också 

de som utvärderar huruvida produktionsenheterna lyckats med sitt VPS-arbete. (Volvo Group 

årsredovisning 2008) Under våren 2010 genomfördes den senaste utvärderingen och det visade sig 

att området Material Supply inte uppnådde tillräckligt bra resultat. Volvos ledning har höga mål för 

anläggningarna vilket betyder att det finns en hel del att jobba med inom materialhantering. Ett av 

målen i VPS Academy för materialhanteringen, som understryker att de alternativa material-

hanteringslösningarna ska vara i enlighet med VPS, är att eliminera gaffeltruckar från produktions-

områden, ett arbete som denna studie avser att underlätta. (Volvo CE:s intranät, 2011)  

För att kunna eliminera gaffeltruckarna och föreslå alternativa materialhanteringslösningar som 

syftet fastslår gäller det först att skapa sig en tydlig bild över nuläget. I avsnitt 3.5 Material-

försörjning till monteringssystem framkommer flertalet metoder för materialberedning så som 

kitning och sekvensläggning och i avsnitt 3.6 Materialhantering presenteras flertalet alternativa 

transporthjälpmedel. Dessa båda områden bör undersökas för att se i vilken omfattning dessa olika 

metoder och hjälpmedel används i fabriken i Braås. Därmed framträder det första delsyftet som är 

att kartlägga nuläget vad det gäller gaffeltruckanvändning i fabriken i Braås. 

Samtidigt som kartläggningen genomförs kan det konstateras utifrån direktiven, som presenteras i 

avsnitt 1.3 Direktiv från uppdragsgivare, att utredningen ska tillämpa relevant litteratur men även 

genomföra fallstudier på företag med Lean-fokusering. Detta leder fram till det andra delsyftet som 

är att ta fram alternativa lösningar för intern materialhantering. 

I avsnitt 3.6 Materialhantering ges förslag på ett antal olika metoder för att transportera material 

internt. Denna teoretiska grund kan jämföras med det som framkommer i det andra delsyftet. Detta 

ska slutligen ge förslag på hur varje truck kan ersättas med en alternativ lösning. Därmed är det 

tredje delsyftet att för varje gaffeltruck ge förslag på en alternativ lösning. 

För att på ett strukturerat sätt kunna uppnå och införa visionen som denna studie avser att ta fram 

krävs det en väg fram till det slutgiltiga målet. Därmed bör en stegmodell skapas för att tydliggöra i 

vilken ordning och i vilket omfång lösningarna ska införas och därmed framträder det fjärde och sista 

delsyftet som är att skapa en stegmodell för hur de alternativa lösningarna ska införas. 

I Figur 30 sammanfattas de fyra delsyftena som tagits fram ur det övergripande syftet för studien. 
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Figur 30 - Sammanfattning av delsyften 

Delsyftena är integrerade i metodansatsen, vilket visas i Figur 33 i avsnitt 5.2 Studiens utrednings-

modell. 

4.2 Det studerade systemet 
Undersökarens uppgift i systemsynsättet är att skapa förståelse för helheten genom att identifiera 

systemets delar och hur dessa hänger samman (Gammelgaard, 2004). När ett resonemang förs kring 

systemet är det naturligt att detta ändras från de ursprungliga idéerna under arbetets gång. Genom 

logiskt resonemang gäller det att löpande kontrollera sitt sätt att resonera. När det förs ett 

resonemang om systemet finns det fem väsentliga problem som måste tas i beaktande (Churchman, 

1968): 

 Systemets allmänna målsättningar och prestationsmått för systemet i dess helhet 

 Systemets miljö: de fasta restriktionerna 

 Systemets resurser 

 Systemets komponenter, deras aktivitet, mål och prestationsmått 

 Ledningen av systemet 

Dessa problem kan hjälpa till att ange vad hela systemet är, vilka delar det består av och hur dessa 

hänger samman. (Churchman, 1968) I följande avsnitt presenteras de olika problemen i detalj för att 

beskriva och tydliggöra det system som denna undersökning verkar i. 

4.2.1 Systemets allmänna målsättningar och prestationsmått 

Churchman (1968) menar att det är viktigt att skilja på uttalade och verkliga målsättningar. Uttalade 

målsättningar är de som förmedlas till åhörare medan verkliga målsättningar är målsättningar som 

är direkt relaterade till prestationsmått för systemet. Det är inte lätt att klargöra de verkliga mål-

sättningarna, därför är det viktigt att ta fram ett prestationsmått som väl speglar den verkliga 

målsättningens resultat.  

Den verkliga målsättningen i detta fall är att reducera antalet gaffeltruckar i så stor omfattning som 

möjligt. Prestationsmåttet, som är klart och tydligt, är antalet reducerade gaffeltruckar. Detta kan 

dock kollidera med Volvo CE:s arbete, då de förslag som läggs fram i vissa fall inte kommer att vara 

genomförbara. De uttalade målsättningarna för denna studie är ökad produktivitet och ökad 

säkerhet.  
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4.2.2 Systemets miljö: de fasta restriktionerna 

Systemets miljö är det som ligger utanför systemet och som inte påverkas av detsamma. Miljön 

utgörs av föremål och människor som ur systemet sett är fasta eller givna. (Churchman, 1968) 

Volvo Logistics som ansvarar för transporter till och från fabrikerna, vilka inte är påverkbara, ingår i 

systemets miljö. Likaså tar denna studie sin utgångspunkt i att emballeringen av inkommande 

material ligger utanför denna studies påverkan. Volvo CE som koncern ingår också i miljön då de i 

stort påverkar systemets utformning. Ett exempel på detta är Volvo Production System och det 

arbete som detta medför. Lagerstyrningen och likaså lagerytor och möjlighet till utbyggnad av dessa 

får anses vara utom påverkan och bör därmed ingå i miljön.  

Genom att sätta systemgränser geografiskt kan det tydliggöras vilka delar som ingår i systemet och 

vilka delar som tillhör systemets miljö.  

4.2.3 Systemets resurser 

Till skillnad från systemets miljö är systemets resurser något som systemet kan påverka. Dessa 

resurser är de saker som systemet kan använda till sin egen fördel och förändra. Ofta kan systemets 

resurser återfinnas i företagets balansräkning. (Churchman, 1968) 

Systemets resurser i denna studie innefattar alla de anställda som på något sätt har kontakt med 

truckar i tillverkning, lager eller montering. Likaså är utrustning och hjälpmedel som används inom 

fabriken resurser, så som lokaler, ställage, IT-system, verktyg och truckar. Tjänstemän som är 

kopplade till intern materialhantering och internlogistik måste också ses som en resurs. Samtliga 

dessa går att påverka på ett eller annat sätt för att på bästa sätt nå systemets målsättningar. 

4.2.4 Systemets komponenter 

Resurserna är de som möjliggör systemets olika handlingar. Handlingarna ska sedan utföras av 

systemets komponenter. Det gäller dock att särskilja systemets komponenter ifrån den organ-

isatoriska uppdelningen som finns inom företag. Logistikavdelningen behöver därmed nödvändigtvis 

inte vara en av systemets komponenter. (Churchman, 1968) 

I detta fall är systemets komponenter det tvärfunktionella processutvecklingsteamet som jobbar 

med frågor inom Just-In-Time samt logistikutvecklingsavdelningen som verkar som en stödjande 

funktion för det arbete som denna studie berör. Likaså är de ansvariga för materialhanteringen på 

ett övergripande plan komponenter i systemet. 

4.2.5 Ledningen av systemet 

Den sista parametern som behöver klarläggas är ledningen av systemet som har till uppgift att bygga 

upp systemet. Denna ledning ansvarar för utformningen av systemets planer genom att väva 

/samman de fyra tidigare delarna. Likaså fastställer ledningen mål för komponenterna, fördelar 

resurserna och styr systemets prestationer. (Churchman, 1968) 

Ledningen för det studerade systemet i denna studie har utgångspunkt i flera nivåer. Ytterst ansvarig 

för att genomdriva förändringar är chefen för produktionsanläggningen i Braås. Andra ansvariga är 

logistikutvecklingschefen samt de olika produktionsledarna inom organisationen. 
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4.3 Ytterligare avgränsningar  
En avgränsning som görs i studien är att fokus enbart läggs på de gaffeltruckar som används i flödet 

av material. Det finns ett flertal gaffeltruckar som används som reservtruckar, som används vid olika 

specialavdelningar eller som enbart används som lyfthjälpmedel snarare än transporthjälpmedel. 

Dessa gaffeltruckar kommer denna studie inte att beröra då de i första hand inte berör flödet av 

material. Denna avgränsning avser i första hand att begränsa undersökningsområdet för att på så 

sätt skapa mer tid för ett effektivt arbete med de gaffeltruckar som faktiskt används som transport-

hjälpmedel över längre sträckor och därmed utgör en större risk i produktionen. 

 Likaså avgränsar sig studien från att beröra de truckar som endast verkar utomhus. Detta då målet 

inom VPS rör gaffeltruckar inom produktionsanläggningen. Därmed kommer det att utgås ifrån att 

lastning och lossning av material sker på samma sätt som idag. 

Det kan även vara så att det under studiens gång visar sig att en alternativ lösning till en specifik 

gaffeltruck varken påverkar säkerheten eller produktiviteten på ett positivt sätt. I dessa fall kommer 

därmed rekommendationen vara att gaffeltrucken även fortsättningsvis bör användas. 

Dessa avgränsningar innebär sammantaget att syftet med en gaffeltruckfri produktion inte till fullo 

kommer att uppfyllas. Strävan i studien är trots detta att i allra möjligaste mån uppnå en 

gaffeltruckfri produktion även om studien slutgiltigt inte leder till att samtliga truckar kan tas bort. 

4.4 Undersökningsfrågor 
Syftet har tidigare i detta kapitel delats in i fyra delsyften för att på ett ännu tydligare sätt beskriva 

uppdraget. Likaså har det studerade systemet nu presenterats för att ytterligare tydliggöra vad som 

faktiskt ingår i studien. Delsyftena tillsammans med det avgränsade systemet leder i sin tur fram till 

ett antal undersökningsfrågor som är väsentliga för varje delsyfte. Frågeställningarna har till uppgift 

att täcka in hela delsyftet och ska verka som vägledare i arbetet med att besvara delsyftena. 

 

För att få en övergripande bild av materialflödet menar Oskarsson et al (2006) och Olhager (2000) 

att en kartläggning är av största vikt, vilket beskrivs i avsnitt 3.4 Flödeskartläggning. I fallet Volvo CE 

är en kartläggning viktig för att tydligt kunna identifiera alla truckrutter som finns i det studerade 

systemet samt att se vilken typ av artiklar som flödar vilka vägar. Det finns ett antal påfyllnings-

metoder som tas upp i avsnitt 3.2.2 Materialstyrningsmetoder. De metoder som benämns i avsnittet 

är beställningspunktsystem, periodisk inspektion, kanban och tvåbingesystem. Likaså finns det ett 

antal metoder för att bereda material till monteringen, så som kitning och sekvensläggning. Dessa 

metoder redogörs det för i avsnitt 3.5 Materialförsörjning till monteringssystem. Dessa olika fakta-

områden leder fram till den första undersökningsfrågan. 

F1.1. Hur ser flödet för material ut i det studerade systemet? 

Denna fråga besvaras med hjälp av en flödeskartläggning. Frågan bör mynna ut i en tydlig 

indelning av olika truckrutter för att tydligt visa vilka truckar och truckrutter som senare i 
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rapporten diskuteras och analyseras. Likaså är det viktigt att tydliggöra vilken eller vilka 

påfyllningsmetoder som används i det studerade systemet. 

Enligt avsnitt 3.6.1 Truck finns det ett antal olika truckar som används för olika ändamål. Det finns 

tre stycken huvudtyper; lyfttruck, dragtruck och flaktruck. (TFK, 2002; Nationalencyklopedin, 2011a) 

TFK (2002) ger också en tydlig överblick över samtliga typer av truckar i en schematisk bild i Figur 18 i 

avsnitt 3.6.1 Truck. Med bakgrund av detta kommer den andra undersökningsfrågan, för detta 

delsyfte, fram. 

F1.2. Vilken typ av truck används för respektive transport?  

Denna fråga besvaras i samband med kartläggningen. Svaret bör leda fram till en än mer 

ingående beskrivning av truckrutterna och därmed gå ner ännu djupare på varje enskild truck. 

Denna fråga avser, precis som den första, att tydliggöra vilken rutt och truck som sedermera 

behandlas i rapporten. 

Material kommer in i anläggningen i många olika utföranden och emballage. Med stor sannolikhet 

påverkar framförallt storleken på materialet hur genomförbar en eliminering av den specifika 

trucken är. 

F1.3. Vilken typ av material/emballage hanterar varje truck?  

Kartläggningen sker på trucknivå. Svaret bör, förutom beskrivningen av varje trucks uppgift, 

innehålla en indelning av olika typer av material med avseende på storlek, klassificering och 

utkörningsfrekvens.  

Precis som att material transporteras in i emballage måste tomma emballage transporteras ut från 

anläggningen. Detta leder fram till den fjärde undersökningsfrågan. 

F1.4. Hur hanteras tomemballage?  

Frågan är ställd för att säkerställa huruvida tomemballage transporteras bort på uppdrag eller 

om detta sker spontant. Likaså är detta en viktig fråga för att se huruvida truckarna idag kör 

en optimal rutt eller ej. 

En övergripande kartläggning av materialflödet görs redan i den första undersökningsfrågan men det 

krävs även mer djupgående metoder för att kartlägga varje trucks flöde. I avsnitt 3.4 Flödes-

kartläggning beskrivs spagettidiagram som en bra kartläggningsmetod för att upptäcka och 

eliminera slöseri. Det är även en effektiv metod för att beräkna hur långt artiklarna transporteras 

internt (Bicheno, 2007).  

F1.5. Är truckens körschema tydligt? 

Genom att utnyttja spagettidiagram kan det konstateras huruvida trucken kör efter en uttänkt 

plan eller om mycket av arbetstiden används till onödiga transporter. Frågan bör åtminstone 

ge en övergripande bild över i vilka truckrutter det finns uppenbara slöserier.  

I avsnitt 3.3.1 Utjämning beskrivs, enligt Petersson et al (2009), att det krävs ett utjämnat flöde för 

att tillämpningen av Just-In-Time och Jidoka ska vara effektivt. Vidare menar Petersson et al (2009) 
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att arbetet fortlöper jämnt och harmoniskt när ett perfekt utjämnat flöde tillämpas. I samma avsnitt 

beskrivs att en utjämnad produktion, enligt Olhager (2000), innebär att produktionstakten hålls 

konstant under en planeringsperiod. Enligt Petersson et al (2009) består Just-In-Time av takt, 

kontinuerligt flöde och dragande system. Detta måste därmed kontrolleras, huruvida truckarna 

arbetar kontinuerligt och i takt med produktionen. 

F1.6. Hur hög och hur utjämnad är truckens beläggning? 

Denna fråga besvaras framförallt med hjälp av tillgång till datamaterial samt observationer. 

Svaret bör kvantifieras med lämpliga parametrar för att på ett tydligt sätt kunna åskådliggöra 

varje trucks beläggning över tid. Frågan kan sedermera leda till en analys över huruvida 

beläggning kan utjämnas och på så sätt begränsa antalet truckar. 

Som beskrivs i avsnitt 3.7 Motstånd till förändring kan misslyckade förändringar i organisationer i 

många fall kopplas direkt till medarbetarnas motstånd till den föreslagna förändringen (Bovey & 

Hede, 2001). Avsnittet beskriver vidare hur organisationer kan övervinna detta motstånd. Därav är 

det viktigt att hela tiden ta hänsyn till personalens åsikter kring den framtida förändringen. Utifrån 

detta framträder den sjätte undersökningsfrågan.  

F1.7. Vad är åsikterna från personalen angående trucken? 

Hur stort anses behovet av den specifika trucken vara enligt personalen och hur ser de på en 

förändring av truckanvändningen. 

 

Detta delsyfte besvaras dels genom att utnyttja den litteratur som presenterats i kapitel 3 Teoretisk 

referensram men även genom att ta inspiration från företag som arbetar mot en gaffeltruckfri 

produktion.  

För att jämförelsen av andra företag ska vara rättvis krävs det för det första att företagen i fråga i 

stora drag har likheter med Volvo CE. Detta tas upp mer djupgående i det kommande avsnittet 7 

Företagsbesök. För att utbytet ska ge resultat krävs det att bakgrunden till deras förändring tydligt 

framkommer. Är det på samma sätt som för de flesta företag att det handlar om 

säkerhetsförbättringar och minskade kostnader, som tas upp i avsnitt 1.1 Bakgrund, eller finns det 

även andra anledningar? Detta leder fram till den första undersökningsfrågan för det andra 

delsyftet.  

F2.1. Vad är den främsta anledningen till att truckantalet reducerats? 

Denna fråga ska inte enbart tydligt klargöra varför fallföretaget valde att reducera antalet 

truckar utan även ta hänsyn till vad litteraturen avser vara den främsta anledningen till att 

företag väljer att reducera antalet truckar. Detta är viktigt att undersöka för att kunna bedöma 

likheterna mellan andras truckreducering och den som ska ske hos Volvo CE.  
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Det är troligt att det har varit olika svårt i olika delar av företaget att reducera antalet truckar. 

Därmed är det viktigt att klargöra var i företaget reduceringarna har varit genomförbara.  

F2.2. Inom vilka områden har företagen lyckats reducera antalet truckar? 

Svaret på denna fråga kan vara uppdelat i form av exempelvis olika avdelningar, olika typer av 

detaljer, eller olika storlek på materialet som transporteras. Viktigt är också att ta reda på vad 

det är som har förhindrat ytterligare reducering och om det finns planer på att även reducera 

inom dessa områden. 

I avsnitt 3.6 Materialhantering ges förslag på ett antal olika materialhanteringslösningar som kan 

användas istället för gaffeltruckar. Hjälpmedel som tas upp är automatlager, dragtruck, AGV, 

transportbana och kran.  

F2.3. Vilka lösningar använder de istället?  

Denna fråga bör ligga till god grund för val av alternativa lösningar hos Volvo CE. Det viktiga är 

att fokusera på de områden som har störst likhet med fabriken i Braås för att uppnå så stor 

generaliserbarhet som möjligt. 

I enlighet med Lean arbetas det mycket med olika försörjningsmetoder till monteringssystemet. 

Detta tas upp i avsnitt 3.5 Materialförsörjning till monteringssystem där Lumsden (2006) nämner 

några moderna metoder för försörjning; kitning och sekvenserade kanaler. En annan metod som tas 

upp i detta avsnitt är mjölkrundan. Enligt Domingo et al (2007) är mjölkrundor viktiga hjälpmedel för 

att öka flexibiliteten. Det är dock viktigt att komma ihåg att de måste anpassas till den rådande 

tillverkningskaraktäristiken som finns i fabriken. De här ovan beskrivna metoderna kan vara metoder 

som har införts i samband med reducerandet av truckar. Därmed framkommer nästa undersöknings-

fråga. 

F2.4. Vad har förändringen krävt av organisationen? 

Svaret på denna fråga bör alltså besvara hur stora förändringar som har krävts hos 

fallföretagen för att lyckas minska antalet truckar. Har de förändrat materialberedningen, 

byggt om fabriken eller behövt anställa annan kompetens för att lyckas genomföra föränd-

ringen? Likaså bör hänsyn tas till vad litteraturen menar att de största förändringarna kan 

komma att bli.  

 

Utifrån de olika alternativa materialhanteringslösningarna som identifierats i det andra delsyftet blir 

nästa steg att ta fram intressanta lösningar för varje truck. Därmed måste följande fråga besvaras. 

F3.1. Vilken lösning eller vilka lösningar är lämpliga att ersätta aktuell truck med?  
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Svaret på denna fråga kan vara flera alternativa lösningar medan det för andra truckar endast 

kan finnas en lösning. Detta innebär att någon form av rangordning bör göras över vilket 

alternativ som bör vara det bästa för den aktuella uppgiften. 

Precis som beskrivits ovan kan funktioner och arbetssätt komma att behöva förändras för att 

genomföra förändringen. Genom att studera både litteratur vad det gäller olika arbetssätt och att 

studera fallföretagen bör följande fråga kunna besvaras. 

F3.2. Vilka funktioner/arbetssätt behöver förändras för att kunna genomdriva förändringen?  

Följdfrågor som kan uppstå i besvarandet av denna fråga är huruvida ombyggnationer 

behöver göras eller hur kompetensbehovet hos medarbetarna kommer att förändras? Det 

svåra i denna fråga är att finna en gräns för hur djupt den ska besvaras. Hur stora förändringar 

ska föreslås utan att genomförbarheten helt tappas bort? 

Oskarsson et al (2006) menar att en totalkostnadsanalys är viktig att genomföra i logistik-

sammanhang. Det är viktigt att se till helheten vid en förändring då en förändring kommer att 

innebära att vissa kostnader stiger medan andra sjunker. Detta tas upp i avsnitt 3.2.1 Totalkostnads-

modell.  

F3.3. Vad innebär förändringen kostnadsmässigt? 

Svaret på denna fråga kommer inte vara alltför djupgående. Det som gäller är att göra ett 

överslag över kostnadsförändringen för att kunna ta med kostnaden som en parameter i 

genomförbarhetsbedömningen.  

 

De lösningar som tas fram i delsyfte tre kan inte införas på en gång. Därför är det viktigt att skapa en 

stegmodell som beskriver i vilken ordning varje lösning ska införas. Likaså är det viktigt att för varje 

lösning se om det finns delsteg i denna lösning som måste genomföras i en viss ordning. Därmed 

framkommer den första undersökningsfrågan i detta delsyfte. 

F4.1. I vilken ordning ska lösningarna införas? 

Denna fråga besvaras till stor del av den stegmodell som ska skapas. Genom att titta på vilka 

lösningar som är enklast och mest vitala att genomföra kan en turordning skapas. Likaså bör 

de olika delstegen inom varje lösning tydliggöras. 

Det kan också vara så att vissa lösningar som tagits fram inte innebär tillräckligt bra förbättringar vad 

det gäller säkerhet eller produktivitet även om lösningen är gaffeltruckfri. Därmed är den sista 

frågan som ska besvaras i detta delsyfte följande.  

F4.2. Hur genomförbar är lösningen? 

De parametrar som kan vara intressanta för att bedöma genomförbarheten i detta fall är den 

ekonomiska genomförbarheten, den tekniska genomförbarheten samt säkerheten. Det är 
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viktigt att säkerheten påverkas på ett positivt sätt så att förändringen inte leder till en ännu 

osäkrare arbetsmiljö. Det är även intressant att uppskatta inom vilken tidshorisont det är 

aktuellt att införa lösningen.  

Det kan konstateras att det är en kraftig övervikt av antalet undersökningsfrågor för det första 

delsyftet. Detta är dock naturligt då kartläggningen av nuläget och anläggningen i Braås är det som 

kräver mest arbete.  
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras den övergripande metod som används i arbetet. Först presenteras 

studiens metodsynsätt. Därefter följer en utförlig beskrivning av studiens utredningsmodell där det 

bland annat presenteras metoder för insamling av primär- och sekundärdata. Kapitlet avslutas med 

ett avsnitt med metodkritik som tar upp huruvida studien lever upp till trovärdighetsmåtten; 

validitet, reliabilitet och objektivitet. 
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5.1 Studiens metodsynsätt 
Arbnor och Bjerke (1994) samt Björklund och Paulsson (2003) identifierar tre olika synsätt som 

påverkar valet av metod; det analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. Det 

analytiska synsättet ska i den mån det är möjligt förklara en objektiv verklighet. Verkligheten ses 

som ett samband mellan orsak och verkan där den är uppbyggd av summativa delar. System-

synsättet utgår från samma idé som det analytiska synsättet, att verkligheten ses objektivt. 

Skillnaden är den att verkligheten är uppbyggd på ett mer systematiskt sätt där de olika delarna är 

ömsesidigt beroende av varandra, vilket gör att delarna inte kan summeras. I systemsynsättet kan 

alltså synergieffekter uppstå då det är helhetens egenskaper i relationen till varandra som är viktiga. 

(Arbnor & Bjerke, 1994) Aktörssynsättet är helt skilt ifrån de andra synsätten, då verkligheten ses 

som en social konstruktion som både påverkar och påverkas av människan. Därmed kommer 

undersökarens erfarenhet och handlande avgöra hur beskrivningen av verkligheten kommer att se 

ut. (Björklund & Paulsson, 2003) 

I denna studie används systemsynsättet då studien i många fall kommer att påverkas av synergi-

effekter då relationen mellan de olika undersökningsdelarna är vitala. Utifrån Gammelgaard (2004) 

kan också konstateras att logistikundersökningar historiskt sett till stor del utnyttjat det systematiska 

synsättet och därmed fås ett gott stöd för valet av synsätt. Ytterligare stöd för valet kan ges utifrån 

Oskarsson et al (2006) som menar att det är viktigt att ta hänsyn till samtliga förändringar i alla delar 

som sker vid en logistikförändring. Att hänsyn tas till synergieffekter istället för att enbart se till den 

exakta summan av delarna är viktigt då en totalkostnadsmodell används. Detta då de olika 

kostnadsposterna till stor del hänger samman och påverkar varandra. 

5.2 Studiens utredningsmodell 
Det är viktigt att skapa sig en uppfattning om vilka steg som ingår i undersökningen innan man ger 

sig i kast med att planera undersökningen (Lekvall & Wahlbin, 2001). Denna studies utrednings-

modell tar sin utgångspunkt i det Wahlbinska U:et som presenteras i Figur 31. Detta är en mycket 

vanlig modell för logistikutredningar av liknande karaktär. Modellen beskriver hur utredningsarbetet 

kan planeras, vilka delar som ingår i undersökningen och hur dessa är sammanlänkade. Anledningen 

till att denna modell används, förutom att den är välkänd inom logistikutredningar, är att den är 

lättöverskådlig och tydligt visar de huvudsakliga områdena i utredningsmodellen och hur dessa är 

sammankopplade. Då modellen är välanvänd får den anses ha en god användbarhet och 

trovärdighet. 
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Figur 31 - Det Wahlbinska U:et (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Utifrån det Wahlbinska U:et skapas en ny modell som är mer anpassad för denna specifika studie. 

Den anpassade modellen tar även hänsyn till stegen i Figur 32 som tydliggör de olika steg för 

förändringsarbete som Oskarsson et al (2006) tagit fram. Modellen som Oskarsson et al (2006) 

föreslår används dock inte i sin helhet i denna studie. I denna studie stannar arbetet vid att välja 

lösningar, sedan är det upp till uppdragsgivaren att genomföra de förslagna lösningarna. 

I Figur 33 presenteras studiens metodmodell. Efter figuren följer en kortare beskrivning av varje steg 

i den framtagna modellen för att ge en övergripande förståelse. Efter detta fördjupas varje del i 

modellen i separata avsnitt. 

 

 
 

Figur 32 - Stegen i förändringsarbetet (Oskarsson et al, 2006) 
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Figur 33 - Studiens metodmodell med utgångspunkt i det Wahlbinska U:et 

I modellens första steg fastställs syftet och direktiven från uppdragsgivaren. Detta steg är av stor vikt 

då det i ett tidigt skede gäller att bilda sig en uppfattning om vad uppdraget slutgiltigt ska leda till 

och utifrån detta skapa en målbild. I nästa steg, med utgångspunkt i det fastställda syftet, bestäms 

ämnesområden för litteraturstudien för att hitta stöd för studien i tidigare forskning och för att med 

saklighet underbygga studiens analyser och slutsatser. Med utgångspunkt i litteraturstudien genom-

förs en uppgiftsprecisering, vilken avser att bryta ner syftet i fler konkreta frågeställningar som 

studien ämnar svara på. Uppgiftspreciseringen ska därmed fokusera på vad-frågan, alltså svara på 

vad som ska studeras. Med viss utgångspunkt i uppgiftspreciseringen kan en lämplig metod för 

studien skapas, metoden avser att fokusera på hur-frågan, alltså hur studien ska genomföras. De 

fyra, ovan beskrivna, stegen motsvaras av det första steget, klargöra förutsättningarna, i 

förändringsmodellen som Oskarsson et al (2004) presenterar. Att klargöra förutsättningarna för 

förändringen är otroligt viktigt så att ett projekt inte startar utan att det tagits hänsyn till vad som 

verkligen kommer att krävas och förändras (Oskarsson et al, 2004). Dessa fyra steg verkar i en 

iterativ process där förändringar sker löpande i kapitlen som berör dessa.  

Med utgångspunkt i metoden genomförs en beskrivning och analys av nuläget för att det, som 

Oskarsson et al (2004) beskriver, är viktigt att veta hur verksamheten fungerar idag för att kunna 

genomföra en förändring. Den första analys som genomförs i denna studie ämnar till att ta fram ett 

antal fokusområden som är värda att studera mer ingående under företagsbesöken. Steget att 

beskriva nuläget besvarar också det första delsyftet vilket illustreras av den röda cirkeln i Figur 33.  

Utifrån både företagsbesöken, som utförs i enlighet med de utvalda fokusområdena, och nuläges-

beskrivningen analyseras vilka lösningar som kan vara aktuella att ersätta varje trucktyp med. Denna 

del i modellen kan kopplas till steget föreslå alternativa lösningar som Oskarsson et al (2004) 

beskriver. Det gäller att ta fram minst två alternativa lösningar för att inte riskera att låsa sig vid en 

viss tanke (Oskarsson et al, 2004). När denna analys är genomförd och några alternativa lösningar är 

framtagna får det andra delsyftet anses vara besvarat vilket också illustreras i Figur 33. 
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När de olika lösningsalternativen har tagits fram och begränsats kan nästa steg genomföras, det som 

i modellen beskrivs som att analysera helheten. I detta steg är det viktigt att knyta in relevant 

information från litteraturstudien så att studien inte låses vid något som konstaterats vid 

företagsbesöken eller vid något som tagits fasta på i den första analysen. Detta område beskriver 

Oskarsson et al (2004) som att jämföra nuläget med alternativa förslag. Genom att analysera hur de 

olika alternativa lösningarna kommer att passa ihop och vilken lösning som faktiskt är den bästa i 

samband med de andra kan en slutgiltig lösning väljas för varje truck. Ett bra sätt att konkretisera 

vad förändringen kommer att innebära är att ta fram fördelar och nackdelar med de olika 

alternativen. När alternativ tagits fram för varje specifik truck får delsyfte tre anses vara besvarat. 

Slutligen mynnar analysen av avvikelserna ut i slutsatser och sedermera ut i rekommendationer. Det 

viktiga med slutsatserna är att de väl besvarar syftet, därav den horisontella kopplingen i modellen. 

Utifrån slutsatserna ska även rekommendationer ges till uppdragsgivaren. Dessa rekommendationer 

är uppdelade i steg för att beskriva hur den slutgiltiga visionen kan nås genom att utföra dessa steg i 

rätt ordning. Denna del i studien besvarar delsyfte fyra och kan härledas till den del i förändrings-

processen som Oskarsson et al (2004) kallar att välja en lösning. 

5.2.1 Syftesfastställande och direktiv 

Vägen fram till att fastställa syftet går ut på att ringa in problemet. Detta görs genom att i ett 

bakgrundsavsnitt beskriva den allmänna miljö och de allmänna fakta som ligger till grund för studien. 

Genom att börja med den allmänna miljön för att sedan närma sig det aktuella, lokala, problemet 

sker en insnävning av ämnesområdet. Detta benämns som problematisering. (Björklund & Paulsson, 

2003) Utifrån problematiseringen kan sedan ett syfte fastställas. Syftet ska exempelvis beskriva, 

förklara, förstå eller förutsäga (Björklund & Paulsson, 2003). Enligt Patel och Davidsson (2003) ska 

syftet övergripande beskriva vad som ska uppnås med studien. Syftet för denna studie tas fram i 

enighet med uppdragsgivaren och valideras både av handledare och av opponenter vid Linköpings 

universitet.  

En viktig del som görs i samband med syftesfastställandet är också att fastställa direktiven från 

uppdragsgivaren. Dessa direktiv verkar som en första avgränsning för studien och kan därmed 

påverka resultatet. 

5.2.2 Litteraturstudier 

Enligt Björklund och Paulsson (2003) kallas all form av skrivet material för litteratur. Exempel på 

litteraturkällor som används i denna studie är böcker, artiklar och hemsidor. All information som fås 

från litteraturstudier är så kallade sekundärdata, vilket betyder att ändamålet för det skrivna 

materialet inte är detsamma som för den aktuella studien (Björklund & Paulsson, 2003). Ett problem 

som Arbnor och Bjerke (1994) påpekar vid insamling av sekundärdata är att tidigare material samlats 

in i ett annat syfte och att datan därför eventuellt inte är jämförbar. Ett annat problem de nämner är 

att det är svårt att vara säker på om datan är korrekt (Arbnor & Bjerke, 1994). Lekvall och Wahlbin 

(2001) påpekar dock att sekundärdatan i många fall är bättre än primärdatan och att man inte ska 

jämföra dessa som sekunda- och primainformation. 

Metoden för att samla in sekundärdata är så kallade skrivbordsundersökningar. I vissa fall används 

enbart skrivbordsundersökningar för att lösa ett beslutsproblem, men ofta efterföljs insamlingen av 

sekundärdata med en insamling av primärdata. Det som dock är viktigt att påpeka är att det är i den 
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ordningen som insamlingen bör ske, först sekundärdata, sedan primärdata. (Lekvall och Wahlbin, 

2001) 

Björklund och Paulsson (2003) påpekar att det är viktigt att tänka på att informationen kan vara 

vinklad och inte heltäckande. Det gäller likaså att vara noggrann vid valet av databaser och sökord så 

att den viktiga sekundärdatan inom området täcks in och att studien därmed kan ses som full-

ständig.  

Vid insamling av sekundärdata för denna studie används databaser som får anses som lämpliga, 

dessa är i huvudsak Business Source Premier och Scopus. Dessa databaser är välkända och täcker in 

stora delar av den ekonomiska och tekniska forskningen i världen. Vad gäller sekundärdata som 

berör olika tekniska lösningar för materialhantering söks ett visst antal tillverkares hemsidor igenom. 

Dessa tillverkare är i huvudsak leverantörer som är godkända som leverantörer till Volvo CE och som 

eventuellt, redan idag, har avtal vad det gäller truckar med mera. För att finna lämplig litteratur 

inom området används både Linköpings universitets samt Linnéuniversitetets lokala biblioteks-

kataloger. I Bilaga 1 presenteras samtliga relevanta artikelsökningar i studien. Ett ytterligare sätt att 

finna lämplig litteratur är att granska referenser i böcker som berör det aktuella området, så som 

exempelvis grundläggande logistiklitteratur. 

