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Sammanfattning 
För att kunna sälja produkter i butik behövs någon form av märkning, 
vanligtvis en streckkod. CW Lundberg är ett företag som säljer 
taksäkerhetsprodukter såsom gångbryggor, takstegar, snörasskydd och 
förankringsöglor för att nämna några. Företaget vill sälja sina produkter 
i bygghandeln, men först behövs ett system i deras produktion för 
produktmärkning och därför genomförs detta projektarbete. 
 
Projektarbetet använde sig av brukarmedverkan för att involvera 
arbetare och för att öka acceptansen av resultatet. Projektet följde 
projektcirkelns uppbyggnad för att skapa ett systematiskt 
tillvägagångssätt (Karlsson, Osvalder, Rose, Eklund, Odenrick, 2008). 
En kartläggning av nuläget var det första som genomfördes, vilken 
visade hur produktionen fungerade samt i vilka områden ett 
märkningssystem kunde implementeras.  
 
För att utveckla märkningssystemet formades en fokusgrupp bestående 
av arbetare från områden där en lösning kanske kan implementeras 
tillsammans med produktionsledare i organisationen. Tillsammans med 
fokusgruppen skapades en kravspecifikation som utvärderingsunderlag 
för det fortsatta utvecklingsarbetet. Examensarbetaren och 
fokusgruppen startade idégenereringen med metoden brainwriting, 
vilket resulterade i många idéer. Idéerna användes sedan för att utforma 
de första koncepten i hur en etikettmärkning kan fungera. Koncepten 
värderades mot kravspecifikationen för att utvärdera hur väl dessa krav 
uppfylls. 
 
Under utvecklingsarbetets senare del ändrades målet med 
projektarbetet från att utveckla ett system för märkning till att istället 
utforma en layout i lackeringen. Layouten ska användas för att testa 
olika märkningsmetoder utan att behöva påverka produktionen. 
 
Resultatet blev två olika layoutlösningar i lackeringen, en för respektive  
lackeringslina där märkningssystemen som utarbetades tidigare under 
projektarbetet kan modifieras och testas i den nya layouten.  
 
Layouten för röd lina blev en kompakt specialutformad manuell 
märkning som tillåter produkter att passera igenom utan påverkan på 
produktionen. Den andra layouten använder sig av en alternativ station 
för nerplockning som sedan fraktar produkterna till en automatisk 
märkningsstation. 
 
CW Lundberg rekommenderas fortsätta arbetet med 
märkningssystemet samt bestämma vilken utrustning som ska 
användas, hur etiketten ska vara utformad samt att avgöra hur mycket 
resurser som CW Lundberg är villiga att lägga ner på systemet. 
 
Nyckelord: Teknisk Design, etikettmärkning, brukarmedverkan, 
layoututveckling, märkningsmetod.  



 

Abstract  
 
In order to sell a product in a store, the products need a form of labeling, 
usually a bar code. CW Lundberg is a company that sells safety products 
for roofs such as catwalk, roof steps, snow fence and anchor loop for 
safety line to name a few. The company wants to start selling their 
products in the hardware stores, but first they need a system that can 
label their products which is why this project is made.  
 
The project used user participation to involve workers and to increase 
the acceptance of the results. The project followed the project circle to 
create a systematic approach (Karlsson, Osvalder, Rose, Eklund, 
Odenrick, 2008). A mapping of the current situation was carried out and 
it showed how the production worked and in which areas a labeling 
scheme could be implemented. 
 
In order to develop the labeling system, a focus group was formed 
composed of workers from areas where a solution might be 
implemented and production managers. The focus group created a 
requirement specification together with the student and will be used as a 
basis for development. 
 
The focus group started the development process by generating ideas 
with the brain writing method, which resulted in many ideas. Those 
ideas were then used to design the first concepts of how a label marking 
can work. The concepts were evaluated against the specification to 
determine how well these demands were met. 
 
During the latter part of the project, it was agreed upon to change the 
project goal from development of a labeling system to instead develop a 
production layout where different systems can be tested and evaluated. 
 
The result of that decision were two different layout solutions, one for 
each coating line. The labeling systems that were developed earlier in 
the project could now be modified and tested in the new layout. 
 
The first layout was a compact specially designed manual tagging layout 
which allows products to pass through without effecting the production 
if no marking is required. The second layout makes use of an alternative 
station for unloading which then transports the products to an 
automatic labeling station. 
 
CW Lundberg is recommended to continue work on the labeling system 
and determine what equipment to use, how the label should be designed 
and determine how much resources CW Lundberg are willing to spend 
on the system. 
 
Keywords: Technical Design, barcode labeling, user participation, 
layout development, labeling method,  
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1 Introduktion  
Detta projektarbete syftar till att skapa en lösning för etikettmärkning av 
enskilda artiklar åt företaget CW Lundberg som har sin verksamhet i 
Mora, Dalarna. Företaget är idag verksamt inom produktion av 
taksäkerhetsprodukter men har börjat utforska möjligheten att bredda 
sin verksamhet till byggvaruhandeln. För att åstadkomma denna 
breddning behövs ett nytt märkningssystem, och därför genomförs detta 
projektarbete. 
 
Projektarbetet är ett examensarbete på 15 HP med kurskod A0014A för 
utbildningen Högskoleingenjör Teknisk Design inriktning 
produktionsteknik, som hålls vid Luleå Tekniska Universitet.  
 
 
1.1 Bakgrund 
CW Lundberg har tidigare levererat sina produkter till en grossist som 
hanterat försäljningen vidare till takläggare, plåtslagare och bygghandel. 
Denne grossist har nyligen övergått till ett annat företag för produktion 
av taksäkerhetsutrustning, vilket öppnar upp möjligheten för CW 
Lundberg att hantera egen försäljning till bygghandelsbutiker, något 
som de tidigare inte gjort på grund av den konkurrens som hade 
uppstått mellan dem och deras grossist.  
 
För att kunna leverera till bygghandelsbutiker behöver flertalet artiklar 
en individuell streckkodsmärkning. Detta kräver mer av organisationen 
än vad som finns i nuläget gällande etiketter och märkning. 
 
Idag existerar endast märkning för hela paket av artiklar, buntar med 
artiklar och märkning för skruvsatser i påsar. Något system för 
märkning av enstaka individuella artiklar, vilket förhindrar CW 
Lundberg att expandera in till bygghandels butiker, finns inte.  
 
I och med detta behov av ett mer utvecklat märkningssystem har 
organisationen bestämt att ge denna utvecklingsmöjlighet som ett 
examensarbete där ett system för märkning av produkter ska tas fram. 
 
 
1.2 Intressenter  
Berörda parter av arbetet är personal internt på CW Lundberg samt en 
eventuell tredjepart som kanske kommer stå som tjänsteleverantör till 
en lösning. 
 
Den personal inom CW Lundberg som framför allt är berörd av 
ändringarna är verkstadsarbetarna, ty de kommer att arbeta med 
lösningen och hantera produkterna som kommer att märkas av 
lösningen.  
 
Johan Frost som har rollen av produktionschef tillsammans med 
produktionstekniker Mikael Lissmatz kommer bli berörda av ändringen 
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eftersom den modifierar produktionsflödet hos organisationen 
 
Åsa Westvall kommer som handledare och ansvarig för långsiktig 
marknadsavdelning vara intresserad av hur ändringarna påverkar 
organisationen. 
 
VD Thomas Lundberg kommer vara en av huvudintressenterna i detta 
projekt, då de ovan nämnda personerna kommer kunna ge honom en 
helhetssyn om förändringen och underlag som kan användas till beslut 
om resurser. 
 
 
1.3 Syfte och mål 
Projektet syftar till att informera CW Lundberg om vilka ändringar 
avseende produktmärkning som behöver göras för att bedriva 
försäljning till bygghandel och privatpersoner samt hur dessa ändringar 
bör genomföras. 
 
Målet med arbetet är att presentera ett förslag på system för 
streckkodsmärkning av produkter. 
 
 
1.4 Frågeställningar 
Eftersom det inte finns någon individuell märkning av produkter idag så 
kommer systemet att behöva byggas upp från grunden. Detta medför 
vissa frågeställningar som kommer behöva besvaras innan arbetet kan 
bli färdigställt, så som: 
 

 Var ska märkningen implementeras i produktionen för att 
påverkan och störningarna ska bli så små som möjligt? 

 Vilka omstruktureringar är det som kommer behöva göras för att 
implementeringen ska bli möjlig? 

 Vad behövs för att en koppling mellan märkningen och 
databasplattformen Jeeves ska vara möjlig? 

 

 
1.5 Avgränsningar och omfattning 
Detta arbete kommer omfatta ca 400 timmar vilket ungefär motsvarar 
10 veckors heltidsstudier. Den faktiska tiden som arbetet utförs under 
kommer kanske bli mer än 400 timmar efter oförutsedda händelser som 
kan komma påverka tiden. 
 
Arbetet kommer inte att utvärdera andra typer av märkning utan 
kommer enbart att fokusera på streckkodsmärkning på papper som ska 
appliceras på produkter.  
 
Arbetet fokuserar på produktionsdelen där implementeringen kommer 
äga rum och dess delar som ligger i anknytning till projektet. Arbetet 
kommer inte att undersöka andra delar av produktionen så som 
kontorsarbete eller produktionsdelar som ligger väldigt tidigt eller 
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väldigt sent i produktionen. Arbetet kommer att undersöka vilka olika 
typer av etiketter som kan användas i lösningen och kartlägga flödet av 
produkterna. 
 
 
1.6 Arbetets struktur
Rapporten inleds med kapitel 1 som ger en överblick av projektet och en 
bakgrund till varför projektarbetet genomförts, vad arbetet ska försöka 
uppfylla och vad som inte kommer att beaktas.  
 
I kapitel 2 presenteras och diskuteras projektets relevanta teorier.  
 
Kapitel 3 beskriver metoder och verktyg som använts under projektets 
gång samt projektetets genomförande.  
 
Kapitel 4 utgör resultatkapitlet och här redogörs för de resultat som 
framkommit i projektets olika faser; beskrivning och analys av nuläge, 
kravspecifikation, idéer och lösningsförslag samt slutgiltigt 
lösningsförslag.  
 
I kapitel 5 diskuteras projektets resultat, teoretiska förankring och 
genomförande. Här ges också en rekomendation till företaget avseende 
fortsatt arbete.  
 
Kapitel 6 omfattar de slutsatser som kunnat dras utifrån projektarbetets 
resultat och en återkoppling till de inledande och nya frågeställningarna 
görs.  
 
Rapporten avslutas med att lista de referenser som har används genom 
projektarbetet. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs teorin som har legat som grund till arbetet. 
Innehållet har använts för att fördjupa kunskaperna inom beskrivet 
område samt för att öka förståelsen för bakomliggande teori. 
 
 
2.1 Etikettmärkning 
En grundläggande kunskap i hur etiketter fungerar och appliceras 
underlättar i framtagningen av ett system, då man lättare kan identifiera 
problem som annars hade gått obemärkta. Kunskapen om applicering 
kan också användas för att utforma nya lösningar som används på ett 
nytt sätt. 
 
Etiketter och dess märkning kan delas upp i tre delar; hur etiketten är 
uppbyggd, hur etiketten appliceras samt vilka lösningar som finns för 
applicering av etikett. Denna kunskap är viktig för den/de personer som 
ämnar trycka och applicera etiketten själva, en så kallad ”print & apply”-
lösning.  
 

2.1.1 Uppbyggnad 

En etikett består av fem delar, vilka ses i figur 1. 

 
Figur 1: Illustrering av en etiketts olika lager 

 
Liner är det bakersta papperet som utgör grunden för en etikett. Detta 
papper är behandlat med en release coat för att inte klistret (adhesive) 
ska fästa på linern och därmed förstöra etiketten (Labeling Systems Inc, 
2003). För att klistret inte heller ska fästa på release coaten måste 
klistret ha en högre ytenergi än release coaten (Thompson, 2004). 
 
Ett klister fungerar genom att lägga sig mellan molekylerna på ett 
materials yta. Ju grövre partiklar dessto högre ytenergi har materialet 
och dessto lättare har klistret att lägga sig mellan molekylerna. Om ett 
material har en lägre ytenergi än klistret innebär det att klistret inte kan 
lägga sig mellan materialets molekyler och därmed inte kan verka. När 
klistret har lagt sig mellan molekylerna sker en fasövergång från 
flytande till fast. För att ett klister ska ge bra verkan krävs det att klistret 
är inom ett område på 0,5 nm från materialet som klistret ska verka på 
(Thompson, 2004). 
 
Det lager på etiketten där trycket sitter kallas för face stock. Materialet 
som används till face stock är vanligtvis papper men även plast, folie 
eller textiler förekommer (Labeling Systems Inc, 2003). 
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Det översta lagret kallas top coat, vilket är en beläggning eller en 
laminering som läggs ovanpå face stock. Detta för att ge skydd mot 
slitage och skada på trycket. Top coat kan också användas för att öka 
läsbarheten, etikettens förmåga att fästa på ett material eller till 
sekundära extratryck som exempelvis datummärkning (Labeling 
Systems Inc, 2003). 
 

2.1.2 Appliceringsmetoder 

Det finns ett flertal olika metoder för att applicera en etikett. Att känna 
till dessa metoder kommer att underlätta i skapandet av koncept samt 
för att känna till vilka begränsningar dagens system har. 
 
Wipe-on och Roll-on är en av de äldsta metoderna för att applicera en 
etikett. Roll-on fungerar genom att en etikett matas ut på en artikel, 
vilken förs fram via exempelvis ett transportband. Etiketten trycks 
sedan fast på artikeln med hjälp av en rulle. Rullen är ofta tillverkad av 
skum eller gummi och ofta monterad med en fjäder som trycker ner 
rullen. Wipe-on metoden använder istället en borste för att trycka fast 
etiketten, vilket är mer användbart om ytan är ojämn eller har höga och 
låga höjdskillnader.  
 
Fördelarna med denna metod är att den klarar av att applicera många 
etiketter under kort tid, den är lätt att anpassa eftersom den klarar av 
många olika etikettyper utan att behöva byta maskindelar och den kan 
monteras antingen på sidan, ovanifrån eller underifrån transportvägen. 
 
Nackdelarna med metoden är att hastigheten som etiketter matas ut 
måste matcha hastigheten på matningen av produkter. Rullen och 
borsten utsätts för mycket slitage och måste bytas ut med jämna 
mellanrum. Appliceraren måste vara monterad längs med produktflödet 
och nära produkten, något som inte alltid är möjligt (Labeling Systems 
Inc, 2003). 
 
Vacuum grid wipe-on och vacuum grid roll-on är en annan liknande 
lösning som använder sig av ett vakuumsug för att hålla fast etiketten 
innan den appliceras på produkten. Detta görs antingen med en roller 
eller med en borste. Nästa etikett matas ut på vakuumsuget så fort den 
förra etiketten appliceras på en produkt. Detta eliminerar behovet av att 
matcha hastigheten av utmatningen till produktflödet. 
 
En annan metod kallas för blow-on och använder en kraftig och 
kontrollerad luftström för att applicera etiketten på produktens yta. För 
att ge en god träffsäkerhet så måste munstycket med etiketten vara ca 2 
cm ifrån produkten när den blåses på. Lösningen kan även behöva en 
extra nedtryckning av en roller eller borste och lösningen har 
svårigheter att applicera stora etiketter. 
 
Fördelar med denna metod att en snabbare appliceringshastighet kan 
uppnås desto mindre etiketten är. Lösningen har ingen direkt kontakt 
med produkten vilket kan vara viktigt för ömtåliga produkter eller 
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produkter som inte får bli berörda, exempelvis matprodukter. 
Etikettmatningen behöver inte heller anpassas till produktionsflödet.  
 
Nackdelar med metoden inkluderar sämre precision än andra metoder 
samt att utrustningen kräver en del plats, som kanske inte alltid finns 
att tillgå (Labeling Systems Inc, 2003). 
 
Av de vanligaste appliceringsmetoderna är air cylinder tamp den 
långsammaste. Den använder sig av en cylinder som rör sig fram och 
tillbaka med hjälp av lufttryck. Den är dock en av de mest precisa 
metoderna och en av de enklaste att montera ihop.  
 
Etiketten tas av från rullen och hålls fast på en trampdyna som använder 
sig av vakuum för att hålla kvar etiketten. Trampdynan är utformad med 
en vinklad kant för att lättare hantera etiketten och en luftström hjälper 
till med överföringen från tejp till dyna (se figur 2). Dynan med etiketten 
förs sedan ner på produkten där den ska appliceras med hjälp av 
cylindern. 
 

 
Figur 2: Illustration av hur etiketten överförs från tejp till dyna. 

 
Fördelar med metoden är hög precision, enkel att använda, når 
områden inne i produkten som andra lösningar inte klarar av att nå,  
matningshastighet som inte behöver matchas med produktionsflödet 
samt att lösningen kan placeras i nästan vilken riktning oavsett hur 
produktflödet går (Labeling Systems Inc, 2003). 
 
