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SAMMANFATTNING 
Inom världsekonomin är fordonsindustrin den största industriella sektorn och har sedan länge 
nått en nivå av överkapacitet. Majoriteten av de komponenter som används i ett fordon 
härstammar från underleverantörer och konkurrensen på marknaden är hög. För att överleva på 
marknaden krävs konkurrenskraft, ofta i form av låga priser och god kvalitet på produkten. Det 
finns många metoder för att kostnadsbespara i en industriell miljö och många företag väljer att 
använda sig av metoden Lean som fokuserar på att minimera slöseri i verksamheten. Interna 
transporter är en kostnad som inte ökar produktens värde och ses därför som ett slöseri. Av den 
anledningen är det viktigt att optimera och effektivisera för att kunna minska kostnader 
relaterade till interna transporter.  
 
En fallstudie har utförts vid Gestamp Hardtech eftersom de har identifierat brister inom deras 
interna transport. Detta är brister såsom låg utnyttjandegrad av truckarna samt att produktionen 
begränsas då truckförarna inte hinner utföra sina arbetsuppgifter i tid. Vidare har även Gestamp 
Hardtech stort fokus på kostnadsreduceringar i tillverkningen vilket leder till att de vill öka 
utnyttjandegraden maskinerna och minska ledtiderna. Av den anledningen var studiens syfte att 
utreda hur den interna transportens utnyttjandegrad kan ökas och ledtiden minskas med hjälp av 
en förbättrad truckorganisation. Studien avgränsades till att enbart studera den nuvarande 
truckorganisationen vid Gestamp Hardtech. Studien begränsas även till nuvarande lager- och 
maskinplaceringar i produktionen.  
 
Till en början studerades och illustrerades hela truckorganisationen, det vill säga fem olika 
truckområden i fabriken. Under studien fastställdes utnyttjandegraden på de maskiner som 
används frekvent. Utnyttjandegraden på de huvudsakliga truckarna i organisationen var ungefär 
50 procent medan mindre belagda truckar hade en utnyttjandegrad på mindre än 10 procent. 
Vidare kontrollerades även den totala tiden maskiner står i väntan på truck samt 
arbetsuppgifternas frekvens tillsammans med tidsåtgången. Utöver detta utfördes även 
benchmarking vid två olika tillverkande företag för att fastställa hur de arbetar med 
truckorganisationer och truckpositioner. Analys av datainsamlingen visade att de truckpositioner 
fallföretaget använder baseras på ett begränsat geografisk område. Dock hanterar även samtliga 
positioner arbetsuppgifter som tvingar föraren att avvika från det huvudsakliga området.   
 
Maskiner står i väntan på att bli betjänade av truck trots att utnyttjandegraden på resurserna är 
låg. Att truckförarna avviker från sitt huvudsakliga geografiska område överensstämmer inte med 
hur konkurrenterna organiserar sina interna transporter. Dessa avvikande rutter skapar även 
problem ifall en maskin skulle stanna i väntan på betjäning när föraren är utanför det geografiska 
området. Av den anledningen slås två närliggande truckområden samman för att sedan bryta ut 
de körningar som avviker från området. En truck hanterar allt material direkt mot maskiner på 
området och en annan truck hanterar materialhanteringen som avviker från området. I Gestamp 
Hardtechs fall handlar det om lager- och emballagehantering samt tömning av skrotbyttor.  
 
I teorin skulle trucken som hanterar maskinområdet maximalt beläggas till 90 procent medan 
trucken som hanterar avvikande körningar skulle beläggas till mindre än 50 procent. I 
verkligheten skulle båda truckarnas utnyttjandegrad bli lägre vilket gör det fullt möjligt att i 
framtiden addera arbetsuppgifter till avvikande truckområdet. Förslagsvis addera avvikande 
transporter från övriga truckområden eller annan form av skrottömning.  
  



 

 

ABSTRACT 
Within the world economy, the automobile industry is the largest industrial sector and has since a 
long time reached a level of overcapacity. The majority of components used in a vehicle is 
produced by subcontractors and the competition on the market is large. To survive on the 
market, the companies need to be competitive and often need to offer high quality products with 
low prices. There are a lot of methods to be more cost effective in an industrial environment and 
many companies’ choses to use the method Lean which focuses on minimizing waste. Internal 
transportation is one costs that does not increase the value of the product and is therefore seen 
as a waste. With this in mind it is important to optimize the internal transportations in order to 
lower the costs related to them.  
 