När data söks i databaser, exempelvis de ovan nämnda, kan väldigt många träffar ges vilket kan 

innebära att det är både svårt och tidskrävande att få fram det som verkligen eftersöks. Genom att 

förfina sökningen kan antalet träffar begränsas kraftigt. Detta kan göras genom att exempelvis välja 

att sökordet endast ska finnas i titeln eller att komplettera sökningen med sekundära sökord. Likaså 

kan sekundära sökord, som inte får finnas i titel, sammanfattning eller nyckelord, användas för att 

minska ner antalet träffar. Trots dessa metoder kan träffbilden i många fall överstiga många hundra 

artiklar och då kan en sortering av artiklarna göras, exempelvis enligt högst relevans eller flest 

refereringar. Det sista steget och troligen det mest utslagsgivande är att läsa sammanfattningar till 

artiklarna och på så sätt sortera bort de irrelevanta för att därefter gå vidare och läsa mer 

djupgående i de relevanta artiklarna. 

I referensramen väljs ett antal teoriområden ut som utifrån syftet anses vara viktiga och lämpliga att 

undersöka. Från början kan det vara svårt att hitta rätt i vilken information som kommer att vara 

viktig för studiens fortsatta arbete. Då brukar det allt som oftast vara bättre att skriva ner alla teorier 

som kan tänkas vara intressanta för att sedan sortera bort i efterhand. I denna studie tas en 

övergripande plan fram över vilka teoriområden som är lämpliga, visar det sig i efterhand att dessa 

områden ger ett för brett spann minskas innehållet ner, alternativt om spannet är för smalt samlas 

mer sekundärdata in.  

5.2.3 Uppgiftsprecisering 

Syftet är ofta väldigt allmänt vilket gör det svårt att planera och genomföra studien enbart utifrån 

detta. Därför är det viktigt att uppgiften preciseras ytterligare. Denna uppgiftsprecisering ska främst 

innehålla tre saker; undersökningens inriktning, undersökningens innehåll, det vill säga vad-frågan, 

och eventuella ytterligare avgränsningar (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Undersökningens inriktning kan vara explorativ, beskrivande, förklarande eller förutsägande. En och 

samma studie kan dock ha flera olika inriktningar. (Lekvall & Wahlbin, 2001; Björklund & Paulsson, 
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2003) Valet av inriktning grundas till stor del på vilken typ av resultat som undersökarna vill ska 

uppnås (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

En explorativ undersökning, också benämnt förundersökning, syftar till att ge grundläggande 

kunskaper inom problemområdet för att möjliggöra en välgrundad beslutsanalys. Denna under-

sökning kan sedermera, om inte slutsatser går att dra, ge idéer och leda till nya undersökningar med 

samma eller en annan inriktning. En beskrivande, också kallad deskriptiv, undersökning används när 

frågeställningarna är tydliga. Därmed kan undersökningen utgå ifrån dessa frågeställningar och får 

en mer fokuserad ansats. Denna undersökningsform kan ses som en kartläggande undersökning där 

en beskrivning görs över hur något ser ut, men inte varför det ser ut som det gör. Den förklarande 

undersökningen går ett steg längre än den beskrivande genom att också svara på varför-frågan och 

klarlägga orsakssamband. En förutsägande undersökning simulerar eller prognostiserar vad som 

sannolikt skulle kunna komma att hända under vissa förutsättningar. (Lekvall & Wahlbin, 2001) När 

en hypotes tas fram menar Arbnor och Bjerke (1994) att det är väldigt vanligt att dessa på något sätt 

föregås utav någon form av de tidigare undersökningsformerna för att på så sätt skapa sig någon 

grund för sina antaganden. 

I denna studie används flera av inriktningarna. I arbetets uppstart genomförs en explorativ under-

sökning för att skapa en litteraturgrund för det fortsatta arbetet att stå på. I skeendet att kartlägga 

nuläget och att titta på andra lösningar används en förklarande inriktning då kartläggningen genom-

förs efter att uppgiften tydligt preciserats och frågeställningar formulerats. Avslutningsvis används 

också en förutsägande inriktning när rekommendationerna generaliseras från den lokala studien på 

Volvo CE:s övriga anläggningar i Sverige. 

Denna studies syfte är konkret men relativt stort vilket gör att en nedbrytning är nödvändig. Härmed 

delas syftet upp i fyra stycken delsyften för att tydliggöra vad studien ska mynna ut i och vilka 

delmoment den avser att genomgå. Utifrån dessa delsyften görs en mer detaljerad beskrivning av 

varje del för att sedan mynna ut i konkreta undersökningsfrågor som studien avser att svara på. Är 

det som i detta fall att data till stor del är baserad på sekundärdata kan innehållet i denna syftes-

nedbrytning förändras under pågående process (Lekvall & Wahlbin, 2001).  

I uppgiftspreciseringen kan också ytterligare avgränsningar göras för att säkerställa och höja 

undersökningens effektivitet. Dessa avgränsningar ska dock inte blandas ihop med direktiven från 

uppdragsgivaren. Avgränsningar kan delas upp i två typer, antingen är de sakliga eller kommer de till 

på grund av tids- och kostnadsskäl. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

En undersökning kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativ data är sådan som inte kan 

kvantifieras utan består till större delen av verbala resonemang med ord och tankefigurer. 

Motsatsen, data som kan beskrivas i sifferform och analyseras statistiskt, kallas för kvantitativ data. 

(Lekvall & Wahlbin, 2001) Enligt Björklund och Paulsson (2003) används kvalitativa studier för att 

beskriva ett specifikt ämne och skapa djupare förståelse för detta, på grund av detta är möjlig-

heterna till generalisering låg. Denna studie har utgångspunkt i en kvalitativ ansats då den i första 

hand består av observationer och intervjuer. Till viss del sker dock en kvantifiering i de fall där data 

ur Volvo CE:s affärssystem analyseras och även när kostnadsberäkningar redovisas.  
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5.2.4 Metodansats och metodval 

Uppgiftspreciseringen har till uppgift att belysa vad som ska undersökas medan metoden har till 

uppgift att belysa hur undersökningen ska genomföras. Det som är viktigt i arbetet med detta är att 

författarna tydligt redogör för samtliga metoder som varit aktuella, vilka val de har gjort och 

motivering till dessa val. Det är även viktigt att metoderna som väljs används på rätt sätt och inte 

misstolkas. Metodkapitlet ska även ta upp huruvida kritiskt tänkande och andra modeller för att 

uppnå hög validitet, reliabilitet och objektivitet används. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Med anledning av att detta kapitel behandlar metod görs ingen djupare genomgång av innehållet i 

detta kapitel. Det kan konstateras att de ovan ställda kraven på metoden uppfylls. Det som kan 

påpekas ytterligare är att metodkapitlet förändras iterativt, framförallt i samband med preciseringen 

av uppgiften. 

5.2.5 Beskrivning av nuläget 

För att beskriva nuläget genomförs en datainsamling av primärdata på produktionsanläggningen i 

Braås. Enligt Björklund och Paulsson (2003) är primärdata data som samlas in för att användas i den 

aktuella studien. Arbnor och Bjerke (1994) beskriver i sin tur primärdata som ny data som inte 

tidigare insamlats. Vanliga metoder som används för att samla in primärdata är intervjuer, enkäter, 

observationer och experiment (Björklund & Paulsson, 2003). Den här studien utnyttjar två 

insamlingsmetoder för primärdata, för att på ett bra sätt skapa en heltäckande beskrivning av 

intresseområdet, dessa är observationer och intervjuer. Dessa metoder är de som är lämpliga i det 

aktuella fallet och valet av dessa insamlingsmetoder stöds också av Arbnor och Bjerke (1994) som 

påpekar att direkta observationer i kombination med intervjuer är en mycket vanlig insamlings-

metod av primärdata inom systemsynsättet. En anledning till att inte utnyttja enkäter i denna studie 

är att undersökarna har möjlighet att genomföra intervjuer med samtliga intressanta personer. 

Detta innebär att intervjuarna får mer utförliga svar och därmed kan dra analysen från data-

insamlingen ett steg längre.  

 
Figur 34 - Olika typer av direkt observation (Arbnor & Bjerke, 1994) 
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Arbnor och Bjerke (1994) skiljer på indirekt observation och direkt observation. Indirekta 

observationer är till exempel observationer av respondenten vid intervjuer eller insamling av 

sekundärdata. Det som däremot betecknas som direkta observationer, insamling av primärdata, kan 

genomföras på några olika sätt. Dessa observationer avser att observera skeenden i nuet och 

därmed ger kunskap till studien. I Figur 34 presenteras fyra typer av direkt observation. En del-

tagande observation inbegriper deltagande i skeendet som observeras, medan en ringa deltagande 

observation inbegriper att de observerade har vetskap om observationen men att denna sker 

passivt, utan deltagande. De andra två typerna, fullständigt deltagande och fullständig observation 

är etiskt diskutabla i de fall där arbetet innefattar människor. Likaså är det tekniskt svårt att 

observera något utan dess vetskap då observationen ska ske här och nu. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

Björklund och Paulsson (2003) påpekar att redskap, så som tidtagarur, kan användas vid 

observationen. Likaså kan observationen grundas på subjektiva uppskattningar. Variablerna som 

mäts kan hållas konstanta eller varieras. (Björklund & Paulsson, 2003) Viktigt att påpeka att en 

observation endast kan studera beteenden och inte kunskaper, åsikter eller värderingar (Lekvall & 

Wahlbin, 2001).  

Författarna interagerar inte i observationsobjektets arbete utan observerar passivt. Samtliga 

observerade personer på företaget vet syftet med studien och har därmed hög vetskap om att 

observationer sker och varför dessa sker. Därmed utförs så kallade ringa deltagande observationer i 

denna studie. Det huvudsakliga målet med observationerna är att kartlägga och undersöka det 

interna materialflödet för att besvara det första delsyftet som beskrivs i kapitel 4 Uppgifts-

precisering. 

Intervjuer kan ses som utfrågningar som antingen sker genom personlig kontakt eller via telefon, 

även e-postdialoger kan i många fall kategoriseras som intervjuer. Det finns flera olika former av 

intervjuer. I de fall där alla frågor är bestämda och frågeordningen är fastställd innan intervjutillfället 

rör det sig om en strukturerad intervju. I andra fall kan det vara så att ämnesområdena för intervjun 

är förutbestämda medan frågorna formuleras efter hand och tas upp när undersökaren anser det 

lämpligt. Denna lämplighet kan grundas på hur respondenten svarar på vissa frågor eller hur den 

reagerar på tidigare frågor. Denna typ av intervju kallas semi-strukturerad intervju. När ingenting är 

förberett, utan intervjun är mer av formen av ett samtal mellan intervjuaren och respondenten, 

kallas det för en ostrukturerad intervju. Vid semi-strukturerade intervjuer kan det vara lämpligt att 

använda sig av någon form av intervjuguide där följdfrågor finns förberedda till varje huvudområde 

som berörs under intervjun. Denna mall ska endast verka som stöd och frågorna ska endast ställas i 

de fall där respondenten inte spontant svarar på frågan. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Viktigt är också att antalet respondenter kan varieras, då det ibland kan vara mer lämpligt att 

intervjua en grupp människor än en ensam person. Likaså kan det vara fler undersökare närvarande 

vid intervjutillfället. Ett bra sätt förutom att föra anteckningar, för att verkligen få med detaljer från 

intervjun, är att spela in den med någon form av inspelningsenhet. När känsliga detaljer ska beröras 

kan det dock vara en fördel att inte spela in eller nedteckna svaren, då detta kan verka i ett 

hämmande syfte. (Björklund & Paulsson, 2003) Att spela in intervjuerna kan leda till merarbete, 

vilket kan undvikas genom att anteckna stolpar under intervjun för att sedan direkt skriva ner 

resultatet i textform medan minnet är färskt (Lekvall & Wahlbin, 2001).  
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En annan viktig aspekt är att intervjuaren är medveten om vilka frågor som är ledande för att på så 

sätt kunna värdera innehållet i intervjumaterialet (Björklund & Paulsson, 2003). Huruvida frågor är 

ledande eller inte bör konkretiseras i metodkritiken för att styrka studiens trovärdighet. Enligt Patel 

och Davidsson (2003) är det också viktigt att tänka på att intervjuaren visar på ett genuint intresse 

och har förståelse för respondenten. Detta för att öka motivationen för ett bra och uttömmande 

svar. Det är lätt hänt att en försvarsmekanism väcks hos respondenten, därför är det viktigt att 

komma ihåg att intervjuaren även ger uttryck för sina känslor genom gester och ansiktsuttryck. 

(Patel & Davidsson, 2003) 

I undersökningar på företag kan det uppstå problem med att få till en intervju, ett så kallat 

accessproblem. Därför bör intervjuaren som regel boka in en tid för intervjuer i ett tidigt stadium för 

att vara säker på att komma åt rätt material för studien. (Lekvall & Wahlbin, 2001)  

I denna studie genomförs semi-strukturerade intervjuer med personer inom styrningen av 

verksamheten. Detta då dessa intervjuer delvis kommer att beröra olika områden och för att det är 

ett lättöverskådligt antal intervjuer. De som intervjuas med denna typ av teknik är produktions-

ledaren och den ansvarige produktionsteknikern för materialcentrum samt en person som jobbar 

med logistikutveckling lokalt på fabriken i Braås. Strukturerade intervjuer används vid intervjuer av 

truckförarna. Detta för att de är många och för att det tydligt ska gå att utläsa likheter och skillnader 

i deras svar. Detta intervjuformulär går att finna i Bilaga 2. Vid samtliga intervjuer i denna studie 

deltar båda författarna, vilket påverkar trovärdigheten i materialet på ett positivt sätt. En av 

intervjuarna har som huvudansvar att leda intervjun medan den andra ansvarar för anteckningar och 

eventuella följdfrågor.  

Genom observationer, intervjuer och viss datainsamling från Volvo CE:s intranät besvaras samtliga 

undersökningsfrågor till det första delsyftet som är ”att kartlägga nuläget vad det gäller truck-

användning i fabriken i Braås”. De frågor som kräver mest datainsamling är de frågor som berör 

truckarnas körscheman och beläggning då dessa kräver omfattande observationer. Intervjuerna med 

truckförarna är också till viss del omfattande och tidskrävande. 

5.2.6 Företagsbesök 

Vid de företagsbesök som genomförs i studien tillämpas till viss del teorier från fallstudier. En 

fallstudie innebär att en undersökning genomförs på en mindre avgränsad grupp fall eller på ett 

enskilt fall. Ett fall kan vara en individ, organisation eller en situation. Fallstudier används ofta när 

förändringar eller processer ska studeras. Utifrån fallen kan sedan generaliserbarheten diskuteras. 

Det gäller att få en så ingående och fyllig beskrivning av fallet som möjligt. Därav är flera insamlings-

metoder av data positivt. (Patel & Davidson, 2003) Søilen och Huber (2006) beskriver fallstudier som 

något som används deskriptivt för att beskriva nuläget och ge en fullständig ögonblicksbild. En 

fallstudie är att föredra i de fall då undersökaren vill undersöka aktuella skeenden som inte går att 

simulera eller manipulera. De inslag som är vanliga i en fallstudie är direkta observationer av 

skeenden samt intervjuer med de personer som deltar i skeendet. (Yin, 2006) 

Vanliga problem med fallstudier är att de är slarvigt genomförda och att de inte följer en systematisk 

procedur. Det finns också kritik mot att generalisering av enskilda fallstudier är svårt, men precis 

som att det går att dra generella slutsatser från enskilda experiment går det att dra generella 

slutsatser från fallstudier så länge dessa består av teoretiska hypoteser och inte populationer. (Yin, 

2006) Det som är viktigt vid generalisering är att fallet eller fallen har hög likhet med andra fall. För 
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att kunna bedöma likheter mellan olika fall bör det så tydligt som möjligt beskrivas vilka likheter 

fallen har. Detta är också viktigt för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om huruvida 

generaliseringen är korrekt eller inte. (Malmö Högskola, 2011)  

Yin (2006) presenterar ett antal kriterier som en fallstudieforskare bör uppfylla. Det gäller att under-

sökaren kan ställa bra frågor och tolka svaren på ett korrekt sätt och ha en klar bild över vilka fråge-

ställningar som studeras. Likaså gäller det att vara en god lyssnare och inte väga in egna värderingar 

och tolkningar i svaren, precis på samma sätt gäller det att inte styras av skeva eller felaktiga 

uppfattningar. Undersökaren måste också vara flexibel och se möjligheterna framför hindren. (Yin, 

2006) 

I denna studie är de företagsbesök som genomförs inte så omfattande som de fallstudier som 

litteraturen beskriver. Det som denna studie avser är att besöka ett fåtal företag som på något sätt 

verkat för att reducera sin truckanvändning. Besöken genomförs under ett enskilt tillfälle och precis 

som vid datainsamlingen i nulägesbeskrivningen genomförs observationer och intervjuer. Eftersom 

besöken är korta är det viktigt att en effektiv datainsamling sker, därför fokuseras besöken på de 

fokusområden som tidigare valts. Valet av metoder stärks som beskrivits ovan av både Patel och 

Davidsson (2003) samt Yin (2006). De kriterier som Yin (2006) beskriver ovan för en bra fallstudie får 

ses som att de uppfylls då det i detta fall, precis som i hela studien, gäller att ha metodkritiken nära 

till hands. 

Inför företagsbesöken ska ett antal fokusområden tas fram som den fortsatta undersökningen kan 

fokusera på. Dessa fokusområden väljs framförallt ut för att underlätta besöken, som är det andra 

steget i inhämtningen av primärdata. Fokusområden väljs genom att hitta de områden där det finns 

svårigheter att finna lösningar. Detta kommer att framkomma genom en kort analys av 

kartläggningen, där det framgår hur dagens truckar används. 

Valet av företag att studera har tagits fram i samråd med handledaren på Volvo CE samt annan 

personal som har goda kontakter inom branschen. För att kunna hitta generaliserbara lösningar från 

dessa är det viktigt att företagen är så lika Volvo CE som möjligt. Därför bör de företag som väljs ut 

uppfylla följande krav: 

 Företaget ska jobba med montering i någon form. 

 Företaget ska helst hantera stora, otympliga objekt. 

 Företaget ska vara villigt att ta emot oss för att visa sitt materialhanteringssystem. 

 Företaget ska ha genomgått någon form av förändring vad det gäller antalet truckar inom 

organisationen.  

 

De företag som besöks i denna studie är Volvo Trucks, Scania och Invacare. 

Datan som samlas in vid dessa fallstudier tillsammans med litteraturgenomgången i kapitel 3 

Teoretisk referensram verkar som svarsdata för undersökningsfrågorna i det andra delsyftet ”att ta 

fram alternativa lösningar för alternativ materialhantering”. 

5.2.7 Analys av möjliga lösningar 

Denna del avser att med hjälp av referensramen analysera den insamlade primärdatan som ges vid 

beskrivningen av nuläget. Genom att använda empiri och referensram kan mönster och samband tas 



 

 

62 
 

fram som kan ta studien vidare mot slutsatserna. Denna del ska byggas på författarnas egna tankar. 

Därmed är det viktigt att tydligt motivera och beskriva alla delar i analysen så att läsaren kan bilda 

sig en egen uppfattning och dra egna slutsatser ifrån det uppsamlade materialet. (Björklund & 

Paulsson, 2003) En analys i systemsynsättet går ut på att behålla helheten genom att beskriva 

delarnas relation till helheten och helhetens relation till omvärlden. I en systemanalys handlar det 

lika mycket om syntes som analys. Systemanalys har därmed ett mer beskrivande och förklarande 

syfte. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

I denna studie utgår analysen från beskrivningen av nuläget och fallstudien. Genom att matcha de 

olika alternativa materialhanteringslösningarna som tagits fram i referensramen mot dagens 

truckanvändning och materialhantering kan det härledas vilken eller vilka lösningar som är aktuella 

att ersätta varje trucktyp med. 

Som grund för denna analys ligger uppgiftspreciseringen och de frågeställningar som rör det första 

delsyftet, se kapitel 4 Uppgiftsprecisering. Stora delar av analysen är därmed underbyggd av kart-

läggningen av nuläget. Insamlad data ska även användas för att hitta samband och mönster för att se 

hur olika faktorer påverkar varandra (Björklund & Paulsson, 2003). De idéer som presenteras i 

analysen är främst författarnas egna tankar, varför det är mycket viktigt att alla val och resonemang 

är väl motiverade och dessutom förankrade i referensramen samt i det empiriskt insamlade 

materialet. 

5.2.8 Analys av helheten 

Den första delen i det andra analyssteget är att besvara det tredje delsyftet delsyftet ”att för varje 

truck ge förslag på en alternativ lösning” som presenterades i kapitel 4 Uppgiftsprecisering. Det 

kommer att genomföras genom att jämföra de alternativa lösningar som tagits fram i det andra 

delsyftet och sedan välja den bästa lösningen utifrån bland annat produktivitets- och säkerhets-

aspekter. Det gäller dock även att analysera huruvida lösningarna passar ihop med varandra, 

exempelvis får de olika lösningarna inte störa varandra på ett sådant sätt att de individuellt 

fungerande lösningarna inte fungerar i helheten.  Precis som i föregående analyssteg gäller det att 

analysen är väl förankrad i referensram och i den insamlade empiriska datan. I detta fall är den 

empiriska datan som används både insamlad i Braås och på de fallföretag som besöks. 

5.2.9 Slutsatser 

När avvikelserna analyserats presenteras studiens slutsatser. Björklund och Paulsson (2003) förklarar 

att slutsatserna ska sammanfatta studiens resultat, vad dessa bygger på samt diskutera de 

konsekvenser resultaten får. Det är också viktigt att författarna utifrån analysen gör egna tolkningar 

som leder fram till resultatet. Slutsatserna får enbart baseras på information som tagits upp tidigare 

i studien. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Slutsatserna i denna studie består av de alternativa lösningar som valts för varje truck. Detta 

presenteras i form av en lista där varje alternativ lösning är presenterad. I och med presentationen 

av denna lista besvaras syftet effektivt, vilket gör att kopplingen mellan syfte och slutsatser i 

modellen uppfylls. 

5.2.10 Rekommendationer 

Slutsatserna mynnar ut i rekommendationer till Volvo CE. Dessa rekommendationer består av en 

steg-modell som avser att hjälpa Volvo CE på vägen i sitt arbete mot en gaffeltruckfri produktion. De 
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förändringar som är enklast att genomföra bör genomföras tidigt medan större och svårare 

förändringar kanske behöver genomföras senare. Likaså kräver vissa lösningar att tester måste 

utföras för att det ska kunna utläsas huruvida lösningen är effektiv eller ej. Genom att skapa denna 

stegmodell besvaras det fjärde och sista delsyftet att skapa en stegmodell för hur de alternativa 

lösningarna ska införas. 

5.3 Metodkritik 
Trovärdigheten för en studie kan mätas genom dess validitet, reliabilitet och objektivitet. Flera 

författare är enade kring att dessa mått alltid ska beaktas i vetenskapliga sammanhang. Validitet 

beskriver hur väl vi mäter vad vi avser att mäta medan validitet är ett mått på hur samma 

mätprocess vid upprepade tillfällen genererar samma resultat. Vid hög reliabilitet kan därmed 

konstateras att slumpens inverkan är låg, då resultatet blir det samma vid upprepade mätningar. 

Objektivitet, det sista måttet, beskriver huruvida studien är neutral och huruvida författarna har 

undvikit att färgas av värderingar och förförståelse. För att uppnå både hög reliabilitet och validitet 

bör studien alltså återge resultat som väl beskriver det som eftersöks. Detta kan beskrivas med hjälp 

av en piltavla, se Figur 35. Den vänstra piltavlan motsvarar låg validitet och hög reliabilitet, den 

piltavlan i mitten innebär låg validitet och låg reliabilitet och den högra piltavlan visar att alla resultat 

nära centrum motsvarar hög validitet och hög reliabilitet. (Björklund & Paulsson, 2003) System-

synsättet som denna studie utgår ifrån har en något annorlunda syn på validitetsproblemet än de 

andra synsätten. I systemsynsättet är det viktigare att definitionerna uppfattas som väsentliga och 

riktiga av personerna som tar del av studien än att definitionerna ska stämma överrens med befintlig 

teori eller vara operationella. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

 
Figur 35 - Illustration av reliabilitet och validitet i form av en piltavla (Björklund & Paulsson, 2003) 

Björklund och Paulsson (2003) förklarar vidare hur man, genom vissa åtgärder, kan åstadkomma en 

trovärdig studie. Genom att använda så kallad triangulering, där exempelvis flera olika källor 

används, kan hög validitet uppnås. Vid intervjuer kan även frågor som är välformulerade och inte är 

ledande leda till en högre validitet. Även reliabiliteten påverkas på ett positivt sätt genom 

triangulering. För att uppnå en god objektivitet är det viktigt att beskriva och underbygga de val som 

görs för att läsaren ska få möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om studien. Det gäller samtidigt 

att ange en källas innehåll så objektivt som möjligt och inte förändra värderingen i det som framförs 

eller vrida innehållet i källan för att det bättre ska passa den egna studien. Objektivitet kan också 

uppnås vid intervjuer genom en viss typ av triangulering, desto fler personer som deltar vid intervjun 

och sedan sammanställer den, desto bättre objektivitet kommer att uppnås. (Björklund & Paulsson, 

2003) Arbnor och Bjerke (2004) menar att studien i ett systemsynsätt bör spegla det reella systemet 

ur så många vinklar som möjligt för att uppnå en viss garanti för att mätresultaten är korrekta. Detta 
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innebär att författarna bör besöka systemet så mycket som möjligt och prata med så många 

människor som möjligt. Den avgörande validitetskontrollen enligt systemsynsättet ligger i huruvida 

mätresultaten kan vägleda studiens användare till positiva effekter. (Arbnor & Bjerke, 2004) 

Jacobsen (2002) beskriver hur viktigt det är att ställa sig frågan: hur goda är våra slutsatser? Även i 

kvalitativa studier är det av största vikt att kritiskt granska kvaliteten på data som samlats in. Det 

gäller både att se till den interna giltigheten, det vill säga huruvida undersökarna fått tag i datan de 

sökte, och den externa giltigheten, det vill säga hur det som funnits kan överföras till andra samman-

hang. Sedan gäller det också att se till tillförlitligheten, om datan är trovärdig.  

Författarna till denna studie är på plats vid systemet under fem månaders tid och bör därmed 

mycket väl uppfylla Arbnor och Bjerkes (2004) krav för att uppnå en garanti för korrekta mätresultat. 

I denna studie uppnås god validitet och reliabilitet genom att triangulering används både i referens-

ram och i emperiinsamling. I referensramen sammanfattas flera författares definitioner och uppfatt-

ningar för att skapa en bred förståelse för de synsätt och tankar som finns inom de, för denna studie, 

väsentliga områdena. Likaså trianguleras empiridatan genom att flera personer intervjuas om 

samma saker och företeelser samtidigt som observationer sker vid flera tidpunkter oberoende av 

varandra. När flera personer besvarar samma frågeställningar kan svaret antingen stärkas av att flera 

personer svarar samma sak alternativt kan kommunikationsbrister inom organisationen påvisas. I 

samband med observationer sker kommunikation med personal på plats för att inga misstolkningar 

ska göras.  

Genom att denna studie utförs efter de regler som gäller vid Instutitionen för Ekonomisk och 

Industriell utveckling vid Linköpings universitet bör en hög objektivitet uppnås. Detta då författarna 

från början har till uppdrag att skriva en planeringsrapport som är så pass allmängiltig att vem som 

helst med den i sin hand ska kunna genomföra den planerade studien. Likaså är det viktigt att 

författarna genomgående i rapporten har motiverat samtliga val som gjorts för att därmed säker-

ställa att läsaren själv kan ta ställning till studiens resultat. 

Författarnas närvaro på företaget bör stärka validitet och reliabilitet. Den omfattande närvaron kan 

dock påverka objektiviteten negativt då allt för starka band kan byggas mellan författarna och de 

personer som har faktisk påverkan på studiens resultat. Författarna eftersträvar därmed i möjligaste 

mån efter att skilja på insamling av empirisk data och övrig social verksamhet för att inte gynna 

någon individs enskilda intressen. 

Fallföretagen som väljs ut i studien tas till viss del fram av personal på Volvo vilket får anses både 

vara positivt och negativt. Positivt i den mening att det som kommer ut ur besöken troligtvis 

kommer stämma väl överrens med det som efterfrågas samt att Volvo CE redan har goda kontakter 

med dessa företag. Dock kan det påverka objektiviteten negativt då författarna inte helt och fullt 

påverkat studiens innehåll.  
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6 Kartläggning 
Detta kapitel är ett rent empiriskt kapitel med en kartläggning över flödena i anläggningen. Även de 

olika emballagetyperna som används på anläggningen redovisas. 
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6.1 Anläggningsbeskrivning 
För att få en övergripande beskrivning över hur arbetet bedrivs i fabriken startar detta empirikapitel 

med en beskrivning av produktionsanläggningen och av vad som sker i de olika avdelningarna. Detta 

är viktigt att tydliggöra för att läsaren ska få en övergripande förståelse för anläggningen för att 

sedan lätt kunna följa var i anläggningen trucktransporter sker. Datan i denna del består i huvudsak 

av observationer och intryck vid besök i anläggningen, data inhämtad från Volvo CE:s intranät samt 

övergripande diskussioner med personal på anläggningen. 

 
Figur 36 - Anläggningen och dess olika avdelningar (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

I Figur 36 illustreras att anläggningen är indelad i tre huvudområden, detaljtillverkning, material-

centrum och montering. Detaljtillverkningen är den del i fabriken där vissa detaljer till dumpern 

egenproduceras. Övriga komponenter ankommer till det som kallas för materialcentrum där lagring 

sker. I monteringsavdelningen monteras samtliga komponenter samman till en färdig dumper. En 

mer djupgående beskrivning av de olika avdelningarna presenteras nedan.  

6.1.1 Detaljtillverkning 

Anläggningen i Braås upptas ytmässigt till nästan hälften av detaljtillverkning. De detaljer som 

tillverkas på plats är de som visas i Figur 37. 
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Figur 37 - Egentillverkade komponenter (Volvo CE:s intranät, 2011) 

Korgen (1) består av stora plåtdetaljer som är sammansvetsade och väger totalt 3,5 till 6,5 ton 

beroende på modell och utrustning. Framram (2) och bakram (4) är anpassade för att kunna 

sammanföras av draget (3). Viktigt i denna konstruktion är att draget är utformat på ett sådant sätt 

att framram och bakram ska vara rörlig i alla led. Samtliga övriga detaljer framaxelstag (5), långt 

bakaxelstag (6), kort bakaxelstag (7) och vågbalk (8) verkar i konstruktionen för att fästa axlarna med 

framram och bakram. (Volvo CE:s intranät, 2011) 

Alla detaljer utom draget tillverkas med hjälp av samma bearbetningsmetoder. Först skärs plåt-

detaljer ut med hjälp av laserskärning. Detta sker i lasermaskiner som kan skära allt från smådetaljer 

till stora korgsidor. Vissa av dessa detaljer kantpressas och fasas för att sedan svetsas samman. 

Svetsning sker både automatiskt i så kallade svetsrobotar men även manuellt. Den manuella 

svetsningen sker i ett första skede innan robotsvetsningen för att förbereda materialet och sedan 

efter robotsvetsningen för att komplettera och säkerställa robotens arbete. Mindre detaljer svetsas 

också delvis manuellt. I hela produktionsanläggningen finns ett väl utbyggt traverskransystem i taket 

vilket möjliggör förflyttning av detaljer med hjälp av dessa. Draget kommer, till skillnad från de andra 

detaljerna, in till Volvo relativt färdigt. Det som sker på plats i fabriken är svarvning, gradning och 

krympning för att skapa fästpunkter.  

De sista bearbetningarna som sker, innan detaljerna är klara för montering, är blästring och målning. 

Samtliga detaljer målas, med vissa undantag, i den karaktäristiska gula färgen. Varje detalj målas 

endast en gång och detta sker med sprutlackeringsrobotar. Måleriet genomför även blästringen som 

samtliga detaljer förutom draget genomgår innan målning. Personalen i måleriet jobbar fyrskift för 

att försöka hinna med tillräckligt för att monteringen ska få det material de behöver. 

Vad gäller lagring inom detaljtillverkningen sker både lossning och lagring av plåt och drag i direkt 

anslutning till detaljtillverkningen utan att passera godsmottagningen. Majoriteten av plåten lagras i 

ett automatiserat lager som är placerat i anslutning till lasermaskinerna. Dragen lossas och lagras i 

närhet till bearbetningsoperationerna. Dessa placeras mellan bearbetningsstegen i ett automatiserat 

mellanlager. Vid varje arbetsstation i de olika tillverkningsflödena finns även ett flertal lagrings-



 

 

68 
 

platser i form av pallställage för pall och smallbox. Detaljtillverkningen har även ett antal buffert-

platser utomhus, både med och utan tak där färdigsvetsade komponenter lagras. 

 
Figur 38 - Flödet inom Detaljtillverkningen (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Figur 38 beskriver översiktligt hur detaljerna flödar inom avdelningen. Den korridor där samtliga 

detaljer passerar är måleriet. Det som också är värt att påpeka är att korgarna lagras utomhus innan 

de transporteras in till monteringen medan övriga detaljer lagras i mellanlagringen som övriga pilar 

pekar på efter måleriet.  

6.1.2 Materialcentrum 

Den avdelning där den stora delen av lagring sker kallas för materialcentrum. I huvudsak består 

materialcentrum av höglager för pall, ett automatlager för smallbox och ett småbingeförråd. 

Höglagret rymmer 4500 pallar och smallboxlagret rymmer 3500 lådor. Antalet pallar ska dock i 

framtiden minska till cirka 3000. (Fransson, 2011) Allt material som ska lagras inomhus i material-

centrum lossas på utegården för att sedan ställas på en transportbana som för in materialet till en 

kontroll som säkerställer att antalet artiklar är korrekt. Allt som transporteras in denna väg levereras 

på pall för att sedan fördelas in i hög- eller smallboxlager. Det finns även ett förråd för mindre 

artiklar, dessa placeras i så kallade småbinge och placeras i ett automatiserat småbingeförråd. 

Indelningen av materialcentrum kan beskådas i Figur 39. 
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Figur 39 - Materialcentrum och dess olika delar (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Till materialcentrum fås även det material som står i utelagret. Detta material står under tak, i tält 

eller direkt utomhus. Exempel på material som lagras utomhus är korgar, hytter, axlar och material 

som levereras på större pallar.  

Till viss del sker kitning till monteringen vilket gör att ett par truckgångar i materialcentrum är 

avsedda för plockning. Dessa plockplatser består av de tre lägsta nivåerna i höglagret.  

Ytan i materialcentrum är maximalt utnyttjad och det är trångt och svårt att få plats med allt 

material vilket gör att utegården används till lagring i allt för stor utsträckning. Detta gör att material 

kan fara illa och därmed bli inkurant eller kräva extraarbete för att exempelvis borsta bort snö från 

komponenterna.  

6.1.3 Montering 

Monteringen kan delas in i ett par olika linor och förmonteringsstationer, dessa illustreras i Figur 40. 
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Figur 40 - Flödet inom monteringen (Volvo CE:s intranät, 2011) 

Dragaren monteras i en U-formad lina som består av 14 monteringsstationer som är taktade. Längs 

hela linan försörjs monteringsstationerna av en materialfasad på ena sidan av stationen. Ett exempel 

på materialfasad presenteras i Figur 41. På de stationer där kitning införts drar montörerna med sig 

så kallade kitvagnar fram till arbetsobjektet. 