Nackdelar är att lösningen har direkt kontakt med produkten vilket 
kanske inte alltid är önskat. Den är långsam vilket kan begränsa 
produktionen, oftast kan inte mer än 100 etiketter per minut appliceras. 
Trampdynan blir med tiden utsliten och måste bli utbytt. 
 

2.1.3 ”Apply” och “Print & Apply” 

I en ”apply”-lösning levereras etiketterna färdigtryckta och är redo att 
monteras i en matningsmaskin. Denna lösning används oftast när 
etiketten inte ska ändras, som exempelvis dekorationsetiketter eller 
etiketter till försegling. 
 
”Print & Apply” är en lösning där användaren trycker sina egna etiketter 
och sedan applicerar dem på önskad produkt. Detta är vanligt när 
etiketterna har en enkel uppbyggnad så som streckkoder och underlättar 
ifall etikettens utseende måste ändras på en kort tid.  



 8 

 
”Print & apply” kräver dock mer utrustning än en ”apply”-lösning, så 
som en speciell skrivarmotor. Skrivarmotorn ansvarar för att skriva 
etiketterna samt ger drivkraft för att föra nya etiketter framåt (Labeling 
Systems Inc, 2003).  
 
 

2.2 Participatory design 
Med Participatory design menar jag deltagande eller participation av de 
berörda parterna som ett utvecklingsarbete kommer beröra. Med ett 
deltagande i projektet skapas en större förståelse för projektets 
genomförande vilket ökar sannolikheten för att lösningen blir positivt 
mottagen av arbetarna som berörs av det nya systemet. 
 
Deltagandet ger också de anställda en möjlighet att påverka sin 
arbetsplats, att få ett medbestämmande i arbetsplatsen samt att skapa 
en mer jämlik arbetsplats. 
 
Participation har dock många olika former och kan tolkas på många 
olika sätt. Sashkin (1976) sa: "One major reason for the general state of 
confusion in this area is the lack of recognition that 'participation' can 
mean different things. There are at least several different types of 
participation as well as different methods of participation. To lump all of 
these under the general rubric of 'participation' is asking too much of 
already overextended research models". 
 
I ett organisationsutvecklingsprogram inom en myndighet lyckades 
Winter (1989) kategorisera in participation i fyra olika områden; 
Participation som ett mål, participation som ett medel, tillfällig 
participation samt participation i ordinarie verksamhet.  
 
Participation som mål har en ideologisk grund och syftar till att den 
anställdes inflytande ska öka. Participation som medel är ett operativt 
tillvägagångssätt som syftar till att ta vara på de anställdas erfarenheter 
och kunskaper och att använda dessa för att utveckla eller ändra något 
hos en organisation. Med participation i ordinarie verksamhet menas 
den verksamhet vars funktion är att föra organisationen närmare sitt 
mål, exempelvis att producera produkter eller att leverera tjänster. 
Tillfällig particiaption är istället ämnat att förbättra, underlätta eller 
vidareutveckla den redan existerande ordinarie verksamheten. 
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Figur 3: Winter, 1989. Winters indelning av participation som mål eller medel samt participation i 

tillfällig respektive ordinarie verksamhet (Anställdas deltagande i organisationsutveckling: en 

teoretisk och empirisk analys av förutsättningarna för participation, s47, avdelning 3 centrala 

begrepp, del 2 begrepp teori metod.) 

 
Winter (1989) går vidare och förklarar att i sektor 3 (se figur 3) hittades 
positiv inställning till de anställdas participation som kunde användas i 
myndigheternas personalpolitik. Det generella målet utvidgades för att 
inkludera användningen av participation i planeringen som ett medel i 
organisationsutveckling, sektor 2 (figur 3). Winter berättar att 
participation som mål i den tillfälliga verksamheten, sektor 1 (figur 3), 
också var av intresse att fördjupa sig inom för att öka arbetarnas 
inflytande. Effekterna av organisationsutvecklingsprogrammet 
förväntades bli ett ökat långsiktigt engagemang bland arbetarna, vilket 
kan användas som medel för en organisations ordinarie utveckling, 
sektor 4 (figur 3). 
 
Viljan att öka möjligheten för arbetare att delta i beslut samt att ha 
inflytande över sin arbetsplats var stort inom den fackliga sektorn. 
Landsorganisationen i Sverige (LO) och tjänstemännens 
centralorganisation (TCO) genomförde försök mellan arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer, men insåg under försökens gång att detta 
inte tog dem närmare fackens målsättning om "arbetstagarinflytande på 
alla nivåer i företaget". Det blev tydligt att försöken istället inskränkte på 
arbetarnas inflytande samt att ingenting uppnåddes ifall det inte 
godkändes av företagsledningen (Gardell och Svensson, 1981). LO och 
TCO övergav försöken och fokuserade istället på att skapa en 
lagstiftning som skulle ge arbetarna en mer jämlik relation mellan de 
olika parterna på arbetsmarknaden. Lagen om medbestämmande 
(MBL) trädde i kraft 1 januari 1977. 
 
En ökning av delaktigheten inom organisationer kan delas in i två 
grupper. I den första gruppen får arbetare vara med att bestämma samt 
ha åsikter på beslut som berör deras arbetsområde, vilket gör att de kan 
ha inflytande på hur företagets resurser bör placeras. Den andra 
gruppen är när arbetare har möjligheten att delta i beslut som ligger 
utanför deras ordinarie arbetsområde, vilket ger en möjlighet för 
arbetarna att agera som aktörer (Winter 1989). 
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Winter (1989) berättar att deltagande i aktiviteter om exempelvis 
organisationsutveckling inte kan ske utan att vissa förutsättningar är 
uppfyllda. För att ett initiativ som syftar till att öka inflytandet av 
arbetare på arbetsplatsen ska kunna genomföras måste initiativet främst 
ligga hos ledningen inom organisationen samt hos de överliggande 
organen. Dessa bestämmer då hur stort ökat inflytande arbetare ska ha 
och vart gränsen för maktdelningen ska ligga. Gränserna kan också 
bestämmas av lagstiftningen MBL eller av förhandlingar med arbetarna. 
 
Om istället en aktör önskar genomföra ett initiativ ligger det nu i 
arbetarens händer att bestämma ifall denne vill deltaga i sagt initiativ. 
Detta ger en organisation och arbetare som är beroende av varandra för 
att skapa ett genomförbart deltagande i aktiviteter (Winter 1989). 
 
Conan (1995) kritiserar participation som medel i utvecklingsarbete 
med argumentet att anledningen till varför många processer där 
participation är en del misslyckas är att de personer som inkluderas ofta 
kommer från många olika grupper av medborgare där var och en enbart 
ser till sitt eget intresse, något som gör det svårt för gruppen att enas om 
en lösning. 
  
Conan säger också att den gruppkänsla som skapas under ett 
utvecklingsarbete försvinner så fort arbetet är avslutat, vilket kan ge 
intressekonflikter i det slutgiltiga resultatet. 
 
Hornyánszky Dalholm (1998) menar att en del av den kritik som har 
riktats mot participation handlar om hur politiskt undertryckta grupper 
har svårigheter att på en övergripande nivå få ett verkligt inflytande. 
Hon anser också att det är en fråga om hur man väljer att se på 
förändringsprocessen i samhället. Om en förändring ska ske måste den 
antingen vara omvälvande eller ha ett långsamt förlopp med en 
successiv utveckling. 
 
Det finns även argument som talar för participation i 
utvecklingsarbeten. Gulliksen & Göransson (2002) argumenterar att 
brukare som får vara med och utveckla en förändring som berör dem är 
mer accepterande till förändringen, något som annars har varit en av de 
stora bromsklossarna inom utveckling. 
 
Hornyánszky Dalholm (1998) poängterar utifrån arbeten med arkitekter 
och brukare att värderingar mellan brukare och arkitekter kan variera 
mycket, vilket leder att olika åsikter om vad som är viktigt lyfts fram. 
Detta leder till att nya lösningar kan utvecklas som kanske annars inte 
hade varit beaktade. 
 
 

2.3 Människa-Tekniksystem 
Begreppet människa-tekniksystem är en väldigt omfattande benämning 
innehållande viktiga delar att ha kunskap om när ett system som 
används av människor ska utformas. Människa-tekniksystem innehållet 
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även viktiga delar för att bland annat öka människans välbefinnande, 
säkerhet och organisationens konkurrenskraft (Osvalder & Ulfvengern, 
2008). 
 
Ett människa-tekniksystem kan beskrivas som ett harmoniskt samspel 
mellan människa och teknik. Tekniksystemet kan innefatta allt från en 
simpel tändsticka till komplexa tekniska system hos rymdraketer.  
 
Användaren av ett människa-tekniksystem benämns ofta som 
operatören. Operatören är den person som har kontroll över systemet 
och fattar beslut som styr systemets funktionalitet. Systemet ger 
feedback till operatören, vilket hjälper operatören att fatta nya beslut (se 
figur 4). 
 
 

 
Figur 4: Osvalder & Ulfvengern, 2008. Människa-teknik kretslopp, där människans beslut och 

handlingar leder till funktion och feedback. Arbete och teknik på människans villkor, s356. 

 
Det generella målet med ett människa-tekniksystem är att få ett 
utformat system mellan människa och teknik. Människans 
begränsningar motverkas och förmågan att hantera det utformade 
systemet utnyttjas i ett fungerande samarbete (Osvalder & Ulfvengern, 
2008). 
 

2.3.1 Automation 

Att förstå hur ett automatiserat system påverkar operatörens 
arbetsmiljö är en viktig kunskap i utformandet av märkningssystemet. 
Kunskapen kan användas för att förbättra och skapa en säkrare 
arbetsmiljö. 
 
En automatisering av ett system kan definieras som "när en mänsklig 
aktivitet har ersatts med en maskinell aktivitet" (Satchell, 1998). Det 
finns många anledningar till att automatisera ett system; system som är 
osäkra eller farliga för mänsklig hantering, monotona eller tidsödande 
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arbeten eller för att öka effektiviteten och tillförlitligheten i en 
organisation. Den negativa sidan med en automatisering av ett system 
är att det påverkar arbetsinnehållet, användbarheten och 
arbetstillfredsställelsen av systemet. Detta kan i sin tur ge operatören 
negativa konsekvenser (Osvalder & Ulfvengern, 2008). 
 
Några av de historiskt vanligaste anledningarna till automatisering är en 
önskad ökning av kvalitet, flexibilitet, produktivitet eller en minskning 
av kostnader. Andra anledningar kan vara att: möjliggöra arbeten som 
annars är för riskfyllda eller för svåra för människlig hantering. Minska 
belastningen på människan i tungt arbete eller göra arbetet mer 
bekvämt. Utföra uppgifter där en människas kapacitet eller hastighet 
inte är tillräckliga. Tekniken existerar och att det är möjligt (Osvalder & 
Ulfvengern, 2008). 
 
Viktigt att ha i beaktning vid utformning av ett automatiskt system är att 
människans kreativa och flexibla förmågor inte kan bli automatiserade, 
samt att inte alla uppgifter är värda eller möjliga att automatiseras. Om 
många enkla uppgifter som förekommer ofta blir automatiserade ställer 
det till med besvär för operatören, eftersom bara de svåra mindre 
förekommande uppgifterna då blir kvar. Operatören tappar då vanan 
och kunskapen för hur problemen ska hanteras. När en störning 
inträffar krävs oftast erfarenhet för att lösa problemet. Erfarenhet kan 
dock bara skapas om en uppgift utförs kontinuerligt av en person, vilket 
blir svårt om problemen sällan uppkommer (Osvalder & Ulfvengern, 
2008). Sheridan (1992) sa "We automate what we can and leave the rest 
to the operator" vilket beskriver problemställningen till varför 
automatisering kan ge negativa konsekvenser. 
 
Operatörens uppgift i ett automatiserat system blir i högre grad att 
övervaka och lösa störningar i systemet istället för att styra det. Detta 
kräver en högre kompetens av störningshantering. 
Störningshanteringen består av två delar, där den ena delen är 
kunskapen om processen och den andra delen är förmågan att kunna se 
det bakomliggande problemet till störningen. Detta betyder att ett 
varningssystem är en mycket viktig del i en automatiserad process. 
Varningssystemet har till uppgift att återge kritisk information till 
operatören vid rätt tidpunkt, vilket hjälper att förklara den 
bakomliggande orsaken till störningen. Ett varningssystem är dock inte 
tillräckligt, utan det behövs även träning hos operatören för att inte 
glömma bort hur störningar ska hanteras (Osvalder & Ulfvengern, 
2008). 
 
Det går att rangordna i vilken grad ett system är automatiserat. 
Meningarna i hur en sådan rangordning ska beskrivas är dock vitt 
skilda. I en review article av Vagia Marialena (2015) beskrivs det hur 
olika författare graderar automatisering. Endlsey i artikeln vill 
exempelvis ha en fyragradig skala medan Kaber föreslår en tiogradig 
skala. Gemensamt för alla parter är att de graderar automatiseringen 
från en låg siffra som är ingen eller låg automatisering i systemet, till en 
högre siffra som representerar högre automatisering i systemet. 
Författarna av artikeln föreslår en egen gradering efter att ha beaktat de 
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redan existerande graderingarna (se tabell 1). 
 
Tabell 1: M, Vagia et al, 2015, A literature review on the levels of automation during the years. Olika 

grader av kontroll som operatören kan ha. Applied Ergonomics 53 (2016) 196 

Level of automy Description Description 

Level 1 Manual control Computer offers no assistance 

Level 2 Decision proposal stage 
The computer offers some decission to the operator. The 
operator is responsible to decide and execute. 

Level 3 Human decision select stage The human selects one decision and the computer executes. 

Level 4 
Computer decision select 
stage 

The computer selects one decision and executes with human 
approval 

Level 5 
Computer execution and 
human information stage 

The computer executes the selected decision and informs the 
human 

Level 6 
Computer execution and on 
call human information stage 

The computer executes the selected decision and informs the 
human only if asked 

Level 7 
Computer execution and 
voluntarily information stage 

The computer executes the selected decision and informs the 
human only if it decides to 

Level 8 Autonomous control stage 
The computer does everything without human notification, 
except if an error that is not into the specifications arrives. In 
that case the computer needs to inform the operator. 

 

2.3.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Trots att förståelsen för hur automationen påverkar arbetsmiljön i ett 
människa-tekniksystem finns behövs även kunskap om hur den 
psykosociala arbetsmiljön påverkas. Detta ger bättre möjligheter att 
utveckla en arbetsplats som erbjuder ett stimulerande arbete både 
fysiskt och psykiskt. 
 
Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som innefattar alla individens 
interaktioner med alla komponenter i hela arbetssituationen. Det är inte 
ett begrepp som går att avgränsa till en specifik del av arbetet eller ett 
sätt att beskriva en specifik arbetssituation, utan begreppet psykosocial 
kräver en helhetssyn från alla aspekter. I arbetsmiljölagen 
sammanfattas begreppet psykosocial som det hela 
beteendevetenskapliga betraktelsesättet på arbetsmiljön (Thylefors, 
2008). 
 
Det finns ett logiskt intresse för psykosocial arbetsmiljö enligt 
behovspsykologin, menande att människan vill uppfylla och 
tillfredsställa vissa behov utanför och på jobbet, vilka styrs av 
människors handlingar. I vanliga fall är de basala överlevnadsbehoven 
som måste tillfredsställas, så som föda, sömn och tak över huvudet. 
Dessa är dock redan tillräckligt tillgodosedda vilket medför att nya 
behov gör sig gällande, så som behov att tillhöra en grupp, att känna 
trygghet bland andra personer samt att få bekräftelse av andra. Behov 
som låter det egna jaget prestera, skapa, uppleva och utvecklas är också 
viktiga (Thylefors, 2008). 
 
Rubenowitz (2004) beskriver fem faktorer som har stor inverkan för att 
den psykosociala arbetsmiljön ska vara en positiv arbetsupplevelse. Den 
första faktorn är att ha egenkontroll i sitt arbete, vilket betyder att 
arbetaren kan bestämma över sin arbetstakt, sin arbetsfördelning och 
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sitt arbetssätt inom rimliga gränser. Detta gäller inte bara i det tekniska 
systemet utan också i förhållande till andra människor, att vara styrd av 
en människa är inte bättre än att vara styrd av en maskin. Människan 
ska inte vara en slav. 
 
Rubenowitzs (2004) andra faktor handlar om ett positivt 
arbetsledningsklimat som påverkar arbetarens relation till arbetsledning 
och chefer. Relationen bör vara förtroendefull, tydlig, pålitlig, ha öppen 
kommunikation samt ett demokratiskt ledarskap. 
 
Tredje faktorn enligt Rubenowitz (2004) är att arbetet ska vara 
stimulerande, att arbetaren ska kunna känna att denne utvecklas och får 
användning för sina kunskaper. Arbetet bör vara intressant, omväxlande 
och att arbetaren kan engagera sig i uppgifter som får denne att lära sig 
nya saker. 
 