A case study has been performed at Gestamp Hardtech since they had identified shortcomings 
within their internal transportation. These are shortcomings such as low utilization of the 
forklifts and that the production is limited due to the fact that the drivers does not have time to 
perform their tasks on time. Further, Gestamp Hardtech also has a focus on reducing costs 
within their manufacturing which leads to their need to increase the utilization on the 
transportation and shortening the lead times. Having that in mind, the purpose of this study is to 
see how the utilization of the internal transportations can be increased and lead times can be 
reduced by an improved logistical organisation. The study is limited to studying the current 
logistical organisation at Gestamp Hardtech. Further, the study is also limited to current machine 
and stock positions.  
 
The study was started by illustrating the entire logistical organisation. That is, five different 
forklift areas in the factory. During the study the utilization of the frequently used forklifts were 
established. The utilization of the mainly used forklifts in the organization were around 50 
percent of the total work-time and the utilization of the lesser used forklifts were lower then 10 
percent. Further, the total time machines are forced to wait due to a forklift being late and how 
frequently tasks are performed together with how long time it takes to perform a task is 
established. To complement the data gathered from the case company two benchmarking studies 
were performed at two other manufacturing companies in the same branch. Analysis of the data 
collection showed that the forklift positions used ad the case company is based on geographical 
areas which are compressed. However, all of the forklift positions also includes trips which 
forces the driver to leave the main geographical area.  
 
Machines are forces to stand in order to wait for the forklifts but the utilization of the 
transportation is low. The fact that the drivers are leaving their main area does not conform with 
how the competitive companies organizes their internal transportation. These deviant routes also 
create a problem is one of the machines were to stop producing whilst the driver performed a 
task outside of the main area. Because of these two areas are combined and later divided into 
two new forklift positions. One of the forklifts are to handle the material which is connected to 
the machines and one forklift are to handle the material which is carried of the main area. In 
Gestamp Hardtechs case this is emptying scrap tubs, stock and package handling. 
 
In theory the forklift that are to handle the machines were to be utilized up to maximum 90 
percent whilst the forklift handling deviating routes would be utilized to less than 50 percent. In 
reality, both of the forklifts would be utilized less than this which will enable for adding more 
tasks onto the deviating are. A suggestion is to ass other deviating routes from the other forklift 
positions or other types of scrap handling. 
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1 INLEDNING 
Följande avsnitt behandlar studiens bakgrund tillsammans med en beskrivning av det problem som bemöts. 
Avsnittet behandlar även studiens syfte, mål och avgränsningar.  
 

1.1 BAKGRUND  
Fordonsindustrin är den största industriella sektorn inom världsekonomin, marknaden har sedan 
1970-talet vuxit och nått en nivå av överkapacitet (Lettice, Wyatt, & Evans, 2010). Författarna 
hävdar även att ungefär 15 000 komponenter ingår i ett fordon och 50 till 75 procent av dessa 
skapas av underleverantörer. Eftersom konkurrensen är hög inom fordonsindustrin krävs det att 
både fordonstillverkare och underleverantörer är konkurrenskraftiga. Enligt Buckley, Pass och 
Prescott (1988) uppnås konkurrenskraft genom att erbjuda produkter av högre kvalitet och till ett 
lägre pris än konkurrenterna. För att lyckas vara konkurrenskraftiga är det med andra ord viktigt 
att hålla både fasta och rörliga kostnader låga inom verksamheten.  
 
Copper och Kaplan (1988) hävdar att tillverkande företag har flera typer av kostnader. Detta kan 
exempelvis vara produktions-, logistik- samt marknadsförings- och försäljningskostnader. 
Eftersom det finns flera typer av kostnader finns det även flera typer av metoder för att arbeta 
med kostnadsbesparing. Den vanligaste metoden inom tillverkande företag är Lean-produktion 
vilket har fokus på att minska slöseri inom verksamheten (Shah & Ward, 2007).   
 