Vid varje station ska monteras relativt många 

detaljer. I materialfasaderna finns smallbox, 

mindre emballage i form av småbinge samt 

pallar i olika storlekar. Likaså finns det 

hålrum i fasaderna för att kunna försörja 

vissa stationer med större detaljer så som 

hytter och motorer. 

Andra monteringslinor som finns inom 

avdelningen är en motorlina och en 

bakramslina vilka också är taktade. Axlar, 

motorhuv och ett antal mindre detaljer 

förmonteras också inom monterings-

avdelningen. Dessa förmonteringsstationer 

är inte taktade vilket gör att det finns  
Figur 41 - Materialfasad (Volvo CE:s intranät, 2011) 
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möjlighet att bygga upp till en viss buffertnivå.  

Det finns fyra olika linor för ihopsättning av bakram, dragare och korg. Därmed har varje sådan lina 

fyra takttider på sig att färdigställa maskinen.  

6.2 Identifiering av emballagetyper 
Volvo CE använder ett antal olika emballage. Allt material levereras in till Volvo CE på pall eller 

specialrack för att sedan eventuellt ompackas innan materialet lagras in. De emballage som används 

internt i anläggningen kan delas in i sex olika kategorier, dessa är småbinge/kartong, smallbox, pall, 

combitainer, kitrack och sekvensrack. (Andersson, 2011a) Flödeskartläggningar för de flesta 

emballagetyper återfinns i Bilaga 3, där metoderna av Oskarsson et al (2006), som beskrivs i avsnitt 

3.4 Flödeskartläggning, tillämpas. 

I Figur 42 illustreras en bild över hur Volvo CE vill att material ska hanteras. Idag följs inte denna 

indelning då det i allt för stor utsträckning används stora emballagetyper för små artiklar. I figuren 

kan dock utläsas att små artiklar ska placeras i småbinge eller kartong medan stora artiklar ska 

hanteras på sekvensrack. Likaså varierar emballagetypen till viss del beroende på hur hög behovs-

frekvensen är. Vid hög frekvens ska pall användas istället för kitrack i de fall då materialet är 

medelstort. Likaså ska smallbox användas för högfrekvent material som är något mindre. (Volvo CE:s 

intranät, 2011; Andersson, 2011a) 

 
Figur 42 - Önskad emballagehantering (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

På Volvo CE används i de allra flesta fall Volvoemballage som tillhandahålls från Volvo Logistics 

(Volvo Logistics, 2011). Det finns dock specialtillverkade lastbärare som exempelvis vagnar för större 

komponenter, kitvagnar och småbingelådor som har köpts in från externa leverantörer (Andersson, 

2011a). De emballage som Volvo Logistics tillhandahåller är pallar, pallkragar och smallbox (Volvo 

Logistics, 2011).  

Härefter följer en mer djupgående beskrivning av varje emballagetyp och hur de faktiskt används 

idag. 

6.2.1 Småbinge/Kartong 

Den minsta emballagetypen kallas småbinge. Dessa används för att hantera små artiklar som 

exempelvis munstycken, slangklämmor eller dekaler. Fästelement så som skruvar och muttrar 

levereras in från en CMI-leverantör och dessa levereras in i små kartonger. CMI står för Co-Managed 

Inventory vilket innebär att leverantören fyller på en lagerplats, medan Volvo levererar materialet till 

förbrukningsplatserna. Därmed måste en särskiljning göras mellan de blå lådorna i Figur 43, som 

kallas för småbinge, och kartongerna som levereras in direkt av leverantören. Vid  
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monteringsstationen används tvåbingesystem för 

småbinge och en beställning görs genom att det 

tomma emballaget placeras ovanpå materialfasaden. 

Sedan cirkulerar ett antal plocktruckar för att fylla på 

behovet. (Andersson, 2011a) 

Eftersom det krävs en stor mängd små komponenter 

för att montera en dumper hanteras ungefär en 

tredjedel av alla artikelnummer i småbingelådor. 

Nästan 12 procent av alla artikelnummer levereras 

av CMI-leverantören.  

6.2.2 Smallbox 

För något större detaljer används, en större variant av småbinge, en så kallad smallbox. Det finns ett 

antal olika storlekar på smallbox, men Volvo CE har valt att använda en enhetlig typ med måtten 

600x400x200 millimeter som kallas för 780. I Figur 44 visas en materialfasad som endast innehåller 

smallbox. (Andersson, 2011a; Volvo Logistics, 2011) 

 
Figur 44 - Materialfasad med smallbox (Volvo CE:s 
intranät, 2011) 

På samma sätt som för småbinge används ett tvåbingesystem där signalen för påfyllning är att ställa 

det tomma emballaget ovanpå materialfasaden. I smallbox-fallet är det en ensam truck som 

hanterar all påfyllning. (Andersson, 2011a) Nästan 13 procent av alla artikelnummer hanteras i 

smallbox. 

Tabell 4 - Storlek utan lock på smallbox (Volvo Logistics, 2011) 

Smallboxtyp Längd [mm] Bredd [mm] Höjd [mm] 

750  400 300 200 

780  600 400 200 

790  800 600 200 

840  800 600 200 

6.2.3 Pall 

Pall är den absolut vanligaste emballagetypen i fabriken då näst intill allt material levereras in på 

pall. Det finns ett antal olika typer av pallar: K-, L-, G-, H- och F-pall. De olika dimensionerna för 

 
Figur 43 - Exempel på småbingelåda med innehåll 
(Volvo CE:s intranät, 2011) 
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pallar, där K-pallen är den minsta och F-pallen den största, presenteras i Tabell 5. (Volvo Logistics, 

2011) 

Tabell 5 - Dimensioner på pallar (Volvo Logistics, 2011) 
 

Emballagetyp Längd [mm] Bredd [mm] Höjd [mm] 

K-Pall 820 615 126 

L-Pall 1 225 820 151 

G-Pall 1 445 820 151 

H-Pall 1 805 820 151 

F-Pall 1 630 1 220 167 
 

 Beroende på antalet kragar kallas pallarna olika. Exempelvis kallas en K-Pall med två kragar för 

”K2:a”. Höjden påverkas av antalet pallkragar som sitter på pallen, varje pallkrage är 195 millimeter 

och på varje pall sitter det maximalt fem pallkragar. Pallen kan även kompletteras med ett lock av 

plywood. (Volvo Logistics, 2011) I Figur 45 kan en ”L3:a” beskådas.  

 
Figur 45 - En L-pall med tre kragar, L3:a (Volvo Logistics, 2011) 

Pallar beordras från monteringen genom att en beställning görs i det interna datasystemet. När en 

order är lagd skickas uppdrag till gaffeltruckar i materialcentrum som sedan byter ut den tomma 

pallen. (Andersson, 2011a) 

6.2.4 Combitainer 

Det är endast komponenter till huven som hanteras i combitainer. I Figur 46 visas en combitainer 

med stålbotten, det finns även varianter med en träpall i botten. Alla combitainrar är uppbyggda av 

plastväggar som är förstärka med en stålkonstruktion. Fördelen med combitainern är att en långsida 

lätt kan öppnas och göra materialet lättåtkomligt. Som lock på combitainern används en plywood-

skiva. Combitainer 814 i Figur 46 är den vanligaste combitainern i Braås och storleken på den, 

2270x1450x1176 millimeter, gör att den måste transporteras med en motviktstruck. (Volvo Logistics, 

2011) 
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Figur 46 - Combitainer (Packaging Informous, 2011) 

6.2.5 Kitrack 

En del material kitas innan det transporteras till monterings-

linan. Idag kitas materialet mestadels i pallar och en åttondel 

av alla artikelnummer kitas ut till monteringen. Dessa pallar 

innehåller oftast kit till tre stycken dumprar. På två 

monteringsstationer har dock förändringar genomförts då 

Volvo CE valt att utveckla och tillverka så kallade kitvagnar. 

Ett exempel på kitvagn presenteras i Figur 47. I figuren kan 

det beskådas att ett antal slangar, kopplingar och rör finns 

kitade för en maskin. Alla kitvagnar är anpassade och 

specialbyggda för den specifika monteringsstationen där de 

ska användas. (Andersson, 2011a) Totalt kitas idag 200 av 

1595 artiklar, vilket motsvarar 12,5 procent (Volvo CE:s 

Intranät, 2011). 

Beordring av kitvagnar från montering sker på samma sätt 

som pallar genom att en order läggs av montören i data-

systemet för att sedan levereras ut på gafflarna med 

skjutstativtruck. (Andersson, 2011a) 

 
Figur 47 - Kitvagn (Volvo CE:s intranät, 2011) 
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6.2.6 Sekvensrack 

Med sekvensrack menas de rack som huvudsakligen stora enstycksdetaljer transporteras in på. Till 

viss del görs även en del sekvensläggning i andra typer av rack där ett flertal detaljer av samma sort 

levereras ut till ett flertal maskiner samtidigt. Ett exempel 

på sekvensrack med material för flera maskiner 

presenteras i Figur 48. I det illustrerade fallet är det rör 

som har hängts i ett specialrack anpassat för just denna 

komponent.  

För större komponenter så som motorer och hytter 

används rack för att transportera komponenterna med 

motviktstruck. I Figur 49 visas hur motorn står på 

motorracket som är anpassat för att lätt kunna lyftas med 

hjälp av en gaffeltruck. Likaså kan hyttens rack beskådas i 

Figur 50. Hytterna levereras in från Hallsberg på dessa 

rack och ställs i första hand på utegården för att sedan 

lagras in för uppvärmning inomhus. Dessa 

uppvärmingsplatser är i ställage på hög höjd vilket gör att 

gaffeltrucken är mycket användbar för denna hantering.  

 

 
 
 
 

 
Figur 49 - Motor stående på ett rack (Volvo CE:s intranät, 
2011) 

 
Figur 50 - Hytt stående på ett rack  

De allra största och mest skrymmande komponenterna, exempelvis plåtar, korgar och ramar, 

hanteras på vagnar, vilket kan beskådas i Figur 51, där det illustreras hur en korg placeras på en 

vagn. (Volvo CE:s intranät, 2011)  

 

 
Figur 48 - Sekvensrack för rör (Volvo CE:s 
intranät, 2011) 
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Figur 51 - En korgvagn (Volvo CE:s intranät. 2011)  

Beordring av samtliga dessa detaljer sker på samma sätt som pallar och kitvagnar genom data-

systemet. (Andersson, 2011a) 

6.2.7 Framtida emballagehantering 

Volvo CE strävar efter att minska emballagestorleken på så mycket material som möjligt, därför har 

en modell tagits fram för att visa hur Volvo CE vill att material ska hanteras mellan materialcentrum 

och monteringslinan framöver. (Andersson, 2011a; Johansson, 2011a) Figur 52 visar både hur 

material ska presenteras och beordras i framtiden. Som kan utläsas ur figuren ska monteringslinan 

helt och hållet försörjas med så kallade mjölkrundor. (Volvo CE:s intranät, 2011)  

 
Figur 52 - Vision för materialhanteringen (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Små artiklar ska enligt figuren antingen presenteras i kartong eller småbinge och levereras ut till 

monteringen en gång per dag. De material som presenteras i småbinge ska beställas efter en given 

beställningspunkt medan kartongerna ska fyllas på genom VMI.  
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Så kallade mellanstora artiklar ska om de omsätts med låg frekvens presenteras på kitrack och köras 

ut varje takt efter en beställning i materialplaneringssystemet. Omsätts artiklar med högre frekvens 

ska de placeras i smallbox och levereras ut efter beställning genom ett kanban-system. 

Stora artiklar ska vid låg frekvens presenteras på kitrack och köras ut vid varje takt. På samma sätt 

som för de mellanstora artiklarna som körs ut på kitrack, läggs beställningen för denna påfyllnad i 

materialplaneringssystemet. För stora artiklar som omsätts mer frekvent ska pall användas och köras 

ut enligt ett kanban-system.  

Mycket stora detaljer ska köras ut enligt sekvens på rack i varje takt medan supportmaterial ska 

köras ut enligt ett beställningspunktsystem 

6.2.8 Pilotstudie för materialhantering  

Enligt Figur 52 i tidigare avsnitt ska det ske en kraftig ökning i användningen av kitrack. Därför har 

Volvo CE under år 2010 genomfört en pilotstudie. Studien omfattade en monteringsstation som 

efter studiens införande nästan enbart presenterar material på kitvagnar. Dessa vagnar plockas till 

varje sekvens och körs därmed ut en gång per takt. Det är två kitvagnar per station, vilket innebär en 

vagn per montör. Det som inte presenteras på kitvagnar vid dessa stationer är stora detaljer och 

småbingematerial. (Andersson, 2011a) 

Många fördelar upplevdes och uppmättes vid monteringsstationen efter införandet. Bland annat 

uppnåddes förbättrad ergonomi i monteringen. Innan införandet var endast 15 procent av 

materialet placerat i det som kallas för grön zon (grön zon = plockhöjd inom det ergonomiskt bästa 

området) medan det efter införandet var så mycket som 57 procent placerat i grön zon. Monterings-

stationens ytbehov minskade också kraftigt vilket innebär att ytterligare stationer kan införas, 

alternativt att andra stationer kan få mer yta. (Volvo CE:s Intranät, 2011) 

En annan effekt till följd av införandet av kitvagnar var att monteringstiden sänktes. Detta beror på 

att montören har materialet serverat på ett sätt som gör hanteringen mer effektiv samt att 

montören kan ta med sig materialet kring monteringsobjektet då materialet är placerat på vagnar. 

Monteringstiden sänktes på den ena pilotstationen med sex procent för de mindre maskinerna och 

med tio procent för de stora maskinerna. (Volvo CE:s Intranät, 2011) 

Dessa förbättringar har också avspeglats i montörernas inställning till kitvagnarna. De är mycket 

positiva till införandet och vill införa systemet på fler stationer. (Andersson, 2011a) 

Alla dessa fördelar måste dock vägas mot vad som händer i materialcentrum och vad effekten blir 

för de anställda där. Det som framkom i studien var att den tid som vinns i monteringen förloras i 

materialcentrum. Tiden för att plocka dessa kitvagnar är ungefär likvärdig med den tid som kapas vid 

monteringen. (Andersson, 2011a) Likaså upplever truckförarna att gaffeltruckkörningen blir väldigt 

ineffektiv och att det blir mycket mer jobb då de måste köra ut vagnar varje takt (Holmgren, 2011). 

Efter pilotstudien har kitvagnar byggts för ytterligare en monteringsstation. Monteringen har 

efterfrågat fler kitvagnar, men i det nuvarande materialcentrum finns inte möjligheten att plocka 

fler. Ett framtida materialcentrum ska enligt planen innehålla områden enbart avsedda för 

plockning. (Andersson 2011a; Fransson, 2011) 
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7 Företagsbesök 
I detta kapitel beskrivs verksamheterna som har besökts i studien, dessa är Volvo Trucks, Scania och 

Invacare. Beskrivningen av verksamheterna utgår ifrån de valda fokusområden som varje besök 

utgått ifrån. 
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7.1 Fokusområden 
För att på bästa sätt kunna utnyttja besöken hos företagen krävs det att det finns tydligt fokus för 

varje besök. För att underlätta detta har ett antal fokusområden identifierats i samband med kart-

läggning av materialflödena på anläggningen.  

Volvo CE hanterar många detaljer som är tunga och stora, exempelvis hytter och motorer samt de 

egentillverkade detaljerna som presenteras i avsnitt 6.1.1 Detaljtillverkning. Detta medför att det är 

svårt att genomföra smidiga transporter. I dagsläget dras de allra flesta stora detaljerna på 

specialbyggda vagnar med hjälp av en gaffeltruck, som presenterades i avsnitt 6.2 Identifiering av 

emballagetyper. På grund av detaljernas tyngd och storlek får detta problem anses vara ett av de 

svåraste att lösa. Därmed är ett fokusområde hantering av stora detaljer. 

I dagsläget finns ett antal olika lösningar för att beordra material från linan. Olika typer av 

beordringsmetoder är till exempel kanban och beställningspunkt som presenteras i avsnitt 3.2.2 

Materialstyrningsmetoder. Enligt plan ska det också fortsättningsvis vara ett stort antal olika 

beordringsmetoder som ska användas, som presenterats i avsnitt 6.2.7 Framtida emballage-

hantering. Frågan är huruvida dessa mål är optimala för de nya materialhanteringsmetoderna som 

kan komma att användas. Därmed är nästa fokusområde materialstyrningsmetoder från linan. 

Volvo CE jobbar mot att införa mjölkrundor, som beskrivs mer ingående i avsnitt 3.5.1 Rutter och 

Mjölkrundor, i utleveransen till montering. Därmed är det av största intresse att finna olika lösningar 

för hur dessa rutter kan köras och med vilken utrustning de ska köras. Det tredje fokusområdet blir 

därmed lösning för mjölkrundor. 

7.2 Volvo Trucks 
Besöket genomfördes på Volvo Trucks anläggning i Tuve i Göteborg. I anläggningen utförs montering 

av lastbilar. Monteringen sker längs två parallella linor som sträcker sig genom hela anläggningen. De 

två modellerna som monteras heter FH och FM. I fabriken arbetar 1 800 personer under ett skift per 

dag. (Kumbi, 2011) 

I fabriken monteras även samtliga chassin till Volvo Trucks alla modeller och fabriker. Likaså byggs 

moduler för att skickas ut till Volvos sammansättningsenheter runt om i världen. Materialflödet i 

fabriken är stort och varje vecka hanteras 30 000 pallar med 13 000 specifika artikelnummer. Det går 

ut cirka 7000 detaljer för att bygga en FH-lastbil. (Kumbi, 2011) 

Precis som Volvo CE jobbar Volvo Trucks efter målen i VPS och har därmed ett mål att eliminera 

gaffeltruckar i produktionsområden. De menar att de har kommit cirka 25 procent på vägen mot en 

gaffeltruckfri verksamhet. (Olsson, 2011) 

De områden som det fokuserades på vid Volvobesöket var hantering av stora detaljer och lösning för 

mjölkrundor. 

Hantering av stora detaljer 

Volvo Trucks hanterar ett flertal stora detaljer i sin montering. De största detaljerna är chassi, motor 

och hytt. Chassi betecknas av Volvo som grundplattan som lastbilen byggs upp på, motsvarande 

ramen på Volvo CE:s dumprar. Samtliga stora detaljer tillverkas i andra enheter i Sverige för att 

sedan fraktas till Tuve. (Olsson, 2011) 
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Figur 53 - Avlång AGV som används vid monteringen av chassiet (Albinsson, 2007) 

De långa chassidelarna dras in på vagn med gaffeltruck till en förmontering, där chassit monteras 

station för station. Chassit transporteras på avlånga AGV:er som visas i Figur 53. När förmontering är 

klar fästs chassiet i en bana i taket som går över en gång- och truckpassage, denna truckgång är 

skyddad med uppbyggda balkar för att ingen ska skadas om chassit lossnar från banan i taket, och 

transporteras till monteringslinan där de ställs på AGV:er igen. Monteringen sker stationsvis. 

Motorerna körs även in med gaffeltruck till monteringslinan. Dock passerar motorerna aldrig 

höglagret utan förflyttas från en förmontering direkt in till monteringslinan. Hytterna transporteras 

till en början med truck för att senare lyftas upp i en bana i taket som transporterar hytten till 

monteringslinan. (Kumbi, 2011) 

Lösning för mjölkrundor 

Inkommande material, i form av pall, lossas av gaffeltruckar från lastbil till en rullbana som 

transporterar pallarna till en upphämtningsplats för AGV:er som sedan transporterar in materialet 

för ankomstkontroll och sedan vidare för inlagring i det helautomatiska höglagret. Inom det område 

som AGV:erna rör sig på finns det inga gaffeltruckar. Det helautomatiska lagret rymmer 12 000 pallar 

och cirka 5200 olika artikelnummer. Vissa pallar lagras endast ett par timmar medan andra kan stå 

inlagrad i upp till en vecka. (Kumbi, 2011) 

Från det automatiska höglagret transporteras material med AGV:er och sedan gaffeltruckar antingen 

till monteringslinan eller till en plockyta där sekvensläggning sker. Volvo Trucks sekvenslägger en 

stor del av det material som levereras till monteringslinan. Varje sekvensvagn innehåller material för 

tre eller sex lastbilar. Dessa sekvensvagnar, som till stor del liknar de kitvagnar som Volvo CE 

använder, körs ut av dragtruckar av märket Still. Varje tåg består av sex till nio vagnar. För att under-

hålla och tillverka vagnar har Volvo Trucks en egen avdelning som enbart har detta som uppgift. 

(Kumbi, 2011) 

I och med att sekvensvagnarna innehåller en sekvens för tre eller sex takter kör tågen taktade 

mjölkrundor ut mot linan. Detta innebär att tågen kör ut material kontinuerligt till monterings-

stationerna och att varje station får nya vagnar några gånger per timme. (Kumbi, 2011; Olsson, 2011) 

Anledningar som Volvo Trucks ger till att de i framtiden vill arbeta med sekvensläggning i ännu större 

utsträckning är att sekvensläggning minskar lager vid monteringslinan, minskar antalet emballage vid 

monteringen, minskar gaffeltruckanvändningen, minskar lagerytan kring linan samt ökar 
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produktionsflexibiliteten. Dock kräver materialhantering en större yta för plockning och mer 

personal. (Kumbi, 2011; Olsson, 2011) 

7.3 Scania 

Besöket genomfördes på Scanias monteringsanläggning i Södertälje. I anläggningen monteras last-

bilar, bussar och så kallade Knocked down-lastbilar. Knocked down innebär att lastbilarna skickas till 

landet där beställningen är gjord i moduler för att sedan monteras ihop på plats. Det finns tre 

monteringslinor inom fabriken, en för varje varugrupp. Antalet olika kundspecifika lastbilar är 

oerhört stort men de monteras trots detta på en och samma lina. (Lundmark, 2011) 

Scania har ett övergripande mål att kunna tillverka 150 000 lastbilar per år i sina befintliga 

anläggningar utan att bygga ut dessa. Dagens tillverkningsvolymer ligger på 75 000-80 000 lastbilar 

per år. Detta innebär att stora förändringar av materialhantering krävs och de uttrycker tydligt att 

gaffeltrucken inte ska finnas med som ett instrument i den framtida materialhanteringen. Först och 

främst försöker de eliminera gaffeltruckar från produktionsområdena inomhus medan de 

fortfarande har en betydande roll utomhus. I dagsläget har de kommit cirka fem procent på vägen 

mot en gaffeltruckfri verksamhet. (Lundmark, 2011) 

Scania jobbar precis som Volvo med ett produktionssystem för att stödja arbetet med Lean, Scania 

Production System (SPS). Precis som i VPS är en del i SPS att eliminera alla gaffeltruckar samt att 

montören ska ha allt material inom en armslängds avstånd för att inte behöva ta icke-värdeskapande 

steg. Anledningen som Scania ger till att gaffeltruckar ska elimineras är att de är farliga, att de är 

svåra att styra och överblicka samt att det kommer att bli för trångt med det antal gaffeltruckar som 

krävs när produktionstakten ökar. Scania har dessutom som mål att ha en helt flexibel materialfasad, 

det vill säga att inget ska sitta fast i golvet och att det ska vara lätt att modifiera layouten. 

(Lundmark, 2011) 

Flödet ska vara taktat hela vägen från leverantör till montör vilket ställer stora krav på material-

hanteringen. Scanias arbete med materialhantering utgår ifrån att bryta ner materialet i så små 

emballage som möjligt. När detta är gjort i absolut möjligaste mån ser de till att montören får en så 

bra servering av sitt material som möjligt, så att det inte ska behöva tas några onödiga steg. I det 

efterföljande steget ser de över en eventuell kitning till montören. (Andersson, 2011b; Lundmark, 

2011) 

De områden som det fokuserades på vid Scaniabesöket var hantering av stora detaljer, material-

styrningsmetoder samt lösning för mjölkrundor. Den monteringslina som framförallt granskades var 

lastbilslinan då den är mest utvecklad vad det gäller materialhanteringslösningar. Lastbilslinan rör sig 

ständigt framåt och består av ett stort antal stationer. Takttiden för linan är nio minuter.  

Hantering av stora detaljer 

Scania hanterar ett antal stora detaljer i lastbilslinan, dessa är ram, motor och hytt. Ramen avser i 

detta fall grundplattan som lastbilen byggs upp på. Ramen tillverkas inom Scanias område i 

Södertälje, dock i en annan byggnad än den som besöktes. Likaså tillverkas motorerna i en 

närliggande byggnad. Hytterna tillverkas i Oskarshamn och fraktas dagligen i stora volymer till 

Södertälje. (Lundmark, 2011) 
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Ramen hanteras hängande eller fäst i golvet längs hela linan och behöver därmed inte hanteras med 

gaffeltruck någonstans längs monteringen. Försörjningen av ramar till linan sker genom att dessa 

dras in till linan på vagn med någon form av truck. Antingen dras vagnen in med en dragtruck eller 

med en gaffeltruck med drag. Scania har installerat drag på ett flertal gaffeltruckar för att både 

kunna använda dragmöjligheten och gafflarna. (Andersson, 2011b; Lundmark, 2011) 

Motorerna fraktas in till monteringen på vagnar från förrådet, på varje vagn dras tre motorer. I 

optimalfallet lyfts dessa av direkt med hjälp av en traverskran och placeras på förmonteringslinan. 

Från och med att motorn placerats vid förmonteringen tills att den är på plats i chassit sker ingen 

annan förflyttning än med traverskran. I vissa fall används dock gaffeltruckar för att lossa vagnarna 

med motorer då de måste placeras i en tillfällig buffert. Detta beror på om motorerna levereras in i 

korrekt sekvens eller ej. (Lundmark, 2011) 

Hytter transporteras från Oskarshamn i specialbyggda lastbilar och lossas direkt från lastbilen in på 

en rullbana som transporterar in hytterna i fabriken. Från rullbanan lyfts hytterna med en kran som 

automatiskt kopplar på hytten och lyfter den in mot monteringsbanan. Kranen för sedan in hytten 

ovanför chassit och sänker ner den i takt med att linan förflyttar sig framåt så att montörerna får ner 

hytten i precis rätt läge. När hytterna placeras på rullbanan står de på specialrack. Racken plockas 

upp av det automatiska systemet efter att kranen har lyft bort hytten och lägger dessa på hög för att 

de sedan ska kunna transporteras tillbaka till Oskarshamn. (Lundmark, 2011) 

Däcken transporteras in i anläggningen för att sedan skickas ned i golvet och kommer upp vid den 

position som däcket ska monteras på vid monteringslinan. Sträckan under golvet är kort och är inte 

längre än 10 meter. (Andersson, 2011b) 

Signifikant för de stora detaljerna var att dessa transporteras kort sträcka inomhus. Stationerna där 

de monteras ligger i anslutning till portar. Den detalj som avviker från detta är möjligtvis motorerna 

som transporterades en längre sträcka, men som nämndes tidigare transporteras tre motorer 

samtidigt vilket minimerar dessa transporter. (Andersson, 2011b) 

Materialstyrningsmetoder  

Scania använder ett antal olika metoder för att styra material till linan. De använder något som de 

kallar för falsk tvåbinge, tvåbinge och kanban. (Lundmark, 2011) 

Det som kallas för falsk tvåbinge används vid plockplatserna där plockning sker till monteringen. 

Falsk tvåbinge innebär att det står en binge i plockhöjd medan den andra bingen står högre upp i 

pallställaget. När bingen i plockhöjd är tom drar plockaren ut en flagga som verkar som kanbansignal 

till truckföraren som fyller på plockplatserna. (Lundmark, 2011) 

Tvåbinge används vid alla stationer i monteringen. Till halva linan presenteras materialet enligt 

sekvens i en mer rörlig materialfasad. Denna sekvens presenteras till stor del på vagnar som körs ut 

med dragtruckar. Vid monteringslinan används också kanban. Som signal för påfyllnad av pallar läggs 

locket på pallen. I fasta ställage läggs småbingar och smallbox ovanpå ställaget som signal på samma 

sätt som på Volvo CE. I de fasta materialfasaderna fylls pallplatserna på med gaffeltruckar. Signalen 

för att dessa platser behöver fyllas på var precis som vid plockningen flaggor som dras ut för att 

markera att påfyllnad behövs. (Andersson, 2011b; Lundmark, 2011) 
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Lösning för mjölkrundor 

Scania kör mjölkrundor till ungefär halva monteringslinan. De använder dragtruckar av märket Linde 

och vagnar från det franska företaget ManuLine. Vagntypen kan beskådas i Figur 54. Maxvikten för 

vagnarna är 350-400 kilogram. Tåget kör fyra vagnar åt gången enligt konceptet ”vagn i vagn”. Detta 

innebär att de skjuter in vagnarna i en typ av dockningsvagn som alltid sitter kvar bakom drag-

trucken. Dockningen sker helt mekaniskt och vagnen hålls på plats med en spärr som truckföraren 

låser. Nackdelen med denna dockningsvagn är att vagnen måste dras ut från samma håll som den 

skjuts in. Svängradien för ett tåg med fyra vagnar är 3,5 meter. (Andersson, 2011b) 

 
Figur 54 - Scanias nuvarande vagnstyp (ManuLine, 2011) 

 
Figur 55 - En annan vagnstyp från ManuLine 
(ManuLine, 2011) 

Scania har dock tittat på en annan lösning av ManuLine där vagnarna kan skjutas in från valfritt håll. 

Detta möjliggörs genom att vagnen består av en båge där vagnarna skjuts in under, enligt Figur 55. 

(Andersson, 2011b) 

Tågen kör sina mjölkrundor oavbrutet för att leverera ut fulla vagnar och transportera tillbaka 

tomma vagnar. Tågföraren har även ansvar för att ta hand om mindre tomemballage som läggs 

ovanpå materialfasad. Föraren scannar materialkoden på de små emballagen och nytt material 

beställs. (Lundmark, 2011) 

Beställningen från tågföraren för små emballage går sedan till terminalerna på de truckar som 

levererar smallbox. Dessa truckar kör också rundor kring linorna för att försörja monteringen. 

Smallbox-inmatningen hanterar 900 boxar per dag. Till skillnad från Volvo CE hanteras dock smallbox 

i manuella lagerställ. Inom den närmaste tiden genomför Scania test med att köra ut smallbox på 

vagnar som kan dras i tågen för att ytterligare fokusera materialhanteringen till tågtransporter. 

(Andersson, 2011b; Lundmark, 2011) 

Det körs även tåg mellan lagerlokaler som ligger utanför anläggningen och materialtorg som finns 

inom anläggningen. Dessa tåg kör en mängd pallar staplade på varandra vilket gör att transporterna 

blir väldigt effektiv då körsträckorna är långa. Mestadels dras dessa vagnar av gaffeltruckar som har 

en koppling för vagnar baktill. Nackdelen med denna lösning är att det krävs gaffeltruckar för att 

lasta och lossa de stora vagnarna. (Andersson, 2011b; Lundmark, 2011) 

Tidigare hade Scania ett automatlager för pallar men på grund av alldeles för många driftstopp har 

detta nyligen tagits ur drift. Driftstopp skedde två till tre gånger per dag vilket medförde en 

merkostnad på cirka 150 000 kronor i månaden. Att investera i ett nytt automatlager skulle kosta 20-
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30 miljoner kronor. I och med dessa problem har Scania gjort valet att förkasta avancerade tekniska 

lösningar och istället lita till manuella lösningar. Ytan i lokalen där automatlagret fanns ska nu istället 

användas för kitning och sekvensläggning. Målet inom den närmaste framtiden är att hela 

monteringslinan ska försörjas med mjölkrundor och att därmed gaffeltruckar helt och hållet kan 

förflyttas från områdena i närheten av linan. Utomhus och i de nya plockområdena kommer dock 

gaffeltruckar att finnas kvar. Tanken är att successivt förflytta gaffeltruckarna längre och längre bort 

från monteringslinan. (Lundmark, 2011) 

7.4 Invacare 
Invacare är en av världens ledande tillverkare och distributörer av icke akut medicinsk utrustning, 

vilket bland annat innefattar rullstolar, rollatorer och respiratorer. Företagets huvudkontor finns i 

Elyria, Ohio, USA och deras produkter säljs i 80 länder och omsätter 1,7 miljarder dollar årligen. 

(Invacare, 2011) Besöket genomfördes på Invacares anläggningen i Diö, med 175 anställda, där de 

främst tillverkar och utvecklar rullstolar, men även monterar en liten mängd rollatorer. (Sjöstrand, 

2011) 

Sedan år 2005 har verksamheten förändrats kraftigt då de satte upp nya regler och mål för 

produktionen. Monteringen av rullstolarna ändrades, från att en person monterade hela rullstolen 

vid olika stationer till att rullstolarna monteras stationsvis, där varje person endast har ansvaret för 

en station. Detta innebar bland annat att monteringsflödet började att taktas och målet var att de 

nyinförda monteringslinorna skulle kunna leverera 72 stolar per dag. För att ytterligare förenkla och 

förbättra monteringsarbetet vid stationerna bestämdes att alla monteringsverktyg ska egen-

tillverkas. (Sjöstrand, 2011)  

Inför förändringen hade personalen en negativ inställning då de menade att det skulle bli ett mindre 

arbetsinnehåll, att de skulle bli beroende av varandra samt att de skulle vara låsta vid en viss 

monteringslina. Ytterligare en sak som personalen var negativ till var att Invacare valde att filma 

monteringsarbetet med jämna mellanrum efter att linorna införts för att upptäcka eventuella 

slöserier. Denna negativa inställning kunde dock övervinnas genom att personalen fick rotera mellan 

de olika arbetsstationerna samt mellan plockning och montering. Därmed blev arbetsinnehållet 

större och de fick dessutom förståelse för fler arbetsområden. De insåg även att de numer hade en 

jämnare arbetsbelastning och att de dessutom kunde granska sitt eget arbetssätt med hjälp av 

filmning. Införandet av nya monteringslinor och taktning gjorde att anläggningen kunde öka 

produktiviteten med 20 procent, öka lageromsättningshastigheten från 13 till 16 gånger per år, 

spara 25 procents golvyta och minska reklamationerna med 20 procent. (Sjöstrand, 2011) 

Förändringen medförde även en hel del förändringar i materialhanteringen. Bland annat har de 

lyckats eliminera alla gaffeltruckar från monteringsområdet. De skapade även ett plockområde där 

materialet förbereds inför montering. (Sjöstrand, 2011) 

Invacare har nyligen testat att köra vissa transporter med en dragande AGV, se avsnitt 3.6.5 AGV, för 

att kunna ta bort vissa långa körsträckor som idag körs med gaffeltruck. Testet gick bra rent 

funktionsmässigt men truckförarna menade att den tog upp för mycket yta i gångarna för att de 

skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt. (Sjöstrand, 2011) Sjöstrand (2011) är trots detta 

mycket intresserad av att införa AGV:er i verksamheten framöver. 