God arbetsgemenskap är den fjärde faktorn enligt Rubenowitz (2004). 
Trivsel och god kamratskap förbättrar möjligheten att hantera problem 
och konflikter som kan uppstå på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. 
Detta lindrar arbetarens stress och dess konsekvenser. 
 
Den femte och sista faktorn är en lagom hög arbetsbelastning. Både den 
psykiska och den fysiska arbetsbelastningen bör vara utmanade men 
hanterbara. Om en optimal balans hålls däremellan mår arbetaren bra, 
eftersom ingen mår bra av över- eller underkrav (Rubenowitz, 2004). 
 
Om ovanstående faktorer saknas eller är dåligt implementerade på en 
arbetsplats kan konsekvensen stress uppkomma. Stress används ibland 
lite slarvigt och kan betyda flera olika saker, bland annat att jobba hårt 
eller att ha ont om tid. Den verkliga benämningen på stress står för 
något mer än tid eller prestation. Stress handlar egentligen om att en 
individ utsätts för större påfrestningar än vad denne klarar av, både 
fysiskt och psykiskt. Effekterna av för stora påfrestningar kan ses 
psykiskt, fysiskt eller socialt eller en kombination av dessa. För att 
motverka stress måste både individens egenskaper och de yttre 
belastningsfaktorerna beaktas så att inte belastningen blir för hög 
(Thylefors, 2008). 
 
När en person blir utsatt för stress svarar kroppen med en 
överaktivering för att klara de nya högre påfrestningarna, till exempel 
genom att utsöndra extra adrenalin. Emotionella och kognitiva 
funktioner aktiveras också för att lösa problemet som har presenterat 
sig. Detta behöver inte vara en negativ sak ifall satta mål är rimliga och 
individen skattar sin möjlighet att klara målen med sina egenskaper. 
Om problemet uppfattas som en positiv utmaning och kraven inte är för 
höga leder det till positiv stress (Thylefors, 2008).  
 
Stress i mindre doser kan ibland vara bra och är inte farligt. När 
pådraget av stressen blir för stort, pågår under en längre tid och när 
individen ser utmaningen som mycket svår eller omöjlig att uppnå kan 
dock den skadliga stressen uppkomma. Thylefors (2008) poängterar att 
”Långvarig stress är skadlig för kropp och själ”. En belastning under 
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lång tid ger en kronisk överaktivering av de fysikaliska reaktionerna som 
kroppen gör när den blir utsatt för stress. Detta leder till en onödigt hög 
energikonsumtion och svårigheter till nedvarvning, vilket hindrar 
kroppens återhämtning. Får inte kroppen den återhämtning som behövs  
utvecklas regleringssjukdomar vilka tvingar kroppen till återhämtning, 
såsom utmattning eller kronisk smärta (Thylefors, 2008). 
 
 
2.4 Det goda arbetet 
Teorin om det goda arbetet valdes att användas i projektarbetet som en 
vägledning för utvecklingen av märkningssystemet vilket påverkar 
arbetsplatsen för arbetarna. Teorin om participatory design och 
kunskaperna om människa-tekniksystem knyts samman av det goda 
arbetet till ett tillvägagångssätt som resulterar i en arbetsmiljö där 
arbetare kan känna att de har inflytande i sin egna arbetsplats. 
 
År 1985 presenterades en rapport med titeln ”Det goda arbetet” vid det 
svenska metallindustriarbetareförbundets (nu IF Metall) kongress i 
Stockholm. Rapporten formulerar ett program för utvecklingen av 
arbetslivet. Den övergripande retoriken var utmanande för sin tid, med 
frågor kretsande kring makthavande, inflytande och med centrala frågor 
i arbetsorganisation och produktionsteknik. Inflytandet skulle ske på 
alla nivåer i företaget; på företagsnivå, på ledningsnivå, ägarenivå och 
samhällsnivå.  
 
Metall presenterar nio principer för hur ett bra arbete ska vara 
konstruerat för att förbättra produktionens villkor och utvidga dess 
innehåll. Det är dessa principer som utgör begreppet det goda arbetet 
(Metall, 1985): 

1. Trygghet i anställningen. 
2. En rättvis andel av produktionsresultatet. 
3. Ett medbestämmande i företagen. 
4. En arbetsorganisation för samarbete. 
5. Ett yrkeskunnande i alla arbeten. 
6. Utbildning - en del av arbetet. 
7. Arbetstider utifrån sociala krav. 
8. En jämlikhet på arbetsplatsen. 
9. En arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall. 

 
I och med detta utvidgade Metall synen från arbetsplatsen till villkoren 
på arbetsmarknaden. Detta kan tolkas som att Metall försökte stärka sin 
position på arbetsmarknaden gentemot arbetsgivarna i en tid då 
spänningen emellan arbetsgivare och fack var hög och den statliga 
regleringen blev alltmer ifrågasatt (Johansson & Abrahamsson, 2009).  
 
Tyvärr blev inte den framtida arbetsplatsen som Metall hade hoppats 
på. På vissa områden blev resultatet istället nästan det motsatta, medan 
andra områden inte förändrades alls. Exempel på god arbetsmiljö och 
effektiv arbetsorganisation finns men de flesta trender visar en ökning i 
sjukskrivningar, utbränd personal och arbetsrelaterade skador 
(Thompson & Warhuhurst, 1998). Under tvåtusentalet kunde Metall 
glädja sig åt att trenden om sjukskrivningar började vända i en mer 
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positiv riktning (SCB) (se figur 5). 

 
Visionen om det goda arbetet har sedan förslaget lades fram fått vara 
med om en industriutveckling med produktionsmetoden LEAN i 
spetsen. Total quality management (TQM) och Time based management 
(TBM) har också varit stora trender under industriutvecklingen. 
Gemensamt för nästan alla har varit att effektivisera produktionen och 
göra en standardisering av arbetet. Löpande bandet har också fått ett 
uppvaknande inom svensk industri där produktionsupplägg fått 
förstavelsen LEAN (Johansson & Abrahamsson, 2008a).  
 
I och med denna industriutveckling har det goda arbetets idéer om ett 
bättre arbetsliv fått svårare att slå igenom. Individualiseringen har ökat 
på arbetsplatserna och det systematiska arbetsmiljöarbetet som brukade 
vara obligatoriskt har istället i större utsträckning ersatts med friskvård 
för individen. Samtidigt har individens självbestämmanderätt och 
beslutsfattande reducerats i takt med att arbetsuppgifterna 
standardiserats (Johansson & Abrahamsson, 2008a). 
 
Risken med att standardisera arbetsuppgifterna är att arbetet blir 
monotont och repetitivt, vilket leder till enformiga fysiska belastningar. 
Detta står i rak motsats till ett arbete som enligt Metall ska ha bredd och 
variation. Dessa enformiga belastningar kan leda till en fysisk 
överbelastning vilket i sin tur leder till ett arbete som utförs i en skadlig 

Figur 5: Procentandelen av arbetskraften inom metallsektorn som behövt sjukskrivas på grund av arbetsolycka eller andra orsaker. Statistiska 

centralbyrån.  
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arbetsmiljö. Standardisering ger också mindre möjlighet till utveckling 
och lärande vilket hindrar kompetensutveckling av individen 
(Johansson & Abrahamsson, 2008a).  
 
Det goda arbetet kan i dagens industri verka svårt eller omöjligt att 
förverkliga. Johansson & Abrahamsson (2008) argumenterar istället att 
det goda arbetet bör hitta nya former för att passa in i ramen för LEAN 
och därifrån kunna utvecklas vidare. Fokus bör ligga på formuleringen 
av viktiga krav med stor genomslagskraft och verkningsfulla åtgärder. 
Johansson & Abrahamsson (2008) formulerar några nya och 
omformulerar några gamla kriterier för att det goda arbetet ska leda till 
konkreta resultat: 
 

 Gruppen ska vara den minsta planeringsnivån, vilket innebär att 
all reglering och planering sker via gruppen och att de anställda 
har egen kontroll över sin arbetscykel. Detta går att kombinera 
med ett LEAN-tänk som en gruppbaserad organisation. 

 Ett lärande som innefattar generella eller generiska kunskaper. 
Både arbetstagare och arbetsgivare gynnas av ett lärande på 
arbetsplatsen, men för att lyckas med det krävs generalitet i 
kompetensutvecklingen. 

 Integrerat underhåll. En bred yrkesroll kan kombineras med de 
nya produktionskonceptens idéer. Med ett underhållsarbete som 
huvudarbete kan andra arbetsuppgifter integreras och utföras vid 
sidan om underhållet. 

 Kvotering av underrepresenterade grupper. Både fackföreningar 
och arbetsgivare har jämställdhet och integration högt upp på 
sina prioriteringslistor men framstegen är mindre än vad man 
hade velat. Det har dock visat sig att dessa mål går att genomföra 
om viljan finns där och att goda resultat kan komma från en liten 
informell kvotering. 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Idag består mycket av 
arbetsohälsan på en arbetsplats av olycksfall och 
belastningsergonomiska skador. En arbetsmiljö utan risk för 
sådana skador borde ses som en självklarhet men det är mycket 
arbete kvar innan en sådan syn kan bli verklighet. För att 
förverkliga en sådan arbetsmiljö krävs en organisation som inte 
bara kartlägger vilka arbetsmiljörisker som finns utan också 
åtgärdar dem och uttryckligen lyfter fram skyddsombudets roll 
för att säkerställa att åtgärderna verkställs. 

 
Johansson & Abrahamsson (2008) avslutar med att konstatera att det 
behövs ett samförstånd emellan de fackliga organisationerna och 
arbetsgivarna. Samförståndet måste byggas på en relation där båda 
parterna vinner, där arbetarna får fria och utvecklande arbeten samt där 
arbetsgivarna får kloka rationaliseringar. 
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3 Metod och genomförande 
Detta kapitel ämnar beskriva de faser som projektet har varit uppbyggt 
av samt vilka metoder och tekniker som har använts för att genomföra 
projektet.  
 
 
3.1 Process 
Projektcirkeln  har använts för att genomföra utvecklingsarbetet. 
Projektcirkeln är ett systematiskt tillvägagångssätt där de olika 
momenten upprepas och fokus flyttas fram efter varje upprepning. 
Projektcirkeln är uppdelad i 8 moment (se figur 6) där de två sista 
momenten, stegvis genomförning och uppföljning, inte är relevanta för 
detta projektarbete då målet är att presentera ett förslag till lösning 
istället för en implementering (Karlsson, Osvalder, Rose, Eklund, 
Odenrick, 2008). 
 
Under första varvet ligger stort fokus på projektplanering och 
kartläggning. Kravformulering och den kreativa fasen påbörjas men har 
inte samma fokus. Det andra varvet startar med att komplettera 
planeringen och kartläggningen med ny information som har 
framkommit. Kravformuleringen och den kreativa fasen ska ges störst 
fokus och energi i detta varv då det mesta av arbetet utförs här. 
Utvärdering och utveckling av de alternativ som har utvecklats påbörjas 
men har inte stort fokus. Under det tredje varvet görs fortsatt arbete på 
den kreativa fasen. Störst fokus ligger i att utvärdera, välja och utarbeta 
det valda alternativet. Denna typ av upprepning bör göras 2 till 3 gånger 
i projektet. 
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Figur 6: Karlsson, S. m.fl. (2008). Hur projektcirkeln är uppdelad och vad den innehåller. De två sista 

delarna är inte relevanta för arbetet. Arbete och teknik på människans villkor s590.  

 
Brukarmedverkan valdes att användas genom projektet. För att lyckas 
med det formades en fokusgrupp bestående av anställda från olika 
områden inom företaget. Fokusgruppen valdes till att bestå av två 
personer från lackering, två personer från lager, två arbetsledare från 
tillverkning och lackering, en arbetsledare från lagret samt en 
administrativ person från företags- och produktionsutveckling inom CW 
Lundberg. Detta ger projektet tillgång till kunskaper och erfarenheter 
från flera olika delar av företaget. Samtidigt får de anställda göra sina 
röster hörda i hur förslaget kan vara utformat. 
 
 
3.2 Planering 
För att planera arbetet granskades projektmålen och en nulägesbild 
upprättades. Målen och nulägesbilden ställdes mot varandra för att 
skaffa en uppfattning om vad som behövde genomföras. För att skapa en 
bättre bild av hur mycket tid som finns till förfogande för projektet 
upprättades ett ganttschema där tiden delades upp mellan de moment 
som skulle genomföras.  
 
En projektplan upprättades tillsammans med Åsa Westvall på CW 
Lundberg för att båda parter skulle vara överens om vad som ska 
åstadkommas samt hur upplägget och genomförandet av projektarbetet 
skulle gå till. I denna projektplan fastställdes projektets syfte, mål, 
avgränsningar, omfattning, frågeställningar och resurser. 
 
I projektplanen fastställdes också tiden för fokusgruppens möten med 
examensarbetaren. Eftersom fokusgruppen bestod av personer från 
olika delar verksamheten med olika arbetsscheman, behövdes en tidig 
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och tydlig planering av mötena för att alla skulle kunna vara tillgängliga.  
 
 
3.3 Kontextundersökning 
Första steget efter planeringen var att samla in information till 
projektarbetet om den nuvarande situationen, något som blev ett 
moment som skedde löpande genom större delen av projektarbetet. Två 
metoder användes primärt för att samla in data och information. Dessa 
var osystematiska observationer samt ostrukturerade intervjuer. Egna 
mätningar utfördes också på tid, längd och temperatur för insamling av 
data. 
 

3.3.1 Osystematiska observationer 

Osystematiska observationer är en form av observation som inte på 
förhand har ett fastställt schema utan där allting av intresse noteras. 
Syftet med observationen är att samla information om människors 
beteende i olika situationer samt om hur olika arbetsuppgifter utförs. 
Metoden används ofta i ett tidigt skede i en studie (Osvalder, Rose, 
Karlsson, 2008).  
 
Observationerna genomfördes två gånger tillsammans med en anställd 
som gick igenom och förklarade tillvägagångssätten och momenten som 
behövdes för att fullfölja arbetsmomentet. Till följd av projektcirkeln 
genomfördes observationerna mer än en gång och varje gång berättade 
en annan arbetare sin uppfattning om momentet för examensarbetaren, 
detta för att få en bredare insikt i processen.  
 

3.3.2 Ostrukturerad intervju 

Intervjuer är på grund av sin mångfaldighet en av de bästa metoderna 
för datainsamling. Metoden används för att samla in personers åsikter, 
att erhålla kunskap, erfarenheter och värderingar, men också för att 
skildra en persons resonemang och dess bakomliggande orsaker till 
resonemanget. Eftersom intervjuer samlar in en användares åsikter, blir 
insamlad data av subjektiv karaktär (Osvalder, Rose, Karlsson, 2008). 
 
En intervju kan utföras på tre sätt; genom en strukturerad intervju, en 
semistrukturerad intervju eller genom en ostrukturerad intervju. Den 
största skillnaden mellan dessa metoder är typen av data som intervjun 
ger. En strukturerad intervju ger kvantitativ data och en ostrukturerad 
intervju ger istället kvalitativ data (Osvalder, Rose, Karlsson, 2008). 
 
I projektarbetet användes ostrukturerade intervjuer för att samla in 
information. Intervjuerna skedde i samband med de osystematiska 
observationerna där en anställd blev intervjuad samtidigt som denne 
beskrev hur och varför ett visst arbetsmoment utfördes. Intervjuerna 
hade som syfte att ta reda på det upplevda arbetsklimatet samt den 
upplevda arbetsbelastningen från arbetsmomenten. 
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3.4 Litteraturstudie 
Extra kunskap behövde inhämtas inom områdena etiketter, 
brukarmedverkan och människa-tekniksystem. Därför startades en 
litteraturstudie. För faktasökning inom dessa områden användes LTUs 
biblioteksökmotor Primo. Litteraturstudien hade som syfte att bredda 
och fördjupa kunskaperna inom nämnda områden då de bedömdes vara 
otillräckliga för att utföra ett kvalitativt arbete. Litteraturstudien 
sträckte sig över en större del av projektet och genomfördes parallellt 
med resten av arbetet. 
 
Faktasökningen började med sökord så som label, production, 
automation och barcode vilket gav många icke relevanta resultat inom 
området medicin och biologi. För att finjustera sökningen användes 
andra termer och många uteslutande termer med NOT-kommandot. 
 
Resultatet gav många avhandlingar och examensarbeten vilka innehöll 
delar som ansågs vara relevanta för detta arbete. Delarna lästes igenom 
och källorna granskades. Källor som ansågs väsentliga granskades. 
Dessa kunde variera mellan allt från artiklar, böcker och rapporter till 
informationsblad och kurslitteratur. Processen upprepades inför varje 
huvudämne som var ämnat att fördjupa sig inom.  
 