Enligt Hicks (2007) finns det olika typer av slöseri inom Lean-produktion och de sju 
huvudsakliga är överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelser och defekter. 
Författaren hävdar även att slöseri är direkt kopplat till värdeskapande och för att eliminera 
slöseri måste de värdeskapande processerna först identifieras. De processer som inte är 
värdeskapande räknas alltså som slöseri vilket exempelvis kan vara att bygga onödigt stora lager 
eller att en resurs inte utnyttjas till dess fulla potential. Utnyttjandegraden på fabrikens resurser 
bör med andra ord uppgå till sin fulla potential så länge det inte leder till överproduktion eller 
annan typ av slöseri.  
 
Transport där onödig rörelse och förflyttning av material förekommer räknas också som ett 
slöseri (Hicks, 2007). Onödig rörelse och onödig förflyttning av material kan även indikera att 
transportens utnyttjandegrad är lägre än önskat och att transporten inte används till sin fulla 
potential. Mentzer, Stank och Esper (2008) hävdar att interna transporters utnyttjandegrad kan 
ökas genom exempelvis operativ nätverksdesign. Författarna talar även om att de interna 
transporternas utnyttjandegrad kan länkas till servicegraden. En ökad utnyttjandegrad på den 
interna transporten kan alltså även öka transportens servicegrad.      
 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Gestamp HardTech i Luleå har stort fokus på kostnadsreducering i tillverkningen. Företaget har 
vid tidigare skede identifierat att produktionslinor vid tillfällen står stilla i väntan på att bli 
betjänade av produktionstruck. Företaget har även identifierat att utnyttjandegraden på 
produktions-truckarna är låg och att många turer körs utan material på truckens gafflar. I 
dagsläget finns det ingen tydlig grund för truckorganisationens utformning och alla 
produktionstruckar ingår inte i organisationen. Det finns nämligen även produktionstruckar som 
bemannas av operatörer i produktionen. Av den anledningen finns ett behov att identifiera den 
interna transportens nuläge tillsammans med ett önskvärt framtida tillstånd. Genom att 
identifiera förbättringar inom den interna transporten kan ledtiden minskas och 
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utnyttjandegraden ökas vilket i sin tur leder till minskade kostnader och ökad lönsamhet för 
företaget.  
 

1.3 SYFTE OCH MÅL 
Syftet var att utreda hur den interna transportens utnyttjandegrad skulle kunna ökas och ledtiden 
minskas med hjälp av en förbättrad truckorganisation. Målet var att leverera ett ekonomiskt 
försvarbart förbättringsförslag med ett önskvärt framtida tillstånd tillsammans med en 
handlingsplan för att uppnå detta. Tre forskningsfrågor upprättades för att tillsammans besvara 
syftet och uppnå studiens mål. 
 
FF1 “Hur organiseras interna transporter hos tillverkande företag?” 
 
Den första forskningsfrågan avser att identifiera och kartlägga de interna transporternas nuläge 
hos fallföretaget. Detta innebar att identifiera truckarnas utnyttjandegrad, hur de rör sig fysiskt 
i fabriken samt hur mycket tid övriga maskiner måste stå i väntan på truck. Forskningsfrågan 
avser även benchmarking mot andra företag samt att lyfta in teorier som berör interna 
transporter.  
 
FF2 “Vilka faktorer påverkar utnyttjandegraden hos interna transporter?” 

 
 
Den andra forskningsfrågan avser interna transporter och de faktorer som påverkar dess 
utnyttjandegrad. Avsikten var att besvara forskningsfrågan med information från fallföretaget, 
teorier och via benchmarking med likande företag.  
 
FF3 ”Hur kan de interna transporterna hos Gestamp HardTech omorganiseras på ett ekonomiskt 

försvarbart sätt?” 
 
Den tredje forskningsfrågan avser att identifiera ett nytt sätt att organisera de interna 
transporterna hos fallföretaget Gestamp HardTech. Detta för att nå en ökad utnyttjandegrad 
och därmed kunna reducera kostnader inom truckorganisationen hos fallföretaget.  
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Studien avgränsades till att i huvudsak analysera och förbättra utformningen av den nuvarande 
truckorganisationen hos Gestamp HardTech. Ytterligare avgränsning omfattar även att studien 
använde sig av de befintliga maskinplaceringarna. Detta eftersom maskinförflyttning både är 
kostsamt och att ytan i fabriken är begränsad. På grund av detta är faktorn svår att lyfta in i 
studien och bortses från.  
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2 METOD 
Följande avsnitt behandlar studiens forskningsansats samt vilken datainsamlingsmetod som används. Avsnittet 
behandlar även studiens reliabilitet och validitet samt en tidsplan för att kartlägga genomförandet av studien.    
 