 

 

86 
 

Eftersom Invacare varken hanterar stora och tunga artiklar eller kör några specifika mjölkrundor 

fokuserades besöket främst på Invacares materialstyrningsmetoder. 

Materialstyrningsmetoder 

Ett viktigt mål vid förändringen var att montören vid monteringslinan aldrig skulle behöva beställa 

nytt material via någon terminal. Montören ska inte ägna sig åt materialhantering utan endast 

fokusera på att montera.  

Ett tvåbinge-system används vid samtliga monteringsstationer längs monteringslinorna och det är 

tomma vagnar eller tomma emballage som agerar signal för att material ska fyllas på. Det är en 

person som har ansvaret att fylla på tomma vagnar och en person som är ansvarig att fylla på övriga 

emballage som innehåller mindre delar som exempelvis skruvar. De två plockarna går runt med 

vagnarna eller har emballagen på en vagn. Varje vagn och emballage innehåller tillräckligt med 

material för att plockaren ska hinna fylla på den andra bingen innan brist uppstår. (Sjöstrand, 2011) 

Vid plockområdet används också ett tvåbinge-system, men där fylls material på efter uppdrag. När 

plockaren ser en tom binge skickar han eller hon antingen ett uppdrag till en truckförare, som 

hämtar material från höglagret, eller så förflyttar plockaren ett kanbankort till förmonteringen. 

Förmonteringen har till uppgift att montera moduler i den ordning som kanbankorten kommer in 

från plockaren. När modulen är färdigmonterad går montören med modulen till plockområdet, 

antingen direkt i handen eller på en vagn om det är en tyngre moduler som förflyttas. (Sjöstrand, 

2011)  
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8 Truckkartläggning och analys 
I detta kapitel kartläggs samtliga gaffeltruckar i anläggningen som inte har avgränsats. 

Gaffeltruckarna har delats in i tre olika områden, materialcentrum, montering och detaljtillverkning. 

Kartläggningen beskriver vad dessa truckar utför för uppdrag samt inom vilka områden de rör sig. 

Efter varje område analyseras vilka alternativa lösningar som kan vara aktuella att ersätta varje 

gaffeltruck med. Detta analyssteg gallrar bort en del alternativa lösningar men några följer med till 

nästa analyssteg som beskrivs i kapitel 9. 
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8.1 Materialcentrum 
Truckarna inom materialcentrum har som uppgift att transportera in material från lossning till 

kontroll samt från kontroll in till lagerplatser. Likaså ingår det i gaffeltruckarnas arbetsområde att 

plocka kit och ställa dessa på buffertplatser i materialcentrum. De gaffeeltruckar som rör sig mest i 

materialcentrum presenteras i Figur 56. 

 
Figur 56 - Trucktyper, materialcentrum (Bildkälla: Atlet, 2011; Still, 2011) 

I materialcentrum anses truckkörning vara ett problem då det ofta är trångt och väldigt många 

truckar i rörelse. Särskilt trångt är det i, och i närheten av, gångarna där plockning sker, där flertalet 

trucktyper rör sig. (Bengtsson, 2011; Andersson, 2011c; Holmgren, 2011; Sjösten, 2011) Vad det 

gäller beläggningen över dagen är det störst beläggning på morgonen då flest lastbilar lossas. 

(Andersson, 2011c) Varje vecka lagras cirka 2 000 pallar, som mest 2 500, och 1 000 smallbox in i 

materialcentrum (Volvo CE:s Intranät, 2011). Den tyngsta artikeln som hanteras väger 600 kilogram 

tillsammans med pallen. 

Säkerheten vid truckkörning har på den senaste tiden försämrats då personalen visar allt mindre 

hänsyn för gaffeltruckarna när de är ute och går i verksamheten. De som promenerar i fabriken är 

montörer, kontorspersonal och besökare som visas runt i fabriken. Detta innebär att det i nuläget är 

riskfyllt att köra gaffeltruck, speciellt när trucken ska backa eller ta sig igenom trånga passager. 

(Holmgren, 2011; Sjösten, 2011) Inom materialcentrum sker många höga lyft vilka är riskfyllda, dessa 

blir än mer riskfyllda vid stress eller när det är trångt i gångarna. Det är därmed förvånande att det 

inte sker fler olyckor än vad det gör. (Andersson, 2011c) Trots den sammanfattande bilden att det är 

farligt med gaffeltruckkörning är det ingen av truckförarna som hävdar att de varit med om någon 

större olycka. Nedan följer en djupare beskrivning av trucktypernas arbetsuppgifter, arbetsområden 

och färdvägar.  

8.1.1 GM-SS (Godsmottagning, skjutstativ) 

Två skjutstativtruckar, se avsnitt 3.6.1 Trucktyper, används för att placera inkommande pallar på en 

lämplig plats i höglagret. Truckarnas arbetsområde visas i Figur 57 där det illustreras att de rör sig i 

hela materialcentrum. Truckarna utgår alltid ifrån inbanan som är en rullbana, där det inkommande 

materialet går igenom en första kontroll. Om materialet inte motsvarar rätt specifikation 

transporteras materialet till efterkontrollen, se transport 1 i Figur 57. Kontrollerat och korrekt 

material transporteras tillbaka av efterkontrollens gaffeltruck och ställs på en upphämtningsplats där 

transport 2 utgår ifrån. Transport 2 slutar med att materialet lagras i det pallställage som kan lagra 

G- och H-pall. Övriga pallställage i materialcentrum är anpassade till K- och L-pallar. De G- och H-

pallar som inte får plats inomhus ställs på utegården. Exempel på material som står inne, på de stora 
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pallarna, är transmissioner som helst inte ska utsättas för kyla och regn. Transmissionen är den 

tyngsta artikeln som GM-SS hanterar, den väger 600 kilogram tillsammans med pallen. 

Skjutstativtruckarna har en lyftkapacitet på 1,4 ton vilket gör att de kan hantera dessa utan några 

större problem. (Andersson, 2011c) 

 
Figur 57 - Arbetsområdet för GM-SS (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Transport 3 är ett exempel på en av de längre transporterna som dessa skjutstativtruckar kör. En av 

de kortare är transport 4, där GM-SS transporterar en pall med smallbox på. Dessa transporteras 

från inbanan och ställs på rullbanan för inlagring av smallbox. (Andersson, 2011c)  

Truckförarna försöker ställa artiklar så nära användningsstationen som möjligt, exempelvis ställs 

material som ska användas i detaljtillverkning vid ingången till denna (Bergendahl, 2011). Tunga 

artiklar placeras långt ner i pallställagen medan de lättare placeras högt upp, för att uppnå god 

stabilitet vid lyft och körning. Truckförarna ställer även materialet, så att den pall som lagrats in först 

kan tas ut först. (Andersson, 2011c) Detta innebär att produktroteringsprincipen används, denna 

princip beskrivs i avsnitt 3.6.2 Lager.  

Sammanfattningsvis är det många transporter som körs utan material, hälften av transportsträckan 

tomtransporter. (Andersson, 2011c) 

8.1.2 GM-ÅS (Godsmottagning, åkstaplare) 

Denna gaffeltruck återfinns i närheten av inbanan som transporterar in ankommande gods. Den 

används för att hantera pallar som ska omplockas. Detta i de fall då ankommande material har 

kommit in i en felaktig emballagestorlek, som gör att det behöver packas om. Trucken hämtar 

korrekt emballage från pallnedbrytningen eller tar en pall i närheten. Godsmottagningen har ofta en 

liten buffert av pallar för omplockning som gör att de slipper de långa transporterna till 

pallnedbrytningen. Under plockning ligger pallen på truckens gafflar för att få en ergonomisk 

arbetshöjd. När ompackningen är klar transporteras pallen till en upphämtningsplats, se transport 1 i 

Figur 58, där GM-SS tar över transporten. Tompallar som blir över efter plockningen ställs i buffert 

eller transporteras till pallnedbrytningen. Trucken används även för att flytta pallgods till småbinge-
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förrådet, se transport 2. Där plockas material om till småbingelådor. Utöver arbetet med olika 

former av omplockning, hanterar GM-ÅS sopor och paket som ska transporteras in till kontoret. Det 

är enbart K- och L-pall som hanteras med denna truck. Detta innebär att den inte behöver klara av 

några tyngre laster. (Andersson, 2011c) 

 
Figur 58 - Arbetsområdet för GM-ÅS (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.1.3 UP-Plock (Utplock, kitplockning) 

Fyra truckar används för att plocka kit i de gångar som används som plockgångar. Problemet i dessa 

gångar är att det inte enbart är plockarna som befinner sig i dessa, utan även andra truckar. Det 

finns två olika typer av kit, standardkit och utrustningskit. I varje standardkit sampackas material till 

tre dumprar med artiklar som används på alla modeller, vilket innebär att ett standardkit räcker för 

tre takter. Standardkiten plockas i pall och signalen för att ett standardkit ska plockas är att det är en 

tompall i kitbuffertställaget. Transport 1 i Figur 59 visar hur en plockrunda kan se ut för ett standard-

kit. Standardkit plockas även på kitvagnar till två monteringsstationer, med den skillnaden att det 

endast är material till en dumper i dessa kit och att plockarna går runt med kitvagnen i plock-

gångarna istället för att köra truck. För varje standardkit finns det tre pallar respektive vagnar som 

cirkulerar i materialcentrum och monteringen, två av dessa befinner sig normalt vid monterings-

linan. Utrustningskit innehåller material till speciella utrustningar som efterfrågas av slutkunden. 

Dessa plockas alltså inte till varje dumper utan efter uppdrag i datasystemet. Utrustningskiten 

plockas enbart i pallar och dessa pallar hämtas ifrån pallnedbrytningen eller internt i material-

centrum. En plockrunda för ett utrustningskit visas i transport 2, transporten utgår alltid ifrån 

dataterminalen eftersom truckarna inte är försedda med egna dataterminaler. När ett kit är färdig-

plockat placeras pallarna i en kitbuffert innan andra gaffeltruckar tar vid för att köra ut pallarna till 

monteringen. (Sigfridsson, 2011; Andersson, 2011a; Volvo CE:s intranät, 2011) För mer teoretisk 

bakgrund till kitning, se avsnitt 3.5.2 Kitning. Truckar som används till plockning är åkstaplare, som är 

lämpliga eftersom plockarna hoppar in och ut ur trucken för att plocka ur pallställagen. Nackdelen 

med åkstaplaren är att den inte är höj- och sänkbar, vilket försämrar ergonomin. (Lenander, 2011)  



  8 Truckkartläggning och analys 

 

91 
 

 
Figur 59 - Arbetsområdet för UP-Plock (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.1.4 Pack (Packningsavdelningen) 

Tre truckar används i packningsavdelningen. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att hämta in 

material från höglagret för att plocka och packa om detta. Om det eftersökta materialet inte finns i 

höglagret kan de även plocka material vid monteringslinan. Detta gör att dessa truckar rör sig i stora 

delar av anläggningen, vilket ses i Figur 60. Det ompackade materialet ska sedan skickas till någon av 

de övriga anläggningarna inom Volvo CE, i huvudsak till Volvo Parts och anläggningen i Pederneiras, 

Brasilien. Antalet pallar som skickas iväg varierar kraftigt. (Bengtsson, 2011) Truckarna som används i 

packningsavdelningen är åkstaplare, detta ger komplikationer när plockning måste ske i pallar som 

står högt upp i pallställagen eftersom dessa truckar inte når högt. Detta löses genom att ett uppdrag 

skickas till UP-SS, som får hämta ner materialet. Packningsavdelningen har även ansvar för att fylla 

på CMI-material, det vill säga skruv och mutter, vid monteringslinan. Varje morgon fylls 

monteringsstationerna på. Det finns två olika påfyllningsområden, som visas i Figur 60. (Bengtsson, 

2011) 



 

 

92 
 

 
Figur 60 - Arbetsområdet för Pack (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.2 Analys av materialcentrum 
Avsikten med denna analys är att klargöra vilka materialhanteringslösningar som är aktuella för att 

ersätta de olika trucktyperna. De fem materialhanteringslösningarna som presenteras i den 

teoretiska referensramen, vilka samtliga påträffats under fallstudien, är automatlager, dragtruck, 

AGV, transportbana och kran. Denna analys väver samman informationen i den teoretiska 

referensramen, fallstudien samt nulägesbeskrivningen. För varje trucktyp diskuteras fördelar och 

nackdelar med de fem materialhanteringslösningarna för att sedan avgöra vilka lösningar som är 

aktuella att ta vidare till den slutgiltiga analysen som sker i kapitel 9 Val av slutgiltig lösning. Därmed 

avslutas varje avsnitt med en sammanfattande figur som visar vilka lösningar som tas vidare samt 

vilka lösningar som inte är aktuella. 

8.2.1 Analys av materialhanteringslösningar för GM-SS  

Volvo CE använder höga pallställage vilket enligt Lumsden (2004) är den vanligaste typen av lagring i 

ett industrilager. I och med de höga lyften och de många pallförflyttningarna får ett automatlager 

ses som en mycket passande lösning att ersätta de två truckarna med. Enligt Lumdsen (2004), i 

avsnitt 3.6.3 Automatlager, lönar sig sällan ett automatlager om inte pallflödet är högre än 100 

pallar per timme. Volvos pallflöde, som presenteras i avsnitt 8.1 Materialcentrum, ligger under 

gränsen och därmed kan ett automatlager ur ett rent ekonomiskt perspektiv ses som en negativ 

lösning. Lumsden (2004) tar inte hänsyn till de följdeffekter som kan uppstå av en förändrad 

lagerhantering, exempelvis ökad plockning vilket ger snabbare monteringstid och därmed kortare 

takttid, vilket i sin tur leder till fler tillverkade maskiner. Det är viktigt att ett automatlager anpassas 

efter verksamheten då det är oflexibelt (Pewe, 2002). Som det är idag kan flera pallar placeras på 

varandra i en enskild pallplats, vilket inte kommer att vara möjligt i ett automatlager.  
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Ingen av de övriga materialhanteringslösningarna kommer att kunna uppfylla behovet av att placera 

material på höjden i höga pallställage. Däremot kan de andra lösningarna fylla vissa funktioner i 

kombination med automatlagret. På något sätt måste automatlagret matas med material, på 

motsvarande sätt som GM-SS lagrar in material i höglager-ställagen. 

Det som också måste tas hänsyn till vid införandet av ett automatlager är att Volvo CE idag använder 

produktroteringsprincipen, vilket innebär att FIFO tillämpas. Detta beskrivs mer ingående i avsnitt 

3.6.2 Lager. Detta innebär att djupa, dubbla pallställage påverkar hastigheten i automatlagret på ett 

negativt sätt. 

En transportbana kan förlängas från inbanan och gå direkt fram till ingångarna för kranarna i 

automatlagret. Lumsden (2004) nämner i avsnitt 3.6.6 Transportbana att det är en enkel lösning som 

gör att materialet inte kan försvinna längs vägen. Lösningen är dock oflexibel då det krävs 

ombyggnationer för att förändra systemet. Dragtruckar, som beskrivs i avsnitt 3.6.4 Dragtruck, kan 

dra in materialet på vagnar från lossningsytan vilket dock får anses vara omständigt och onödigt i 

jämförelse med en transportbana, då det blir oerhört många transporter och vagnar i flödet 

samtidigt som det rör sig om väldigt korta sträckor. AGV:er är framförallt lönsamma i miljöer med 

upprepade transportmönster på långa transportsträckor, vilket beskrivs i avsnitt 3.6.5 AGV. (Vis, 

2004) Volvo Trucks i Göteborg använder, vilket kan läsas om i avsnitt 7.2 Volvo Trucks, AGV:er för att 

förflytta pallgods från lossning till automatlagret. De är nöjda med denna lösning och anser att det är 

effektivt för deras arbete. Men i fallet Volvo CE är avstånden mellan ett eventuellt automatlager och 

lossningsytan mycket kortare och materialflödet är lägre vilket bör göra att det även i detta fall är 

fördelaktigt med en transportbana. I och med att transporterna är mycket kortare kommer det bli 

trångt med det antal AGV:er som krävs för att leverera in allt material. Någon typ av kran, som visas i 

avsnitt 3.6.7 Kran, är inte aktuell i detta fall då det gäller att transportera pallar, då denna lösning 

skulle vara oerhört ineffektiv. Detta då kranar har dåligt volymutnyttjande, är relativt långsamma 

och är ett farligt redskap (TFK, 2002). 
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Figur 61 - Sammanfattning av analys, GM-SS 

Figur 61 sammanfattar ovanstående analys där det framkommer att det inte finns några fördelar 

med att använda någon typ av kran eller dragtruck. Därmed väljs dess lösningar bort inför den 

slutgiltiga analysen som följer i kapitel 9 Val av slutgiltig lösning. 

Om uppdraget ”gaffeltruckfri produktion” ses ur ett större perspektiv är ett automatlager en förut-

sättning för att kunna bedriva en lagerverksamhet i samma omfattning med höga pallställage som 

idag. På grund av att ett automatlager, genom denna analys, anses vara en förutsättning för att 

kunna genomföra målet med en gaffeltruckfri produktion kommer detta ligga till grund för de övriga 

analyserna av andra alternativa lösningar för andra trucktyper. 

8.2.2 Analys av materialhanteringslösningar för GM-ÅS  

Denna gaffeltruck utför ett fåtal transporter där 

majoriteten av dessa är mycket korta. Med 

utgångspunkt i att ett automatlager är en 

förutsättning för en gaffeltruckfri produktion, 

analyseras de övriga materialhanterings-

alternativen enligt följande. 

I avsnitt 3.6.8 Automatisering i materialhantering 

presenteras en modell för val av material-

hanteringslösning, som återigen presenteras här 

bredvid i Figur 62. I detta fall är antalet besöks-

punkter per körning oftast en, samtidigt som 

sträckan är kort. Detta medför att transport-

banor är fördelaktigt jämfört med förarstyrda 

Automatlager  Förutsättning √
Transportbana

 + Enkelt

 + Inget material kan försvinna på vägen

 - Oflexibelt √
Dragtruck

 - För många vagnar i flödet

 - Korta sträckor x
AGV

 + Fungerar bra på Volvo Trucks

 - För korta transporter

 - För trångt √
Kran

 - Dåligt volymutnyttjande

 - Långsamma

 - Farliga x

 
Figur 62 - Modell för val av materialhanteringslösning 
(Egen redigering, TFK, 2002) 
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truckar eller AGV:er. 

Transporten från inbanan till småbingelagret kan med enkelhet ersättas med en transportbana 

genom att förlänga banan som transporterar in pallar så att den går direkt fram till småbingelagret. 

Däremot är omplockningsarbetet en större utmaning att lösa. Genom att ha en buffertplats i 

närheten av inmatningen där tompallar och andra former av tomemballage buffras kan 

omplockningen lösas genom att ha två parallella transportbanor, en där pallarna som ska omplockas 

kommer in och en där de nya tomma emballagen kan passera. Genom denna lösning kan en person 

stå mellan banorna och genomföra omplockningen. Sedan kan det omplockade emballaget direkt 

transporteras på transportbana till automatlagret. 

På samma sätt som i analysen kring GM-SS kan dragtruck och kran väljas bort då de inte är tillräckligt 

effektiva och användbara för ändamålet.  

 
Figur 63 - Sammanfattning av analys, GM-ÅS 

Som analyserats ovan finns inga fördelar med att utnyttja lösningarna dragtruck, AGV eller kran. 

Därmed väljs dessa bort redan i detta skeende. Analysen sammanfattas i Figur 63. 

8.2.3 Analys av materialhanteringslösningar för UP-Plock  

Dessa plocktruckar kommer till stor del att ersättas av automatlagret som krävs för att skapa en 

gaffeltruckfri produktion. Att skapa plockplatser i ett automatlager kan genomföras på ett par olika 

sätt. I avsnitt 3.6.3 Automatlager beskrivs hur plockpositioner antingen kan placeras längst ner i 

ställaget eller vid in- och utmatningsbanden till automatlagret, alternativt att godset transporteras 

direkt från automatkranen till arbetsstationen. (Roodbergen & Vis, 2008) 

Skillnaden mellan de olika plocktyperna är att plockning mellan ställagen tar mycket yta i förfogande 

i själva lagret, medan en ut- och inbana kan förflytta den utrymmeskrävande plockningen utanför 

Automatlager Förutsättning √
Transportbana

 + Enkelt

 + Inget material kan försvinna på vägen

 - Oflexibelt √
Dragtruck

 - För många vagnar i flödet

 - Korta sträckor x
AGV  - För korta transporter x
Kran

 - Dåligt volymutnyttjande

 - Långsamma

 - Farliga x
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höglagret. På Volvo Trucks i Göteborg, se avsnitt 7.2 Volvo Trucks, har de ett separat plockområde 

långt ifrån automatlagret, men där transporterar de pallarna en lång väg med både AGV:er och 

gaffeltruckar fram till plockplatserna, vilket i denna lösning inte kan ses som ett alternativ.  

Plockning bör ske i så kallade kitvagnar då pilotstudien som genomförts, enligt avsnitt 6.2.8 

Pilotstudie för materialhantering, påvisat bra resultat vad gäller förkortad monteringstid och 

förbättrad ergonomi. 

Med anledning av att ingen annan materialhanteringslösning än automatlager behöver användas för 

att eliminera plocktruckarna redovisas ingen tabell med de övriga lösningarna.  

8.2.4 Analys av materialhanteringslösningar för Pack  

Som det ser ut idag används dessa plocktruckar i väldigt liten utsträckning vilket gör att det inte 

skulle kunna vara något problem att minska ner antalet truckar omedelbart utan att det skulle 

påverka arbetet.  

Men om samtliga gaffeltruckar ska elimineras krävs nya lösningar. Pack-truckarna kör idag rundor 

ute i materialcentrum för att plocka ner material, dessa rundor bör delvis kunna elimineras med ett 

automatlager, då en större andel material kommer plockas och att det därmed inte är lika mycket 

material placerat ute i monteringslinan.  

För att få en effektiv förflyttning av material till packningsavdelningen bör automatlagret ha en 

utmatning åt det håll där packningsavdelningen ligger, från denna utmatning bör någon av de övriga 

materialhanteringslösningarna kunna förflytta materialet effektivt den sista biten. Transportbanor 

skulle effektivt kunna ta in helpallar till packningsavdelningen. AGV:er skulle även de kunna 

användas för att förflytta helpallar in till packningsavdelningen, detta är dock väldigt ytkrävande och 

antalet besökspunkter är alldeles för få för att detta alternativ ska vara lönsamt, enligt modellen för 

val av materialhanteringslösning, som presenteras i avsnitt 3.6.8 Automatisering i materialhantering.  

Vilken lösning som är aktuell för det material som ska plockas behöver dock analyseras ytterligare. 

Problemet kan likställas med det för UP-Plock. Detta innebär att materialet kan plockas mellan 

ställagen eller utanför automatlagret (Roodbergen & Vis, 2008). Därmed finns det två scenarier, det 

ena är att materialet plockas utanför automatlagret i anslutning till packningsavdelningens placering 

i anläggningen. Det innebär att materialet förflyttas med transportbanor till packningsavdelningen, 

där materialet plockas till ett nytt emballage och det kvarvarande materialet lagras in i automat-

lagret igen. Denna typ av hantering innebär att materialet inte skulle behöva hanteras av någon 

person på vägen. Det andra alternativet är att de ordinarie plockarna, inom automatlagret, även 

plockar vagnar till packningsavdelningen, vilket gör att dragtruckar är en bra lösning för denna 

hantering. 

Ibland behöver gaffeltruckarna i packningsavdelningen hämta material i detaljtillverkningen eller i 

monteringen, detta kan inte transportbanor lösa, då de är för oflexibla. Därmed kan dragtruckar vara 

ett alternativ för denna hantering, då dessa kan hämta in flera pallar på samma gång vilket dagens 

gaffeltruckar inte klarar. Kranen väljs bort av samma anledningar som i tidigare analyser. 
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Figur 64 - Sammanfattning av analys, GM-Pack 

På grund av de negativa aspekter som analyserats fram för AGV och kran väljs dessa bort inför 

kommande analys. Ovanstående analys sammanfattas i Figur 64. 

8.3 Montering 
I monteringen har truckarna till uppgift att från materialcentrum leverera kitvagnar, småbinge och 

smallbox till monteringen. Likaså levererar ett antal gaffeltruckar in stora detaljer samt detaljer från 

utelagret. Det finns även gaffeltruckar som hanterar material inom däckmonteringen. Samtliga 

truckar presenteras i Figur 65 nedan, för mer information om olika trucktyper se avsnitt 3.6.1 

Trucktyper. 

Monteringen hade tidigare höga materialfasader, med förbrukningsplatser längst ner i ställagen och 

bufftertplatser högre upp i ställagen. Men bufferten har förflyttats till materialcentrum och 

truckarna behöver inte längre göra några höga lyft i monteringen. 

Automatlager Förutsättning √
Transportbana

 + Enkelt

 + Inget material kan försvinna på vägen

 - Oflexibelt √
Dragtruck

 + Kan hantera många kollin

 + Kan hämta material från detaljtillverkning och 

montering √
AGV

 - Ytkrävande

 - Negativt vid plockning

 - Få besökspunkter x
Kran

 - Dåligt volymutnyttjande

 - Långsamma

 - Farliga x
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Figur 65 - Trucktyper, montering (Bilkälla: Still, 2011) 

Personalen i monteringen ser positivt på att minska truckanvändningen och finna alternativ för 

denna. De menar att det är alldeles för mycket transporter just nu och att det kommer att bli ännu 

fler framöver när takttiden ska sänkas. (Bengtsson, 2011) En vision är att det i framtiden ska bli mer 

plockning och mindre truckkörning. Detta ses som mycket positivt då den personal som idag kör 

material mot monteringen skulle få ökat arbetsinnehåll på grund av den utökade plockningen. 

(Sjösten, 2011) Det upplevs till viss del problem med säkerheten då det är mycket folk som är ute 

och går i truckgångarna (Nilsson, 2011). 

Beläggningen över dagen är ojämn vad det gäller utkörningen av småbinge. Vid vissa tidpunkter kan 

ett stort antal körningar krävas medan det vid andra tidpunkter i princip inte behöver fyllas på 

någonting alls. (Sjösten, 2011) För pallhantering sker en beordringsökning precis innan lunch då 

montörerna har för vana att beställa in mycket material på en gång för att de ska ha allt material 

tillgängligt när de kommer tillbaka efter lunch (Holmgren, 2011; Johansson, 2011b). 

Lösningar som ses för att ersätta truckarna som kör ut mot montering är exempelvis så kallade 

tåglösningar, där vagnar dras med en dragtruck eller olika typer av transportbanor och kranar i taket. 

(Holmgren, 2011; Sjösten, 2011)  

8.3.1 UP-Ute (Utplock, utomhus) 

Två motviktstruckar används för att transportera större detaljer från sina lagerplatser till 

monteringslinan. Med större detaljer menas combitainrar, motorer, hytter, axlar och de 

egentillverkade detaljerna. Truckarna levererar även in pallar utifrån som ska avemballeras vid 

ingången. Dessa pallar körs sedan in till monteringen av trucken UP-Avemb. Många av de större 

detaljerna lagras utomhus, så som korgar och axlar. Detaljer som lagras inomhus är motorer, ramar, 

vågbalkar, stag och drag. Hytter lagras både inomhus och utomhus, inomhus finns det plats för fem 

hytter. Dessa fem platser är uppvärmningsplatser för att hytterna ska ha rätt temperatur när de 

monteras. Samtliga större detaljer transporteras på någon form av rack, med eller utan hjul. UP-Ute 



  8 Truckkartläggning och analys 

 

99 
 

har även till uppgift att transportera dessa rack tillbaka till olika uppsamlingsplatser. (Johansson, 

2011c)  

 

 
Figur 66 - Arbetsområde för UP-Ute (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Transport 1 i Figur 66 visar hur korgarna förflyttas. Eftersom korgarna står på vagnar, måste 

truckföraren flytta bort den korgvagn som står tom vid monteringsstationen innan en ny kan ställas 

dit. Det gäller även generellt för större detaljer att alla tomrack måste förflyttas innan det ställs dit 

en ny detalj. När korgvagnen dragits bort kan truckföraren dra in en ny korg. Som figuren visar är 

dessa transporter långa och eftersom korgen är stor är sikten dålig. Transport 2 visar hur hytten 

transporteras till sin monteringsstation, först lyfts hytten ned från ett ställage och transporteras en 

lång sträcka igenom monteringen, där det är mycket trucktrafik. Transport 3 illustrerar en transport 

av ett framaxelstag. Först transporteras tomracket från monteringsstationen in till måleriet för att 

återanvändas för målning av nytillverkade framaxelstag. Därefter transporteras ett nymålat 

framaxelstag till monteringsstationen. UP-Ute transporterar även in material från utelagret som ska 

avemballeras innan det transporteras in till monteringen av UP-SS. 
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En tredje truck används till större delen utomhus för att lagra in pallar i utelagret, samt att förflytta 

andra detaljer som står på marken, exempelvis axlar. (Johansson, 2011c) 

Då dessa truckar allt som oftast drar och lyfter tunga detaljer och kör långa transporter är säker-

heten väldigt viktig. När hytter lyfts är synfältet kraftigt begränsat vilket gör att säkerheten är mycket 

dålig. (Holmgren, 2011) 

Motviktstruckarna har en lyftkapacitet på 3,5 ton. Den tyngsta detaljen som hanteras är korgen, som 

kan väga upp till 6,5 ton. Men då den hanteras på vagn är truckens lyftkapacitet tillräcklig för detta 

ändamål. (Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.3.2 UP-SS (Utplock, skjutstativ)  

Dessa truckar används för att transportera pallar från materialcentrum till monteringslinan. På grund 

av att material som transporteras i huvudsak står i höglagret krävs många nedlyft från hög höjd med 

dessa truckar. Majoriteten av transporter in till monteringen är palltransporter och det är därför 

antalet truckar av denna modell stort. Dessa truckar har även ansvar för att tompall från monterings-

linan förflyttas till det som kallas för pallnedbrytning, därför försöker UP-SS alltid ha med sig en 

tompall på vägen tillbaka från monteringen. (Holmgren, 2011) 

 
Figur 67 - Arbetsområdet för UP-SS (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Under ett normalt arbetspass är arbetet uppdelat så att två stycken truckar har ansvar för ena 

halvan av monteringen medan två truckar har ansvar för den andra, dessa områden visas i Figur 67. 

Optimalt är det när den ena av de två truckarna befinner sig i materialcentrum och den andra i 

monteringen för att sedan växla. Detta för att de inte ska vara inom samma område samtidigt och 

därigenom vara i vägen för varandra. (Holmgren, 2011) Detta är dock inte alltid fallet vilket innebär 
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att det uppstår trängsel, med säkerhetsrisker som följd, i materialcentrum. I exempeltransport i 

Figur 67 visas en palltransport från materialcentrum till område 1. 

8.3.3 UP-Avemb (Utplock, avemballering) 

Denna truck har bland annat ansvar att köra in material som avemballeras till monteringen. Det 

material som ska avemballeras lagras ute för att sedan lyftas in till pallnedbrytningen av UP-Ute, där 

materialet avemballeras av personalen vid pallnedbrytningen. Därifrån transporteras materialet in 

till monteringen av UP-Avemb. Ett exempel på en sådan transport visas i Figur 68 som transport 1, 

där en tank har avemballerats och transporteras till monteringsstationen. Trucken har även ansvar 

för att transportera in kitpallar och kitvagnar till monteringen från kitbufferten, en sådan transport 

kan beskådas i transport 2.  

 
Figur 68 - Arbetsområdet för UP-Avemb (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

UP-Avemb lyfter, vid behov, ner pallar från buffertplatser till plockplatser i de pallställage som är 

höga i monteringen. Trucken förflyttar även pallar till plockplatserna för kitning i materialcentrum 

från en pallplats i höglagret. Dessa förflyttningar är oftast korta, vilket kan beskådas i transport 3. 

Ibland kan de få uppdrag från packningsavdelningen angående en pall som står högt upp i lagret, då 

deras åkstaplare inte når hela vägen upp i höglagret. UP-Avemb hämtar pallen till packnings-

avdelningen och lämnar därmed över ansvaret för pallen. (Bengtsson, 2011) 

8.3.4 UP-Småbinge (Utplock, Småbinge)  

Dessa truckar, vanligtvis två stycken, används för att transportera småbinge från småbingeförrådet 

till materialfasaderna vid monteringsstationerna. Småbingelådorna är placerade i pall som 

transporteras med en plocktruck för att sedan manuellt plockas över av truckföraren till material-

fasaden. På småbinge används tvåbingesystem och signalen för påfyllning är att den tomma 
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småbingelådan placeras uppe på materialfasaden. Normalt sett körs samma runda varje gång för att 

plocka upp tomlådor. Denna runda som visas i Figur 69, är lång och tidskrävande. Efter att tomlådor 

samlats upp plockas nya småbingelådor med material i pallen på trucken. De flesta lådor plockas 

direkt ut ur småbingeförrådet, men en viss del material plockas från en gång med två pallställage i 

materialcentrum där småbingelådor är lagrade i pallar i höglagret (Holmgren, 2011). Truckarnas 

förarplatser är höj- och sänkbara vilket underlättar insamlingen av tomemballage. (Sjösten, 2011) 

 
Figur 69 - Arbetsområdet för UP-Småbinge (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.3.5 UP-SB (Utplock, smallbox)  

Denna truck används för att transportera smallbox från materialcentrum till monteringslinan och 

detaljtillverkningen. I Figur 70 illustreras inom vilka områden denna truck rör sig, samt var smallbox 

hämtas och var tomlådor lämnas. I materialfasaderna används ett tvåbingesystem vilket gör att det 

mycket sällan blir materialbrist. Smallbox lagras i ett automatlager anpassat för just smallbox. Detta 

lager fungerar för det mesta bra, men ibland händer det att det stannar och därmed försenas 

utkörningen av material. Denna truck kör ett antal olika rundor där det uppmärksammas vad som 

behöver fyllas på. Signalen för att påfyllning behövs är att den tomma lådan ställs uppe på material-

fasaden av montören. När truckföraren hämtar tomlådan beställer han samtidigt en ny smallbox via 

en handscanner från automatlagret. På så sätt kan han under en runda bygga upp en lagom nivå 

med lådor som ska köras ut under nästa runda. (Nilsson, 2011) Eftersom trucken kan transportera 

upp till 10 stycken smallboxar åt gången blir denna hantering effektiv. Denna hantering är den som 

fungerar bäst i anläggningen. (Andersson, 2011a; Lenander, 2011) 
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Figur 70 - Arbetsområdet för UP-SB (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.3.6 DM-Inne (Däckmontering, inomhus) 

Trucken används för att transportera in och ut tippcylindrar från och till utegården. Tippcylindrarna 

kommer till Volvo CE på pall och lyfts in i till däckmonteringen med denna truck. Dessa förmonteras, 

läggs på vagnar och ställs ut igen innan vagnarna transporteras in till linan med hjälp av UP-Ute. När 

pallar är tomma transporteras dessa ut igen. (Kindstrand, 2011) 

 
Figur 71 - Arbetsområdet för DM-Inne (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.3.7 GM-Däck (Godsmottagning, däck) 

Denna truck används för att leverera in däck till monteringslinan. Däcken hämtas från utegården där 

däckmonteringsavdelningen ställer däcken efter de monterat däcket på fälgen. Trucken 

transporterar två däck åt gången på gafflarna. Vid vagnmonteringslinorna finns det totalt två stycken 

buffertplatser för däck med plats för sex däck vardera, dessa är utmärkta i Figur 72. Figuren visar 

även en transport från däckmonteringen till vagnmonteringen. (Johansson, 2011c; Kindstrand, 2011; 

Svensson, 2011a) 
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Figur 72 - Arbetsområdet för GM-Däck (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.4 Analys av montering 
Precis som i avsnitt 8.2 Analys av materialcentrum ska denna analys klargöra vilka material-

hanteringslösningar som är aktuella att ersätta truckarna inom monteringen. Denna analys bygger 

på den teoretiska referensramen, fallstudien samt nulägesbeskrivningen i föregående avsnitt. 