Ett fåtal källor visade sig vara svåra att komma över via LTUs 
biblioteksökmotor, exempelvis IF Metalls (svenska 
metallindustriarbetarförbundet innan namnbytet) rapport om det goda 
arbetet från 1985. För att granska dessa källor behövdes extern hjälp så 
som handledare eller arkivpersonal hos berörd organisation. 
 
 
3.5 Analys 
Data samlades in från kontextundersökningarna och sammanställdes i 
text och på ritningar för att ge en bättre visuell bild över nuläget. Flödet 
kartlades och ritades ut på en planritning som företaget bistod med. 
Med hjälp av detta kunde problemområden identifieras och ritas ut.  
 
Analysen av data visade hur flödet fungerade samt hur arbetsmomenten 
utfördes innan projektet startades. 
 
 
3.6 Kravspecifikation 
En kravspecifikation upprättades tillsammans med företaget och 
fokusgruppen. Examensarbetaren presenterade förslag på krav som 
kravspecifikationen kunde innehålla. Företaget omformulerade kraven 
och kompletterade med ytterligare krav som de ansåg saknades.  
 
Fokusgruppen träffades sedan och gick igenom utkastet till 
kravspecifikationen. Den kompletterades med ytterligare krav som 
deltagarna i fokusgruppen tyckte att företaget hade missat.  
 
När alla parter var nöjda med de krav som hade formulerats skulle de 
viktas/poängsättas i hur viktiga de ansågs vara. Alla i fokusgruppen fick 
göra en egen poängsättning av kraven. Dessa poängsättningar 
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sammanställdes och ett slutgiltigt medelvärde räknades ut.  
 
Kraven viktades från ett till fem, där ett är minst viktigt och fem är 
viktigast. Skalan valdes för att ge kraven en vägande viktning. Siffran 
noll valdes bort med argumentet att om viktningen eller 
poängsättningen multipliceras med noll faller kravet bort. Flera krav 
kan få samma viktning och poängsättning. 
 
 
3.7 Idéutveckling 
Det kreativa utvecklingsarbetet började med att generera idéer 
tillsammans med fokusgruppen. Efter att ha utvärderat förhållandena 
kring tiden som fokusgruppen kunde träffas på samt antalet deltagande 
i fokusgruppen valdes metoden brainwriting som idégenereringsmetod. 
Målet med idégenereringen var att skapa en stor kvantitativ idésamling 
att användas för vidareutveckling av koncept.  
 

3.7.1 Brainwriting 

Brainwriting är en metod som liknar metoden brainstorming, med den 
skillnaden att brainwriting sker under tystnad. Brainwriting kan också 
kallas för 6-3-5 metoden vilket står för sex personer, tre idéer och fem 
minuter. Metoden går ut på att deltagarna får ett papper med en enkel 
fråga formulerad på. Därefter hittas tre idéer eller skisser på till 
problemet vilka skrivs ned på papperet. Det är viktigt att lösningarna är 
tydliga att läsa och enkla att förstå eftersom papperet sedan ska skickas 
vidare till nästa person. På det nya pappret som har anlänt finns nu tre 
stycken idéer som deltagaren antingen kan bygga vidare på, slå samman 
till en ny lösning eller hitta på något helt nytt med som inte är kopplat 
till de tidigare idéerna. Efter att tre idéer har utformats och fem minuter 
har gått skickas papperet vidare och processen upprepas (Osvalder, 
Rose, Karlsson, 2008). 
 
Brainwriting valdes som metod på grund av att den minskar eller 
eliminerar konsekvenserna av fokusgruppens uppbyggnad. Exempelvis 
försvinner risken för att någon blir dominant i idégenereringen och att 
andra blir tysta. Känslan av statusskillnad blir mindre mellan anställda 
och chefer vilket låter anställda använda sin kreativitet mer. Detta 
minskar trycket på de deltagande att anpassa sig till gruppens normer. 
Konflikter som redan existerar inom gruppen påverkar inte 
genomförandet av idégenereringen (Litcanu, 2015). 
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Figur 7: Fokusgruppen under en brainwritingsession. 

 
Metoden för brainwriting modifierades lite för att passa fokusgruppen 
bättre. Eftersom fokusgruppens tid var begränsad och deltagarantalet 
var åtta istället för de sex som metoden är baserad på så minskades 
tiden för idégenerering från fem till fyra minuter. Vid sessionens början 
samlades fokusgruppen och deltagarna blev tilldelade ett papper med 
frågan ”Hur kan man fästa en etikett?” med tillhörande rader och 
kolumner redan utritade som idéer och skisser kan fyllas i på (se figur 
7).  
 
När brainwritingsessionen hade utförts samlades alla idéer ihop och 
organiserades i ett kluster för att lättare urskilja vad idéerna handlade 
om (se figur 8). I klustret kunde sammanhängande innehåll urskiljas 
vilket ledde till övergripande kategorier. Idéer som var påbyggnationer 
av andra idéer sattes samman i en kedja och idéer som var självständiga 
placerades med ett mellanrum till andra idéer för att inte förväxlas med 
en existerande kedja av idéer. 
 

 
Figur 8: Alla idéer grupperade under övergripande kategorier. 
 
 
3.8 Konceptutveckling 
Konceptutvecklingen utfördes i två steg där det första steget bestod av 
konceptskapande utifrån idéer från idépoolen och det andra steget 
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bestod av vidareutveckling av koncepten till hela flödeskoncept som 
senare skulle bli ett slutkoncept.  
 

3.8.1 Koncept av idéer 

Efter att brainwritingen och organiseringen av idéerna (se figur 9) hade 
utförts samlades deltagarna från fokusgruppen individuellt när dessa 
hade tid att avvara. Under denna tid skapades de första koncepten med 
idéerna som utgångspunkt. Idéer som verkade intressanta plockades 
från tavlan och med hjälp av deltagarens fantasi och kreativitet skapades 
ett eller flera koncept. Konceptet kunde vara utformat på vilket sätt som 
helst, bara det uppfyllde frågeformuleringen om hur en etikett kan 
fästas på en produkt.  
 

 
Figur 9: Översyn på idéerna under respektive kategori. Lappar som sitter ihop är idéer som bygger 

på varandra. 

 
Koncepten skapades i ett försök att hålla tankarna borta från realistiska 
lösningar i detta tidiga skede. Koncept som var utmanande och skiljde 
sig från dagens redan existerande lösningar uppmuntrades då dessa 
hade mer möjlighet att leda till en ny innovativ lösning.  
 
Efter att alla deltagare i fokusgruppen hade fått möjlighet att skapa 
koncept placerades dessa ut i ett uppritat flöde som skulle ge en bättre 
överblick av helheten (se figur 10). Flödet hade sin grund i 
kontextundersökningen och ritades ut med hjälp av personerna från 
fokusgruppen.  
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Figur 10: En visualisering av var i flödet respektive koncept är placerat. 

 

3.8.2 Utvärdering och poängsättning 

För att lättare utvärdera koncepten gjordes en beslutsmatris som 
använde kravspecifikationens viktning som grund. Koncepten gick 
igenom och poängsattes i hur väl de uppfyllde kraven specificerade i 
kravspecifikationen. Alla gav sina åsikter i hur väl kraven uppfylldes och 
poängen sammanställdes till en slutpoäng. 
 
Detta fungerade som vägledning i hur väl märkningsmetoderna 
fungerade och hjälpte till i utvärderingen av koncepten. 
 

3.8.3 Vidareutveckling till flödeskoncept 

När alla koncept blivit placerade i ett flöde och fått en poäng i hur väl de 
uppfyller kravspecifikationen skulle flödeskoncept skapas. Till 
skapandet av flödeskoncept användes poängsättningen samt 
placeringen i det uppritade flödet som vägledning. Koncept som 
kompletterade varandra modifierades och sattes samman för att skapa 
ett komplett flöde inom det tänkta området där en märkning av 
produkter kan utföras.  
 
Processen fortsatte tills fyra stycken olika flödeskoncept hade skapats av 
fokusgruppen. Flödeskoncepten hade bland annat som syfte att ge en ny 
inblick i produktionen för personer som vanligtvis inte är insatta i hur 
produktionen är upplagd men också att ge personerna som är insatta 
möjligheten att se produktionen från en annan synvinkel. 
 

3.8.4 Val av slutkoncept med en vändning 

De fyra utarbetade flödeskoncepten utvärderades en gång till med hjälp 
av en beslutsmatris och samma kravspecifikation användes som grund i 
utvärderingen som när koncept av idéer skulle utvärderas. Skillnaden 
mellan denna utvärdering och den föregående är att flödeskoncepten 
utvärderades och poängsattes efter hur bra hela flödet kunde märka och 
hantera produkter, istället för att poängsatta koncepten efter hur bra de 
fäster en etikett.  
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Under utvärderingen med fokusgruppen visade det sig att några av 
flödeskonceptens lösningar uppfyllde kraven med märkning mer eller 
mindre lika bra. Fokusgruppen valde här att ta projektet i en annan 
riktning, att istället för att utveckla en lösning skapa en möjlighet att 
testa olika lösningar. 
 
Lösningen valdes till en layout i lackeringen där de tidigare utvecklade 
koncepten kunde testas och utvärderas i praktiken. Önskemålet från 
uppdragsgivaren ändrades alltså från ett koncept för märkning av 
produkter till en layout som kan hantera flera olika typer av lösningar. 
 
Vid denna vändning tillkom även ett nytt krav från uppdragsgivaren; att 
layoutlösningen inte skulle påverka produktionen som den fungerar i 
dagsläget 
 
 
3.9 Detaljutveckling 
Sista fasen i utvecklingsarbetet handlade om att arbeta ut alla detaljer i 
det valda slutkonceptet, att återkoppla till kravspecifikationen samt att 
arbeta fram ett trovärdigt koncept till uppdragsgivaren. 
 

3.9.1 Layout 

En layout behövde skapas till slutkonceptet och för detta behövdes mått 
tas från lackeringen i de områden som lösningen kunde implementeras 
i. Måtten involverade längder, bredder och höjder av arbetsytor, 
utrymmen samt utrustning. Även längder och höjder på gods hängande 
från lackeringslinorna mättes. Måtten används också för att bättre 
kunna rekommendera produkter till lösningarna, så som typ av robot 
eller bredd på band. 
 
Fokusgruppen presenterade och diskuterade förslag och önskemål i hur 
layouten skulle kunna vara utformad och fungera. Fördelar och 
nackdelar diskuterades för respektive förslag och önskemål. Vilka 
implikationer på produktionen som finns för respektive förslag eller 
önskemål samt alternativ med en lättare implementering i produktionen 
diskuterades också. 
 

3.9.2 Val av etikett 

Typen av etikett är oberoende av vilken lösning som väljs men 
etikettypen är en del av kravspecifikationen (se bilaga 1). Därför 
behövdes en bedömning av dess egenskaper göras. För att säkerställa 
resultatet kontaktades Mats Sundberg på företaget 3M som försåg 
projektet med viktig information för val av etikett. 
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4 Resultat  
Detta kapitel redovisar resultatet av de olika moment som har 
genomförts under projektarbetets gång. 
 
 
4.1 Nulägesbeskrivning 
CW Lundberg kan delas upp i 5 avdelningar; kontor, verkstad, lackering, 
expedition/lager samt underhåll av verktyg. Lackering och lager 
förklaras mer utförligt i kommande kapitel då dessa områden har varit 
av störst intresse för projektarbetet. Sammanlagt jobbar cirka 65 
anställda i dagsläget på dessa områden. 
 
Kontoret hanterar administrativa uppgifter som exempelvis stora beslut, 
ekonomiska frågor samt produktionsutveckling. I kontoret räknas också 
säljavdelningen in, vilken fungerar som ett ansikte utåt till kunder och 
andra intressenter. Verkstaden hanterar all produktion från råmaterial 
till bearbetad produkt innan lackering. I verkstaden används till största 
delen stora automatiska excenterpressar, men även mindre 
excenterpressar, kantpressar, valsar samt trådbockar. Underhåll av 
verktygsavdelningen ser till att verkstadens verktyg är operativa och 
reparerar dessa om något går sönder. Avdelningen ser också till att 
anläggningen modifieras efter ändringar i byggnaden, layouten, 
produktionsflödet samt säkerhetskrav. Det ligger också på avdelningens 
ansvar att anpassa produktionsanläggningen vid installation av en 
maskin samt att utföra installationen. 
 
Produktionen på CW Lundberg är säsongsbaserad. Detta beror på 
mängden arbete som byggnadsarbetare och takläggare kan åta sig. 
Under vintern utförs enbart ett fåtal byggnadsprojekt vilket leder till ett 
minskat behov av säkerhetsutrustning. Detta i sin tur minskar 
efterfrågan på säkerhetsutrustning från CW Lundberg.  
 
De två artiklarna som var av intresse att märkas är taksteg för profilerat 
plåttak samt glidskydd, (se figur 11). Det tillverkades lite mer än 75 000 
stycken av dessa artiklar under 2015, varav all produktion hos CW 
Lundberg resulterade i cirka 1,4 miljoner artiklar av olika slag under 
samma år. 
 

 
Figur 11: Taksteg till vänster och glidskydd till höger. 
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Det existerar redan idag en form av märkning på företaget, men 
märkningssystemet önskas förbättras eller ersättas, både från 
ledningens och från arbetarnas sida. Denna märkning sköts för hand där 
arbetare i lackeringen tar färdigtryckta etiketter från en rulle och klistrar 
fast dem på produkten som ska märkas. Idag är det bara en kund som 
önskar ha sina produkter märkta och antalet märkta produkter var cirka 
830 stycken under förra året.  
 

4.1.1 Lackering 

Lackeringen är den avdelning som handskas med lackering av 
produkter. Antalet arbetare på lackeringen varierar mellan hög- och 
lågsäsong. Färre personer jobbar under vintern då det är lågsäsong än 
under sommaren då det är högsäsong. På grund av den säsongsbaserade 
produktionen använder företaget sig av korta anställningstyper eller 
säsongsarbetare. Denna typ av anställning kan kännas osäker och ger 
inte den anställde den säkerhet en anställning ska ha enligt den första 
principen i det goda arbetet (Metall, 1985).  
 
Lackeringsavdelningen använder sig av pulverlackering från Axalta för 
att lackera produkter i olika färger samt i genomskinlig klarlack. 
Personal som arbetar i närheten av lackeringsstationerna använder 
andningsmask och skyddskläder. Skyddsutrustningen är en 
nödvändighet för att upprätthålla en säker arbetsplats. I anläggningen 
finns också två stycken härdningsugnar. Dessa ökar arbetstemperaturen 
men motverkas av ventilation samt den lägre utomhustemperaturen 
under vintern. Under sommaren blockeras solljuset in i lokalen för att 
temperaturen inte ska bli alltför outhärdlig. 
 
Lackeringsanläggningen som har levererats av Axalta är utformad för att 
fylla upp så stor del som möjligt av lokalen, utan att hämma arbetarnas 
och transporttruckarnas rörelsefrihet. Detta för att kunna lackera 
maximalt antal artiklar. Två stycken löpande lackeringslinor finns i 
anläggningen, en röd och en gul. Båda linorna går igenom samma 
processer för att fullfölja en lackering. Det finns ingen uppdelning om 
vilken lackeringslina som ska köra vilka produkter utan båda linorna 
kan köra alla artiklar. Linorna korsar varandra på några ställen för att 
lättare kunna delas upp samt för att underlätta av- och pålastning för 
arbetarna.  
 
Produktionen inom lackeringen kan beskrivas som följande (se figur 12):  
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Figur 12: Visualisering av produktflödet i lackeringen. Blått område är olackerat material som väntar 

på att lackeras, de blåa pilarna illustrerar hur produkterna transporteras in för att lackeras. De gröna 

pilarna representerar de lackerade produkternas väg till den ansamlingsplats varifrån de senare 

transporteras till lagret. 

 
En truck transporterar artiklar från ett tidigare moment i tillverkningen 
till en bestämd plats i det blåa området (se figur 12) där det får vänta på 
att lackeras (se figur 13). Artiklarna hämtas sedan av en annan truck 
som körs av personal från lackeringen. De artiklar som ska ha samma 
färg körs efter varandra för att minska omställningstiden i 
lackeringsanläggningen. Under ett färgbyte kan inga artiklar lackeras då 
produktionen blir stillastående. Därför sker ett färgbyte inte så ofta. 
Detta medför längre väntetider för enstaka artiklar som ska ha en annan 
färg. 
 

 
Figur 13: Vy över materialet som ska in till lackeringen. 

 
Vid lackering av en produkt hängs först en speciell hängare upp på en av 
lackeringslinorna. Produkten hängs sedan upp på krokar som finns på 
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hängaren (se figur 14). Detta görs av personalen i lackeringen. Olika 
typer av hängare finns för olika typer och storlekar på artiklar. Ju större 
artiklar desto färre krokar finns på hängaren och desto färre artiklar kan 
lackeras samtidigt. 
 

 
Figur 14: Närbild av krokarna på hängarna som hängs upp på lackeringslinan. 