2.1 FORSKNINGSANSATS 
Studiens syfte var att undersöka hur interna transporter kan koordineras och optimeras inom ett 
tillverkande företag och av den anledningen användes ett explorativt tillvägagångssätt. Ett 
explorativt tillvägagångssätt användes i syfte att förtydliga och öka förståelsen för ett givet 
problem (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). Studien ger en inblick i hur utnyttjandegraden på 
interna transporter skulle kunna ökas på ett ekonomiskt försvarbart sätt och därmed skapa nya 
insikter inom optimering av de interna transporterna. 
 
Som forskningsstrategi har fallstudie valts eftersom möjligheten att studera intern transport inom 
tillverkningsindustrins verkliga miljö fanns. Fallstudien gjordes på Gestamp HardTech där enbart 
den del av truckorganisationen belägen i fabriken studerades. När insamling och analys av data 
agerar som grund för teori kallas det induktiv ansats (Saunders et al., 2007). Eftersom studien 
baseras på datainsamling vilket i sin tur analyseras för att dra en slutsats kring hur de interna 
transporterna kan optimeras valdes en induktiv ansats för att utföra studien. 
 

2.2 DATAINSAMLINGSMETOD 
I studien används både primär- och sekundärdata som insamlats från fallföretaget och litterära 
källor. Den data som insamlats är både kvalitativ och kvantitativ. Primärdata som användes 
härstammade både från observationer i fabriken, möten och intervjuer med anställda samt en 
enkätundersökning. För att komplettera primärdata användes även sekundärdata från 
fallföretaget. Detta gäller historisk data i form av tider maskiner står i väntan på truck och data 
kring hur truckarna körts. Sekundärdata härstammar från två olika program; Captor och I-Site 
samt litteratur. Litteraturen användes för att få en bredare grund till problemet samt inspiration 
till möjliga förbättringsområden.  
 

2.2.1 OBSERVATIONER, INTERVJUER OCH LITTERATURSTUDIE 
Observationer användes för att samla information och data kring hur det faktiska arbetet pågår i 
dagsläget. Metoden användes under hela arbetets gång för att få en inblick i den interna 
transportens arbetssätt. Det vill säga hur truckarna rör sig i fabriken, vilka arbetsuppgifter de 
utför samt hur ofta dessa uppgifter utförs. Observationerna var strukturerade och observatören 
deltar inte i några av aktiviteterna. Observationerna skedde personligen ute i fabriken och 
dokumenterades i realtid för att få en så sanningsenlig bild av organisationen som möjligt.  
 
De intervjuer som användes i studien var ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer 
utförda i person. Vid en semi-strukturerad intervju har undersökaren en lista med frågor och 
ämnen att gå igenom men beroende på flytet i intervjun kan dessa förändras (Saunders et al., 
2007). Det vill säga att frågor kan förändras, tillkomma eller falla bort under intervjuns gång. Vid 
ostrukturerade intervjuer finns ingen lista med frågor att gå igenom utan dessa används mer som 
en djupdykning i ett specifikt ämne. De ostrukturerade intervjuerna pågick ute i produktionen då 
frågor kring hur, vad och varför ett arbete utförs ställdes vid fundering. De semi-strukturerade 
intervjuerna pågick till störst del i möten. Vid tillfälle ställdes delvis förutbestämda frågor till de 
personerna inom företaget med mest kompetens inom ämnet. Alla intervjuer, ostrukturerade och 
semi-strukturerade, skedde via både inplanerade och spontana möten.  
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En enkätundersökning användes med syftet att underlätta för truckförarna att ge sina åsikter 
kring organisationen och deras arbetsplats anonymt. Enkätundersökningen hade ett flertal öppna 
frågor kring vad som kunde förbättras samt vad som var bra med den nuvarande 
truckorganisation. En enkätundersökning kan vara till fördel då det låter truckförarna tänka över 
sina svar och besvara frågorna då de har tid över.  
 
En teoretisk referensram relaterat till studiens syfte skapades för att få en bredare grund. Till 
denna studie användes litteratur från både böcker och artiklar. De artiklar som användes i studien 
kom från databaserna Scopus och Google Scholar samt att böckerna var kurslitteratur och övriga 
faktabaserade böcker. För att ha en så bra grund för arbetet som möjligt läggs mycket vikt på att 
artiklarna ska vara aktuella och vetenskapligt granskade. 
 