8.4.1 Analys av materialhanteringslösningar för UP-Ute 

Dessa truckar hanterar många stora detaljer vilket gör att viktkapaciteten är en viktig parameter vid 

val av alternativa lösningar.  

Denna trucktyp påverkas inte av införandet av ett automatlager i materialcentrum, vilket har satts 

som en förutsättning för en gaffeltruckfri produktion i avsnitt 8.2 Analys av materialcentrum. 

Därmed behöver en analys göras för ett eventuellt ytterligare införande av automatlager. UP-Ute 

hanterar många tunga och stora detaljer vilket inte ett automatlager kan hantera, då de normalt 

hanterar pallar, vilket beskrivs i avsnitt 3.6.3 Automatlager. Likaså avgränsas truckhanteringen 

utomhus vilket innebär att det material som idag lagras utomhus och därmed hanteras med truck 

även i fortsättning ska kunna hanteras på detta sätt. 

Transportbanor kan till viss del användas i denna hantering. Som nämns i avsnitt 3.6.6 Transport-

bana, kan en rullbana med större rullar hantera tyngre laster såsom pall. Detta bör i sin tur betyda 

att en transportbana skulle kunna dimensioneras för att förflytta de lättaste detaljerna som dessa 

truckar berör, som exempelvis vågbalk och framaxelstag. För att detta ska fungera krävs det dock att 

transportbanorna kan placeras på ett sådant sätt så att det fortfarande är möjligt att transportera in 

de tyngsta detaljerna som transportbanan inte kan hantera. 
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Dragtrucken, som beskrivs i avsnitt 3.6.4 Dragtruck, kan hantera samtliga tunga detaljer så länge de 

är placerade på någon typ av vagn. Problemet med denna lösning är att allt som ska dras in mot 

monteringen måste ha en golvplats i buffertlagret, vilket inte är möjligt i dagsläget. Däremot kan 

dragtruckar utan problem dra in det som redan idag står på vagnar, medan någon annan lösning får 

ta hand om de övriga detaljerna. Dock ökar inte produktiviteten jämfört med idag då dragtrucken 

behöver köra enstyckstransporter med de tunga detaljerna. 

AGV:er kan precis som transportbanor vara en lösning för de lättare detaljerna. Det finns dragande 

AGV:er, vilket nämns i avsnitt 3.6.5 AGV, men då de stora detaljerna är otympliga blir säkerheten och 

flexibiliteten lidande. Det är viktigt att de stora detaljerna som körs på vagn hela tiden är under 

uppsikt av personal för att inga olyckor ska inträffa. Likaså krävs det att dessa ska kunna transportera 

material utifrån och in, vilket i sin tur kräver att underlaget utanför byggnaden anpassas för körning 

med AGV:er.  

Kranar kan användas för inomhushanteringen, men traverskransystemet är väl utbyggt och för vissa 

förflyttningar skulle det krävas hantering med flera av dessa kranar för en förflyttning vilket gör att 

hanteringen blir mycket ineffektiv. Denna ineffektiva hantering leder troligen till köbildning i 

systemet, vilket Material handling industry of America (1999) tar upp som en begränsning med 

traverskranen, se avsnitt 3.6.7 Kran. Säkerhetsaspekten måste också tas hänsyn till som en stor 

faktor för att inte ha tungt gods hängande. En lösning skulle vara att ha en långtgående transport-

bana i taket som för in det tunga godset mot monteringslinan. Detta kräver dock att det finns 

tillräckligt med plats i taket för att bufferthålla materialet som tillverkas och målas. Detta är inte 

fallet idag, då det är olika skiftgång i olika delar av fabriken. Likaså skulle en bufferthållning i taket 

kräva stora säkerhetsåtgärder. 
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Figur 73 - Sammanfattning av analys, UP-Ute 

För denna trucktyp kan det konstateras att det enbart är införandet av ytterligare ett automatlager 

som är otänkbart och därmed i detta läge kan strykas. Detta presenteras i Figur 73.  

8.4.2 Analys av materialhanteringslösningar för UP-SS 

Dessa truckar påverkas i allra högsta grad av ett införande av ett automatlager i materialcentrum. 

Därmed har hela behovet av de höga nedlyften eliminerats. Utifrån höglagret kan sedan ett par olika 

materialhanteringsalternativ utföra uppdraget att köra ut pallar till monteringsstationerna. I denna 

lösning fokuseras endast på utkörning av pall medan det i nästkommande lösning, UP-Avemb, 

fokuseras på utkörning av kitvagnar. 

Transportbanor hade varit ett alternativ om inte behovet av att köra in stora detaljer och kitvagnar 

hade funnits. I och med att detta behov finns skulle transportbanorna antingen behöva gå i taket 

eller placeras under golvet vilket får anses orimligt att genomföra. Dessutom är det oerhört många 

besökspunkter dit pallar ska transporteras vilket gör att modellen i avsnitt 3.6.8 Automatisering i 

materialhantering kan användas för att utesluta transportbanor som ett alternativ. 

Dragtruckar kan mycket väl användas för att transportera ut pallar till monteringen. Automatlagret 

skulle kunna mata ut en pall direkt på en bana som levererar ut pallen till en vagn som sedan en 

dragtruck kan dra med sig. Detta ökar effektiviteten i utkörningen på ett mycket positivt sätt jämfört 

med dagens system att köra ut en pall åt gången med gaffeltruck. Genom att köra pallar på vagnar 

kan fyra till nio pallar dras ut åt gången beroende på möjligheten till ökad svängradie. Som beskrivits 

i kapitel 7 Företagsbesök kör Volvo Trucks ut mellan sex och nio vagnar åt gången medan Scania kör 

fyra vagnar per tåg. Denna lösning behöver därmed ökad yta där svängar ska göras medan 

truckgångarna på raksträckorna kan smalnas av då tågen kan köra samma håll i mjölkrundan varje 

gång. Detta bör innebära en total minskning av ytan som behövs för transporter. 

Automatlager
 - Kan inte lagra de stora detaljerna

 - Utelagret berörs inte x
Transportbana

 + Kan hantera lättare detaljer 

  - Kan eventuellt störa andra transporter √
Dragtruck

 + Klarar av tunga detaljer på vagn

 - Kräver mycket golvplats i bufferten √
AGV

 + Kan hantera de lätta detaljerna

 - Säkerheten brister vid transport av stora detaljer

 - Ombyggnation krävs utomhus √
Kran

 + Kan förflytta tunga detaljer sekvenserat

 - Kräver säkerhet

 - Klarar inte av all buffert √
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AGV:er kan också användas för att transportera ut pallar till monteringen. Dessa kräver dock att det 

finns mottagningsbanor vid varje station som AGV:n kan rulla av pallen på. Detta gör att flexibiliteten 

är lägre än för dragtruckskonceptet där vagnarna kan placeras vid monteringsstationen utan en fast 

position. Likaså behöver AGV:er eget utrymme att röra sig på vilket gör att de kan störa andra 

transporter av större och tyngre detaljer. En positiv effekt av att köra med AGV:er är att personal-

behovet minskar på grund av den ökade automatiseringen. 

Kranar kan inte anses vara en bra lösning då det är en mycket ineffektiv hantering att transportera 

pallar i någon form av kran. 

 
Figur 74 - Sammanfattning av analys, UP-SS 

På grund av att inga positiva effekter kan analyseras fram med ett införande av en transportbana 

eller kran, väljs dessa bort i denna analys. Detta presenteras ovan i Figur 74.  

8.4.3 Analys av materialhanteringslösningar för UP-Avemb 

Analysen för UP-SS stämmer bra överrens med analysen även för denna truck. Från avemballeringen 

transporteras mestadels pallgods vilket kan hanteras med dragtruck eller AGV.  

I framtiden ska material kitas i ännu större utsträckning, vilket kan härledas till pilotstudien som 

beskrivits i avsnitt 6.2.8 Pilotstudie för materialhantering. Fördelar och begränsningar med kitning 

tas upp i avsnitt 3.5.2 Kitning. I och med att ännu mer material ska kitas i framtiden innebär det att 

utkörningen av kitvagnar kan öka i stor skala. Dessa kitvagnar kan med fördel dras enligt principen 

vagn i vagn efter dragtruck, som presenteras i avsnittet om Scania, avsnitt 7.3 Scania.  

Även AGV:er kan dra vagnar men då förloras flexibilitet då det krävs att en person hela tiden har 

ansvar för att vagnar tas ut och sätts in i vagnarna efter AGV:n. I fallet med AGV kommer istället 

plockare respektive montörer ansvara för detta arbete, vilket gör att det kan stanna upp tågets 

Automatlager Förutsättning √
Transportbana

 - Oflexibel lösning

 - För många besökspunkter x
Dragtruck

 + Kan köra ut flera pallar per transport

 + Minskat ytbehov för transporter √
AGV

 + Automatiserad hantering

 - Kräver mottagningsstationer vid varje 

monteringsstation

 - Kan störa andra transporter
√

Kran  - Ineffektiv hantering av pallgods x
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transporter i väntan på att en montör ska få tid att ta ur vagnen. Invacare har, som beskrivs i avsnitt 

7.4 Invacare, genomfört ett test med en dragande AGV. Detta test var positivt enligt Sjöstrand 

(2011) men truckförarna tyckte att den kom för mycket i vägen och att deras körning därmed blev 

osäker och mindre effektiv. 

 
Figur 75 - Sammanfattning av analys, UP-Avemb 

Denna lösning stämmer helt och hållet överrens med den som framkom i avnitt 8.4.2 Analys av 

materialhanteringslösningar för UP-SS. Det åskådliggörs återigen ovan i Figur 75. 

8.4.4 Analys av materialhanteringslösningar för UP-Småbinge 

Idag sköts småbingehanteringen med hjälp av en mjölkrunda. Detta är något som kan utnyttjas även 

i den ersättande lösningen så vida inte det nya automatlagret även sköter hanteringen av 

småbingematerial. I det fallet att automatlagret hanterar småbingematerial kommer plockning att 

ske även av detta material vilket medför att redan diskuterade lösningar transporterar ut 

småbingematerialet på kitvagnar. För det andra fallet, att småbingelagret är kvar i dagens form, 

måste det analyseras vilken eller vilka av lösningarna som kan vara aktuella.  

Transportbanor skulle kunna hantera materialet med tanke på dess storlek och vikt men 

flexibiliteten i lösningen är allt för dålig för att detta ska vara en bra lösning. Genom att dra 

transportbanor från småbingelagret och ut i hela monteringsverksamheten låses stora delar av 

lokalen upp. Visserligen kan småbingematerialet samköras med annat gods på transportbanorna. 

Men fortfarande måste det stora och skrymmande materialet komma in till monteringslinan, vilket 

inte är möjligt med transportbanor installerade i hela anläggningen. Dessutom är antalet 

besökspunkter allt för stort för att en fast transportbana ska vara aktuell, enligt den tidigare 

diskuterade modellen, från avsnitt 3.6.8 Automatisering i materialhantering. 

Automatlager Förutsättning √
Transportbana

 - Oflexibel lösning

 - För många besökspunkter x
Dragtruck

 + Kan köra ut 4 till 9 pallar åt gången

 + Minskat ytbehov för transporter √
AGV

 + Automatiserad hantering

 - Kräver mottagningsstationer vid varje 

monteringsstation

 - Kan störa andra transporter
√

Kran  - Ineffektiv hantering av pallgods x
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En lösning som skulle kunna medföra att dragtruckar kan användas även i denna hantering är att 

småbingematerialet placeras i separata vagnar som plockas direkt i anslutning till småbingelagret. På 

detta sätt skulle dragtruckar kunna användas både för att dra kitvagnar och pallvagnar från 

automatlagret, men även vagnar från småbingelagret. Likaså skulle dragande AGV:er kunna dra ut 

vagnar med samma motivering som till UP-Avemb. Kran väljs också bort av samma anledning som 

för UP-Avemb. 

 
Figur 76 - Sammanfattning av analys, UP-Småbinge 

I Figur 76 kan ses att transportbanan och kranen inte är aktuella alternativ att ersätta UP-Småbinge 

med. 

8.4.5 Analys av materialhanteringslösningar för UP-SB 

Denna trucks arbete stämmer till stor del överrens med det arbete som UP-Småbinge utför, med den 

skillnaden att denna truck även rör sig i detaljtillverkningen. Därmed stämmer även analysen över 

alternativa lösningar mycket väl överrens för den ena halvan av anläggningen.  

Alternativen är att smallbox-lagret blir kvar i sin ursprungliga form och att man därmed plockar 

vagnar med endast smallbox-material, eller förflyttas alla smallbox-artiklar in i det stora nya 

automatlagret. Detta innebär att det behöver plockas vagnar till detaljtillverkningen. Lösningarna 

som i övrigt kan vara aktuella har dock samma motiveringar som UP-Småbinge. 

Automatlager  + Allt plockas på samma ställe (pall och smallbox) √
Transportbana

 - Oflexibel lösning, hindrar andra lösningar

 - För många besökspunkter x
Dragtruck

 + Kan köra ut flera pallar per transport

 + Minskat ytbehov för transporter √
AGV

 + Automatiserad hantering

 - Plock- och monteringspersonal får hantera vagnar

 - Kan störa andra transporter √
Kran  - Ineffektiv hantering av småbingegods x
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Figur 77 - Sammanfattning av analys, UP-SB 

Figur 77 sammanfattar det som framkommit i den tidigare analysen och därmed kan dragtrucken 

och kranen tas bort som aktuella ersättningslösningar även för denna trucktyp. 

8.4.6 Analys av materialhanteringslösningar för DM-Inne 

Denna truck utför väldigt lite arbete och står mest still. Därmed skulle denna hantering av cylindrar 

på ett enkelt sätt redan idag kunna hanteras av en annan truck eller handtruck. 

Ett automatlager är inte aktuellt för denna hantering då det inte skulle vara effektivt att hantera 

varken cylindrar eller däck i ett sådant. 

Med hänsyn tagen till de olika materialhanteringslösningarna i modellen kan dock följande 

konstateras. En transportbana skulle kunna lösa hanteringen. En utetruck ställer cylindrarna på en 

rullbana som för in dessa till däckmonteringen, de monteras klart och placeras sedan på vagnar som 

en dragtruck sedan kan hämta upp. Nackdelen med denna lösning är att en öppning med luftsluss 

behöver byggas där transportbanan går in genom väggen. 

Inget av de övriga alternativen är aktuellt då det kräver allt för stora ombyggnationer alternativt allt 

för mycket onödigt arbete. Dragtrucken blir inte effektiv på så korta sträckor som detta berör. 

AGV:er kräver att underlaget utanför byggnaden läggs och behöver dessutom tak som skydd mot 

väder. En kran skulle kräva en ytbyggnad som gör att kranen kan hämta in materialet utifrån. 

Automatlager  + Allt plockas på samma ställe (pall och smallbox) √
Transportbana

 - Oflexibel lösning, hindrar andra lösningar

 - För många besökspunkter x
Dragtruck

 + Kan köra ut flera pallar per transport

 + Minskat ytbehov för transporter √
AGV

 + Automatiserad hantering

 - Plock- och monteringspersonal får hantera vagnar

 - Kan störa andra transporter √
Kran  - Ineffektiv hantering av småbingegods x
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Figur 78 - Sammanfattning av analys, DM-Inne 

I Figur 78 visas att analysen leder till att det endast är transportbanor som är aktuella för hantering 

av däck och cylindrar. 

8.4.7 Analys av materialhanteringslösningar för GM-Däck 

GM-Däck levererar in däck till två stycken buffertplatser vid monteringslinan. Dessa buffertplatser 

ligger relativt otillgängligt till i monteringsområdet vilket gör att vissa alternativ kan uteslutas direkt. 

Exempelvis är det inte lämpligt att transportera in däcken med någon form av kran då det skulle bli 

väldigt ineffektiv hantering med dagens traverskranar som redan finns installerade. Någon 

ombyggnation av dessa är heller inte aktuellt då de används till viktiga moment i monteringen. 

Transportbanor skulle kunna vara ett bra alternativ så länge de kan installeras utan att det stör 

annan verksamhet. På Scania, se avsnitt 7.3 Scania, transporterar de däcken i golvet fram till 

monteringslinan där de hissas upp precis vid användningsytan. Detta är dock inte aktuellt i Braås då 

avstånden är för långa. På Scania rör sig transporten endast om cirka 10 meter. Men om det är 

möjligt att placera transportbanorna längs väggarna och sedan ut mot monteringsplatsen skulle det 

kunna vara ett bra alternativ. 

Dragtruckar kan användas för detta ändamål om lossningstruckarna på utegården placerar däcken, 

efter däckmonteringen, på vagnar. Därmed skulle en dragtruck utan problem kunna dra in dessa till 

linan. Alternativt att däckmonteringen automatiskt efter den automatiska däckpåsättning placerar 

däcken på vagnar. Förslagsvis dras två däck på en vagn. Därmed kan en dragtruck dra in tre vagnar 

med två däck på vardera och därmed täcka en takts behov. 

AGV:er kan användas antingen för att dra in däckvagnar som i ovanstående diskussion eller att 

utetruckar placerar ett eller två däck ovanpå en AGV. Detta kräver dock att yta helt och hållet avses 

Automatlager - Inte aktuellt för dessa detaljer x
Transportbana

 + Hanterar cylindrarna på ett enkelt sätt

 - Luftsluss behöver installeras √
Dragtruck  - För korta sträckor för att det ska vara effektivt x

AGV  - Kräver stora ombyggnationer x
Kran  - Kräver stora ombyggnationer x
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användas för AGV-körning. Detta innebär att om detta ska vara en bra lösning krävs det att i princip 

allt material körs med AGV:er.  

 
Figur 79 - Sammanfattning av analys, GM-Däck 

Enligt sammanfattningen ovan i Figur 79 är inte automatlager eller kran aktuellt för vidare analys. 

8.5 Detaljtillverkning 
Inom detaljtillverkningen finns det ett antal truckar vilka har till uppgift att försörja arbets-

stationerna med material, transportera detaljer mellan bearbetningsoperationerna, tömma skrot-

behållare samt att transportera detaljer till och från måleriet. Indelningen av truckar i detalj-

tillverkningen kan göras enligt följande, se Figur 80. 

Automatlager - Inte aktuellt för dessa detaljer x
Transportbana

 + Kan hantera däcken

 - Kan störa annan verksamhet √
Dragtruck  + Kan köra ut en takts behov per transport √

AGV
 + Kan både dra vagnar och lasta däck ovanpå

 - Kräver yta endast avsedd för AGV √
Kran

 - Ineffektivt

 - Kranarna används redan till annat x
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Figur 80 - Trucktyper, detaljtillverkning (Bildkälla: Still, 2011) 

 
Kring samtliga tillverkningssationer finns höga ställage som rymmer pallar och smallbox. Ovanför 

förbrukningsplatserna finns buffertplatser vilket gör att gaffeltruckarna fyller en viktig funktion vad 

det gäller att fylla på dessa förbrukningsplatser.  

Traverskransystemet är mycket väl utbyggt i detaljtillverkningen och alla större detaljer, det vill säga 

korg, framram och bakram, hanteras med traverskran fram till dess att måleriet hämtar upp dessa 

med truck. Trots att detaljtillverkningen har ett mycket väl utbyggt traverskransystem är förslaget på 

lösning som ges från personalen fler traverskranar som därmed skulle minska truckhanteringen av 

material från plåtverkstaden till ram- och korgverkstaden. Ett annat alternativ som tas upp är att 

skapa ett eget materialcentrum för detaljtillverkningen och därifrån plocka kit och sekvenser på 

vagnar till samtliga stationer som sedan dras ut med dragtruck. (Åberg, 2011)  

Säkerheten för truckkörningen i detaljtillverkningen kommer att bli bättre framöver då fler speglar 

ska upp i korsningar med skymd sikt. Precis som i materialcentrum har inga större olyckor skett den 

senaste tiden. (Åberg, 2011) Säkerheten är redan idag god då samtliga truckförare som intervjuats 

hävdar att inga större olyckar har skett samtidigt som de menar att det sällan uppstår trängsel eller 

problem på grund av andra truckar inom detaljtillverkningen. (Bergendahl, 2011; Svensson, 2011b; 

Åberg, 2011) 

Jämnheten i beläggningen över dagen varierar beroende på vilken trucktyp som diskuteras. De två 

truckarna som agerar som utplockstruckar har en ojämn beläggning över dagen (Bergendahl, 2011; 

Svensson, 2011b; Åberg, 2011). Måleritruckarna har däremot en jämn beläggning då måleriroboten 

hela tiden styr när nästa detalj hämtas upp. Roboten har en takttid på 20 minuter (Öhlin, 2011).  

8.5.1 UP-D1 (Utplock, detaljtillverkning, inomhus)  

Denna motviktstruck, se avsnitt 3.6.1 Trucktyper, används för alla längre palltransporter inom detalj-

tillverkningen. Detta innefattar att förflytta material från materialcentrum till de olika stationerna i 
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detaljtillverkningen liksom att förflytta förtillverkat material från lasermaskiner, kantpress och 

maskinverkstaden vidare till svetsningsstationerna. Exempel på sådana transporter visas som 

transport 1 respektive transport 2 i Figur 81. Mellan 30 och 40 procent av allt material som levereras 

med denna truck hämtas i materialcentrum och dessa transporter är oftast mycket långa. 

Resterande 60-70 procent är mestadels material från lasermaskiner och kantpress. Trucken förflyttar 

även material från komponentverkstaden till en buffertplats där måleriet samlar upp truckarna. 

Skjutstativet används för att mer effektivt kunna hantera pall i höglagret och i de höga pallställagen 

som finns i detaljtillverkningen. Volvo har valt att ha höga pallställage kring tillverkningsstationerna 

för att kunna minska antalet buffertplatser som krävs i materialcentrum. Det är nästan uteslutande 

pall i olika storlekar som förflyttas med denna truck. Denna truck ansvarar även för att hantera 

tompall. Dessa tompallar transporteras antingen tillbaka till lasermaskinerna, där operatörerna 

lägger skurna detaljer på pall, eller så samlas de på ”gömställen” tills högar byggs upp, så att de 

därefter kan köras flera pallar till pallnedbrytningen som ligger mycket långt bort i anläggningen. 

(Bergendahl, 2011; Åberg, 2011) 

 
Figur 81 - Arbetsområdet för UP-D1 (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.5.2 UP-D2 (Utplock, detaljtillverkning, utomhus)  

Denna truck används för att förflytta allt tungt gods inom detaljtillverkningen. Detta innefattar att 

frakta gods från utelager till detaljtillverkning, förflytta olika materialvagnar och att tömma skrot-

behållare. Trucken som utför dessa uppdrag är en motviktstruck som kan hantera tunga lyft, vilket i 

vissa fall krävs för dessa transporter. Denna truck ansvarar även för att frakta tillbaka racken till 

dragen från en uppsamlingsyta i materialcentrum till detaljtillverkningen. I Figur 82 illustreras att 

arbetsområdet för denna truck är mycket stort och att det även innefattar två stora materialtält som 

finns på utegården. (Ågren, 2011; Johansson, 2011c; Svensson, 2011b) Beläggningen för denna truck 

varierar under dagen och mest intensivt är det strax före lunch samt inför skiftbyte (Svensson, 

2011b). 
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Figur 82 - Arbetsområde för UP-D2 (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.5.3 PV (Plåtverkstaden)  

I plåtverkstaden finns det fyra lasermaskiner och en enhet som kallas kantpress och fasning, som 

visas i Figur 83. Dessa fem enheter delar på tre truckar och truckarna återfinns oftast i de områdena 

som markeras som arbetsintensivt område i figuren. Truckarna genomför tre olika material-

transporter. Transport 1 i Figur 83 visar en transport till ett pallställage i anslutning till arbets-

stationer. Dessa transporter är mycket korta och anledningen till dessa pallställage finns är att 

antalet detaljer som skärs inte är tillräckligt för att uppnå en produktionsbatch och lagras där tills 

samma detalj skärs igen. Transport 2 visar en transport där en produktionsbatch är klar och 

transporteras till ett materialtorg där UP-D1 hämtar upp materialet. Dessa materialtorg finns i 

närheten av arbetsstationerna, vilket innebär att även dessa transporter är väldigt korta. Transport 3 

visar en transport från lasermaskinerna till kantpress och fasning, detta för detaljer som ska bockas 

eller fasas. Laseroperatörerna lägger de skurna detaljerna på pallar och när de behöver en ny pall 

hämtas pallar vid pallbufferterna som är utmärkta i Figur 83. Den lasermaskin som är överst i figuren 

avviker från de övriga eftersom de inte har ett eget pallställage och därmed inte utnyttjar en egen 

truck. Istället får de låna en truck vid en annan station om de behöver en. Det är uteslutande L-, K- 

och G-pallar som förflyttas. För det mesta är det väldigt korta förflyttningar som genomförs och det 

är laseroperatörerna själva som använder dessa truckar. 
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Figur 83 - Arbetsområdet för PV (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.5.4 MV-Drag (Maskinverkstad, draghantering)  

Denna truck används huvudsakligen för att hantera råämnen till draget. Det handlar om att förflytta 

dessa från gården och in till maskinverkstaden och då rör sig trucken i det område som visas i Figur 

84. Trucken står mycket still i anslutning till bearbetningsoperationerna och används uteslutande av 

operatörerna. (Öhlin, 2011) 

 
Figur 84 - Arbetsområdet för MV-Drag (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.5.5 Mål-In (Måleriet, in-transport)  

Denna motviktstruck används för att frakta in detaljer som ska blästras och målas från dess buffert-

platser till måleriet. Var buffertplatserna finns visas i Figur 85. Motviktstrucken hanterar vagnar med 
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stora och tunga detaljer, så som korgar och ramar. På truckens gafflar finns det hål, dessa hål 

används för att dra vagnarna. Drag och vågbalkar transporteras med hjälp av specialanpassade rack 

på gafflarna och stag transporteras på pall. Dessa komponenter transporteras från den buffertyta 

som ligger längst ifrån måleriet, vid komponentverkstaden, och syns som transport 1 i Figur 85. I och 

med detta får måleriet tompallar som transporteras tillbaka till komponentverkstaden, även denna 

transport visas i figuren. I måleriet hängs detaljerna i en bur anpassad för blästring eller alternativt 

läggs de direkt på banan in till blästringen. Alla detaljer förutom dragen blästras. Efter blästringen 

hängs de största detaljerna upp i en bana i taket för att transporteras in till måleriroboten. Detaljer 

som vågbalkar och stag hängs på ett målerirack innan de går upp i samma bana till måleriroboten. 

Måleriracken hämtas från en yta där UP-Ute placerar racken efter att dessa har varit i monteringen, 

denna transport visas som transport 2. Vissa korgar transporteras också mot måleriet på en form av 

rälsbana i golvet. Det fungerar på så sätt att korgen placeras på en vagn som kan rullas på rälsen. 

Denna bana för dock inte korgarna hela vägen fram till måleriet utan det krävs fortfarande en 

transport med truck och vagn. (Öhlin, 2011)  

 
Figur 85 - Arbetsområdet för Mål-In (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.5.6 Mål-Ut (Måleriet, ut-transport)  

Måleritrucken i andra änden av måleriet används på motsvarande sätt som Mål-In med den 

skillnaden att den hanterar detaljerna efter måleriet och fram till detaljens buffertplats. Dessa 

buffertplatser visas i Figur 86. Transport 1 i figuren visar den längsta transport som denna truck 

genomför. Det är korgar som hanteras vid denna transport och innan de kan lasta korgen och 

transportera in den till monteringen måste en tom vagn hämtas utifrån korgförrådet. Övriga detaljer 
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lagras inomhus och hanteras på vagnar eller i specialrack. Denna truck har en jämn beläggning med 

uppdrag var 20:e minut. Detta då takttiden i måleriroboten är 20 minuter. (Öhlin, 2011) 

 
Figur 86 - Arbetsområdet för Mål-Ut (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

8.6 Analys av detaljtillverkning 
Precis som i avsnitt 8.2 Analys av materialcentrum ska denna analys klargöra vilka material-

hanteringslösningar som är aktuella att ersätta truckarna inom detaljtillverkningen med. Denna 

analys bygger på den teoretiska referensramen, fallstudien samt nulägesbeskrivningen i föregående 

avsnitt. 

8.6.1 Analys av materialhanteringslösningar för UP-D1  

Denna truck kör både material som levereras ut till tillverkningsstationerna från materialcentrum 

(pallgods) och material som ska ställas på buffertplats efter lasermaskinbearbetning eller kant-

pressning.  

Idag finns många buffertplatser i höga pallställage vid tillverkningsstationerna vilket inte behövs i ett 

framtida scenario. Genom att lagra in all buffert i materialcentrum skulle yta kunna frigöras vid 

tillverkningsstationerna.  
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För att förflytta material från materialcentrum kan ett antal olika metoder användas. Ett alternativ är 

att dra en transportbana, direkt från automatlagret, till samtliga positioner dit material idag 

levereras från materialcentrum. Detta begränsar dock övrig framkomlighet och får därmed ses som 

en oflexibel lösning för övrig verksamhet. Det är dock, precis som det beskrivs i avsnitt 3.6.6 

Transportbana, en lösning som är effektiv och bidrar till stabilitet i produktionen (Lumsden, 2004). 

Ett annat alternativ är att plocka, se avsnitt 3.5 Materialförsörjning till monteringssystem, material 

till tillverkningen för att därmed ha möjligheten att köra ut material i kit- eller sekvensvagnar med 

dragtruckar. Likaså kan pallar köras ut med dragtruckar om dessa placeras på vagnar i anslutning till 

utmatningen från automatlagret. Detta kräver dock personal som inte behövs vid användandet av 

transportbanor eller AGV:er. För övrigt får det anses vara en effektiv metod då många körningar från 

materialcentrum, av truckförarna, anses vara långa och jobbiga att köra, detta beskrivs i avsnitt 8.5.1 

UP-D1 (Utplock, detaljtillverkning, inomhus).  

AGV:er skulle också kunna utföra dessa förflyttningar. Detta kan enligt modellen i avsnitt 3.6.8 

Automatisering i materialhantering ses som den bästa lösningen då det både är långa avstånd samt 

många besökspunkter som dessa transporter berör. Enligt Schulze och Wüllner (2006) leder AGV:er 

till ökad flexibilitet, se avsnitt 3.6.5 AGV. Dock kan denna flexibilitet ifrågasättas då AGV:er inte får 

störas av annan verksamhet, vilket i princip innebär att gångar måste skapas som är helt dedikerade 

för AGV:erna. En annan nackdel med denna lösning är att det krävs rullbanor vid varje arbetsstation 

där AGV:n kan lasta av sin last.  

Precis som för transporten ovan kan de tre materialhanteringslösningarna användas för transporter 

mellan förtillverkningsstationer och tillverkningsstationer.  

Någon form av kran ses inte som något alternativ då det är pallar som ska transporteras långa 

sträckor, vilket inte görs optimalt med någon form av kran. 
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Figur 87 - Sammanfattning av analys, UP-D1 

Det är, som kan utläsas i Figur 87, endast alternativet kran som kan väljas bort i dette skede. De 

övriga fyra lösningarna analyseras vidare.  

8.6.2 Analys av materialhanteringslösningar för UP-D2  

Denna truck hanterar mestadels tungt material, vilket försvårar arbetet med att ersätta den. Mycket 

material hanteras även utomhus, vilket denna studie avgränsar sig ifrån i avsnitt 4.3 Ytterligare 

avgränsningar. Men transporterna som går utifrån och in är fortfarande intressanta att studera och 

finna lösningar till. 

Av ovanstående anledning går det också att konstatera att ytterligare ett automatlager inte är något 

alternativ. Det material som står ute, kommer enligt den här studien, fortsättningsvis stå ute och 

därmed är det inte aktuellt att lagra detta på något annat sätt. Likaså är detaljerna så stora att det 

inte skulle vara möjligt att lagra dessa i ett automatlager. 

Att dra det tunga materialet med en dragtruck får anses vara en lämplig lösning då mycket av 

materialet redan idag hanteras på vagnar. För att detta ska vara genomförbart krävs endast en 

mindre förändring i fästanordningen på vagnarna. Likaså kan det pallgods som hanteras placeras på 

vagnar som dragtrucken på så sätt kan hantera. Att dra tunga vagnar bör inte vara något problem då 

dragtruckar används i många användningsområden där mycket tunga detaljer dras, se avsnitt 3.6.4 

Dragtruck. 

De övriga materialhanteringslösningarna kan förkastas då det rör sig om en hel del transporter 

utifrån samt att det rör väldigt tunga detaljer. Varken AGV:er eller transportbanor kan utföra de 

förflyttningar som krävs för att ersätta denna truck då den hanterar korgar, skrotvagnar och annat 

otympligt material. Dessa förflyttningar är i flera fall långa vilket även utesluter kranen som en 

lämplig lösning. 

Automatlager Förutsättning √
Transportbana

 + Effektiv och stabil lösning

 - Stör annan verksamhet

 - Oflexibelt √
Dragtruck

 + Kan hantera många kollin

 - Personal krävs √
AGV

 + Passar in enligt modellen

 - Många transportbanor måste installeras

 - Stör annan verksamhet √
Kran

 - Långa sträckor

 - Pallhantering x
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Figur 88 - Sammanfattning av analys, UP-D2 

I detta fall får endast dragtrucken ses som ett alternativ till denna hantering, analysen som ledit fram 

till detta visas i Figur 88. 

8.6.3 Analys av materialhanteringslösningar för PV  

Dessa truckar används av maskinoperatörerna själva och körs relativt frekvent även om 

förflyttningarna är korta. Det är mycket lyft som utförs med dessa truckar vilket gör att det är relativt 

svårt att finna ett direkt substitut. 