 
Hängarna används bara för mindre artiklar som inte är klassificerat som 
långgods. De artiklar som är klassificerade som långgods kräver en 
annan form av upphängning. Artiklarna hängs då i varandra med hjälp 
av krokar. För rör används istället en ställning med hållare på sidorna. 
Linan förbereds manuellt genom upphängning av längre krokar via vilka 
personalen hänger upp det långa artiklarna eller ställningarna (se figur 
15).  
 

 
Figur 15: Gula lackeringslinan med upphängda rör som har lackerats. 

 
Lackeringslinorna är ett sammanhängande transportsystem som går 
igenom hela lackeringsanläggningen. Linan rör sig med en hastighet av 
0,025 m/s vilket gör att hela lackeringsprocessen från upphängning till 
nerplockning tar några timmar att genomföra. Linan är konstruerad av 
metallskenor som material kan hängas upp i. Dessa metallskenor hänger 
från fasta punkter på linan, vilka ses i (figur 16).  
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Figur 16: Närbild på metallskenorna som hängs från lackeringslinans fasta punkt (ses som 

tvärgående över den röda linan. 

 
I anläggningen passerar linorna med produkterna följande moment i 
ordning: 

 Avfettning 

 Sköljning i två steg 

 Sköljning med avjoniserat vatten 

 Passivering med hjälp av medlet E-CLPS 

 Sköljning med avjoniserat vatten  

 Torkning i ugn 

 Pulverlackering utförd av maskin och personal 

 Härdning i härdningsugn.  
 
I härdningsugnarna når artiklarna en temperatur på cirka 190 grader 
Celsius och det tar artiklarna cirka 25 minuter att passera hela ugnen. 
 
Efter lackeringsprocessen plockar arbetarna ner artiklarna från linan 
och placerar dessa i en pall med krage. En annan arbetare transporterar 
sedan pallen med hjälp av truck till det gröna området med pallar som 
ska transporteras till lagret (se figur 12). Transporten till lagret sker med 
lastbil då lagret ligger på en annan plats i mora cirka 8 km från 
produktionsanläggningen. 
 

4.1.2 Lager 

Lagret är den avdelning som står för de sista momenten i färdigställning 
av en produkt. Detta inkluderar eventuell montering av delar och 
fastskruvning av dessa och/eller komplettering av dokument, tillbehör 
eller skruvsatser. Lagret står även för förvaring av färdigproducerade 
produkter för leverans till kund.  
 
På lagret arbetar 12 personer oberoende av säsong. Detta leder till ökad 
arbetsbelastning under högsäsongen då mer material ska hanteras än 
vid lågsäsong. 
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Produkthanteringen för det område som är relevant för projektarbetet 
kan beskrivas på följande sätt: 

 
Figur 17: Visualisering av produktflödet i lagret. Den orangea pilen visar transportvägen till 

insorteringen av alla produkter, och sedan vidare till paketeringsområdet. Den lila pilen visar hur 

färdigpaketerade produkter som ska vidare till kund färdas till utsorteringen. Produkter som inte ska 

vidare till kund lagersätts. 

 
Färdiga pallar med produkter från lackeringen fraktas till lagret och 
placeras i området för insortering (se figur 17). Där sorteras pallarna 
efter vilket moment de senare ska genomgå, till exempel om de ska 
monteras ihop, paketeras eller lagersättas. Paketeringen är det moment 
som är av intresse för projektarbetet då det är här som en eventuell 
lösning kan komma att implementeras. Pallar som innehåller produkter 
som ska paketeras transporteras till paketeringsområdet med hjälp av 
en truck som körs av en lagerarbetare.  
 
I paketeringsområdet ställs pallen vid ett arbetsbord (se figur 18) av 
arbetaren som sedan tar de arbetsordrar som hör till produkterna i 
pallen. I arbetsordern ingår en lista på artiklar som ska ligga i paketet. 
Arbetsordrarna ligger i ett ställ tillsammans med andra arbetsordrar, så 
det är viktigt att rätt arbetsordrar tas (se figur 19).  
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Figur 18: Ett av de utrymmen där paketering och bandning sker idag. 

 
Till hjälp för att hitta artiklarna till varje arbetsorder finns en tavla med 
artiklar och dess artikelnummer. Tavlan berättar också hur många av 
varje artikel som ska finnas med i ett paket. Arbetaren tar en platt 
kartong från högen med kartonger och vecklar ut den till ett paket, som 
ställs på arbetsbordet bredvid pallen.  
 

 
Figur 19: Tavla med information om vilka samt hur många produkter varje paket ska innehålla (ses 

till vänster). Hylla med viktiga dokument som ska medfölja paketet ses till höger. Till höger om 

hyllan ses det blåa facket innehållande arbetsbeskrivningarna.  

 
Lagerarbetaren hämtar de artiklar som krävs utöver de som ligger i 
pallen och paketerar rätt antal från både pall och hämtade artiklar i 
kartongen. Varje pall innehåller artiklar till mer än ett paket och 
artiklarna paketeras i rätt antal tills pallen är tom. I paketet inkluderas 
också montageanvisningar och övriga dokument för att underlätta 
montering för kunden eller hantverkaren.  
 
När paketet innehåller rätt artiklar, montageanvisningar och övriga 
dokument försluts paketet med hjälp av en bandmaskin som opereras av 
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lagerarbetaren. Det förslutna paketet märks med en etikett innehållande 
produktinformation på olika språk (se figur 20). Etiketten är ungefär 
lika stort som ett A4-ark och arbetaren applicerar etiketten genom att 
för hand avlägsna etikettens bakstycke som skyddar klistret och sätter 
etiketten på paketet. 
  

 
Figur 20: Färdigt paket med etikett påklistrad. 

 
Packningsprocessen upprepas tills arbetsordrarna är fullgjorda och alla 
paket är placerade på en ny pall för att lagersättas eller för att 
transporteras vidare till kund. Arbetaren placerar den färdiga 
arbetsordern i ett ställ för färdiga arbetsordrar. Transporten ut till lagret 
eller till sorteringen för leverans mot kund sker med hjälp av truck som 
opereras av lagerarbetaren. 
 
 
4.2 Analys av nulägesbeskrivning 
Det största problemet som har framkommit av nulägesundersökningen 
och också själva anledningen till projektarbetets genomförande är 
avsaknaden av ett märkningssystem som kan hantera större volymer än 
vad dagens manuella system klarar av. 
 
Systemet som existerar idag är utformat för att tillgodose behovet av en 
kund och klarar inte av en volym på flera tusen produkter om året. 
Systemet verkar inte ha någon eftertanke bakom sig utan verkar vara 
skapat i all hast. Detta utan att reflektera över hur systemet påverkar 
produktionen eller arbetsmiljön för arbetarna. Eftersom både ledningen 
och arbetarna önskar sig en annan form av märkning så är ett 
utvecklingsarbete inom organisationen behövligt. 
 
Lösningen för märkningen måste ligga någonstans från det att 
artiklarna kommer ut från härdningsugnen till det att de har paketerats 
ner i kartong. Att skapa ett system på någon annan plats skapar fler 
transporter och/eller arbetsmoment. 
 
Transporterna som finns idag inom lackeringen och lagret samt mellan 
lackeringen och lagret är många och långa. Det senare är dock ett 
resultat av att platserna ligger långt ifrån varandra i Mora och 
transporter mellan dem är ofrånkomligt. Transporterna som sker inom 
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lackeringen respektive lagret skulle kunna minskas med en mer effektiv 
layout. 
 
Flödena i lackeringen korsas på några ställen och kan leda till ett rörigt 
produktflöde. Orsaken till att linorna korsar är att linorna ska kunna 
separeras vid på- och avlastning. Detta leder till att mer utrymme tas 
upp av linorna, men det är en nödvändighet för att kunna utföra arbetet. 
Att utforma en lösning i lackering kräver att lösningen är platseffektiv 
och att den kräver ett litet utrymme.  
 
I lagret transporteras produkterna som ska packas en lång sträcka både 
när de ska transporteras till packningen och när de ska transporteras till 
utsorteringen. Detta skulle kunna minskas genom att flytta på 
packningsstationen till ett utrymme som ligger närmare porten för in 
och uttransporter. Här skulle en lösning kunna implementeras lättare 
än i lackeringen tack vare ett större utrymme. 
 
 
4.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen resulterade i 11 stycken krav som har bestämts och 
utarbetats tillsammans av företaget, fokusgruppen och 
examensarbetaren. Dessa krav kommer fungera som ett underlag i 
utvärderingar av koncept och lösningsförslag igenom projektarbetet. 
Kraven som formulerades av företaget och fokusgruppen kan läsas i 
(tabell 2) och kravspecifikationens hela dokument kan hittas i (bilaga 1). 
 
Tabell 2. Krav som definierats från kravspecifikationen. 

 
Många av kraven handlar om hur systemet ska fungera och en del 

Krav Viktning 

Lösningen ska vara anpassningsbar till olika produkter. 4,75 

Lösningen ska ha ett system som ser till att rätt etiketter hamnar på 
rätt produkter. 

4,375 

Lösningen ska vara lätt att hantera. 4,375 

Märkningen ska ske på en plats som är estetiskt tilltalande. 2,375 

Märkningen ska kunna motstå väder och vind utomhus under en 
längre period. 

1,625 

Lösningen bör inte öka cykeltiden mer än 5 sekunder. 3,75 

Lösningen bör vara placerad i lackeringen. 3,75 

Märkningen bör vara lätt att avlägsna utan att den går sönder. 2,125 

Lösningen ska ha ett system som gör att uppdatering av etiketter 
sker automatiskt. 

3,625 

Lösningen ska vara resurseffektiv före arbetet. 2,875 

Lösningen ska vara resurseffektiv under arbetet. 4 
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handlar om vad själva etiketten ska klara av. Det finns dock en avsaknad 
av krav som handlar om hur systemet ska påverka miljön som den ska 
fungera i, exempelvis hur den ska påverka arbetsplatsen på ett positivt 
sätt. Avsaknaden beror troligen på att ingen tanke gavs till den typen av 
krav under kravspecifikationens sammanställning. Detta är dock något 
som ändå bör tas i beaktning i utvecklingsarbetet. 
 
Viktningen resulterade i poängsättning av varje krav från ett till fem där 
alla deltagare i fokusgruppen gjorde en egen viktning av kraven. Ett 
medelvärde räknades ut från poängsättningen av kraven vilket 
resulterade i viktningen i (tabell 2). 
 
Viktningen visar att kraven som involverar hur systemet är tänkt att 
fungera är viktigt enligt fokusgruppen. Kraven som ställs på etikettens 
egenskaper är mindre viktiga. Kraven som handlar om hur 
resurseffektiv lösningen ska vara visar att resurseffektivitet under 
arbetet är mer viktigt än före arbetet. Det visar att fokusgruppen har ett 
långsiktigt tänk och att lösningen kommer att användas under en längre 
tid. 
 
 
4.4 Lösningskoncept 
Koncepten som tagits fram under projektets gång kan delas in i två 
grupper; koncept från idéer och flödeskoncept, där flödeskoncepten är 
en vidareutveckling av koncept från idéer.  
 

4.4.1 Koncept från idéer  

Det producerades åtta stycken olika koncept vilka använde sig av 
idéerna som genererades vid brainwriting-sessionen med fokusgruppen. 
Koncepten utformades med målen att vara innovativa och samtidigt 
kunna märka en produkt.  

4.4.1.1 Dubbelpress på räls 
Det första konceptet valdes att 
kallas för dubbelpress på räls 
(figur 21).  
 
Konceptet består av två stycken 
skrivare som är koplade till varsin 
robotarm. Etiketterna som skrivs 
ut från skrivarna placeras på en 
tryckplatta på robotarmarna med 
hjälp av luftströmmar. Armen 
trycker sedan fast etiketten på 
produkten. 

 
De två armarna tillåter roboten att 
antingen märka två produkter 
samtidigt eller oberoende av varandra. Dynorna som sitter på armarna 
kan vinklas för att kunna fästa etiketter på lutande ytor eller på ytor som 
är aningen konvexa. Armarna kan även justeras i höjdled beroende på 
var etiketten ska sitta och plattorna kan skjutas fram mot produkten. 

Figur 21: Pressanordning med två dynor och två skrivare 

där allt sitter på en räls. 



 37 

 
Rälsen som hela anordningen ska sitta på kan antingen sitta på golvet 
eller, ifall utrymmet på golvet inte går att använda, i taket. Tack vare 
rälsen kan anordningen färdas i sidled längs med linan för att kunna 
hålla samma hastighet som linan och därmed underlätta märkningen. 

4.4.1.2 Apa från taket 
Det andra konceptet döptes till apa från taket då det baserades på en idé 
om att ha en apa hängandes från taket som med hjälp av cymbaler på 
fötterna märker produkter.  
 

Konceptet är en robotanordning som 
hängs från taket och kan färdas längs 
med linan för märkning av produkter 
(se figur 22). Anordningen har två 
stycken robotarmar, en arm på 
respektive sida om produkten. Längst 
ned på armarna sitter en dyna med en 
etikett som för att applicera etiketten 
trycks mot produkten. Armarna kan 
justeras i höjdled med syfte att 
positionera sig till det ställe på 

produkten där en märkning ska ske.  
 
Etiketten skrivs ut av en skrivare och placeras på dynorna på armarna 
med hjälp av luftströmmar. Etiketten sugs sedan fast med hjälp av 
vakuum. Två skrivare behövs för att förse bägge armarna med etiketter. 

4.4.1.3 Jonas express 
Jonas express är det tredje 
konceptet 0ch är nästan 
detsamma som dubbelpress på 
räls men har bara en skrivare och 
arm istället för två för att märka 
produkter (se figur 23). 
Anordningen står antingen på 
golvet eller hänger från taket. 
 
Det första som skiljer jonas 
express från dubbelpress på räls är att jonas använder sig av 
vaxskrivning för att skriva ut etiketterna i skrivarhuseringen. Denna 
metod används redan i dagsläget för att skriva på skruvpåsar. Det andra 
som skiljer dem åt är att jonas använder sig av en elektromagnet i 
tryckplattan som drar produkten till sig istället för att trycka 
tryckplattan mot produkten. Elektromagneten aktiveras genom att två 
punkter kommer i kontakt med en yta som kan leda ström, likt hur en 
pekskärm på en telefon känner av fingrar. Elektromagneten avaktiveras 
efter någon sekund då etiketten har fästs på produkten och plattan 
behöver hämta en ny etikett. 

4.4.1.4 Omvänd multistämpel 
Denna robotlösning plockar av produkter 
från linan och märker dem i samma veva. 
Roboten består av ett flertal tryckplattor 

Figur 22: Märkning med hjälp av två 

dynor på var sin sida om produkten där 

hela anordningen hänger från taket. 

Figur 23: Dyna som använder sig av 

elektromagnetism för att dra till sig produkterna. 

Figur 24: Roterande armar som hänger av 

och märker produkterna. 
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med elektromagneter som aktiveras när den ska lyfta av produkter från 
linan (se figur 24). Elektromagneten hålls sedan aktiverad tills 
produkten har blivit märkt.  
 
Plattorna med elektromagneterna sitter antingen på ett hjul som kan 
röra sig mot eller ifrån produkterna, eller på armar som kan sträcka sig 
mot produkterna och plocka av dem. Hela anordningen kan röra sig upp 
och ner i höjdled och är antingen förankrad i taket eller i golvet. 
 
Etiketterna skrivs ut och läggs på ett band som roboten kan trycka 
produkterna emot. 

4.4.1.5 Omvänd stämpel 
Den omvända stämpeln grundades 
från idén att sätta produkten på 
etiketten istället för etiketten på 
produkten. Detta görs genom att 
hänga av produkterna från 
lackeringslinan och sedan trycka 
dem emot en dyna på ett bord där 
en etikett är utskriven (se figur 25). 

 
Etiketten skrivs ut under bordet 
och via en etikettremsa förs 
etiketten till dynan där den sedan fästs på en produkt. Hela utförandet 
att trycka produkten emot etiketten utförs manuellt av arbetare som 
jobbar med avhängningen av produkter. 

4.4.1.6 Produkt genom roller 
Detta koncept använder sig av rullar för att 
applicera en etikett på en produkt. En etikett förs 
ovanför två rullar varpå en produkt trycks emellan 
de bägge rullarna (se figur 26). Rullarna kan istället 
vara borstar, så länge ett tryck genereras på bägge 
sidor om produkterna. 
 
Etiketterna skrivs ut av en printer intill rullarna och 
en arbetare matar manuellt produkterna genom 
rullarna eller borstarna. Etiketten måste ligga med 
trycket nedåt för att orienteringen ska bli åt rätt 
håll. 

 

4.4.1.7 Etikettpistol före och efter nedplockning 
Två olika koncept med etikettpistol genererades. 
Det som skiljer dessa åt är tidpunkten för 
etikettapplicering, det ena konceptet innebär 
märkning innan produkterna har plockats ned från 
linan (se figur 27) och andra innebär märkning 
efter nerplockningen då artiklarna ligger i en pall 

(se figur 28). 
 