2.2.2 BENCHMARKING 
För att komplettera sekundärdata i form av litteratur gjordes även benchmarkingstudier hos två 
andra tillverkande företag, Scania Ferruform AB och Volvo Lastvagnar AB. Genom att utföra en 
benchmarkingstudie kan inspiration och förbättringsmöjligheter hittas i och med analys av de 
uttalade framgångsfaktorerna. Att göra en benchmarkingstudie kan även agera som underlag för 
ett framtida förbättringsförslag då det bevisar att arbetet går att utföra samt att det kan ge bättre 
resultat än i dagsläget.  
 

2.2.3 URVAL 
På grund av tidsbrist kunde inte all potentiell primärdata insamlas. Ett slumpmässigt urval 
gjordes vid insamling av kvantitativ data för att underlätta vid dagsplaneringen. Detta var möjligt 
eftersom produktionen sker fullständigt efter kundens efterfrågan och inga specifika tidpunkter 
på dagen var den andra lik. Insamling av kvalitativ primärdata skedde icke-slumpmässigt då 
objekten som intervjuades var personer som tillhör eller arbetar med truckorganisationen.  
 
Studien använde sig även av historisk data i form av tid maskiner i produktionen måste stå still i 
väntan på truck samt information kring truckarna och truckförarna. Eftersom registreringen av 
truck- och förardata enbart pågått under en månads tid innan examensarbetes start användes den 
tillgängliga och relevanta historiken. Andelen tid maskiner stått i väntan på truck hade registrerats 
under en längre tid, dock hade många lager omplacerats och antalet truckar reducerats under de 
senaste månaderna. Av den anledningen användes enbart historik från ett år tillbaka men med 
stort fokus på de senaste månaderna.  
 

2.3 RELIABILITET OCH VALIDITET  
Studiens kvalitet var av stor vikt och av den anledningen vidtas ett antal åtgärder när det kommer 
till reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas tillförlitligheten hos mätningen och med 
validitet menas att rätt sak mätes (Saunders et al., 2007). För att säkerställa att studiens resultat 
var så trovärdigt och tillförlitligt som möjligt reflekterades orsaker och källor som kunde påverka 
studien negativt över noggrant. Utöver reliabiliteten och validiteten bestod studien även av 
kontinuerlig handledning, både från en handledare på fallföretaget samt en handledare vid 
universitetet. Handledningen hjälpte till med vägledning och medförde att studiens insamlade 
data samt litteraturstudie fick ytterligare perspektiv. 
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2.3.1 RELIABILITET 
Det fanns faktorer som påverkade studiens reliabilitet under insamlingen av primärdata. En del 
av primärdata kom från intervjuer, för att undvika att den data som insamlats påverkats av 
respondentens egna åsikter gjordes intervjuerna i mindre grupper där alla var delaktiga i 
diskussionerna. De respondenter som tillfrågades var av olika befattningar, såsom truckchef, 
team leaders och truckförare. Syftet med att intervjua anställda med olika befattningar var att det 
ökar chansen att få ett bredare perspektiv i frågan. En enkätundersökning ökar även reliabiliteten 
eftersom det skapar en anonymitet för respondenten vilket i sin tur kan generera ett mer 
sanningsenligt svar. Primärdata som framkom från intervjuer och enkätundersökningen 
jämfördes med de mätvärden som tagits fram för att fastställa reliabiliteten.  
 
Den primärdata som insamlats via observationer kompletterades med intervjuer och mätvärden 
för att resultatet skulle bli tillförlitligt. Observationer skedde även över en lägre tidsperiod vilket 
ger att identifiering av den interna transportens körsträckor och arbetsmoment skedde under ett 
flertal tillfällen. Reliabiliteten på data i form av truckarnas mätvärden var hög eftersom den 
skedde via ett program som loggade aktiviteten. Däremot var det svårt för en utomstående att 
avgöra reliabiliteten på sekundärdata från tiden maskinerna står i väntan på truck. Detta på grund 
av att det många gånger inte lämnas någon kommentar till varför maskinen var tvungen att stå i 
väntan på truck vid loggningen av stoppet.  
 