Automatlagret i materialcentrum har inte någon påverkan på denna truckkörning. Däremot kan ett 

ytterligare automatlager vara aktuellt i anslutning till lasermaskinerna och området kantpress och 

fasning. På så sätt kan färdigskuret material fortfarande buffertlagras i anslutning till maskinerna 

vilket idag är anledningen till de höga lyften i pallställagen. Alternativet till detta är att mindre 

batcher skickas vidare till tillverkningsstationerna direkt efter att de tillverkats så att de därmed inte 

behöver buffras i anslutning till maskinerna. Automatlager får i detta fall ses som mycket 

utrymmeskrävande och en dyr investering, se mer om automatlager i avsnitt 3.6.3 Automatlager. 

Däremot kvarstår fördelarna att buffertlagring kan ske och att operatörerna själva inte behöver köra 

lasten till denna lagring utan att detta sker automatiskt. Detta leder till ett mer effektivt arbete vid 

maskinerna.  

Transportbanor kan med fördel användas både i det fall där buffertlagring görs i automatlager och i 

det fall där buffertlagring inte sker. Transportbanorna knyter i det första fallet ihop samtliga 

stationer, där buffertmaterial tillverkas, med automatlagret. I det andra fallet räcker det med att 

transportbanorna passerar lasermaskinerna samt kantpress och fasning för att på så sätt förflytta 

material mot de tillverkningsstationer där materialet ska användas. Eftersom transportbanor inte 

kan lyfta materialet krävs det att dagens buffertlagring försvinner. Problemet med att installera 

Automatlager
 - Kan inte lagra de stora detaljerna

 - Utelagret berörs inte x
Transportbana

 - Klarar inte av storleken på detaljerna

 - Klarar inte av att förflytta vagnar x
Dragtruck  + Klarar av att hantera vagnar med tunga detaljer √

AGV
 - Klarar inte av storleken på detaljerna

 - Klarar inte av att förflytta vagnar x
Kran

 - Kan inte genomföra de långa förflyttningarna

 - Klarar inte av att föra in materialet utifrån x
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transportbanor är att de kräver mycket utrymme och att det blir väldigt oflexibelt. I och med en 

installation av transportbanor utesluts att parallellt kunna köra AGV:er eller dragtruckar. 

Även dragtruckar och AGV:er kan användas för att förflytta pallar med skurna eller pressade detaljer, 

antingen från ett automatlager eller direkt från bearbetningsplatserna till den aktuella tillverknings-

stationen. Fördelen med dragtruck är att den lösningen är mer flexibel än transportbanor samtidigt 

som nackdelen är att det krävs personal för att genomföra förflyttningarna. Förflyttningarna som 

sker är också för korta för att dragtruckens hantering ska bli effektiv. Mer effektiv blir dock 

hanteringen om AGV:er används, då ingen extra personal behövs för att genomföra transporten. 

Däremot krävs det att de är de enda fordonen i transportgångarna.  

Kranar skulle kunna användas i viss mån. Men traverskransystemet är väl utbyggt och för vissa 

förflyttningar skulle det krävas hantering med flera av dessa kranar för en enkel förflyttning, vilket 

gör att hanteringen blir mycket ineffektiv. Denna ineffektiva hantering leder troligen till köbildning i 

systemet, vilket Material handling industry of America (1999) tar upp som en begränsning med 

traverskranen, se avsnitt 3.6.7 Kran. Dessutom är detaljerna huvudsakligen emballerade i pallar 

vilket inte är en optimal emballagetyp för kranhantering. 

 
Figur 89 - Sammanfattning av analys, PV 

I denna analys framkommer det att det inte går att finna några fördelar med att ersätta truckarna i 

fråga med dragtruck eller kran. Därmed stryks dessa för vidare analys, vilket illustreras i Figur 89. 

8.6.4 Analys av materialhanteringslösningar för MV-Drag 

Denna truck utför väldigt korta transporter och används sporadiskt för att förflytta dragen från 

utegården och in till bearbetningsplatsen. Alla lösningar utom transportbana skulle vara överflödiga 

och allt för avancerade. Det rör sig om allt för korta sträckor för att AGV:er ska vara effektiva, 

samtidigt som det skulle kräva en viss ombyggnation av utegården i form av tak och betonggolv. 

Automatlager

 + Buffertlagring kan ske

 - Utrymmeskrävande

 - Dyr investering √
Transportbana

 + Minskad operatörshantering

 - Oflexibelt

 - Gör andra alternativ omöjliga i samma område √
Dragtruck   - Korta sträckor x

AGV
 + Automatiserad hantering

 - Gör andra alternativ omöjliga i samma område √
Kran

 - Mycket ineffektiv lösning

 - Inte anpassat för pallhantering x
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Dragtruckar är inte effektiva vid korta transporter som detta rör. Inte heller kranar skulle kunna 

förflytta in dragen utifrån. Automatlager är heller inte aktuellt då det inte finns något som helst 

behov av ett sådant.  

Den bästa lösningen för denna hantering är att dragen lossas direkt på en transportbana. Denna 

transportbana förflyttar sedan in dragen direkt till den första bearbetningsstationen. Denna lösning 

skulle heller inte påverka någon annan verksamhet då transportbanan endast begränsas till dragens 

arbetsområde.  

 
Figur 90 - Sammanfattning av analys, MV-Drag (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Som analyserats ovan är det endast en transportbana som kan ersätta truckens arbete på ett bra 

sätt. Detta sammanfattas i Figur 90. 

8.6.5 Analys av materialhanteringslösningar för Mål-In  

Denna truck utför ett stort antal transporter med många olika typer av material. Allt från små 

detaljer placerade på pall till korgar som dras på vagn. 

Transportbanor skulle till viss del kunna hantera de laster som denna truck förflyttar. Framförallt 

skulle det fungera bra för det buffertmaterial som är placerat på pall och transporteras från buffert-

platsen för komponentverkstaden. Det är dock svårt att se en transportbanelösning för de stora 

detaljerna och tomracken. Däremot kan någon större form av bana i taket, exempelvis en sådan som 

finns idag, se avsnitt 8.5.5 Mål-In (Måleriet, in-transport), användas för att transportera korgar mot 

måleriet. Nackdelen med transportbanor är att de låser upp stora delar av tillverkningen och 

avgränsar arbetsområdena från varandra. Alternativet för att detta inte ska bli fallet är att dra banan 

högre upp i taket. 

Automatlager  - Inget behov x
Transportbana

 + Effektiv hantering

 + Påverkar ingen annan verksamhet √
Dragtruck

 - För korta sträckor

 - Ineffektiv hantering x
AGV

 - För korta sträckor

 - Ombyggnation krävs x
Kran  - Klarar inte av att föra in material utifrån x
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Dragtruckar kan användas för all hantering som dessa truckar gör idag om buffertmaterialet som 

idag går på pall placeras på vagnar. Likaså står de stora detaljerna, korgar och ramar, redan idag på 

vagnar som därmed skulle kunna dras med dragtruck.  

AGV:er skulle kunna hantera det buffertmaterial som idag placeras efter förtillverkningen då det rör 

sig om mindre material som är placerat på pall. Däremot klarar inte AGV:er att hantera de stora 

detaljerna vilket gör att denna lösning inte är heltäckande men mycket väl kan täcka vissa delar av 

behovet. Problemet med detta är att AGV:erna kräver frigång fram till måleriet vilket gör att 

lösningen till viss del hämmar andra lösningar som kommer att krävas för de tyngre detaljerna. 

Kranar kan till viss del användas för att transportera in tunga detaljer från buffertplatser till måleriet. 

Dock kan de inte förflytta buffertmaterialet som är placerat på pall. Problemet med denna lösning är 

att det krävs en del ombyggnationer då kransystemet är väl utbyggt men inte anpassat för att 

förflytta in materialet direkt från tillverkningen in till måleriet. 

 
Figur 91 - Sammanfattning av analys, Mål-In 

I detta fall är det endast automatlagret som inte får anses vara ett alternativ, då alla detaljer som ska 

målas är stora och relativt otympliga. Ett automatlager skulle heller inte fylla någon funktion då allt 

som målas tillverkas i sekvens och därmed relativt snart ska målas. En sammanfattningen av 

ovanstående analys illustreras i Figur 91. 

8.6.6 Analys av materialhanteringslösningar för Mål-Ut  

Denna truck utför långa transporter med korgar och kortare transporter för övriga komponenter.  

Transportbanor kan till vis del användas, kanske i första hand för transport av dragen från måleriet 

och till den första monteringsstationen. Transportbanan kan dock inte för detta ändamål placeras på 

ett sådant sätt att den inte stör övrig verksamhet och övriga transporter. Dessutom klarar den inte 

Automatlager  - Inget behov x
Transportbana

 + Effektiv hantering

 - Påverkar annan verksamhet √
Dragtruck  + Kan hantera allt material √

AGV

 + Automatiserad hantering

 - Kräver frigång fram till måleriet

 - Klarar endast av en viss del av transporterna √
Kran

+ Kan förflytta tunga detaljer

 - Klarar bara en viss del av hanteringen

 - Kräver ombyggnation √
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av att hantera tyngre detaljer vilket krävs för denna hantering. Därmed bör en annan lösning 

användas för optimal hantering. 

Dragtruckar kan mycket väl användas för att både hantera mindre och större detaljer vilka idag 

transporteras på vagnar. Därmed behöver inga större förändringar göras mer än att ett par mindre 

förändringar på vagnarnas fästanordning.  

AGV:er är inte aktuellt att använda efter måleriet då de kräver egen yta där de kan agera vilket blir 

mycket svårt att skapa då de tunga detaljerna måste hanteras på något annat sätt. 

Kranar kan transportera detaljer i taket. Detta vore en bra lösning på så sätt att material därmed kan 

transporteras i sekvens ut till produktionen, se avsnitt 3.5.3 Sekvensläggning för mer information om 

sekvensläggning. Ett problem med detta är säkerheten, för att detta ska vara genomförbart krävs det 

kraftiga stålbalkar som skyddar under den hängande lasten, vilket Volvo Trucks hade under sin bana, 

se avsnitt 7.2 Volvo Trucks. Ett annat problem med att ha hängande last i taket är att en allt för stor 

buffert byggs under nätter men framförallt under helger vilket gör att takplatsen inte skulle räcka till. 

Detta beroende på att måleriet är flaskhalsen i flödet och därmed jobbar fler skift, vilket beskrivs i 

avsnitt 6.1.1 Detaljtillverkning. 

 
Figur 92 - Sammanfattning av analys, Mål-Ut 

I Figur 92 framgår det att automatlager inte är aktuellt i anslutning till måleriet då det inte skulle 

någon som helst funktion. På samma sätt skulle AGV:er inte kunna hantera de stora detaljerna på ett 

sätt som inte stör annan verksamhet. Transportbanan stör även den annan verksamhet och klarar 

inte av att hantera de tunga detaljerna. Därmed stryks dessa tre från fortsatt analys. 

  

Automatlager  - Inget behov x
Transportbana

 - Stör annan verksamhet

 - Hanterar inte tunga detaljer x
Dragtruck

 + Kan hantera stora detaljer

 + Kräver små förändringar √
AGV

 - Klarar inte av tyngre transporter

 - Kräver egen arbetsyta x
Kran

+ Kan förflytta tunga detaljer enligt sekvens

 - Kräver säkerhetsbalkar

 - Bufferten måste hanteras på något sätt √
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9 Val av slutgiltig lösning 
I detta kapitel analyseras hur någon av de valda materialhanteringslösningarna i föregående kapitel 

passar in i helheten. Det första analyssteget i kapitel 8 Truckkartläggning och analys fokuserar mer 

på att hitta lösningar för den specifika trucken medan detta kapitel tar mer hänsyn till helheten och 

hur lösningarna ska kombineras med varandra. 
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9.1 Slutgiltig lösning för materialcentrum 
I avsnitt 8.2.1 Analys av materialhanteringslösningar för GM-SS framkommer det att det måste 

byggas ett automatlager för att kunna lagra material på höjden, så som idag, utan att använda 

gaffeltruckar. Pewe (2002) menar i avsnitt 3.6.3 Automatlager att ett automatlager måste vara väl 

anpassat efter verksamheten då flexibiliteten är låg när det väl är på plats. Det är en stor investering 

som krävs och det är därför viktigt att installationen tar hänsyn till alla delar som påverkas av 

automatlagret.  

9.1.1 Emballage 

Ett automatlager är som effektivast när det hanterar så få emballage som möjligt. Detta är en 

begränsning som påverkar den övriga verksamheten. Volvo CE:s mål är, i motsats till detta, att bli 

mer flexibla och ha möjligheter att hantera flera olika emballage. I avsnitt 6.2 Identifiering av 

emballagetyper framkommer vilka emballagetyper som används idag. I materialcentrum används K- 

och L-pall i de flesta pallställagen, H- och G-pall i ett pallställage, smallbox i ett automatlager samt 

småbingelådor i ett förråd. Alla dessa emballagetyper kan inte hanteras i ett automatlager. I Figur 

93, som behandlas i avsnitt 6.2.7 Framtida emballagehantering, presenteras hur Volvo CE önskar att 

hantera olika komponenter i framtiden. Enligt denna borde fler småartiklar styras i ett VMI-upplägg. 

Detta får även stöd av Tanskanen och Holmström (2009) som i avsnitt 3.2.2 Materialstyrnings-

metoder menar att VMI har en positiv effekt för mindre detaljer då det minskar logistikarbetet och 

det administrativa arbetet. 

 
Figur 93 - Vision för materialhanteringen (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Småartiklar lagras i nuläget i småbingeförrådet, men som det nämns ovan är det lämpligt att minska 

hanteringen av dessa artiklar. Transporten av småbingelådor utförs av trucken UP-Småbinge och är 

effektiv, det vill säga att trucken transporterar många artiklar på samma gång. Nackdelen med dessa 

artiklar är att de plockas om från kartonger i pall till småbingelådor vilket enligt Lean är ett icke-

värdeskapande arbete. I och med att ett utökat VMI-upplägg är önskvärt från Volvo CE:s sida kan det 

nuvarande småbingeförrådet behållas till dess att ett utökat CMI- eller VMI-upplägg, där 

leverantörerna försörjer förbrukningsplatserna vid monteringslinan, införs. 
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När det gäller artiklar som plockas till kit lagras dessa artiklar huvudsakligen i pallar men en liten 

andel lagras i smallbox. Alla artiklar som idag plockas, plockas för hand. Det betyder att artiklarna 

inte är stora och skrymmande och därför kan en större andel av artiklarna lagras i smallbox istället 

för i pall. Dock kan inte allt material lagras i smallbox då vissa artiklar, trots allt, är skymmande och 

svåra att hantera i smallbox. Ett exempel på detta är slangar som inte kan pressas ner i en smallbox 

utan behöver ytan som finns i en pall. Oavsett om det sker en viss omflyttning av artiklar i emballage 

måste det fortfarande finnas en möjlighet att plocka från både pall och smallbox. Idag hanterar VCE 

endast en typ av smallbox och det finns önskemål om att flera olika smallboxtyper ska användas. Om 

en mindre smallboxtyp används kan både artiklar som idag hanteras i småbingelådor och små 

artiklar i smallbox hanteras i en mindre smallboxtyp. Den större smallboxtypen kan likväl användas i 

större utsträckning för material som idag ligger i K-pallar. 

Hur materialet ska plockas, om det ska plockas till kitvagnar eller i en annan lastbärare är inget 

denna studie avser att utreda då ett annat examensarbete vid Volvo CE har ansvar för att undersöka 

vilken metod som är bäst. Oavsett vilket emballage som används ska det finnas möjlighet att plocka 

ergonomiskt korrekt om ett automatlager installeras. Därmed måste det finnas en yta som är avsedd 

för att plocka material på. Roodbergen och Vis (2008) menar i avsnitt 3.6.3 Automatlager, att 

plockning sker längst ner i ställaget eller vid ut- och inlagringsplatserrna. Dessa platser måste 

därmed vara anpassade för en ergonomisk hantering för att uppnå målet inom VPS att allt material 

ska vara placerat inom den ergonomiskt bästa zonen. Mer om målen inom VPS i avsnitt 2.4 Volvo 

Production System. 

Volvo CE vill att fler artiklar ska plockas, men allt material kommer inte att kunna plockas. Dumpern 

innehåller många stora artiklar och därför är det vanligt att pallar med ett fåtal artiklar står vid 

monteringslinan. K- och L-pallar hanteras inomhus och bör även fortsättningsvis försörjas från 

materialcentrum för att få transporterna till monteringslinan så korta som möjligt. Större pallar 

hanteras mestadels utomhus och att anpassa ett automatlager att hantera större pallar är sannolikt 

dyrt och ineffektivt då alla ställage ska utformas efter en större storlek. Därför bör alla större pallar 

hanteras utomhus, eventuellt kan något ställage i automatlagret vara anpassat för stora pallar om 

artiklarna måste lagras inomhus på grund av kvalitetsskäl. En annan aspekt att ta hänsyn vid 

installationen av ett automatlager är hur många platser som ska finnas för varje pallhöjd, det vill 

säga pallar med olika antal pallkragar. Idag är detta inget problem eftersom flera pallar ställs ovanpå 

varandra i samma pallplats. Hur många pallplatser som kommer krävas för varje pallhöjd är dock 

inget som kommer diskuteras mer i denna rapport. I dagens materialcentrum kan över 4 000 pallar 

lagras, men det finns ett mål att en högre omsättningshastighet ska uppnås och att antalet pallar 

därmed ska minska i materialcentrum. Därmed ska det inte behövas fler än 3 000 pallplatser, vilket 

är vad denna lösning fortsättningsvis utgår ifrån. 

Sammanfattande punkter, emballage: 

 Småbingelådor får vara kvar tills det blir ett VMI-upplägg på dessa artiklar. Detta innebär 

också att småbingeförrådet behålls tills vidare. 

 Smallbox ska finnas på plockplatser i automatlagret. Detta innebär att det nuvarande 

smallboxlagret tas bort och att den större delen av artiklarna i smallbox ska plockas till kit. 

Eventuellt kan flera storlekar av smallbox införas för att minska behovet av lagringplatser för 

både småbingelådor och K-pall. 
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 K- och L-pallar hanteras inomhus som tidigare med den skillnaden att de lagras i ett 

automatlager.  

 Större pallar som H- och G-pallar lagras uteslutande utomhus. 

9.1.2 Lagring och plockning 

Utifrån det som beskrivs i tidigare avsnitt behövs tre olika lagringssätt i materialcentrum. Småbinge-

förrådet behålls tillsvidare, ett automatlager för enbart K- och L-pall samt ett kombinerat plock- och 

automatlager som kan hantera K-pall, L-pall och smallbox behöver installeras. Förutom dessa tre 

lager ska inbanan behållas samtidigt som det behövs plats för att förflytta materialet från inbanan till 

de olika lagren samt plats för att förflytta material från lagren till bland annat detaljtillverkningen 

och monteringen. 

Hur mycket yta varje lagerdel behöver är inte framtaget, men i Figur 95 visas ett förslag på hur det 

layouten skulle kunna se ut. Tanken i denna layout är att materialet plockas i det kombinerade plock- 

och automatlagret, överst i figuren. Anledningen till att det finns ett ökat behov av plockning är att 

VCE ser vinster vid monteringen om materialet plockas. Som det ser ut idag är det många truckar i 

plockgångarna och därmed trångt vilket gör att effektiviteten och säkerheten skulle minska vid en 

produktionsökning eller om ytterligare material ska plockas. Därför behövs ett nytt upplägg för 

plockning och det fås av ett kombinerat plock- och automatlager. En ökad plockning får även stöd av 

Bozer och McGinnis (1992) i avsnitt 3.5.2 Kitning som listar ett antal fördelar med att plocka kit, 

bland annat sparar det fabriksyta och minskar antalet produkter i arbete. Även de fallföretag som 

besökts under studien använder plockning för att kita eller sekvenslägga material ut till 

monteringen, mer om detta finns i kapitel 7 Företagsbesök.  

Praktiskt kommer plockning gå till enligt följande: plockaren går runt och plockar ihop material på 

någon typ av vagn i plockgångarna. Denna vagn kan vara en kitvagn, en vagn med en kitpall på eller 

en sekvensvagn. Det viktigaste är att plockaren enkelt kan rulla vagnen, plocka materialet från rätt 

höjd och att plockaren är ensam i gången, det vill säga att plockgångarna är truckfria. Detta kommer 

skapa en säker och ergonomisk arbetsplats för plockaren. Allt material till ett kit behöver enligt detta 

koncept finnas i en plockgång, så att den som plockar inte ska behöva gå i flera gångar. När vagnen 

är färdigplockad ställs den vid sidan av gången, där det blir en vagnbuffert för tomma och färdig-

plockade vagnar. Optimalt i plockgången är om det är ett pick-to-light-system, det vill säga att 

systemet vet vilka artiklar som ska plockas i det specifika kitet och att det vid varje plockplats finns 

en lampa som markerar vilken artikel som ska plockas härnäst. När artikeln är plockad trycker 

plockaren på en knapp för att bekräfta att artikeln är plockad och lampan släcks. Att använda pick-

to-light är ett av målen inom VPS som presenteras i avsnitt 2.4 Volvo Production System. Detta är en 

typ av Poka Yoke som beskrivs i avsnitt 3.3.3 Jidoka och det innebär att det inte ska finnas en 

möjlighet att göra fel, vilket kommer minska risken för stopp vid monteringslinan på grund av 

felplockat material. De artiklar som plockas oftast bör placeras så nära buffertplatserna som möjligt 

enligt popularitetsprincipen och artiklar som plockas i samma kit bör placeras nära varandra enligt 

plockpositionsprinciperna. Båda dessa principer beskriv närmare i avsnitt 3.6.2 Lager.  

När emballaget är tomt vid plockplatsen skickas en signal till kranen i automatlagret att hämta 

tomemballaget och ersätta den med ett emballage med material. Denna installation innebär att inga 

gaffeltruckar behövs i samband med plockningen och därför behövs inte längre gaffeltruckarna som 

är benämnda UP-Plock, därför kan dessa kryssas över i Figur 94. 
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Figur 94 - UP-Plock ersätts av ett automatlager (Bildkälla: Still, 2011; Atlet, 2011) 

I Figur 95 har småbingeförrådet förflyttats för att ge mer plats åt det kombinerade plock- och 

automatlagret. Småbingeförrådets nuvarande storlek är för litet för att rymma alla småbingelådor, 

men eftersom det, som tidigare nämnts, ska användas ett VMI-upplägg för flera artiklar finns det 

ingen anledning att investera pengar i en utökning av detta förråd. 

  

 
Figur 95 - Layout över materialcentrum (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Automatlagret för pall i denna layout, i Figur 95, innehåller omkring 3 000 pallplatser. Det kan vara 

en överdimensionering och om så skulle vara fallet innebär att det finns möjlighet att lagra H- och G-

pall i ett eller två ställage. 

Antalet emballageplatser och plockplatser i det kombinerade plock- och automatlagret är mer 

svårberäknat. För att kombinera lagret med både pall och smallbox behöver vissa ställage vara 

anpassade för smallbox och andra för pall, detta så att varje kran endast behöver hantera en typ av 

emballage. Detta innebär att plockaren i gången plockar ur pall på ena sidan och smallbox på andra 

sidan. I plockgångarna, i Figur 95, finns det plats för 16 pallar i bredd och för att få en så bra 

ergonomi som möjligt bör endast två plockhöjder användas. Därmed finns det alltså plats för 32 



 

 

132 
 

plockplatser för artiklar i pall i varje plockgång. Antalet plockplatser som kan användas för smallbox 

beror på vilka storlekar VCE väljer att hantera. Dagens smallbox är 40 centimeter bred vilket är 

hälften av en L-palls bredd, därmed finns utrymme för minst 30 smallbox i bredd. Eftersom dessa 

inte är lika höga som pallar finns det dessutom utrymme för tre plockhöjder och därmed totalt 90 

plockplatser i varje gång. Totalt innehåller därmed varje gång 122 plockplatser. Varje monterings-

station innehåller idag drygt 15 artiklar som uppskattningsvis kan kitas, det vill säga artiklar som inte 

försörjs i småbinge eller stora pallar (G-, H- och F-pall). 122 plockplatser räcker därmed gott och väl 

för att försörja ett flertal monteringsstationer och det skulle även finnas möjlighet att kita en del 

småbingeartiklar om så önskas. 

Ett problem med att allt material ska finnas i plockgångar är att en artikel kanske behövs i flera 

gångar, detta innebär att det krävs fler lastbärare (kollin) med samma artikel. Därmed kan det 

behövas en viss ompackning för att få ett tillräckligt antal lastbärare såvida inte leverantören skickar 

rätt antal i rätt emballage från början. 

9.1.3 Försörjning till och från lagren 

Truckarna GM-SS försörjer idag höglagret och smallbox-lagret och gaffeltrucken GM-ÅS försörjer 

småbingeförrådet. I avsnitt 8.2.1 Analys av materialhanteringslösningar för GM-SS framkommer det 

att de alternativa lösningarna till GM-SS är transportbana och AGV. Med ett automatlager blir GM-SS 

transporter de som visas i Figur 96, det vill säga att varje kran i automatlagret ska försörjas med 

material och sedan kommer en del inkommande gods fortfarande behöver efterkontrolleras. 

 
Figur 96 - GM-SS:s transporter med automatlager (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Som beskrivits i avsnitt 7.2 Volvo Trucks använder de AGV:er för att försörja deras automatlager 

vilket fungerar mycket bra. Skillnaden mellan Volvo Trucks och VCE i Braås är att Volvo Trucks har 



  9 Val av slutgiltig lösning 

 

133 
 

mer yta och mycket längre transporter. För att undvika köer använder de många filer samtidigt som 

transporterna är hundratals meter långa. Därmed har de en mycket stor kapacitet på ingående 

material. Bedömningen blir därmed att AGV:er skulle behöva en mycket stor yta, jämfört med en 

transportbana, för att ha en tillräckligt hög kapacitet. Transporterna till automatlagren från inbanan 

blir korta och det skulle medföra många AGV:er på liten yta och öka risken ytterligare för köer. 

Eftersom material bara inlagras skulle det även innebära att hälften av transportsträckan för AGV:n 

blir tomtransporter.  

En fördel med transportbanor är att det inte blir kö på grund av banan i sig, utan att köerna i så fall 

skapas vid kranarna i automatlagren. Inbanan som finns idag är en rullbana och de inkommande 

pallarna skulle därmed smidigt kunna fortsätta på en rullbana till automatlagren. Det går även att ha 

flera transportbanor på höjden för att spara yta och öka kapaciteten. I avsnitt 3.6.6 Transportbana 

nämns det att transportbanor är oflexibla och att det blir svårare att prioritera flödet. De anslutande 

automatlagren är oflexibla i sig, så en rullbana till dessa skulle inte vara några problem. Om något 

skulle behöva förändras i framtiden är rullbanan ett litet problem jämfört med automatlagren. Den 

största nackdelen med transportbanan är att den är i vägen för andra transporter. Exempelvis skulle 

en transportbana som förflyttar pallar till automatlagret för pallar, nederst i Figur 96, blockera alla 

transporter ut mot detaljtillverkningen. Detta kan lösas genom att ha en transportbana i luften, så 

att dragtruckar eller andra materialtransportmedel kan köra under transportbanan och ut mot 

detaljtillverkningen. Detta blir oflexibelt, men det är trots allt den bästa lösningen för att kunna 

transportera material till detaljtillverkningen på andra sätt än på transportbanor. I avsnitt 3.6.6 

Transportbana beskriver Kator (2007) att drivna kedje- och rullbanor används för hantera pallar. 

Kedjebanor är en billigare lösning men kräver att pallarna kommer in i liknande utformning. Men 

eftersom smallbox även kommer att transporteras på samma banor kommer inte kedjebanor vara 

något alternativ. Då återstår drivna rullbanor som enligt Kator (2007) används ofta i samband med 

automatlager och detta beror på att rullarna kan samla upp materialet, vilket är viktigt för att inte 

skapa onödiga köer. Slutsatsen är att flertalet rullbanor i kombination med automatlagren kan 

ersätta GM-SS, vilket gör att GM-SS kan strykas i Figur 97. 

 
Figur 97 - GM-SS ersätts av rullbanor (Bildkälla: Still, 2011; Atlet, 2011) 

Trucken GM-ÅS används i nuläget mestadels som ett ergonomiskt hjälpmedel för att hålla upp pallar 

vid omplockning i annat emballage eller vid inlagring i småbingeförrådet. Transporterna som denna 

gaffeltruck genomför är korta. I avsnitt 8.2.2 Analys av materialhanteringslösningar för GM-ÅS fram-

kommer det att denna gaffeltruck endast kan ersättas med en transportbana. Då GM-SS ersätts av 

rullbanor är det mycket lämpligt att även denna gaffeltruck ersätts av en eller flera rullbanor. Detta 

ger en ny layout över materialcentrum med rullbanor i Figur 98. 
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Figur 98 - Materialcentrum med rullbanor (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Det som tillkommit i Figur 98 jämfört med Figur 95 och Figur 96 är ett flertal rullbanor för att försörja 

olika delar. Figuren har försetts med siffror för att kunna beskriva layouten och öka förståelsen. En 

ny inbana (1) har lagts till som enbart ska användas för material som ska omplockas till ett annat 

emballage. Det innebär att det i detta område måste finnas en buffert av tomemballage som 

materialet kan ompackas till. Detta kommer ersätta den ena delen av GM-ÅS område för att packa 

om artiklar till annat emballage. De två andra inbanorna används på liknande sätt som idag för att 

kontrollera och ta bort locken från pallarna, skillnaden är att smallboxar redan här plockas av från 

pallen de transporteras på. I anslutning till inbanorna finns det två parallella rullbanor, en som 

skickar material vidare till andra rullbanor och en bana (2) i anslutning till småbingeförrådet där 

pallar kan stå stilla så att materialet kan plockas över till småbingelådor för att sedan lagras in i 

småbingeförrådet. Detta ersätter GM-ÅS andra arbetsområde för att lagra in material i småbinge-

förrådet. Därmed är GM-ÅS ersatt av rullbanor, se Figur 99. 

 
Figur 99 - GM-ÅS ersatt av rullbanor (Bildkälla: Still, 2011; Atlet, 2011) 

Vidare i Figur 98 går det två rullbanor (3) till detaljtillverkningen. En som försörjer detalj-

tillverkningen med inköpt pallmaterial och en som tar emot tomemballage från detaljtillverkningen. 

Tomemballagen transporteras bort till pallnedbrytningen med rullbanan. Det blir en lång rullbana 

och det krävs att banan (4) går några meter upp i luften för att inte vara i vägen. I figuren markeras 
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transportbanor i luften med streckade linjer. Detta gör att motviktstrucken UP-D1 inte behöver köra 

in i materialcentrum för att få tillgång till materialet som ska förflyttas, vilket förkortar körsträckan 

för denna gaffeltruck. 

Rullbanan som försörjer automatlagret med pall, går vidare till efterkontrollen (5). Om materialet 

justeras och kan användas i monteringen skickas materialet till automatlagret. Om material inte går 

att justeras får materialet skickas tillbaka till leverantören. 

Till sist finns det en rullbana (6) till packningsavdelningen. Till denna bana kan avdelningen beställa 

material från lagren. I avsnitt 8.2.4 Analys av materialhanteringslösningar för Pack framkommer det 

att dessa gaffeltruckar används sparsamt för tillfället och att alternativen till dessa är att använda en 

eller flera rullbanor (6) eller dragtruck. Oavsett plockningens vara eller icke vara kan transportbanan 

leverera ut helpallar som ska skickas från packningsavdelningen.  

En rullbana för plockning kräver att allt material finns i lagret och helst att materialet finns i det 

kombinerade plock- och automatlagret för det inte ska ta för lång tid för materialet att komma ut på 

rullbanan. Om det efterfrågas mer material från packningsavdelningen, än idag, är rullbanorna inte 

längre ett tillräckligt bra alternativ, då det skulle bli alldeles för långa väntetider då kranarna i 

automatlagret inte skulle hinna med alla förflyttningar som krävs. En bättre lösning vore att 

personalen i plockgångarna även plockar dessa artiklar när de har tid över. En vagn med en pall på 

skickas från plockaren i en gång till plockaren i en annan gång, för att till slut ha passerat alla gångar 

den behöver för att bli färdigplockad. Därefter ställs den i en buffert där packningsavdelningen kan 

hämta dessa vagnar enligt Figur 100. Därmed kommer packningsavdelningen att behöva en 

dragtruck för att kunna transportera dessa vagnar. Om det är viktigt att plocka artiklar snabbt skulle 

även packningsavdelningens personal kunna gå in i plockgångarna utan vagn och plocka de specifika 

artiklarna.  

 
Figur 100 - En plockrunda för packavdelning (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Detta löser dock inte problemet med att packningsavdelnignen plockar artiklar i hela anläggningen, 

både i monteringen och i detaljtillverkningen. Den bästa lösningen på lång sikt är att alla artiklar som 

packningsavdelnignen skickar finns inlagrad i plocklagret. Men detta är inte genomförbart på kort 

sikt eftersom det är en stor mängd olika artiklar som skickas. Därför måste det till en början finnas 

ett sätt att åka runt och plocka artiklar i hela anläggningen. Den enda lösningen för detta är att 

använda en dragtruck, fördelen med dragtrucken jämfört med den nuvarande åkstaplaren är att 

dragtrucksföraren kan plocka flera pallar och fler artiklar för varje transport, vilket ökar säkerheten 
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och produktiviteten. Dragtrucken kan även användas för att leverera ut CMI-artiklarna. Pack-

truckarna kan därmed ersattas av dragtruckar och av plockning i plocklagret, se Figur 101.  

 
Figur 101 - Gaffeltruckarna Pack ersatt av dragtruckar (Bildkälla: Still, 2011; Atlet; 2011) 

9.1.4 Ett nytt materialcentrum - ekonomi 

Att bygga två automatlager med tillhörande system och rullbanor kräver en stor investering. Enligt 

Lumsden (2004), i avsnitt 3.6.3 Automatlager, lönar det sig sällan med ett automatlager om inte 

godsflödet över 100 pallar per timme. I avsnitt 8.1 Materialcentrum framkommer det att det lagras 

in som mest 2 500 pallar per vecka, vilket motsvarar ett inflöde på 500 pallar per dygn. 

Gaffeltruckarna har olika skiftgång, därför är det svårt att bestämma ett pallflöde per timme. Men 

det kan hur som helst konstateras att pallflödet blir lägre än 100 pallar per timme. Men som 

Roodbergen och Vis (2008) beskriver i avsnitt 3.6.3 Automatlager ser företagen lägre lönekostnader, 

besparad golvyta, ökad tillförlitlighet och minskad felhantering som fördelarna med ett 

automatlager. Säkerheten och plockmöjligheten måste i VCE:s fall ses som oerhört viktiga. 

Utifrån pilotstudien om kitvagnar i avsnitt 6.2.8 Pilotstudie för materialhantering minskar 

monteringstiden med sex procent respektive tio procent för små och stora maskiner eftersom 

montörerna får materialet närmare sig. Dessutom kräver monteringsstationen mindre yta eftersom 

kitvagnarna tar mindre yta jämfört med en fast materialfasad. Om detta generaliseras i hela 

monteringen skulle antalet monteringsstationer kunna utökas och monteringstiden skulle därmed 

sjunka. Detta på grund av att det blir färre arbetsmoment och att montören i och med kitvagnarna 

får materialet närmre sig. Att allt material ska vara placerat inom räckhåll för montören är ett av 

målen i VPS, som presenteras i avsnitt 2.4 Volvo Production System. 