Etikettpistolen i bägge 

Figur 25: Dyna med etikett som produkten pressas mot 

manuellt. 

Figur 26: Rullar som 

trycker etiketten runt en 

produkt. 

Figur 27: Handhållen 

etikettpistol för märkning innan 

avplockning. 

Figur 28: Etikettpistol för 

märkning efter avplockning. 
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koncepten är uppbyggd med ett matningsverk som matar ut etiketter 
när operatören trycker på en avtryckare. Etikettpistolen matar antingen 
ut etiketterna elektriskt eller mekaniskt via avtryckaren. En etikettrulle 
med färdigtryckta etiketter laddas i pistolen av operatören. Om pistolen 
är tung eller otymplig kan en vajer användas för att avlasta operatören. 
 
Båda koncepten är baserade på manuellt hanterande av produkter och 
märkning. 

4.4.1.8 Manuell märkning 
Detta koncept är en kopia av hur etikettmärkningen går till idag vid 
märkning av de enstaka produkter som ska levereras till den kund som 
har önskat märkning. 
 
En arbetare plockar ner produkterna från linan och lägger dem på ett 
bord. På bordet står ett ställ med en rulle med färdigskrivna etiketter 
där arbetaren tar en etikett för hand och sätter dit den på produkten. 
 

4.4.2 Värdering av koncept 

Efter att koncepten skapats och placerats ut i ett möjligt uppritat flöde 
utvärderades de mot kravspecifikationen men också efter vilka för- och 
nackdelar som finns utöver kravspecifikationen. 
 
Slutpoängen av koncepten viktade mot kravspecifikationen ses i (tabell 
3). Hela poängsättningen hittas i (Bilaga 6). 
 
Tabell 3: Resultat av poängsättningen för de första koncepten. 

Koncept Poäng 

Apa från taket 130,4 

Jonas Express & Dubbelpress på räls 129,5 

Etikettpistol före nerplockning 123,2 

Manuell märkning 116,9 

Etikettpistol efter nerplockning 112,4 

Omvänd multistämpel  109,4 

Omvänd stämpel 103,9 

Produkt genom roller 95,4 

 
Tabellen visar att de automatiska lösningarna bäst uppfyller 
kravspecifikationen. Detta är inte förvånande eftersom kraven är 
gynnsamma för automatiska lösningar och sätter de manuella 
lösningarna i ett underläge. Exempel på sådana krav är system med 
automatisk uppdatering av etiketter, system som ser till att rätt etikett 
hamnar på rätt produkt och resurseffektivitet under arbetet. Alla dessa 
är högt viktade och påverkar poängsättningen i favör för de automatiska 
lösningarna. Med detta i åtanke diskuterades några av konceptens för- 
och nackdelar. 
 
Fördelen med de automatiska lösningarna utöver kravspecifikationen är 
deras förmåga att hantera arbetsmoment som kan vara skadliga för 
arbetare på lång sikt och därmed skapa en bättre arbetsmiljö. 
Lösningarna kan också minimera den mänskliga faktorn och därmed 
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bidra till att färre produkter behöver kasseras på grund av mänskliga 
misstag. 
 
De automatiska lösningarna har nackdelarna att de är resurskrävande 
innan de ska användas och det krävs en stor investering för att installera 
dem. Kravspecifikationen säger dock att det inte är av stor vikt att 
koncepten är resurseffektiva innan användning, utan det är viktigare att 
de är resurseffektiva under användning. De manuella koncepten 
uppfyller detta mindre bra då personal också räknas som resurser. En 
till nackdel med automatiska system kan finnas om 
automatiseringsgraden är så hög att operatörens arbete har ersatts helt 
av en maskin. Operatörens arbete blir då istället att övervaka och 
hantera störningar i systemet, vilket ger ett arbete utan utveckling eller 
tillfredställelse. 
 
En av de fördelar som finns med en manuell lösning är möjligheten att 
utforma en arbetsplats till att bli varierande och stimulerande, något 
som annars kan vara begränsat för ett automatiskt system. Med en bra 
utformning kan ett varierande arbete skapas vilket hjälper till för att 
skapa en bra psykosocial arbetsplats. De manuella lösningarna ger också 
den största friheten i hur en etikett kan appliceras.  
 
Denna frihet kan dock ha ett pris i form av eventuella skadliga 
arbetsmoment som kan uppkomma efter ett långt och upprepat 
utförande. Risken för arbetsskador är större i de manuella lösningarna, 
vilket inte uppfyller det goda arbetets nionde princip om en arbetsplats 
utan risk för ohälsa och olycksfall (Metall, 1985). Den mänskliga faktorn 
blir större vid ett manuellt arbete då många moment sköts av en 
människa. Detta ökar risken att produkter blir defekta och måste 
kasseras eller arbetas på igen för att åtgärda felen. 
 
När för- och nackdelarna hade beaktats tillsammans med poängen från 
viktningen mot kravspecifikationen valdes de automatiska koncepten 
och koncepten om etikettpistolerna att arbetas vidare på. 
 
Anledningarna till detta är den högre poängsättningen för de 
automatiska lösningarna respektive mångsidigheten för 
etikettpistolerna, men också på grund av de praktiska implikationer som 
koncepten kommer att ge i produktionen. Exempel på detta är ett 
smidigare flöde där märkningen kan bli integrerad i lackeringslinan eller 
det lilla utrymmet som en etikettpistol behöver för att fungera. 
 

4.4.3 Flödeskoncept 

För att vidareutveckla koncepten placerades dessa i ett simulerat flöde. 
Flödet startade där färdiglackerade  produkter kommer ut från 
härdningsugnarna och slutade vid paketering av produkterna i 
kartonger. Alla koncepten placerades ut i flödet vilket gav en överblick 
hur väl dessa fungerade i produktionen. 
 
Fokusgruppen undersökte flödet och kom tillsammans på fyra idéer för 
hur koncepten kunde integreras i flödet och därmed i produktionen. 
Resultatet av dessa idéer redovisas nedan. 
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4.4.3.1 Robot innan avplockning 
Detta koncept använder sig av en robot som är inspirerad och liknar den 
som finns i dubbelpress på räls och jonas express. Roboten märker 
produkterna på linan innan de plockas ner av arbetare.  
 

 
Figur 29: Robotlösning som märker produkter innan avplockning med band som leder till 

paketering och bandning. 

 
Arbetarna lägger sedan produkterna på ett transportband som fraktar 
produkterna till stationen för paketering. Väl vid stationen tar en 
arbetare de märkta produkterna och lägger dessa i en kartong 
tillsammans med tillbehör, dokument och monteringsanvisningar som 
tas från en hylla ståendes intill arbetsytan. Paketet bandas med hjälp av 
en bandningsmaskin och placeras i en pall som sedan är färdig att 
lagersättas (se figur 29).  
 
Roboten har ett system för att känna av vilka produkter som ska märkas. 
Detta görs med hjälp av en markörplatta som har ett RFID-chip 
inplanterat i sig. Plattan läses av och ger en signal som berättar vilka 
produkter som är på väg och roboten märker produkten på 
förprogrammerade platser med hjälp av en optisk sensor. 
 
Eftersom paketeringen nu har flyttats till lackeringen från lagret där det 
låg förut, så har en del av transporten inom lagret tagits bort vilket 
minskar tiden som produkten är i arbete (PIA). 

4.4.3.2 Elektromagnetiskt band 
I detta koncept sköts märkningen manuellt av arbetare med 
etikettpistoler. Det som är intressant är bandet som använder sig av 
elektromagnetism för att hålla produkterna fast på bandet (se figur 30). 
Med hjälp av detta kan bandet färdas i banor som annars inte vore 
möjliga. Detta tillåter transporter i lackeringen där ledigt utrymme kan 
vara svårt att hitta.  
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Figur 30: Elektromagnetisk band som kan frakta produkter på ett ovanligt sätt med märkning som 

kan ske vid lackeringslina eller vid paketering. 

 
Arbetare kan märka produkterna med pistoler på linan eller i 
paketeringsstationen. Samma arbetare kan antingen både plocka av 
produkterna och märka dem eller plocka av produkterna och lägga dem 
på bandet för en annan arbetare att märka. Produkterna placeras sedan 
på det elektromagnetiska transportbandet som fraktar produkterna in 
till ett annat rum där packning sker. 
 
Även paketeringen sköts manuellt där en arbetare kan märka produkter 
som är omärkta med hjälp av en etikettpistol. Produkterna packas ner i 
kartong med tillbehör, dokument och monteringsanvisningar. Lådan 
försluts med band och placeras i en pall för att fraktas till lagret. 
 
Denna lösning är bra för ett flöde där utrymme är en viktig fråga 
eftersom det elektromagnetiska bandet kan transportera produkterna på 
ett sätt som andra band inte kan. 

4.4.3.3 Märkning på band 
Denna lösning använder sig av vad man vanligen kan finna i en industri 
när produkter ska märkas. Produkter transporteras på ett band och en 
stationär märkningsmaskin märker produkterna när dessa passerar 
förbi (se figur 31). 
 

 
Figur 31: Märkning av produkter som sker på transportband och leder till antingen en manuell eller 

en automatisk paketering av produkterna. 

 
Arbetare plockar ner produkterna från linan och lägger dem på ett band. 
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Bandet orienterar och transporterar produkterna förbi etikettmaskinen 
som märker produkterna, troligen med en roll-on eller en wipe-on 
lösning. När produkterna har märkts förs dem vidare till stationen för 
paketering. 
 
Paketeringen kan ske antingen manuellt av en arbetare eller automatiskt 
av en robot. Båda varianterna behöver kunna lägga rätt antal produkter i 
en kartong och inkludera de tillbehör som paketet ska inkludera. 
Lösningen ska sedan placera paketet på en pall tillsammans med andra 
paket och göra den klar för transport till lagret. 
 
Denna lösning skulle förmodligen vara den lättaste att implementera 
tack vare alla varianter av liknande lösningar som redan existerar i 
dagens industri och alla de företag som har som arbetsidé att skapa 
sådana här lösningar. 

4.4.3.4 Manuellmärkning efter nerplockning 
Det sista konceptet genomför sin märkning med en stämpel som trycker 
dit etiketten, eller eventuellt med rullar som användes som inspiration 
från konceptet produkt genom roller (se figur 32). Etiketten skrivs ut av 
en printer som med hjälp av luftströmmar placerar etiketten på 
tryckplattan eller rullarna. 
 

 
Figur 32: Transportband som fraktar produkterna till en manuell märkning med trampdyna och 

paketering vid samma station. 

 
Liksom tidigare koncept plockar arbetarna ner produkterna från linan 
och placerar dessa på ett band som för dem till märkningsstationen. 
Detta koncept har dock till skillnad från tidigare koncept en 
backuplösning i form av etikettpistoler som är placerade innan 
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nerplockningen. Detta gör att märkningen kan utföras även om 
maskinen som märker produkterna har gått sönder eller av andra 
orsaker slutat fungera. 
 
När produkterna är framme vid märkningsstationen tar en arbetare 
produkterna och sätter dessa under stämpeln för att märkas. Med 
exempelvis en fotpedal kan operatören bestämma när märkningen ska 
ske. Under stämpeln finns en laser som markerar och visar var etiketten 
kommer att fästas tillsammans med två stycken stoppar som går att 
ställa in. Stopparnas positioner går att spara och hämtas vid behov för 
att lätt kunna ställa om bordet när en ny typ av produkt ska märkas. 
 
När arbetaren har märkt produkterna paketeras de i kartonger med 
tillhörigheter så som skruvpåsar, dokument och monteringsanvisningar. 
Arbetaren förseglar kartongerna och lägger dessa på pall för att 
transporteras till lager eller till kund.  
 
 

4.4.4 Värdering av flödeskoncept 

När de koncept från idéer har utvärderats, fått sina poäng och använts 
som grund för skapandet av flödeskoncept är det dags för en ny 
utvärdering och poängsättning av flödeskoncepten (se tabell 4). Hela 
poängsättningen finns i (Bilaga 7). 
 
Tabell 4: Resultat av poängsättning för flödeskoncepten. 

Flödeskoncept Poäng 

Manuell märkning efter nerplockning 126,0 

Robot innan avplockning 120,3 

Märkning på band 120,2 

Elektromagnetiskt band 116,6 

 
Resultatet visar att det elektromagnetiska bandet faller kort gentemot de 
tre andra flödeskoncepten och flödeskonceptet manuell märkning efter 
nerplockning var det koncept som värderades högst. Robot innan 
avplockning och märkning på band är i princip värderade lika med bara 
en liten skillnad. 
 
Det elektromagnetiska bandet faller kort på grund av mängden resurser 
som måste läggas in före och även under användningen av konceptet, 
där de övriga koncepten enbart är resurskrävande i ett av de områdena.  
Flödeskonceptet får dock en högre poäng när det gäller möjligheten att 
anpassa märkningen efter hur produkterna ser ut men inte tillräckligt 
hög för att väga upp mot den dåliga resurseffektiviteten. 
 
Även konceptet manuell märkning efter nerplockning är anpassningsbar 
för märkning av olika typer av produkter. Detta är konceptets starka 
sida och ett krav som är högt viktat i kravspecifikationen. Då denna 
lösning även är resurseffektiv får den en högre poängsättning än övriga 
flödeskoncept. 
 
Den manuella märkningen är ledande och det flödeskoncept som är 
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mest tilltalande att gå vidare med som slutkoncept att detaljutveckla. 
Det tas dock ett beslut från fokusgruppen att ändra önskemålet om vad 
projektarbetet ska resultera till i slutändan. 
 
 
4.5 Ny vändning i projektarbetet 
 
När de fyra flödeskoncepten hade presenterats valdes det flödeskoncept 
som skulle användas som slutkoncept ut för detaljarbetning. I detta steg 
i projektet börjar fokusgruppen och uppdragsgivaren inse att det mål 
som ursprungligen sattes inte längre är vad som önskades.  
 
Istället för ett koncept av ett system för märkning av produkter så 
önskades en layout över lackeringen där olika system kan 
implementeras och testas. Ett nytt krav var också att layouten inte ska 
påverka produktionen som den fungerar idag. 
 
Att denna vändning uppkom i projektet berodde förmodligen på att 
ingen behovsanalys hade genomförts. Istället arbetade man efter en bild 
om vad ett resultat skulle vara och därifrån skapat ett behov. Därför 
visste ingen riktigt vad organisationen egentligen behövde.  
 
Denna vändning skulle kräva ny förundersökning och kartläggning för 
att undersöka hur en sådan layout skulle kunna se ut och fungera. Mer 
samarbete med fokusgruppen och med många arbetare på 
lackeringsavdelningen behövs för att ta fram en layout som slutkoncept.  
 
 
4.6 Detaljbearbetning av lösning
Den tid som var kvar av projektarbetet skulle inte kunna täcka en helt ny 
kartläggning samt ett nytt kreativt arbete. Därför behövde genvägar tas. 
Den nya kartläggningen förenklades till att mäta upp utrymmen i enbart 
lackeringen för att se vad som fanns tillgängligt. Uppmätningen  
användes sedan till att utesluta alternativ samt till att utforma den 
lösningen som sedan blev slutresultatet.  
 
De intressanta områdena för mätning var området för avplockning på 
respektive lina, området för pålastning för lackering och området i den 
nya utbyggnationen då fokusgruppen hade visat ett intresse för att 
anlägga stationerna för märkning där.  
 
För att underlätta mätningarna bistod företaget med CAD-ritningar över 
byggnaden samt över anläggningen (se figur 33). Resterande mätningar 
utfördes av examensarbetaren och i samarbete med personalen på 
lackeringsavdelningen. 
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Figur 33: Mått över utrymmena som används i lackeringen i millimeter. Måttet 3578 visar 

avplockningsutrymmet för röd lina. Utrymmet mellan måtten 7411 och 3578 ockuperas av bord, 

material och verktyg. Måttet 894,4863 är det utrymme som avhängningen från gul lina vanligtvis 

sker på. Den gröna linan till höger är den gula linan i lackeringen. 

 

4.6.1 Layoutframtagning 

Fokusgruppen presenterade förslag och önskemål om att layouten skulle 
transportera produkter från avplockningen hos lackeringslinan till två 
märkningsstationer med hjälp av transportband i taket. Banden skulle 
lämpligen inte blandas med varandra då det kunde skapa förvirring vid 
märkning och paketering.  
 
För att åstadkomma ett transportband i taket behövdes en lösning som 
kunde tillåta produkterna att antingen färdas upp i en lutning, lyftas upp 
till bandet av en anordning eller använda en spirallösning av ett 
transportband som kan transportera produkterna upp till taket. 

 

En tanke var att bandet skulle transportera produkter från den röda 
linan upp i taket med hjälp av svängen som lackeringslinan använder för 
att ta sig ner till marknivå. Denna idé stötte dock på problem och 
motgångar. Det största problemet var att de nylackerade produkterna på 
lackeringslinan blockar av den väg som bandet var tänkt att använda 
och att det inte fanns tillräckligt med utrymme att använda ovanför 
linan under taket.  
 