Vid ett förenklat Business case undersöks dragarflödet, som är det styrande flödet i montering. 

Dragarflödet består i nuläget av 13 stationer och ett införande av kitvagnar på alla stationer innebär 

att det skulle finnas plats för minst två ytterligare stationer. Ett minskat arbetsinnehåll på 

stationerna och att montörerna får materialet närmare sig skulle minska monteringstiden med totalt 

18 procent, vilket innebär en ökad produktion av dumprar. En antagen vinstmarginal på 10 procent 

(Volvo CE:s vinstmarginal för år 2010 var 11,5 procent) per dumper ger en ökad vinst på mer än 50 

miljoner kronor per år. Det är viktigt att påpeka att den ökade vinsten per år baseras på antaganden 

gjorda av studiens författare och att det därför inte är en exakt vinst. I dessa antaganden tas ingen 

hänsyn till att övriga delar i verksamheten som också måste anpassas efter den ökade monterings-

takten. Antagligen måste det investeras i detaljtillverkning och måleri.  

Kostnaden för att installera ett automatlager är svår att bedöma. Under studien har kontakt tagits 

med tre olika leverantörer av automatlager och dessa har bedömt kostnaden för ett automatlager 

för pallar, som markeras nederst i Figur 95. De tre leverantörerna är BITO Lagersystem, Knapp-

Moving och Swisslog. Samtliga menar att det krävs mycket information för att uppskatta en kostnad 
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för ett automatlager, men kunde med hjälp av kompletterande information presentera en ungefärlig 

kostnadsuppskattning som visas i Tabell 6 (BITO Lagersystem, 2011; Moving, 2011; Swisslog, 2011). 

Tabell 6 - Kostnadsuppskattning, BITO Lagersystem (2011), Moving (2011) och Swisslog (2011) 

Leverantör Ställagetyp Storlek Lagringskapacitet Antal kranar Kostnad 

BITO Lagersystem  60x20 m 3 500 pallar 2-3 st 6-8 Mkr 

Knapp-Moving Dubbeldjup 60x22 m 3 240 pallar 3 st 17-20 Mkr 

Swisslog Dubbeldjup 60x20 m 3 500 pallar 3 st ca 15 Mkr 
 

Kostnadsuppskattningarna på 15-20 miljoner kronor från Knapp-Moving och Swisslog inkluderar 

system-mjukvara och ett tillhörande transportbanesystem (Moving, 2011; Swisslog, 2011). BITO 

Lagersystems uppskattning var mycket lägre, 6-8 miljoner kronor, och kan förklaras av att de inte tar 

hänsyn till något annat än ställagen och kranarna (BITO Lagersystem, 2011).  

Dessa uppskattningar gäller dock enbart för automatlagret för pall. Det kombinerade plock- och 

automatlagret måste också tas hännsyn till i den totala kostnaden. Detta är ett mer komplext system 

med fler kranar och även krav på en ökad säkerhet eftersom det ska befinna sig plockare mellan 

ställagen samtidigt som kranarna opererar i automatlagret. BITO Lagersystem (2011) menade att 

den ungefärliga kostnaden för en automatisk kran är två miljoner kronor och utifrån Figur 98 ska nio 

kranar installeras i plocklagret vilket är sex fler än i kranlagret för pall. Det innebär en ökning på tolv 

miljoner kronor. Plockplatser med pick-to-light och ett relativt komplext rullbanesystem kommer 

innebära ytterligare kostnader på ett flertal miljoner (åtta i beräkningen nedan). Kostnaden för 

införandet av de två automatlagren blir därmed uppskattningsvis 15+15+6×2+8 ≈ 50 miljoner kronor. 

Denna kostnad är grovt uppskattad och den kan komma att variera kraftigt. Utifrån Business caset 

tidigare i detta avsnitt kan vinsten av en utökad plockning komma att bli mer än 50 miljoner kronor 

årligen. Vilket gör att pay off-tiden för de automatiska lagren är kortare än ett år. Samman-

fattningsvis kan produktiviteten ökas markant med ett automatlager som ger möjlighet till en utökad 

plockning. 

9.2 Slutgiltig lösning för montering 
Utifrån den förändrade layouten i materialcentrum kommer ett antal gaffeltruckar som kör material 

till monteringen att påverkas. UP-SS som transporterar pallar, UP-Avemb som transporterar kit samt 

UP-Småbinge och UP-SB som levererar småbingelådor respektive smallbox. Tidigare i 9.1.1 

Emballage diskuteras det att småbingeförrådet får vara kvar till dess att ett VMI-upplägg har 

etablerats med leverantörerna för dessa artiklar. 

9.2.1 Småbingehantering 

I avsnitt 8.4.4 Analys av materialhanteringslösningar för UP-Småbinge ses ett automatlager med 

plockning av småbingeartiklar till kit som en lösning, men det förkastas eftersom småbingeförrådet 

ska vara kvar en tid framöver. Andra lösningar är att dra vagnar, med dragtruck eller AGV, som 

plockas med material på motsvarande sätt som idag, fast på en vagn istället för i en pall. Det 

negativa med AGV:n, som också är det som är positivt ur säkerhetessynpunkt, är att den är försiktig 

och långsam, som beskrivs i avsnitt 3.6.5 AGV. På Volvo Trucks, som beskrivs i avsnitt 7.2 Volvo 

Trucks, används det uteslutande AGV:er inom ett område där det inte rör sig några manuellt styrda 

truckar. Invacare har, som beskrivs i avsnitt 7.4 Invacare, testat att köra en AGV i samma område 

som truckar används. Men truckförare upplevde detta som negativt eftersom AGV:n var i vägen så 

att de inte kunde sköta sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. 
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Med detta som utgångspunkt bör endast AGV:er användas inom ett område där det inte rör sig 

några manuellt styrda truckar. Inom monteringen är det svårt att se hur enbart AGV:er skulle 

försörja monteringen med material. För det första skulle det krävas en stor mängd AGV:er och bli ett 

komplext system för att hinna försörja monteringen i rätt takt. För det andra skulle det krävas att 

AGV:erna skulle kunna hantera och förflytta stora detaljer så som korgar. I avsnitt 8.4.1 Analys av 

materialhanteringslösningar för UP-Ute beskrivs det att säkerheten och flexibiliteten blir lidande i 

dessa fall. En stor anledning till att gaffeltruckar ska tas bort är att de är osäkra och med en lösning 

med AGV:er för stora detaljer skulle sannolikt säkerheten ytterligare försämras. Därför förkastas 

AGV:er för transporter till monteringsområdet. 

Därmed finns det bara en lösning kvar som kan ersätta UP-Småbinge, dragtrucken. Inte heller denna 

lösning är optimal. Som beskrivs i avsnitt 8.3.4 UP-Småbinge (Utplock, Småbinge) är den nuvarande 

plocktrucken höj- och sänkbar för att plockaren ska nå de tomma smålådorna ovanpå 

materialfasaden. En dragtruck är inte avsedd för detta ändamål, vilket gör att det krävs att de 

tomma lådorna flyttas ned så att dragtruckföraren kommer åt dessa i en ergonomiskt korrekt höjd.  

Med tanke på att vissa förändringar krävs, samtidigt som småbingeartiklarna i framtiden ska 

hanteras av leverantörerna enligt ett VMI-upplägg, är det bästa alternativet att detta system får 

fortsätta på samma sätt tillsvidare. Därför får plocktruckarna, UP-Småbinge, vara kvar till dess att det 

blir ett utökat VMI-arbete. Därmed kan UP-Småbinge inte kryssas över i Figur 102. 

 
Figur 102 - UP-Småbinge ersätts successivt av VMI (Bildkälla: Still, 2011) 

9.2.2 Mjölkrundor för dragtruckar 

Vad det gäller skjutstativtruckarna UP-SS och UP-Avemb, som beskrivs i avsnitt 8.3.2 UP-SS (Utplock, 

skjutstativ) och i avsnitt 8.3.2 UP-SS (Utplock, skjutstativ), används de idag eftersom de är effektiva i 

ett höglager med smala gångar. När automatlagren är på plats är det inte längre en nödvändighet att 

varken lyfta högt eller köra i smala gångar. Från avsnitt 8.4.2 Analys av materialhanteringslösningar 

för UP-SS och avsnitt 8.4.3 Analys av materialhanteringslösningar för UP-Avemb framkommer det 

två alternativa lösningar för att ersätta det resterande arbetet för dessa truckar, dragtruck och AGV. 

Eftersom AGV tidigare har förkastats i monteringsområdet är det bara ett alternativ som är aktuellt 

att analysera, dragtrucken. 

En lösning för att kunna hantera pallar med dragtrucken är att automatlagret använder korta 

rullbanor i samband med kranarna i automatlagret, se Figur 103. Dessa rullbanor kan rulla över 

pallarna till vagnar som är anpassade för L- och K-pall. Vilken typ av rullbana eller vagn som bör 

användas för att detta ska fungera rent praktiskt tas inte upp i denna studie.  

Vagnarna som kitas från det kombinerade plock- och automatlagret fungerar bra att köra med 

dragtruck. I detta fall kan materialet taktas ut till monteringen eftersom varje vagn kommer 

innehålla ett bestämt antal artiklar som räcker för en eller flera takter. Detta är helt i enlighet med 
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målen i VPS att materialhantering ska utföras enligt takttid, mer om VPS i avsnitt 2.4 Volvo 

Production System. Detta innebär att även plockarna kan jobba efter en taktklocka som hjälper dem 

att veta dels hur lång tid de har på sig att plocka en vagn och dels hur monteringen ligger till. Genom 

att ha koll på hur väl monteringen fungerar kan plockningen avstanna när monteringen gör 

detsamma. På så sätt uppstår inte stora buffertar mellan de två operationerna.  

Den största fördelen med dragtrucken och dess efterföljande vagnar är att effektiviteten ökar 

eftersom mer material transporteras på en gång. Hur mycket effektiviteten ökar beror på hur många 

vagnar dragtrucken kan transportera. Detta i sin tur beror på hur väl monteringslayouten är 

anpassad. I dagsläget är denna layout inte anpassad för dragtruckar och heller inte väl anpassad för 

materialhantering i stort. I det nya materialcentrumet finns det dock goda möjligheter för att kunna 

köra dragtruckar, se Figur 103. Dragtrucken som transporterar kit följer den röda pilen och den 

andra dragtrucken som följer den gröna pilen transporterar enbart pallar. 

 
Figur 103 -Rutter för dragtruckar i materialcentrum (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Bakom dragtrucken kommer det alltid finnas så kallade dockningsvagnar. I dockningsvagnarna ställs 

kitvagnar eller pallvagnar som plockats. Denna princip med vagn i vagn, som också Scania använder, 

ger fördelen att vagnarna efter dragtrucken inte behöver lämnas av i en viss ordning. Det innebär att 

en vagn med material ställs på plats vid monteringsstationen samtidigt som den tomma vagnen 

plockas upp. En annan egenskap som är viktig för vagnarna är att man helst ska kunna plocka ut 

vagnen ur dockningsvagnen från båda hållen. Scania har tankar på att byta ut deras vagnar till en typ 

av dockningsvagnar som gör detta möjligt, se Figur 55 i avsnitt 7.3 Scania.  

Grant et al (2006) beskriver i avsnitt 3.5.1 Rutter och Mjölkrundor att det finns stora fördelar att köra 

rutter vid utleveranser, för att öka både företagets vinst och leveransservice. Domingo et al (2007) 

menar att mjölkrundor är ett effektivt sätt att reducera andelen material i lager, reducera antalet 

transporter och att minska väntetiderna för interntransporter. I Figur 104 har tre mjölkrundor 
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skapats i monteringslayouten. De nuvarande truckgångarna markeras i ljusblått och mjölkrundorna 

symboliseras av pilar. Den svarta pilen är den längsta rundan och den ska försörja den större delen 

av dragarlinan. Denna skulle kunna försörjas av en dragtruck med många vagnar. De två andra 

mjölkrundorna går i gångar som är mindre och där det är många trånga svängar vilket gör att det 

inte skulle gå att dra många vagnar i dagsläget. De rödmarkerade områdena är där det inte går att 

köra dragtruckar alls för att det är för trångt. 

 
Figur 104 - Mjölkrundor för dragtruckar (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Omställningen till att köra dragtruckar innebär inte enbart en förändrad monteringslayout utan även 

att materialfasaderna måste förändras. Istället för att ha fasta materialfasader med pallar i flera 

nivåer används ett par vagnar med pallar och ett antal kitvagnar som rymmer resten av materialet 

som krävs vid den specifika stationen. Fördelen med vagnar är att dessa är lätta att flytta jämfört 

med fasta materialfasader vilket ger en ökad flexibilitet i monteringslayouten. Därmed blir det även 

lättare att göra truckgångarna mer svängvänliga för dragtruckar och dess medföljande vagnar. För 

att åstadkomma en dragtrucksförsörjning i vagnmonteringen (övre halvan i Figur 104) krävs en 

förändring av truckgångarna. Ett exempel på en lämplig förändring visas i Figur 105. De mjölkrundor 

som presenteras är inte balanserade, det vill säga att varje runda kräver utkörning av lika mycket 

material. Detta kan göra att rundorna som dragtruckarna kör blir kortare än de som visas, då de inte 

behöver köra lika långt för att ha bytt ut alla vagnar med material mot tomvagnar. 
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Figur 105 - Vagnsmontering med nya truckgångar (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

I och med en förändrad layout och förändrade materialfasader kan nu dragtruckarna köra ut pall-

vagnar, vilket göra att trucken UP-SS inte längre behövs, se Figur 106. 

 
Figur 106 - Truckarna UP-SS ersätts av dragtruckar (Bildkälla: Still, 2011) 

I avsnitt 8.3.2 UP-SS (Utplock, skjutstativ) beskrivs att trucken gör mer än att leverera ut kit till 

monteringsstationerna. Den har bland annat ett par uppgifter i materialcentrum som helt elimineras 

av automatlagren. Den lyfter idag även ner pallar från buffertplatser till plockplatser i monteringen 

vilket den inte behöver göra om materialfasaderna förändras. Till sist transporterar UP-Avemb även 

in större pallar till monteringen, som har lagrats utomhus och som har avemballerats vid pall-

nedbrytningen. Lösningen för denna transport är dragtruck, eftersom de andra materialhanterings-

lösningarna tidigare har förkastats. Eftersom det är större pallar av storlekarna G och H kommer 

dessa vagnar att ta mer plats. I nuläget ställs materialet in av UP-Ute, men istället för att ställa in 

materialet ska det nu lastas på vagnar utomhus av UP-Ute. Dragtrucken drar sedan in vagnen till 

pallnedbrytningen där pallarna avemballeras medan de står på vagnarna. Vagnarna kan med fördel 

vara låga, för att det ska bli lättare att ta bort lock och kragar från pallen. När avemballeringen är 

klar, kör dragtrucken in med materialet till monteringen. Gaffeltrucken UP-Avemb ersätts därmed 

delvis av automatlager och delvis av dragtruckar. 
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Figur 107 - UP-Avemb ersätts av automatlager och dragtruckar (Bildkälla: Still, 2011) 

UP-SB är den sista trucken som levererar material till monteringen som berörs av förändringen i 

materialcentrum. I det nya materialcentrumet med automatlager är det nuvarande smallboxlagret 

borttaget. I avsnitt 6.2.8 Pilotstudie för materialhantering beskrivs pilotstudien med kitvagnar, där 

det framkommer att det endast bör vara kitvagnar och materialfasader för pall och småbingeartiklar 

vid monteringsstationen, det vill säga inga smallbox. En fortsatt utveckling efter samma koncept 

skulle innebära att smallbox inte längre behövs i monteringen vilket också är planen med det nya 

materialcentrumet. Alla smallboxartiklar ska därmed plockas till ett specialemballage, alltså någon 

form av kit- eller sekvensvagn. Därför behövs inte trucken UP-SB i monteringen. Dock kvarstår 

problemet att försörja detaljtillverkningen med smallbox. Hur detta problem löses diskuteras i 

avsnitt 9.3 Slutgiltig lösning för detaljtillverkning, men då en stor del av dess arbete är löst kan ett 

halvt kryss kan sättas över UP-SB i Figur 108. 

 
Figur 108 - Smallboxartiklar till montering ersätts av automatlager (Bildkälla: Still, 2011) 

9.2.3 Stora detaljer 

De kvarvarande gaffeltruckarna, UP-Ute, DM-Inne och GM-Däck, hanterar större komponenter. I 

avsnitt 8.3.1 UP-Ute (Utplock, utomhus) beskrivs att UP-Ute hanterar större detaljer från dess 

lagerplatser till monteringstationerna. Detta gäller bland annat pallar som ska in och avemballeras i 

pallnedbrytningen. Den sistnämnda hanteringen har diskuterats tidigare och där framkom det att 

pallarna ska placeras på vagnar som körs in med dragtruck till pallnedbrytningen för avemballering 

och sedan vidare in till monteringen.  

I avsnitt 8.4.1 Analys av materialhanteringslösningar för UP-Ute framkommer transportbana, 

dragtruck, AGV och kran som alternativa lösningar till UP-Ute. Det blir flera olika lösningar som 

ersätter UP-Ute eftersom de hanterar många större detaljer med specialrack. Som diskuterats 

tidigare kan AGV:er direkt förkastas, då det inte går att ha AGV:er i samma område som andra 

transportmedel. 

Förutom större detaljer med specialrack kör UP-Ute combitainers in till monteringen. Combitainers 

levereras längst in i monteringen, där förmonteringen av huven sker. Detta är en lång transport, men 

det positiva med detta är att alla combitainers transporteras till en och samma plats. Utifrån 

modellen i Figur 27 i avsnitt 3.6.8 Automatisering i materialhantering ska fasta transportbanor 
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användas när det är få besökspunkter. Att dra en lång transportbana igenom hela monteringen 

kommer inte att bli aktuellt på grund av att denna skulle vara i vägen för verksamheten. En bana in 

igenom väggen i samband med huvmonteringen gör att hanteringen inomhus av dessa stora 

combitainers försvinner, istället kan de långa transporterna av combitainers köras utomhus. Det 

optimala för dessa är dock att de lossas direkt från lastbil till transportbanan, vilket minskar antalet 

hanteringar och transportsträckor inom anläggningen. Lösningarna med dragtruck och kran är inte 

att föredra. En vagn efter dragtrucken för combitainers skulle bli stor och osmidig att köra med i 

monteringen. Att lyfta de combitainrarna med kran är otänkbart eftersom det är svårt att genomföra 

i nuvarande layout och då säkerheten uppenbart skulle bli sämre.  

Hytten hanteras idag av gaffeltruckar i tre olika steg som visas i Bilaga 3. Transporten genom 

monteringen är lång och sikten är dålig, vilket beskrivs i avsnitt 8.3.1 UP-Ute (Utplock, utomhus). 

Anledningen till att hytterna hanteras många gånger är att de ska värmas upp inomhus innan de kan 

användas i monteringen. Förutom detta är hanteringen av hytterna mycket lik hanteringen av 

combitainers, det är få besökspunkter och lagringsplatsen vid monteringsstationen ligger nära 

samma vägg. En stor skillnad är dock att transporter av hytter sker mycket frekvent medan 

combitainrar transporteras mer sällan. Tack vare de likheter som finns är en transportbana in 

igenom väggen den bästa lösningen även för hytterna. Lossningen bör i likhet med combitainrarna 

ske i direkt anslutning till inbanan. Transportbanan bör placeras under skärmtak och delvis inomhus 

för att hytten ska värmas upp innan den är framme vid monteringsstationen. I anslutning till 

monteringsstationen ska hytten gå upp i en bana i taket som förflyttar hytten till en position där den 

kan sänkas ned och monteras. Denna lösning sågs på Scania och den fungerade smidigt, läs mer i 

avsnitt 7.3 Scania. I dagsläget hanteras hytten med traverskran som gör att hytten kan gunga vilket 

kan vara ett osäkert moment. Banan i taket bör förhindra risken för gungning. I Figur 109 visas det 

hur de olika banorna ska placeras. Denna förändring kommer att ta upp en del plats från huv-

monteringen, samtidigt som det skapas ledig yta där hytterna idag lagras. 

 
Figur 109 - Rullbanor för hytter och för combitainer (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

De allra största komponenterna, korg, framram och bakram, hanteras på vagnar. Alternativ till att 

köra dessa med motviktstruckar är som tidigare beskrivits transportbana, dragtruck och kran. Som 

beskrivits i avsnitt 8.3.1 UP-Ute (Utplock, utomhus) lagras korgarna utomhus och om de ska fortsätta 

att lagras ute är transportbanor och kran inte ett bra alternativ. Möjligheten är snarare att inte lagra 

något utomhus utan att istället transportera dessa komponenter direkt från utbanan efter måleriet, 
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vidare i taket i en bana eller traverskran till monteringen. Detta är dock inte möjligt på grund av att 

det är olika skiftgångar i monteringen och den övriga delen av anläggningen. De olika skiftgångarna 

gör att det måste finnas en viss buffert och denna buffert finns det inte plats för i taket. Sista 

alternativet är dragtrucken. Genom att genomföra en liten ombyggnation av vagnarna skulle de 

kunna dras med dragtruck. Det skulle dock medföra en ökad arbetsinsats för att koppla vagnarna, 

trots ombyggnationen av vagnarna. Den största nackdelen är dock att sikten bakåt blir mycket dålig 

när stora detaljerna dras bakom en dragtruck. Att backa med en korg utan att se någonting innebär 

en avsevärt försämrad säkerhet. En förhöjd dragtruck skulle kunna förenkla backning, men några 

sådana tillverkas inte. Därmed kan konstateras att ingen av de alternativa lösningarna är 

genomförbara eller tillräckligt säkra för att ersätta UP-Ute funktion att dra vagnar med. 

Övriga detaljer som hanteras av UP-Ute är motorer, drag, stag och vågbalkar. Dessa står på eller 

hänger i speciella rack. Efter måleriet mellanlagras drag, stag samt vågbalkar och i samma område 

lagras motorer. Alternativen för dessa transporter är transportbana, dragtruck och kran. En 

utmaning med dessa detaljer är att de inte lagras på golvet, utan de lyfts ned från ett ställage av 

gaffeltrucken innan de levereras till monteringen. Därför finns det inte tillräckligt med utrymme för 

att ställa alla detaljerna på vagn och lagra allt på golvnivå, därmed är det inte möjligt att använda 

dragtrucken för att ersätta dessa transporter. Enligt tidigare analyser är transportbanan till 

monteringen i vägen för mjölkrundor med dragtruckar, vilket gör att det inte är något alternativ i 

detta fall heller. Det sista alternativet är kranar eller banor i taket, detta är dock svårt att få till på ett 

bra sätt eftersom det redan i nuläget används mycket traverskranar i monteringen. Kranar är 

dessutom, som avsnitt 3.6.7 Kran beskriver, oflexibla och långsamma. Detta innebär alltså att 

motorer, drag, stag och vågbalkar även i framtiden ska hanteras med gaffeltruckar benämnda UP-

Ute. 

Sammanfattningsvis är det endast hanteringen av pallar, combitainers och hytter som förändras, 

därför kan UP-Ute inte strykas i Figur 110. Pallarna som UP-Ute idag hanterar ställs på vagnar ute 

och körs in med dragtruck för avemballering för att sedan dras in till monteringen. Combitainers och 

hytter ställs på en bana utifrån för att sedan rullas in hela vägen till förbrukningsplats i monteringen. 

De andra komponenterna är inte möjliga att lösa i dagens monteringslayout i kombination med att 

det ska köras mjölkrundor. För att lyckas lösa hanteringen även för dessa detaljer krävs en 

förändring i layout och en bättre anpassning för materialhantering. Exempelvis att stationerna, för 

större egentillverkade detaljer, läggs i anslutning till mellanlagringen och att inköpta större detaljer 

tas in på rullbanor från samma håll som hytterna tas in i Figur 109. 

 
Figur 110 - Gaffeltruckarna UP-Ute kan endast ersättas delvis (Bildkälla: Still, 2011) 

DM-Inne rör sig på ett litet område som visas i Figur 71 i avsnitt 8.3.6 DM-Inne (Däckmontering, 

inomhus), där beskrivs det att gaffeltrucken används för att transportera in och ut tippcylindrar från 

och till utegården. I avsnitt 8.4.6 Analys av materialhanteringslösningar för DM-Inne beskrivs det att 
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gaffeltrucken används sparsamt och en annan truck skulle kunna ta över det arbete som denna gör. 

Exempelvis skulle UP-Ute kunna utföra dessa uppgifter då de har fått begränsat arbetsinnehåll, då 

hytter, pallar och combitainers hanteras på andra sätt. Detta minskar dock inte gaffeltruck-

användningen. I avsnitt 8.4.6 Analys av materialhanteringslösningar för DM-Inne framkommer 

transportbanor som den enda lösningen som kan ersätta DM-Inne. En sådan lösning skulle se ut 

enligt Figur 111. Gaffeltrucken används för att dra in och ut vagnarna, vilket inte är möjligt utan en 

truck. Det räcker dock att använda en handtruck för att förflytta vagnarna en kortare sträcka och 

därför ska vagnbufferten placeras inomhus. 

 
Figur 111 - Rullbanor för pallar (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Denna transportbana är en bra lösning eftersom den inte kommer vara i vägen för något annat, 

därför kan gaffeltrucken DM-Inne strykas över i Figur 112. 

 
Figur 112 - Trucken DM-Inne ersätts av transportbanor (Bildkälla: Still, 2011) 

Den sista gaffeltrucken i monteringsdelen är GM-Däck, som beskrivs i avsnitt 8.3.7 GM-Däck (Gods-

mottagning, däck), som levererar däck från utegården till två buffertplatser vid vagnsmonteringen. 

Enligt avsnitt 8.4.7 Analys av materialhanteringslösningar för GM-Däck finns följande lösningar för 

att ersätta GM-Däck: transportbana, dragtruck och AGV. AGV:n kan förkastas direkt då den måste 

köra på ett område där manuellt styrda fordon finns, vilket ska undvikas. Transportbanan får ej vara i 

vägen för annan verksamhet vilket innebär att den i så fall måste gå i taket eller i golvet. I avsnitt 7.3 

Scania beskrivs det hur Scania skickar däcken i golvet och att dessa kommer upp ur golvet när dessa 



 

 

146 
 

ska monteras. Sträckan som däcken färdas under golvet är inte lång och kan inte jämföras med Braås 

som har en lång sträcka mellan däckmonteringen och platsen där däcken sätts på dumpern. Effekten 

av att bygga en bana i golvet skulle vara alldeles för låg i relation till investeringen som krävs. 

Dessutom skulle flexibiliteten i denna lösning vara mycket låg. 

Det sista alternativet är att dra in däcken till monteringen med en dragtruck. För detta krävs det en 

väl anpassad vagn för detta ändamål. I vagnen bör det lämpligen finnas plats för sex däck, så att det 

räcker att köra ut en vagn per dumper. Detta innebär att däckmonteringen ställer sex däck i vagnen, 

för att sedan transportera in denna till monteringen. I monteringen kan vagnen dras av montörerna 

med handtruck närmre dumpern, vilket innebär att de inte behöver gå så långt för att hämta varje 

däck. När däcken monteras används ett monteringsverktyg för att lyfta upp däcket, detta går på hjul 

och därför är det mycket viktigt att däckvagnen kan sänkas ned så att lyftverktyget kan köras upp på 

vagnen. De positiva effekterna med denna lösning är att montören kan få däcken närmare sig vid 

monteringen, fler däck transporteras på en gång (sex stycken istället för två) och att däck-

monteringen inte kan överproducera färdigmonterade däck eftersom de bara ska ställa däcken på de 

vagnar som finns i flödet och inte ställa däcken på utegården. I och med alla positiva effekter som 

framkommer med dragtrucken kan den ersätta GM-Däck, vilket illusteras i Figur 113. 

 
Figur 113 - Gaffeltrucken GM-Däck ersätts av dragtruck (Bildkälla: Still, 2011) 

9.3 Slutgiltig lösning för detaljtillverkning 
I detaljtillverkningen är det generellt, som det beskrivs i avsnitt 8.5 Detaljtillverkning, många höga 

pallställage med buffertplatser högt upp i ställagen och många stora detaljer som skapar problem för 

att uppnå målet, en gaffeltruckfri produktion. Dessutom ser inte truckförarna några problem med 

deras arbetssituation, varken vad det gäller säkerhet eller produktivitet. 

9.3.1 Hantering av stora detaljer 

De stora detaljerna förflyttas av gaffeltrucken UP-D2, vilken beskrivs i avsnitt 8.5.2 UP-D2 (Utplock, 

detaljtillverkning, utomhus) och analyseras i avsnitt 8.6.2 Analys av materialhanteringslösningar för 

UP-D2. Där framkommer det att det enda lösningen att ersätta denna gaffeltruck med är en 

dragtruck. Problemet med dragtrucken är att den inte kan lyfta saker, vilket den nuvarande trucken 

gör. Vid varje tillverkningsstation finns det skrotbehållare som lyfts och töms av UP-D2-trucken. En 

dragtruck kan inte genomföra detta, vilket skulle innebära att hela skrothanteringen skulle behöva 

förändras. Med tanke på alla förändringar som behöver göras, den begränsade trafiken, att trucken 

till stor del rör sig utomhus och att säkerheten blir marginellt bättre med en dragtruck, förkastas 

detta alternativ. Alltså kommer UP-D2 behållas, vilket visas i Figur 114.  
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Figur 114 - Gaffeltrucken UP-D2 får vara kvar (Bildkälla: Still, 2011) 

9.3.2 Ett förändrat arbetssätt 

Detaljtillverkningen behöver genomgå samma förändring som monteringen tidigare har gjort, som 

beskrivs i avsnitt 8.3 Montering, vilket innebär att materialfasaderna ska bli lägre och det enbart 

finns plockplatser för operatörerna i ställagen. Därmed behöver de höga bufffertplatserna förflyttas 

ut till materialcentrum. Vidare bör de olika flödena inom detaljtillverkningen taktas så att kit eller 

sekvenser kan plockas i materialcentrum och plåtverkstaden till de olika svetsstationerna i 

detaljtillverkningen. Som det beskrivs i avsnitt 3.3.1 Utjämning finns det många fördelar med ett 

utjämnat och stabilt flöde. Ur materialhanteringssynpunkt är fördelarna att material efterfrågas 

kontinuerligt vilket ger möjligheter för mjölkrundor som beskrivs i avsnitt 3.5.1 Rutter och Mjölk-

rundor. Efter att dessa förändringar är genomförda finns det möjligheter att köra dragtruck eller att 

gå till fots med vagnar som innehåller kit eller sekvenser till svetsstationerna. Det går även att köra 

pallmaterial med större detaljer på vagnar. Detta skulle ersätta truckarna UP-D1, UP-SB och 

möjligtvis PV. Vinsten med plockning till detaljtillverkningen är att operatörerna får materialet 

närmre sig och att tiden för att hämta material därmed minskar på samma sätt som i monteringen. 

Hur mycket tid som sparas och om vinsten uppväger den kostnaden som tillförs i plockningen är 

svårt att uppskatta. 

Som det nämns ovan är UP-D1 en skjutstativtruck som kan ersättas vid ett förändrat arbetssätt i 

detaljtillverkningen. I avsnitt 8.6.1 Analys av materialhanteringslösningar för UP-D1 tas transport-

bana, dragtruck och AGV fram som alternativa materialhanteringslösningar. Eftersom 

motviktstrucken UP-D2 kommer vara kvar i detaljtillverningen kan längre transportbanor och AGV 

förkastas, då de kommer vara i vägen för UP-D2. Försörjningen av pallar från automatlagret kan gå 

via en transportbana ut till detaljtillverkningen, utan att vara i vägen för någon annan verksamhet 

och detta gör att transportsträckan förkortas.  

Den alternativa lösning som är bäst att ersätta UP-D1 med är därmed dragtruck. Som nämns tidigare 

finns det möjlighet att dra vagnar vid ett förändrat arbetssätt som helt eliminerar de höga lyften. 

Layouten bör även utformas så att effektiva mjölkrundor kan köras. Om sträckan mellan 

tillverkningsplatsen och förbrukningsplatsen är kort kan operatörerna gå till fots med vagnen till 

förbrukningsplatsen. 

Det krävs mycket arbete och planering för att ersätta denna truck och det kommer vara dyrt att 

anpassa detaljtillverkningen till denna lösning. Men det är den lösningen som föredras och därmed 

kan truck UP-D1 strykas över i Figur 115.  
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Figur 115 - Trucken ersätts av dragtruckar (Bildkälla: Still, 2011) 

I avsnitt 9.2.2 Mjölkrundor för dragtruckar konstateras att UP-SB:s arbete i monteringen kan 

elimineras. Däremot var dess uppgifter fortfarande olösta i detaljtillverkningen, men i och med det 

förändrade arbetssättet med att plocka kit eller sekvenser och skicka vagnar kan denna truck 

elimineras, se Figur 116, då inga smallbox längre behövs vid förbrukningsplatserna. 

 
Figur 116 - Trucken UP-SB ersätts av ett förändrat arbetssätt (bildkälla: Still, 2011) 

Gaffeltruckarna PV i Plåtverkstaden kan enligt 8.6.3 Analys av materialhanteringslösningar för PV 

ersättas av automatlager, transportbana och AGV. Det största problemet i denna del är att 

materialet lagras i höga pallställage, detta problem löser endast ett automatlager. Det skulle dock 

behövas fyra automatlager, ett för varje lasermaskin, vilket kräver en stor investering samtidigt som 

det enbart löser lagringsproblemet. Dessutom kräver det mycket yta och är oflexibelt. Därför 

förkastas denna lösning. I avsnitt 8.6.3 Analys av materialhanteringslösningar för PV framkommer 

det att alternativet till buffertlagring är att batcherna minskas och skickas vidare direkt till 

förbrukningsplatser utan mellanlagring. Detta kommer att vara en stor omställning och kräva en 

bättre planering för laseroperatörerna, men det är det enda sättet att få bort gaffeltruckarna som 

utför dessa uppdrag. 

Två lösningar för denna hantering som också förkastas är transportbana och AGV. AGV förkastas på 

grund av att det rör sig i samma område som dragtruckar och gaffeltrucken UP-D2. Transportbanan 

förkastas även den på grund av att den skulle hindra transportvägar för exempelvis förflyttning av 

skrotbehållare och skrotvagnar. 

Eftersom förflyttningarna är korta och batcherna ska bli mindre bör vagnarna inte bli för tunga, vilket 

gör att de kan förflyttas för hand. Om vagnen mot förmodan ska flyttas en längre sträcka får 

dragtrucken som ersätter UP-D1 hämta upp vagnen. Gaffeltruckarna PV ersätts av ett förändrat 

arbetssätt och av vagnar, se Figur 117. 
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Figur 117 - Truckarna PV ersätts av ett förändrat arbetssätt och av vagnar (Bildkälla: Still, 2011) 

I avsnitt 8.6.4 Analys av materialhanteringslösningar för MV-Drag beskrivs det att trucken MV-Drag 

till stor del hanterar drag och att den används väldigt lite. I avsnittet framkommer det även att 

transportbanan är det enda alternativet till trucken. Detta innebär att råämnena till dragen lossas 

direkt på en transportbanan in till maskinverkstaden. Banan ska vara utformad så att handtruckar 

kan förflytta pallar från transportbanan. Om dragen lossas direkt på banan behöver inte draget 

förflyttas flera gånger.  

Eftersom transportbanan förflyttar materialet in till maskinverkstaden behövs inte gaffeltrucken MV-

Drag, vilken kan strykas i Figur 118. Dock kan det påpekas att denna truck inte stör den övriga 

verksamheten och eftersom den används sparsamt kan den heller inte ses som en säkerhetsrisk. En 

annan gaffeltruck som rör sig utomhus skulle kunna ersätta den funktion som MV-Drag har om en 

investering i transportbana inte är aktuell. 

 
Figur 118 - Trucken MV-Drag ersätts av transportbanor (Bildkälla: Still, 2011) 

9.3.1 Måleriet 

I avsnitt 8.6.5 Analys av materialhanteringslösningar för Mål-In analyseras gaffeltrucken Mål-In och 

där framkommer det att transportbana, dragtruck, AGV och kran kan ersätta Mål-In. I avsnittet 

beskrivs det även att AGV och kran endast kan ersätta en viss del av hanteringen. Kranarna ska 

användas för att bland annat lyfta korgar från buffertplatsen till blästringen. En sådan hantering 

måste dock ifrågasättas ur ett säkerhetsperspektiv. Det måste trots allt vara säkrare att transportera 

korgen på vagn med en gaffeltruck. AGV:er förkastas enligt tidigare resonemang att det måste vara 

det enda transportmedlet inom ett visst område. Transportbanor är inte heller aktuella eftersom det 

skulle hindra dragtruckar och annan verksamhet. Kvar som möjligt alternativ är dragtrucken, då den 

kan dra in vagnar till måleriet. För att detta ska fungera krävs det att vågbalkar, stag och drag 

hanteras på vagnar. Mål-In hanterar även, som beskrivs i avsnitt 8.5.5 Mål-In (Måleriet, in-transport), 

tomrack som UP-Ute har lämnat i målerigången som Figur 66 visar i avsnitt 8.3.1 UP-Ute (Utplock, 

utomhus). Dessa tomrack måste utrustas med hjul för att en dragtruck helt och hållet ska kunna 

ersätta gaffeltrucken Mål-In. Förhoppningsvis kan dessa rack rullas manuellt för hand när de är 

tomma för att ytterligare öka förflyttningsmöjligheterna och flexibiliteten. Nackdelen med dragtruck 

är att sikten vid hanteringen av korgar är begränsad, detta har diskuterats tidigare i avsnitt 9.2.3 

Stora detaljer, och därför kommer inte säkerheten att öka med en dragtruck. Fördelen med ökad 
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produktivitet kan inte heller ses med dragtrucken då den inte kan hantera flera stora lastbärare 

samtidigt. Därför ses inte heller dragtrucken som ett bra alternativ för att ersätta gaffeltrucken Mål-

In.  

En annan lösning som kan användas är att dra in korgar och ramar med handtruck. Den låga 

hastigheten som hantering med handtruck medför gör att säkerheten ökar samtidigt som det inte 

skulle vara alltför tidskrävande eftersom buffertplatserna befinner sig mycket nära måleriet. 

Komponenterna längre bort (drag, vågbalkar och stag), kan transporteras till måleriet med dragtruck 

och det kan göras av den dragtruck som ersätter UP-D1. Därför kan nu gaffeltrucken Mål-In strykas i 

Figur 119.  

 
Figur 119 - Gaffeltrucken Mål-In ersätts av handtruck och dragtruck (Bildkälla: Still, 2011) 

I avsnitt 8.6.6 Analys av materialhanteringslösningar för Mål-Ut analyseras trucken Mål-Ut som 

transporterar allt från måleriet och ut till buffertplatser. I avsnittet framkommer dragtruck och kran 

som alternativa lösningar. I avsnitt 9.2.3 Stora detaljer diskuteras samma typ av hantering som 

denna gaffeltruck utför. Där framkommer det att kran/bana i taket inte är genomförbart eftersom 

det inte finnas möjlighet att ha en tillräckligt stor buffert, på grund av olika skiftgångar, hängandes i 

taket. I samma avsnitt diskuteras även dragtruckar och att det inte finns möjlighet att lagra alla 

komponenter på golvnivå. Att lagra komponeter i höga ställage och förflytta dessa är inte möjligt 

med en dragtruck. Samtidigt talar inte säkerhetsaspekten för ett användande av dragtruck i 

samband med förflyttning av korgar. Därmed kommer gaffeltrucken Mål-Ut inte att ersättas, se Figur 

120. 

 
Figur 120 - Gaffeltrucken Mål-Ut ersätts inte (Bildkälla: Still, 2011) 
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10 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit i de analyser som genomförts i denna 

studie.  
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10.1 Resultat 
Enligt avsnitt 1.2 Syfte är syftet med detta examensarbete att ta fram alternativa material-

hanteringslösningar för att uppnå en gaffeltruckfri produktion, i enlighet med Volvo CE:s arbete med 

Volvo Production System.  

Att syftet preciserar att studien ska utföras i enlighet med Volvo Production System innebär att hela 

studien har haft sin utgångspunkt i den bedömningsmall som finns för hur väl Volvo Production 

System efterlevs på fabriken. De krav som finns i denna bedömningsmall och som denna studie 

efterföljt genomgående i hela processen, är de som tidigare presenterats i avsnitt 2.4 Volvo 

Production System: 

 Materialhantering ska utföras enligt takttid (Takttid är den tid som det tar att färdigställa en 

produkt och varje produkt förflyttas ett steg framåt i flödet efter varje takttid) och det ska 

finnas ett standardiserat arbetssätt för denna takttid. 

 Det ska finnas tydliga riktlinjer för hur material ska levereras till monteringen från lager och 

direkt från leverantör.  

 Allt material ska hanteras i små kvantiteter och inte placeras i höga staplar i monteringen.  

 Gaffeltruckar ska inte förekomma i produktionsområden. 

 Inom samtliga områden ska specialemballage användas för kit, sekvensartiklar och artiklar 

med udda geometri. Återstående artiklar ska använda små standardemballage. Det ska inte 

förekomma några onödiga förpackningar så som omslagsplast. 

 Allt material ska vara placerat inom räckhåll för operatören. 

 Allt material ska vara placerat inom den ergonomiskt bästa zonen. 

 Vad som ska plockas presenteras genom pick-to-light (plockplatserna har lampor som visar 

vilkar artiklar som ska plockas) eller pick-to-voice (En röst som säger vad som ska plockas). 
 

För att uppfylla syftet kartlagdes gaffeltruckanvändningen i fabriken i Braås, vilket presenteras i 

kapitel 6 Kartläggning och kapitel 8 Truckkartläggning och analys. Parallellt med detta genomfördes 

också fallstudier på tre stycken företag, vilka presenteras i kapitel 7 Företagsbesök. Utifrån dessa 

kartläggningar och fallstudier genomfördes en första gallring av alternativa materialhanterings-

lösningar i kapitel 8 Truckkartläggning och analys. Detta för att begränsa antalet lösningar innan den 

slutgiltiga analysen tar vid.  

Slutligen genomfördes en mer djupgående analys som har för avsikt att väva samman de olika 

lösningarna för att skapa en helhetslösning. I den första analysen fokuseras det på varje truck medan 

den slutgiltiga analysen på ett mer övergripande sätt tar hänsyn till helheten. Det som framkommer i 

kapitel 9 Val av slutgiltig lösning är följande. 
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Tabell 7 - Presentation av resultat 

 

I Tabell 7 ovan presenteras vilka trucktyper som har kunnat ersättas av andra lösningar och vilka som 

trots allt behöver vara kvar även i en framtida vision. Anledningen till att alla trucktyper inte kan 

elimineras beror framförallt på att det är mycket stora detaljer som förflyttas inom anläggningen. 

Därmed går det inte att finna lösningar för dessa som ger en tillräcklig säkerhet samtidigt som de 

inte försämrar produktiviteten.  

Den trucktyp som benämns UP-Småbinge och är markerad med ett streck i tabellen, kommer att 

vara kvar tills vidare. Tanken är dock att den på sikt ska ersättas av ett utökat VMI-samarbete med 

fler leverantörer. I och med detta kan det konstateras att antalet truckar som eliminerats är totalt 30 

stycken, när även denna truck ersatts. Det totala antalet truckar som studerats är 35.  

En sammanfattande bild av de lösningar som framgångsrikt kan ersätta de gaffeltruckar som idag 

finns i anläggningen fås genom att studera följande layout-bilder.  
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Figur 121 - Layout för nya materialcentrum (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

I Figur 121 visas hur ett helt nytt materialcentrum har tagits fram, framförallt på grund av att 

automatlager är en förutsättning för att skapa en gaffeltruckfri verksamhet. I den övre halvan av 

figuren plockas kitvagnar från plockplatser som försörjs av automatiska kranar. Varannan kran 

hanterar pall och varannan hanterar smallbox. Plockningen sker på så kallade kitvagnar som sedan 

dras ut av dragtruckar till respektive monteringsstation. 

I den nedre halvan av figuren lagras endast pall, när en pall efterfrågas matas denna automatiskt ut 

på vagnar i det nedre högra hörnet. På samma sätt som med kitvagnarna hämtas dessa vagnar upp 

av dragtruckar. 

Småbingelagret finns kvar i denna layout, detta ska som tidigare nämnts ersättas av ett utökat VMI-

samarbete med leverantörer. Anledningen till att det är flyttat jämfört med dagens layout är för att 

bereda plats för det automatiska plocklagret. 

Kring hela materialcentrum går det, i denna framtida layout, ett avancerat transportbanesystem i 

flera nivåer. Detta har till uppgift att försörja samtliga lager samt transportera material till efter-

kontroll, packningsavdelning samt pallnedbrytning. 
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Figur 122 - Layout för nya monteringsavdelningen (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

I Figur 122 visas hur monteringen förändrats efter ett införande av de nya alternativa material-

hanteringslösningarna. Den huvudsakliga försörjningen av material till monteringslinorna kommer 

att genomföras av dragtruckar med kit- och pallvagnar bakom. För att dessa tåg ska kunna få 

tillräcklig svängradie gäller det att layouten förändras, framförallt i den övre halvan av figuren. Detta 

kommer dock till en viss del ske naturligt då samtliga monteringsstationer kommer bli mer flexibla i 

och med de rörliga materialfasaderna till skillnad från dagens fasta ställage.  

Hanteringen av hytter kommer att förändras på så sätt att dessa lossas direkt på en transportbana 

som för in dessa i det nedre högra hörnet direkt mot rätt monteringsstation. För att transportera 

hytten den sista biten fram till monteringsstationen används en form av kran som för hytten över 

truckgången och in i rätt position för montering. Parallellt med inbanan för hytter ska även 

combitainrar tas in direkt efter lossning. Likaså finns en gemensam utbana för tomma combitainrar 

och hyttrack. 
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De övriga stora detaljerna, förutom hytten, kommer fortsättningsvis köras av den truck som kallas 

UP-Ute då dessa transporter inte går att förändra utan att säkerheten eller produktiviteten 

försämras. 

I det övre högra hörnet i figuren har ytterligare en transportbana placerats för att underlätta 

hanteringen av cylindrar som idag körs in och ut med truck. Genom denna förändring blir 

hanteringen mer effektiv och dessutom blir hanteringen säkrare i och med att gaffeltrucken inte 

längre behövs. 

I detaljtillverkningen krävs störst omställning vad det gäller arbetssätt och metoder. För att få bort 

de höga pallställagen och de buffertarna mellan arbetsoperationerna gäller det att hela avdelningen 

börjar jobba mer sekvenserat, vilket innebär att de snabbare skickar detaljer vidare till nästa 

bearbetningsoperation. Genom ett förändrat arbetssätt skapas möjlighet att köra ut material med 

hjälp av dragtruck med vagnar efter. 

De transportbanor som inkommer från materialcentrum har till uppgift att transportera material in 

och ut från automatlagren. Framförallt är det helpallar som ska transporteras ut den här vägen för 

att sedan dras med vagnar ut mot de olika tillverkningsstationerna. Kitvagnar förbereds precis som 

till monteringen i materialcentrum. För att dragtruckar ska kunna försörja alla stationer krävs en 

omformning av layouten, vilket denna studie inte har genomfört. 

Till måleriet ska de saker som idag körs korta sträckor med truck istället hanteras med dragtruckar 

vilka ökar säkerheten och flexibiliteten i hanteringen. 

Övriga stora detaljer ska fortsättningsvis köras med den truck som kallas UP-D2 då dessa för-

flyttningar inte kan ersättas med någon av de alternativa lösningarna. Likaså kommer trucken som 

hanterar material ut från måleriet att behållas då denna också hanterar mycket stora och otympliga 

detaljer. 

10.2 Kritisk granskning av examensarbetets genomförande 
Det första som är intressant att diskutera är huruvida studiens syfte är besvarat eller inte. Som 

framgår i avsnitt 1.2 Syfte är syftet att ta fram alternativa materialhanteringslösningar för att uppnå 

en gaffeltruckfri produktion, i enlighet med Volvo CE:s arbete med Volvo Production System.  

Genom att kartlägga varje trucktyp och skapa en specifik lösning för varje truck måste delen i syftet 

att finna alternativa materialhanteringslösningar anses vara uppfyllt. Det kan även konstateras att 

lösningen inte är helt gaffeltruckfri vilket syftet avser. I avsnitt 4.3 Ytterligare avgränsningar 

presenteras dock att truckar som inte är med i flödet eller inte används inomhus inte ska anlyseras 

och tas upp i studien. Likaså ska heller inte förslag på någon alternativ lösning ges när den nya 

lösningen inte innebär en förbättring av varken säkerheten eller produktiviteten.  Med hänsyn tagen 

till dessa avgränsingar får därmed syftet anses vara uppfyllt. Vad det gäller kopplingen till VPS och 

arbetet med detta inom organisationen har studien hela tiden tagit sin utgångspunkt i de punkter 

som presenteras i avsnitt 2.4 Volvo Production System. Med detta förklarat anser författarna att 

syftet för studien är uppfyllt. 

En ytterligare sak som är värd att ta upp till diskussion är hur aktörerna utanför det studerade 

systemet påverkas av studiens resultat. De aktörer som troligtvis kan påverkas av dessa förändringar 

är leverantörer till Volvo CE, Volvo Logistics samt de övriga fabrikerna inom Volvo CE. Leverantörer 
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och Volvo Logistics kommer att påverkas av att det kommer krävas hårdare krav på rätt emballage 

för samtliga artiklar för att dessa ska kunna lagerhållas i automatlagren på önskvärt sätt. För att 

plockningen ska kunna ske effektivt gäller det att allt material kan placeras inom en rimlig yta, vilket 

gör att fördelningen av smallbox och pallar är korrekt. Likaså kan det bli aktuellt att införa ytterligare 

en smallbox-storlek vilket ställer krav på båda dessa aktörer. De övriga fabrikerna i Volvo CE kommer 

också att påverkas till viss del. I och med det ökade fokuset på utkörning av material enligt takt är 

det aktuellt att införa detta system även längre ut i kedjan. Detta innebär att de övriga fabrikerna 

som levererar detaljer till Braås, det vill säga Eskilstuna och Hallsberg, på ett bättre sätt bör synka 

sina transporter. 

Det är också viktigt att diskutera huruvida avgränsningarna har påverkat studiens resultat. 

Avgränsningen att enbart studera gaffeltruckar i flödet innebär att fokus inte har lagts på de gaffel-

truckar som utför många småuppgifter och som används som reservtruckar. Detta har inte påverkat 

studiens resultat, då dessa inte påverkar flödet som studerats. Författarna tror dock att dessa 

truckar som inte berörts till viss del också kommer att kunna tas bort efter de föreslagna 

förändringarna genomförts, även om några av dem säkert även kommer att behövas i framtiden. När 

det gäller den andra avgränsningen att enbart beröra de truckar som rör sig inomhus har dessa till 

viss del påverkat resultatet. Detta genom att vissa lösningar skjuter ut gaffeltruckhanteringen 

utomhus för att på så sätt skapa en gaffeltruckfri verksamhet inomhus. Hade det även krävts att 

truckarna utomhus skulle elimineras hade det behövts ännu mer avancerade lösningar, vilket hade 

krävt ytterligare utredningstid och i framtiden krävt stora investeringar av Volvo CE. Vad det gäller 

avgränsningen att inte ge förslag på en alternativ lösning i de fall där lösningen inte påverkar 

säkerheten eller produktiviteten positivt får den avgränsningen anses vara viktig för studien. Skulle 

denna avgränsning inte presenterats skulle det funnits ett tvång för författarna att finna en lösning 

även om denna lösning inte skulle vara positiv för företaget. Detta innebär att denna avgränsning 

verkat till att påverka resultatet positivt. 

Intressant är också att diskutera huruvida metoden och uppgiftspreciseringen har fungerat som det 

är tänkt från början eller om något skulle ha gjorts annorlunda. Författarna menar att metoderna har 

använts på det sätt de var avsedda och att samtliga metoder som togs upp i metodkapitlet också 

använts. Det som kan konstateras är att det är svårt att finna lämpliga metoder och tidigare studier 

inom området då konceptet med en gaffeltruckfri produktion är nytt. Uppgiftspreciseringsfrågor har 

legat till grund för hela studien och genomsyrat arbetets framskridande. Alla frågor är enligt 

författarna besvarade, även om svaren inte är direkt nedskrivna som svar på frågan utan är invävda 

genomgående i studien. 
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11 Rekommendationer 
I detta kapitel presenteras rekommendationer som är direkt riktade till Volvo CE. Dessa 

rekommendationer beskriver i vilken ordning och hur Volvo CE ska implementera de olika lösningarna 

för att nå visionen som presenterats i slutsatserna. 
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11.1 Vägen till en gaffeltruckfri produktion 
I kapitel 9 Val av slutgiltig lösning beskrivs det hur de olika truckarna ska ersättas. Det är dock svårt 

att implementera alla lösningar på en gång. Det innebär att två automatlager ska installeras, att alla 

materialfasader ska förändras, att ett flertal vagnar ska byggas och att material ska tas hem i andra 

emballage. Ju mer som förändras på samma gång desto svårare blir det att lyckas med 

förändringarna. Därför presenteras i detta kapitel en väg fram till målet, en gaffeltruckfri produktion. 

De slutgiltiga lösningarna i kapitel 9 Val av slutgiltig lösning utgår från en förutsättning som 

analyseras fram i avsnitt 8.2.1 Analys av materialhanteringslösningar för GM-SS. Denna förutsättning 

är att automatlager ska installeras i materialcentrum för att kunna eliminera de höga lyften med 

gaffeltruck. Många av de övriga lösningarna utgår ifrån förändringen i materialcentrum då de i allra 

högsta grad påverkas av denna. Därför kommer även dessa rekommendationer och vägen fram till 

en gaffeltruckfri produktion utgå ifrån materialcentrum. Vägen fram till en gaffeltruckfri produktion 

delas upp i följande steg och beskrivs i efterföljande avsnitt. 

1. Förändra materialcentrum – Del 1 

2. Mer plockning och fler vagnar 

3. Förändra materialcentrum – Del 2 

4. Större artiklar på vagnar 

5. Förändra detaljtillverkning 

Det finns dock ett par andra lösningar som inte är beroende av förändringarna i materialcentrum 

och som därför kan genomföras oberoende av den övriga verksamheten. Dessa behandlas i avsnitt 

11.7 Implementering av andra lösningar. 

11.2 Steg 1 - Förändra materialcentrum – Del 1 
Den slutgiltiga lösningen består av två automatlager, varav ett är utformat för plockning då ökad 

plockning efterfrågas av monteringen. Ett första steg på vägen mot detta är att öka möjligheten för 

en ökad plockning samtidigt som layouten förändras så att det inte allt för många truckar arbetar 

inom samma område. Detta skullle kunna genomföras genom att vända pallställage till en början 

använda smalgångstruckar. 

Det bör påpekas att detta är en stor förändring under kort tid, då ställage ska flyttas och smalgångs-

truckar ska köpas in. Genom att köpa in smalgångstruckar kan smala gångar användas vilka i ett 

senare kan användas vid installationen av ett automatlager. På detta sätt får Volvo CE möligheten att 

prova på en ökad plockning samtidigt som de kan upptäcka om den nya layouten fungerar om det är 

tänkt.  

Det är också viktigt att i ett initialt skede bestämma vilka artiklar som ska placeras i vilka pallställage 

och på vilka plockplatser. Pallställagen vid plockgångarna ska rymma både pall och smallbox. Dessa 

plockplatser ska vara ergonomiskt utformade för plockaren. Med tiden ska fler artiklar tas hem i 

smallbox istället för pall, för att öka antalet plockplatser och för att öka lageromsättnings-

hastigheten. Plockning sker i kitpallar på vagnar som plockarna drar med sig för hand. I ett första 

skede kan dessa kit levereras ut som i nuläget med gaffeltruck. 

11.3 Steg 2 - Mer plockning och fler vagnar 
Det andra steget är en kontinuerlig förändring som kommer att pågå under en längre tid. Efter att 

Steg 1 genomförts finns nu möjligheten att plocka fler vagnar till monteringsstationerna. Detta ger 
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fler vagnar, och färre fasta materialfasader, vilket ökar möjligheterna och fördelarna att transportera 

vagnar med dragtruck. Det går att köra dragtruck utan att förändra monteringslayouten vid dragar-

linan. Det är också där Volvo CE bör förändra materialförsörjningen eftersom det ger störst vinst att 

minska monteringstiderna i detta monteringsflöde. Mjölkrundan med dragtruck runt dragarlinan 

visas i Figur 123. 

 
Figur 123 - Steg 2 (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

Eftersom målet är att leverera vagnar med kit eller sekvenser till de flesta monteringstationerna 

kommer behovet av plockning öka ytterligare. Ställaget i Fel! Hittar inte referenskälla. kan därmed 

delas upp enligt de svarta pilarna. Därmed skapas fler smala gångar och fler plockplatser. 

11.4 Steg 3 - Förändra materialcentrum – Del 2 
Steg 3 är en mycket stor förändring som kräver stora resurser. I och med att fler monteringsstationer 

använder vagnar kommer behovet av smallbox att minska vid monteringstationerna och därmed 

återfinns de flesta smallbox i plocklagret. Detta innebär att behovet av ett automatiskt smallboxlager 

är lågt och att smallboxlagret kan tas bort och istället ersättas av det kombinerade plock- och 

automatlagret som kan hantera smallbox och pall. Att ta bort smallboxlagret ger även mer utrymme 

för fler ställage och utökad plockning.  

Huvuddelen i steg 3 är att automatlagren ska installeras. Innan installationen genomförs gäller det 

att plocklagret är utformat så att en automatlagerkran kan försörja plockplatserna. Därmed är det 

enkelt att placera kranarna i truckgångarna. I detta steg ska även plockplatserna förses med ett pick-

to-light-system vilket ska integreras med mjukvaran för automatlagren för att allt ska fungera så 

smidigt som möjligt. Förarbetet inför ett införande är viktigt så att det tas hänsyn till alla delar som 

påverkas av ett automatlager. Det är även viktigt att undersöka möjligheten att hantera olika 

emballage i automatlagret.  

Till automatlagren krävs det rullbanor som kan förse lagren med material och även rullbanor som 

kan leverera ut material från automatlagret. I samband med detta byggs en ny inbana, enligt Figur 

124, och småbingeförrådet flyttas. Småbingeförrådet ska även försörjas med hjälp av rullbanor, så 

att truckanvändning försvinner. Efter steg 3 är materialcentrum klart och fungerar så som är tanken 

från avsnitt 9.1 Slutgiltig lösning för materialcentrum och ser ut som i Figur 124. 
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Figur 124 - Steg 3 (Egen redigering, Volvo CE:s intranät, 2011) 

I Figur 124 är det en dragtruck som tar material från det stora (nedre) automatlagret med pallar. Till 

en början kan dessa köras ut med gaffeltruck innan ett väl utprövat vagnskoncept tagits fram. 

11.5 Steg 4 - Större artiklar på vagnar 
De större artiklarna som inte plockas (ett fåtal artiklar i varje pall) ska levereras ut till monterings-

stationerna på vagn, även däcken ska förflyttas på vagn. Detta kräver dels att de fasta material-

fasaderna som användes för dessa artiklar försvinner, så att det finns plats vid monterings-

stationerna för vagnar istället. Sedan måste monteringslayouten förändras så att det går att köra 

dragtruck överallt. Men eftersom det blir fler vagnar och färre fasta materialfasader blir monterings-

layouten mer flexibel vilket medför att detblir enklare att anpassa layouten för dragtruckar. 

När arbetet har kommit så långt är det endast större artiklar som motorer, axlar, ramar och korgar 

som körs in med gaffeltruck till monteringen och efter steg 4 kan Volvo CE lägga ytterligare resurser 

på att undersöka hur dessa artiklar kan hanteras på annat sätt än med gaffeltruckar. 

11.6 Steg 5 - Förändra detaljtillverkning 
Om möjligheten finns att plocka ännu mer material, än vad som krävs till monteringen, kan kit eller 

sekvenser plockas på vagnar även till detaljtillvkningen. På detta sätt kan materialet transporteras 

med dragtruck ut till svetsstationerna. Vidare måste, som tidigare nämnts i avsnitt 9.3 Slutgiltig 

lösning för detaljtillverkning, ett förändrat arbetssätt införas. Mindre batchstorlekar bör tillverkas för 

att bli av med buffertlagring mellan stationerna. Likaså måste gångarna anpassas för dragtruckar, 

vilket kräver en helt ny layout. Detta är ett stort steg som kräver mycket arbete och som endast 

kommer att ge en liten effekt. Detta då truckanvändandet i dagsläget fungerar bra och inte utgör 

någon särskild säkerhetsrisk. Därför är detta det sista steget som ska genomföras i arbetet mot en 

gaffeltruckfri produktion.  
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11.7 Implementering av andra lösningar 
Det är tre stycken lösningar som är oberoende av de andra lösningarna. Det är rullbanan för hytter in 

till montering, handtruck istället för trucken Mål-In och en rullbana för råämnen för dragen in till 

maskinverkstaden.  

Transportbanan för hytter kommer minska hanteringen av hytter. Den enda hanteringen med truck 

eller hjullastare som behöver utföras är den då hytten lossas från lastbil till rullbanan. Detta innebär 

säkrare truckgångar i monteringen och ett bättre och stabilare hyttflöde. På grund av dessa positiva 

effekter ses detta som en god investering. 

Handtruck istället för Mål-In innebär en ökad säkerhet, men hanteringstiden ökar eftersom 

hastigheten med handtruck är låg. Om tiden finns för operatörerna i måleriet är detta en bra och 

säker lösning. Men hinner inte operatörerna med denna ökade hanteringstid är det en mycket 

negativ lösning då produktiviteten minskar. Detta är inte acceptabelt då måleriet är en flaskhals. 

Därför behöver det undersökas vidare hur en förändring påverkar måleriets produktivitet. 

Rullbanan in till maskinverkstaden ersätter en truck som används sparsamt. En investering i en 

rullbana skulle ge minimal effekt och är därför inte försvarbar ur denna synpunkt. Men om det det 

kommer krav på en truckfri produktion är detta en lösning som kan genomföras. Men till en början 

ärdet bättre att ta bort trucken och låta en utetruck utföra uppgiften.  
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12 Diskussion 
I detta avslutande kapitel reflekterar och granskar författarna över studiens resultat och vägen fram 

till detta. I detta kapitel ges också förslag till fortsatta utredningar. 
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12.1 Generaliserbarhet 
Vissa av de föreslagna lösningarna är applicerbara på andra anläggningar så länge som arbetssätten 

också är applicerbara. För att exempelvis kunna införa ett system med mjölkrundor och dragtruckar 

krävs det att verksamheten strävar efter att arbeta med kitning och sekvensläggning för att få ett 

mer kontinuerligt flöde. Likaså krävs det att ytan finns i anläggningen för att ett automatlager ska 

kunna installeras. 

Dock bör det påpekas att det är på en väldigt översiktlig nivå som lösningarna kan generaliseras. Då 

lösningarna är väl anpassade för Braås-anläggningen krävs det utförliga undersökningar för att 

klargöra exakt hur lämplig lösningen är samt hur den ska anpassas för den specifika anläggningen. 

Under studien har Volvo CE:s övriga anläggningar besökts för att se hur generaliserbar lösningen är 

för dessa anläggningar. På dessa anläggningar har det visat sig att de inte kommit lika långt vad det 

gäller kontinuerlig materialförsörjning. Likaså har de inte något materialcentrum på det sätt som det 

används i Braås, utan istället lagras allt i höga materialfasader vid tillverknings- och monterings-

stationer. Detta gör att det krävs mycket större förändringar, både vad det gäller layout och arbets-

sätt, i dessa anläggningar för att nå målet med en gaffeltruckfri produktion. Om nu en förändring ska 

göras även i dessa fabriker krävs det att mycket noggranna utredningar genomförs för att avgöra om 

det verkligen är lönsamt att genomföra dessa förändringar.   

12.2 Bidrag  
Studien ger goda förslag och idéer till en vision som bör strävas efter om Volvo CE vill leva upp till 

kraven som finns i Volvo Production System. Det viktigaste är dock inte att Volvo CE ska följa de 

förslag som givits in i minsta detalj utan det viktigaste är istället att de får upp ögonen för hur de kan 

arbeta för att uppnå en gaffeltruckfri produktion och vad som verkligen krävs för att genomföra 

detta. Eftersom Volvo CE arbetar efter VPS är det viktigt att inse vilket arbete som krävs för att leva 

upp till de krav som ställs. Ett annat viktigt bidrag till Volvo CE är att de måste bli bättre på att se de 

fördelar som kommer ut av en förändring och att de därmed inte enbart fokuserar på den stora 

kostnaden.  

Den här studien bidrar också på ett bra sätt till den akademiska världen, då det inte finns mycket 

skrivet inom detta område. Författarna anser att denna studie mycket väl kan ligga till grund för 

framtida forskning och analys av liknande uppdrag. Många strävar efter att minska sin gaffeltrucks-

användning och då är det viktigt att det finns exempel där lösningar tas fram på ett akademiskt 

korrekt sätt.  

12.3 Förslag till fortsatta utredningar 
I denna studie har endast vissa kostnadsberäkningar utförts. Anledningen till att kostnaden och 

vinsten för automatlagret beräknats är för att visa läsaren att ett automatlager inte enbart leder till 

höga kostnader utan även kan påverka verksamheten på ett positivt sätt som på sikt leder till högre 

intäkter. En annan anledning till att inte fler poster har beräknats beror på att det krävs tester och 

mer djupgående kunskap för att kunnna uppskatta dessa kostnader på ett bra sätt. Självklart kunde 

det ingått i denna studie att göra en heltäckande kostnadsanalys men troligen skulle då resultet bli 

alltför spekulativt och bestå av allt för många antaganden.  

Därmed finns det mycket arbete kvar att göra vad det gäller kostnadsberäkningar. Författarna menar 

att det bästa att göra är att för varje trucktyp identifiera vilka kostnader som tillkommer och vilka 
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vinster som uppstår genom förändringen. Det är viktigt att se både till kostnaderna och till de vinster 

som uppstår på grund av den förändrade hanteringen. 

De layouter som presenteras i denna studie är inte utarbetade på ett tillräckligt detaljerat sätt. Detta 

kräver mycket mer översyn för att slutgiltigt bestämma hur dessa layouter ska se ut. Därmed finns 

det utrymme för ytterligare utredningar inom detta område. I samband med detta bör det också 

avgöras hur många vagnar som kan dras efter varje dragtruck. Denna parameter påverkas i stor grad 

av huruvida truckgångar som kan göras samt hur optimalt det går att placera alla truckgångar. 

Antalet vagnar efter varje dragtruck påverkar också antalet dragtruckar som krävs för att försörja 

hela anläggningen med material. Vidare behöver det undersökas hur Steg 1, i avsnitt 11.2 Steg 1 - 

Förändra materialcentrum – Del 1, kan genomföras och hur lång tid och vilka resurser en första 

förändring behöver. 
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What's new in conveyor technology Trebilcock, B. Conveyor technology LiuBSearch 
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automated guided vehicle systems 

Vis, I.  Automated Guided 
Vehicle 
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AS/RS application, benefits and justification in 
comparison to other storage methods 

Zollinger, H. Exakta titeln Google(1)  Referens i 
Roodbergen & Vis 
artikel 

The speed of change Pappas, L. Exakta titeln BSP(14) Söker endast 
"i titel" 
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Söker "i titel" Söker i alla fält på 
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Bilaga 2 – Intervjuformulär 
F1.1. Hur ser flödet för material ut i det studerade systemet? 

 Fyll i karta. 

 Hur ser flödet ut för ditt specifika område? 

F1.2. Vilken typ av truck används för respektive transport?  

 Vad körs med den här trucken? 

F1.3. Vilken typ av material/emballage hanterar varje truck? 

 Vilka pallar/vagnar/rack/combitainrar/smallboxar/småbingelådor hanteras med denna 

truck? 

 Tömmer dessa truckar något skrot? Vilken typ av skrotcontainer? 

F1.4. Hur hanteras tomemballage?  

 Läggs det uppdrag på något tomemballage?  

 Hämtas tompall innan eller efter uppdraget att ställa dit en ny pall? 

 Åker du runt mycket för att leta upp tomma emballage? 

 Görs detta med ett visst intervall och en viss runda? 

 Vem tar hand om materialet i/efter pallnedbrytningen/combitainernedbrytningen? 

 Körs alla tompallar till pallnedbrytningen?  

 Hur hanteras tompallar (främst de med kragar) i detaljtillverkningen (väldigt långt till 

pallnedbrytningen)? 

F1.5. Är truckens körschema tydligt? 

 Kör du samma runda flera gånger per dag? 

F1.6. Hur hög och hur utjämnad är truckens beläggning? 

 Hur ser fördelningen av arbete/uppdrag ut över dagen? 

 Är arbetsbelastningen hög? 

F1.8. Vad är åsikterna från personalen angående trucken? 

 Vad tycker du om mängden truckar i gångarna i materialcentrum? 

 Om du fick ändra någonting angående truckarna, vad skulle det vara? 

 Om alla truckarna tas bort imorgon, vad skulle du se för alternativa lösningar? 

 Vad tycker du om säkerheten vid truckkörning? 

 Vad skulle du tycka om att materialet taktas ut? 

 Hur skulle du se på en ökad plockning av materialet?



 

 
 

Bilaga 3 – Flödeskartläggningar 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 