Detta betydde att bandet skulle behöva ta en annan väg för att komma 
upp i taket. Ett nytt förslag var då att inte följa svängen hela vägen utan 
bara halvvägs, och låta bandet gå ovanför lackeringslinan. Förslaget 
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skapade dock oro för att lutningen som bandet skulle behöva ha för att 
klara det kravet var för stor och för att produkter eventuellt skulle ta 
skada. 
 
Nästa möjlighet var att ha placeringen för en stigande lösning efter 
svängen vid avplockningen, men det skulle kräva för mycket utrymme 
för att ge personalen en säker arbetsplats och skulle inte klara av kravet 
att lämna produktionen oförändrad.  
 
Flera förslag om hur separata band ska leda till två separata 
märkningsstationer i den nya utbyggnaden hade stött på problem i hur 
de skulle kunna vara utformade. Ett förslag var istället att minimera 
transporterna så mycket som möjligt genom att utforma en 
layoutlösning på samma plats som avlastningarna sker från 
lackeringslinorna.  
 
Detta skulle resultera i kortare och färre onödiga transporter, något som 
inte skapar ett värde för kunden. Samtidigt kan detta ge arbetarna en 
möjlighet till en mindre ansträngande arbetsmiljö. Förslaget mottogs väl 
och det blev beslutat att ett sådant layoutförslag skulle gås vidare med.  
 
Vid den röda linan blev resultatet att märkningssystemet skulle placeras 
precis vid avplockningen. Vid gul lina kunde inte samma lösning 
genomföras eftersom avplockningen sker på ett ställe med ont om 
utrymme. Vid den gula linan blev resultatet istället en alternativ 
avplockning för produkter som ska märkas utöver den ordinarie 
avplockningen. 
 
Avplockningen vid gul lina resulterade i en ramp belagd med plast med 
en liten friktionskoefficient. Syftet med rampen är att låta produkterna 
lätt glida ner för den utan att skadas. Plasten går att byta ut när den har 
blivit utsatt för mycket slitage. Från rampen glider produkterna ner på 
ett lågprofiltransportband som transporterar produkterna under linorna 
in mot väggen där de sedan kan transporteras till ett utrymme där 
märkning lättare kan utföras (se figur 34). 
 

 
Figur 34: Ramp med plastbeläggning vid den alternativa nerplockningsplatsen för gul lina. 
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Eftersom denna alternativa avhängning är placerad mycket närmare 
härdningsugnen än den ursprungliga avhängningen mättes 
temperaturen som produkterna skulle ha haft vid den alternativa 
avhängningen. Detta för att temperaturerna inte ska vara skadliga för 
arbetarna. Temperaturen på produkterna mättes till 30 grader Celsius 
med hjälp av temperaturdata från Axalta (se bilaga 2) och Newtons 
avsvalningslag. 
 

4.6.2 Märkningssystem 

Beslutet om vilka märkningsmetoder som skulle användas resulterade i 
en manuell lösning för den röda linan och en automatisk lösning för den 
gula. Valet för den manuella lösningen är baserad på poängen som det 
manuella flödeskonceptet fick i utvärderingen mot kravspecifikationen. 
Den automatiska lösningen valdes för att ge CW Lundberg en större 
möjlighet att testa olika typer av märkning och ge en tydligare kontrast. 
De automatiska lösningarna fick höga poäng i beslutsmatrisen vilket 
också är en anledning till valet. 
 

4.6.3 Slutresultat 

Det slutgiltiga resultatet är då en layoutlösning med två olika 
märkningsförslag som inte bör påverka produktionen.  
 
Den manuella lösningen utformas för att tillåta alla typer av produkter 
att passera igenom. Den består av ett bord som produkter kan bearbetas 
och märkas på samt en hylla som innehåller det material som behövs vid 
bearbetning, märkning och paketering. För att inte låsa fast layouten när 
något i den måste ändras sitter allt på hjul som kan låsas antingen med 
en broms på hjulen eller med en lyftanordning som lyfter upp hjulen 
från marken. Märkningen sker med hjälp av etikettpistoler med 
utbytbara rullar för att märkning av olika produkter ska  vara möjlig (se 
figur 35).  
 

 
Figur 35: Röda linans layout med en manuell märkning och bearbetning av produkter. 

Transportband i bakgrunden för långa produkter som ska passera igenom och som även används 
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av bandningsmaskinen. 

 
I anknytning till bordet finns en bandningsmaskin där de färdigmärkta 
produkterna läggs ner i kartonger, bandas på plats och får de etiketter 
kartongen behöver från hyllan. Den nu bandade kartongen puttas från 
bandningsmaskinen ut på ett band som för paketet till en 
uppsamlingsplats. Starten på bandet är placerat vid avhängningen hos 
linan och går hela vägen till uppsamlingsplatsen. Detta tillåter långa 
artiklar som inte ska märkas att fraktas förbi märkningsstationen (se 
figur 36).  
 

 
Figur 36: Översikt av röd lackeringslina. 

 
Layouten tillåter en truck att placeras vid linan för hantering av 
produkter som varken ska bearbetas eller märkas. Trucken kan även 
placeras bakom bordet där produkterna bearbetas en del men inte 
paketeras eller vid uppsamlingsplatsen vid slutet av bandet för 
produkter som ska bearbetas helt inklusive paketering. 
 

 
Figur 37: Översikt av gul lackeringslina och placering av rampen innan ordinarie avplockning. 

 



 50 

Gula linans layout blev ett transportsätt placerat före den ordinarie 
avhängningen på linan som fraktar produkterna till en automatisk 
robotlösning (se figur 37). Roboten har i uppgift att identifiera och 
plocka upp produkten samt att meddela vilken typ av produkt som ska 
märkas till skrivaren som skriver ut matchande etikett (se figur 38). 
Produkten placeras på etiketten och det säkerställs att den sitter fast. 
Produkterna placeras i en kartong och skickas sedan vidare till en 
uppsamlingsplats. Allt detta ska göras av roboten. Ett exempel på robot 
som kan klara de uppgifterna är ABBs robot IRB 4400 (Se bilaga 3). 
 

 
Figur 38: Det automatiska förslaget att testa för gul lackeringslina. 

 
Diskussionerna med Mats Sundberg resulterade i en rekommendation 
av etikettypen 7871EC (se bilaga 4) vilket är en etikett som är utformad 
för märkning på ytor av bland annat pulverlackering. Etikettens klister 
är utformat för att fästa på ytor som har en låg ytenergi och som kan 
motstå stora temperaturskillnader. Face stock som är det näst översta 
lagret är tillverkat i polyester vilket gör att etiketten kan motstå väder 
och vind.    
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5  Diskussion 
I detta kapitel kommer resultatet att diskuteras gentemot teorin som 
använts genom projektet. Resultatet kommer att granskas och det 
kommer utforskas vad som hade kunnat göras annorlunda. Reflektioner 
över vilka lärdomar som har dragits under projektarbetet kommer 
berättas om samt vilka rekommendationer på fortsatt arbete som 
uppdragsgivaren bör genomföra efter projektarbetets avslut. 
 

5.1 Användning av teori 
Den största frågan innan projektarbetet började var hur alla skulle 
kunna vara nöjda med resultatet? Tidigare erfarenhet hade visat att 
brukarmedverkan kunde resultera i en större acceptans av ett resultat då 
alla berörda parter fått möjlighet att utveckla och påverka resultatet. 
 
Detta låg som grund till varför brukarmedverkan valdes att användas i 
projektarbetet och resultatet har mottagits positivt av de personer som 
jobbar i lackeringen där en framtida implementering kan komma äga 
rum. Även personer som inte har varit en del av projektarbetet har visat 
sitt nöje med resultatet tack vare projektets öppna natur och vilja att ta 
del av erfarenheter från många personer. 
 
Brukarmedverkan användes också för att arbetarna ska få möjlighet till 
medbestämmande, vilket är en av principerna till det goda arbetet 
(Metall, 1985). Projektarbetet försökte också åstadkomma en förbättring 
av arbetsplatsen samtidigt som projektarbetet genomfördes vilket också 
är en av principerna för det goda arbetet. 
 
Teorierna om arbetsmiljö samt psykosocial arbetsmiljö var planerade att 
användas i projektarbetet tillsammans med flera av principerna från det 
goda arbetet. Eftersom dessa teoridelar planerades i början av projektet 
skapades ett problem. Resurserna som teoriarbetet krävde var större än 
förväntat och mindre resurser blev över till det kommande praktiska 
arbetet. 
 
Om teoridelan istället hade legat parallellt med resten av arbetet hade 
troligen teoridelarna varit mer relevanta. De områden som krävt 
fördjupning hade lättare kunnat identifieras och teorin planeras. Istället 
gjordes ett antagande om vad fördjupade kunskaper krävs inom i början 
av projektet med förhoppning att rätt antagande gjordes.  
 
 
Kunskapen om etikettmärkning har varit till viss hjälp i arbetet. Det blev 
dock klart längre in i projektet att en grundläggande kunskap i hur 
etiketter fungerar och är applicerade inte var tillräckligt för att kunna 
utforma skräddarsydda lösningar. Eftersom alla produkter i lackeringen 
är hängande skapade det problem i hur märkning skulle kunna ske 
smidigt då ingen produkt hade en fast position.  
 
Om en bättre kunskap och djupare förståelse i hur etiketter kan 
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appliceras hade en lösning kanske kunnat se annorlunda ut. Istället 
behövdes extern kunskap inhämtas till de områden som grunderna inte 
täckte. 
 
 
5.2 Reflektion av projektet 
Projektarbetet började med lite oklara mål om vad som skulle uppnås 
när projektet var färdigt. Målen var ganska generella och svåra att få ett 
riktigt grepp om. Detta reddes dock ut efter att projektplanen hade 
skrivits och det första varvet av kartläggningen var klar. När 
uppdragsgivaren och examensarbetaren hade samma uppfattning om 
vad som skulle genomföras kunde projektet köras vidare. 
 
Upplägget av hur projektarbetet skulle genomföras blev att all teori 
skulle genomarbetas i början av projektet innan utvecklingsarbetet 
skulle starta. Med facit i hand var detta ett misstag då det visade sig att 
teorin skulle ta mer tid än vad som först var planerat. Det kom också 
upp att ny teori behövdes läsas på under arbetet vilket drog ut på tiden. 
 
Det hade förmodligen varit lättare att hålla tidsplanen ifall teorin hade 
fördelats ut över en större del av projektarbetet samt att den hade legat 
samtidigt som utvecklingsarbetet. Det var också planerat att lägga 
rapportskrivandet i den senare delen av projektarbetet, något som 
avråddes av handledare Magnus Stenberg vid mittrapporteringen. 
Projektet anpassades efter de nya rekommendationerna vilket visade sig 
vara mycket bra rekommendationer. 
 
Rapporten borde ha påbörjats tidigt i arbetet med att bygga upp 
rapportens struktur och att fylla på med innehåll allt eftersom arbetet 
fortsatte. Hade arbetets struktur varit upplagt på det sättet hade 
förmodligen tiden blivit bättre använd. 
 
Brainwriting-metoden som användes i fokusgruppen hade som syfte att 
minska på skillnaderna mellan arbetare och chefer. Det var nog rätt val 
att göra då ingen verkade känna sig pressad eller på något sätt hämnad 
av de andra deltagarna. Genomförandet av brainwritingen vid 
idégenereringen kunde ha gjorts bättre eftersom brainwriting är 
designat för 6 personer men fokusgruppen bestod av 8 personer.  
 
Tiden som fokusgruppen hade på sig att genomföra en full brainwriting-
process var för kort. Metoden behövde därför modifieras för att passa in 
tidsmässigt. Samtidigt måste metoden hinnas med att förklaras för 
fokusgruppen så att den kan genomföras. Planeringen av 
genomförandet kunde också ha gjorts bättre vilket beror till största del 
av brist på erfarenhet av praktiskt genomförande.  
 
Utvecklingsarbetet genomfördes systematiskt och ställdes hela tiden 
mot kravspecifikationen för att hålla en struktur på arbetet. Detta 
hjälpte projektarbetet att gå framåt med tydliga moment och vad som 
ska vara klart efter momenten. 
 
Den största händelsen i projektarbetet var vändningen som skedde efter 
att flödeskoncepten hade blivit värderade. Vändningen innebar att målet 
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och frågeställningarna ändrades från att skapa ett system som ska 
hantera märkningar till att skapa en layout där system för märkning kan 
placeras. Hade projektet valt att stå fast vid det ursprungliga uppdraget 
hade lösningen förmodligen sett väldigt annorlunda ut, men företaget 
hade förmodligen också varit mindre nöjda med det slutgiltiga 
resultatet. 
 
 
5.3 Lärdomar 
Misstagen som har skett igenom arbetets gång har gett lärdomar i hur 
dessa misstag kan undvikas i framtida arbeten. Lärdomarna av 
misstagen var att det planerade schemat ofta inte kommer att hålla och 
att moment ofta kommer att ta längre tid än vad som först har varit 
planerat.  
 
Jag har också tagit lärdomar i hur jag som person fungerar vid 
självständiga arbeten.  Det har blivit uppenbart att jag fungerar bättre i 
grupp tillsammans med andra personer där vi alla jobbar med samma 
projekt. Att dela upp ett arbete i mindre delar med mer tydliga mål är 
också något som jag har lärt mig, bäst blir det om delarna är väldigt 
skilda från varandra innehållsmässigt för att skapa variation och för att 
hålla kvar motivationen. 
 
Att använda sig av brukarmedverkan är också något som verkar fungera 
väldigt bra i utvecklingsarbeten för att öka acceptansen av resultatet. 
Detta är något som kommer användas mer vid liknande arbeten och vid 
arbeten där lösningen kommer påverka användarna.  
 
 
5.4 Felkällor 
En felkälla kan vara fokusgruppen, med motiveringen att idéerna och 
värderingarna kan ha varit låsta till vissa tankebanor. Kreativiteten kan 
ha varit mer fokuserad på redan existerande lösningar i industrier och 
ha ett tankesätt låst till de lösningarna, utan att utforska möjligheten till 
nya lösningar som till en början kan verka omöjliga eller meningslösa 
men kan ge ett bättre resultat.  
 
Viktningarna och värderingarna kan också ha lidit av problemet med ett 
låst tankesätt vilket kan ha resulterat i en förbestämd åsikt av hur saker 
borde fungera. Ett annorlunda resultat kunde kanske ha skapats vid en 
annan gruppmentalitet. 
 
 
5.5 Fortsatt arbete 
Efter projektarbetarbetets avslutande finns en del arbete kvar för en 
implementering av layoutresultatet. Detta är några punkter som borde 
beaktas och arbetas med vid ett fortsatt arbete: 
 

 Den slutgiltiga utrustningen måste bestämmas. Mycket av den 
utrustning som har illustrerats är bara idéer och koncept, inte 
något som är fast bestämt. En rekommendation är att lägga ner 
tid på en förundersökning om vilken utrustning som är bäst 
lämpad.  
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 Materialet till plasten som produkterna ska glida ner på måste 
bestämmas och bör vara en plast med en liten friktionskoefficient 
och vara lätt att byta ut när den har blivit utsatt för mycket 
slitage. 
 

 Det automatiska förslaget är det som kommer vara mest kostsamt 
att implementera och det bör reflekteras över hur mycket 
resurser man är villig att investera i en sådan lösning. 
 

 Etiketternas utseende behöver utformas. När formen är 
färdigställd behöver rätt skrivare också hittas ifall man önskar 
använda en ”print & apply”-lösning. Vid användandet av enbart 
den manuella lösningen räcker en ”apply”-lösning som inte 
kräver en skrivare, men då måste leverantörer av etiketter 
kontaktas. 
 

 Eftersom önskemålet om resultatet ändrades under arbetet bör 
frågan angående hur en koppling mellan etiketteringssystemet 
och databasplattformen jeeves ska fungera undersökas. En 
rekommendation är att undersöka vilka språk båda systemen 
pratar och försöka hitta någon form av lösning från det. 
 

När ett system har implementerats borde en uppföljning också göras för 
att se till att en ständig förbättring av systemet och arbetsplatsen som 
den är utvecklad att finnas i sker. 
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6 Slutsatser 
Projektarbetet hade som syfte att besvara de ursprungliga 
frågesättningarna som CW Lundberg hade fastställt och att uppfylla de 
målen som företaget utarbetades tillsammans med examensarbetaren. 
 
De ursprungliga frågeställningarna och målet med projektet ändrades 
dock en bit in i arbetet till att istället handla om hur en layout skulle 
kunna se ut för att testa olika märkningssystem.  
 
Frågeställningarna formulerades om till: 

 Hur kan en layout se ut i lackeringen för att testa olika 
märkningsmetoder och för att inte påverka produktionen? 

 Vilka märkningsmetoder är lämpliga att testa? 
 
Första frågeställningen kan besvaras med layoutförslaget. 
Avplockningen från röd lackeringslina kan passera igenom ett manuellt 
märkningssystem där märkning kan ske om så behövs. Gul 
lackeringslina använder sig av en alternativ nerplockning som leder till 
ett transportsystem och märkning av produkterna utan att påverka 
andra arbetsmoment. 
 
Platsen tillägnad för märkning av produkter för gul lackeringslina ligger 
avsides från nerplockningen på grund av det trånga utrymme som 
nerplockningen brukar ske på och vilket leder till att en lösning inte kan 
implementeras där. Vid den platsen kan istället ett flertal olika 
märkningssystem testas som inte påverkar produktionen. 
 
På grund av utformningen av röd lackeringslina, där många arbetare 
kommer röra sig för nerplockning och lika så för upphängning av 
olackerade produkter, är en manuell lösning lämplig att använda. 
Lösningen kommer tillåta personal att arbeta nära varandra utan att 
utrymme behöver stängas av för exempelvis en robot. 
 
Layouten för den gula linan har inte samma utrymmesproblem då 
märkningsplatsen ligger avsides från linan. En automatisk lösning kan 
då vara lämplig att testa eftersom den inte kommer påverka något av det 
närliggande arbetet. 
 
 
 

  



 56 

Referenser 
Abrahamsson, L. & Johansson, J. (2008a). Framtidsfabriken. Rapport 
2, Kunskapsöversikt: det goda arbetet - igår, idag och imorgon. Luleå: 
Avdelningen för industriell produktionsmiljö, Institutionen för 
arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 
 
Conan, M. (1995). User oriented architectural design in a critical 
perspective. Nordisk arkitekturforskning. (1995 (8:3), s. 43-58). 
går att hämta via: 
http://arkitekturforskning.net/na/article/view/686/632 2016-01-14 
 
Gardell, B. & Svensson, L. (1981). Medbestämmande och självstyre: en 
lokal facklig strategi för demokratisering av arbetsplatsen. Stockholm: 
Prisma i samarbete med Arbetslivscentrum. 
 
Gulliksen, J. & Göransson, B. (2002). Användarcentrerad systemdesign: 
en process med fokus på användare och användbarhet. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Hornyánszky Dalholm, E. (1998). Att forma sitt rum: 
fullskalemodellering i participatoriska designprocesser. Diss. Lund : 
Univ.. Lund.  
 
Johansson, J., & Abrahamsson, L. (2009). The good work – A Swedish 
trade union vision in the shadow of lean production. Applied 
Ergonomics, 40775-780. doi:10.1016/j.apergo.2008.08.001 
 
Labelling Systems Inc. (2003) Guide to Pressure Sensitive Labeling. 
[online] Tillgänglig via: 
<http://www.promachinc.com/uploads/general/lsi-guide-to-pressure-
sensitive-labeling.pdf> [2015-12-15] 
 
Litcanu, M., Prostean, O., Oros, C., & Mnerie, A. V. (2015). Brain-
Writing Vs. Brainstorming Case Study For Power Engineering 
Education. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 191(The 
Proceedings of 6th World Conference on educational Sciences), 387-
390. doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.452 
 
MBL, Lagen om medbestämmande. http://rkrattsbaser.gov.se/cgi-
bin/thw?%24{HTML}=sfst_lst&%24{OOHTML}=sfst_dok&%24{SNH
TML}=sfst_err&%24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DT
HW&BET=1976:580 2016-01-14 
 
Metall (1985), Det goda arbetet, Huvudrapport från programkommittén 
om industriarbetets värde och villkor presenterad vid Svenska 
Metallindustriarbetareförbundets kongress 1 – 7 september 1985. 
 
Osvalder, Anna-Lisa., Ulfvengren, Pernilla., Thylefors, Ingela., 
Johannson, Jan., Abrahamsson, Lena., Karlsson, Stig., Rose, Linda., 

http://arkitekturforskning.net/na/article/view/686/632
http://rkrattsbaser.gov.se/cgi-bin/thw?%24%7bHTML%7d=sfst_lst&%24%7bOOHTML%7d=sfst_dok&%24%7bSNHTML%7d=sfst_err&%24%7bBASE%7d=SFST&%24%7bTRIPSHOW%7d=format%3DTHW&BET=1976:580
http://rkrattsbaser.gov.se/cgi-bin/thw?%24%7bHTML%7d=sfst_lst&%24%7bOOHTML%7d=sfst_dok&%24%7bSNHTML%7d=sfst_err&%24%7bBASE%7d=SFST&%24%7bTRIPSHOW%7d=format%3DTHW&BET=1976:580
http://rkrattsbaser.gov.se/cgi-bin/thw?%24%7bHTML%7d=sfst_lst&%24%7bOOHTML%7d=sfst_dok&%24%7bSNHTML%7d=sfst_err&%24%7bBASE%7d=SFST&%24%7bTRIPSHOW%7d=format%3DTHW&BET=1976:580
http://rkrattsbaser.gov.se/cgi-bin/thw?%24%7bHTML%7d=sfst_lst&%24%7bOOHTML%7d=sfst_dok&%24%7bSNHTML%7d=sfst_err&%24%7bBASE%7d=SFST&%24%7bTRIPSHOW%7d=format%3DTHW&BET=1976:580


 

 

 

Eklund, Jörgen., Odenrick, Per (2008). Arbete och teknik på 
människans villkor. (1. uppl.) Stockholm: Prevent. 
 
Rubenowitz, S. (2004). Organisationspsykologi och ledarskap. (3., 
[omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Sashkin, M. (1976). Changing Toward Participative Management 
Approaches: A Model and Method. Academy Of Management Review, 
1(3), 75-86. doi:10.5465/AMR.1976.4400820 
 
Satchell, P.M. (1998). Innovation and automation. Aldershot: Ashgate. 
 
SCB, Andel av de sysselsatta enligt besvärsundersökningen efter 
arbetsorsakade besvär, kön, yrke och år.  
http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/8942 2016-02-02 
 
Sheridan, T.B. (1992). Telerobotics, automation, and human supervisory 
control. MIT Press. 
 
Thompson, B. (2004) Printing Materials Science and technology second 
edition, Pira International. 
 
Thompson, P. & Warhurst, C. (red.) (1998). Workplaces of the future. 
Basingstoke: Macmillan. 
 
Vagia, M., Transeth, A. A., & Fjerdingen, S. A. (2016). Review article: A 
literature review on the levels of automation during the years. What are 
the different taxonomies that have been proposed?. Applied 
Ergonomics, 53(Part A), 190-202. doi:10.1016/j.apergo.2015.09.013 
 
Winter, H.A. (1989). Anställdas deltagande i organisationsutveckling: en 
teoretisk och empirisk analys av förutsättningarna för participation. 
Linköping: Univ. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/8942


 

KRAVSPECIFIKATION, SIDA 1(1) 

 

Bilaga 1 
 

 
  



 

BILAGA 2, SIDA 1(1) 

 

Bilaga 2 
  



 

IRB 4400 INDUSTRIAL ROBOT, SIDA 1(2) 

 

Bilaga 3 
  



 

IRB 4400 INDUSTRIAL ROBOT, SIDA 2(2) 

 

Bilaga 3 



 

POLYESTER LABEL MATERIAL 7871EC, SIDA 1(4) 

 

 

Bilaga 4 
  



 

POLYESTER LABEL MATERIAL 7871EC, SIDA 2(4) 

 

Bilaga 4 



 

POLYESTER LABEL MATERIAL 7871EC, SIDA 3(4) 

 

 

Bilaga 4
  



 

POLYESTER LABEL MATERIAL 7871EC, SIDA 4(4) 

 

Bilaga 4 

 
 
  



 

VIKTNING AV KRAVSPECIFIKATION, SIDA 1(1) 

 

Bilaga 5 
 

 
  

Krav Viktning Medlevärde 

Lösningen ska vara anpassningsbar till olika produkter 4 5 5 5 4 5 5 5 4,75 

Lösningen ska ha ett system som ser till att rätt etiketter hamnar på rätt 
produkter 

5 3 5 5 2 5 5 5 4,375 

Lösningen ska vara lätt att hantera 4 5 5 5 4 4 3 5 4,375 

Märkningen ska ske på en plats som är estetiskt tilltalande 3 2 1 1 4 1 4 3 2,375 

märkningen ska kunna motstå väder och vind utomhur under en längre period 1 1 3 3 1 1 2 1 1,625 

lösningne bör inte öka cykeltiden mer än 5 sekunder 3 3 4 5 5 3 3 4 3,75 

lösningen bör kunna vara placerad i lackeringen 3 5 5 1 4 3 5 4 3,75 

märkningen bör vara lätt att avlägsna utan att den går sönder 5 1 1 1 1 3 4 1 2,125 

Lösningen ska ha ett system som gör att uppdatering av etiketter sker 
automatiskt 

3 3 4 3 5 3 4 4 3,625 

Lösningen ska vara resursefektiv före arbetet 3 3 2 2 2 4 3 4 2,875 

Lösningen ska vara resursefektiv under arbetet 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

VÄRDERING AV KONCEPT, SIDA 1(3) 

 

Bilaga 6 
Tre av deltagarna ur fokusgruppen hade inte möjlighet att göra en 
värdering av koncepten. 
 

Krav nr Jonas express & Dubbelpress på räls  medelvärde Poäng 

1 3 3 3,5 3,5 2 3 14,25 

2 4 5 3 5 3 4 17,5 

3 5 1 4 4 4 3,6 15,75 

4 3 2 2 3,5 2 2,5 5,9375 

5 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

6 5 5 5 5 5 5 18,75 

7 5 5 5 5 5 5 18,75 

8 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

9 4 5 4 4 4 4,2 15,225 

10 3 2 2 1 2 2 5,75 

11 5 5 3 5 4 4,4 17,6 

      summa 129,5125 

 
Krav nr Apa från taket medelvärde poäng 

1 3 2 4 3 4 3,2 15,2 

2 3 5 3 5 4 4 17,5 

3 4 3 4 1 5 3,4 14,875 

4 2 2 4 2 3 2,6 6,175 

5 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

6 5 5 5 5 5 5 18,75 

7 5 5 5 5 5 5 18,75 

8 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

9 4 4 4 5 4 4,2 15,225 

10 2 2 2 2 3 2,2 6,325 

11 4 5 3 5 5 4,4 17,6 

      summa 130,4 

  



 

VÄRDERING AV KONCEPT, SIDA 2(3) 

 

Bilaga 6 

Krav nr Omvänd multistämpel medelvärde poäng 

1 2 2 2 1 1 1,6 7,6 

2 4 5 3 5 3 4 17,5 

3 3 1 2 3 2 2,2 9,625 

4 3 2 2 2 1 2 4,75 

5 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

6 5 5 1 5 5 4,2 15,75 

7 5 5 5 5 5 5 18,75 

8 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

9 4 5 4 4 4 4,2 15,225 

10 3 2 2 1 2 2 5,75 

11 3 5 2 4 4 3,6 14,4 

      summa 109,35 

 
Krav nr Etikettpistol före nedplockning medelvärde poäng 

1 4 4 4,5 4 4 4,1 19,475 

2 4 3 4 2 3 3,2 14 

3 3 4 4 3 4 3,6 15,75 

4 3 4 3,5 4 4 3,7 8,7875 

5 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

6 5 4 5 5 5 4,8 18 

7 5 5 5 5 5 5 18,75 

8 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

9 2 1 2 1 2 1,6 5,8 

10 4 4 5 5 4 4,4 12,65 

11 2 1,5 4 3 2 2,5 10 

      summa 123,2125 

 
Krav nr Manuell märkning medelvärde poäng 

1 5 5 5 5 5 5 23,75 

2 4 3 4 3 4 3,6 15,75 

3 3 3 3 2 2 2,6 11,375 

4 5 5 5 5 4 4,8 11,4 

5 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

6 3 1 3,5 1 2 2,1 7,875 

7 3 5 3 2 5 3,6 13,5 

8 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

9 4 5 4 3 4 4 14,5 

10 4 5 3 4 4 4 11,5 

11 1 2 3 1 2 1,8 7,2 

      summa 116,85 

  



 

VÄRDERING AV KONCEPT, SIDA 3(3) 

 

Bilaga 6 

Krav nr Etikettpistol efter nedplockning medelvärde poäng 

1 5 4,5 3 4 4 4,1 19,475 

2 4 3 3 2 4 3,2 14 

3 3 2 3 3 3 2,8 12,25 

4 3 4 4 4 3 3,6 8,55 

5 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

6 3 2 3,5 3 3 2,9 10,875 

7 5 4 4 5 3 4,2 15,75 

8 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

9 4 4 4 1 4 3,4 12,325 

10 3 3 3 5 4 3,6 10,35 

11 2 1 3 3 2 2,2 8,8 

      summa 112,375 

 
Krav nr Omvänd stämpel medelvärde poäng 

1 2 3 3 1,5 2 2,3 10,925 

2 4 4 3,5 3 4 3,7 16,1875 

3 2 4 3 2 2 2,6 11,375 

4 2 3 3 2 2 2,4 5,7 

5 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

6 2 5 4 1 2 2,8 10,5 

7 3 5 4 1 5 3,6 13,5 

8 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

9 4 5 4 4 4 4,2 15,225 

10 4 4 3,5 3 3 3,5 10,0625 

11 2 4 4 1 2 2,6 10,4 

      summa 103,875 

 
 Produkt genom roller medelvärde poäng 

Krav nr 2 2 2 1 2 1,8 8,55 

1 4 3 3,5 3 4 3,5 15,3125 

2 2 2,5 2 4 2 2,5 10,9375 

3 2 1,5 2 2 2 1,9 4,5125 

4 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

5 1 1 3 5 2 2,4 9 

6 5 1 3 5 3 3,4 12,75 

7 Etikettegenskaper och därför inte relevant. 

8 4 4 4 5 4 4,2 15,225 

9 3 3,5 3 3 4 3,3 9,4875 

10 1 1 4 4 2 2,4 9,6 

      summa 95,375 



 

VÄRDERING AV FLÖDESKONCEPT, SIDA 1(2) 

 

 
 

Bilaga 7 
Tre av deltagarna ur fokusgruppen hade inte möjlighet att göra en 
värdering av flödeskoncepten. 
 
Krav nr Robot innan avplockning medelvärde Poäng 

1 3 1 3 5 3 3 14,25 

2 3 3 5 4 3 3,6 15,75 

3 2 3 4 3 3 3 13,125 

4 3 3 3 1 4 2,8 6,65 

5 Etikettegenskaper och därför inte relevat. 

6 3 4 5 5 4 4,2 15,75 

7 5 5 5 4 5 4,8 18 

8 Etikettegenskaper och därför inte relevat. 

9 4 4 4 5 4 4,2 15,225 

10 2 3 3 1 2 2,2 6,325 

11 4 3 4 4 4 3,8 15,2 

      summa 120,275 

 
Krav nr Märkning på band medelvärde Poäng 

1 4 3 3 3 2 3 14,25 

2 3 4 5 4 2 3,6 15,75 

3 4 3 3 3 3 3,2 14 

4 4 1 3 3 3 2,8 6,65 

5 Etikettegenskaper och därför inte relevat. 

6 4 4 4 3 4 3,8 14,25 

7 5 4 5 5 5 4,8 18 

8 Etikettegenskaper och därför inte relevat. 

9 4 5 4 4 4 4,2 15,225 

10 3 2 3 2 2 2,4 6,9 

11 4 4 4 3 4 3,8 15,2 

      summa 120,225 

  



 

VÄRDERING AV FLÖDESKONCEPT, SIDA 2(2) 

 

Bilaga 7 

Krav nr Elektromagnetisktband medelvärde Poäng 

1 2 4 4 2 3 3 14,25 

2 4 3 5 3 3 3,6 15,75 

3 4 4 4 3 4 3,8 16,625 

4 5 3 4 1 5 3,6 8,55 

5 Etikettegenskaper och därför inte relevat. 

6 4 4 4 4 4 4 15 

7 5 5 5 4 3 4,4 16,5 

8 Etikettegenskaper och därför inte relevat. 

9 2 4 4 1 4 3 10,875 

10 1 2 2 1 2 1,6 4,6 

11 3 4 4 3 4 3,6 14,4 

      summa 116,55 

 
Krav nr Manuellmärkning efter nerplockning medelvärde poäng 

1 5 3 3,5 4 4 3,9 18,525 

2 4 2 4 3,5 4 3,5 15,3125 

3 3 4 3,5 3 3 3,3 14,4375 

4 4 3 4 4 3 3,6 8,55 

5 Etikettegenskaper och därför inte relevat. 

6 5 5 5 4 4 4,6 17,25 

7 5 5 5 4 5 4,8 18 

8 Etikettegenskaper och därför inte relevat. 

9 4 5 4 4 4 4,2 15,225 

10 3 3 1,5 1 1 1,9 5,4625 

11 3 4 4 2,5 3 3,3 13,2 

      summa 125,9625 

 