2.3.2 VALIDITET  
För att stärka studiens validitet görs metodval som kunde upprepas med samma resultat. Dock är 
det inte säkert att de ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuernas resultat skulle bli 
detsamma vid upprepning med anledningen att intervjun anpassades efter hur respondenten 
svarade. Studiens huvudsakliga primärdata kom dock från de positionsstandarder som fanns vid 
examensarbetets start, observationer, mätvärden samt enkätundersökning. Av den anledningen 
kunde inverkan från de ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuerna ses som liten och 
inga huvudsakliga slutsatser drogs från enbart dessa.   



 

 6 

3 TEORI 
Följande avsnitt redogör den sekundärdata i form av teorier som är väsentlig för studien. Detta är teorier kring 
logistik, interna transporter, Lean och tidsbuffertar.  
 
Enligt Segerstedt (2008) kan logistik både definieras som varudistrubition och som vetskapen 
kring optimering av materialflöde. Logistik kan med andra ord definieras som transport och 
distribution men även som arbetet mot ett effektivt flöde där hela verksamheten inkluderas – 
från leverantör till kund. Jonsson och Mattson (2016) hävdar också att logistik handlar om 
skapandet av effektiva materialflöden. Ett materialflöde består av alla moment som ingår vid 
skapande och distrubution av en produkt. Logistik kan betecknas som både intern och extern där 
den interna logisiken handlar om själva produktionen medan den externa fokuserar på 
informationsflödet (Bowersox, Closs, & Copper, 2010).  
 

3.1 INTERNA TRANSPORTER 
Det finns olika sätt att hantera materialflödets interna transport. Enligt Bowersox et al. (2010) 
kan de kategoriseras in i fyra olika kategorier; mekaniska, semiautomatiska, automatiska och 
informationsriktade. Författarna förklarar vidare att mekaniska system innefattar bland annat 
truckar och andra operatörsberoende transportsätt. Denna studie behandlar mekaniska 
transporter med truckverksamhet som huvudsakligt fokusområde vilket gör att enbart denna 
teori är intressant för studiens utformning.  
 
Cottyn, Govaert och Van Landeghem (2008) hävdar att antalet truckar vid interna transporter 
vanligtvis är överdimensionerad för att kunna hantera förändringar i materialflödet. Författarna 
hävdar att detta tillsammans med den mänskliga faktorn som påverkar truckkörning gör 
transporten mycket flexibel och kan bättre hantera förändringar både i materialflöde och 
fabrikens layout. Flexibilitet är en viktig del inom produktion men för interna transporter är det 
inte kostnadseffektivt och transporterna misslyckas ofta när det kommer till effektivitet rent 
generellt.  
 
Till skillnad från andra processer i produktionen bidrar förflyttning av material till en ökad 
kostnad medan produktens värde är oförändrat (Muhlemann, Oakland, & Lockyer, 1992). Av 
den anledningen är det kritiskt att kostnaderna och behovet av interna transporter minskas. Vid 
materialhantering är det även viktigt att det sker så standardiserat som möjligt och flödet designas 
så det blir kontinuerligt (Bowersox et al., 2010). Författarna hävdar även att utrustningen som 
används ska ha så hög utnyttjandegrad som möjligt och tiden utrustningen används ska den 
beläggas maximalt. Med detta menas att så få transporter som möjligt ska ske utan last på 
gafflarna.   
 

3.1.1 TYPER AV TRUCKAR 
Det finns många olika modeller av truckar där alla lämpar sig för speciella arbetsområden. I 
denna rapport lyfts tre olika typer av truckar fram eftersom dessa är väsentliga för studien. Dessa 
är skjutstativstruck, motviktstruck samt låglyftare och illustreras nedan i Figur 1. Figuren visar 
från vänster en skjutstativstruck, en motviktstruck och en låglyftare. Truckarna som illustreras är 
de truckar som används av fallföretaget.  
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FIGUR 1: TRUCKAR 

KÄLLA: (TOYOTA, 2015)  

En skjutstativstruck är en smidig och snabb truck som kan hantera material i smalare truckgångar 
och har större möjlighet till att stapla material högt (Toyota, 2015). Toyota (2015) förklarar 
vidare att en motviktstruck är stabilare och kan ta tyngre laster än en skjutsstativstruck. Den är 
även lämplig för arbete både inomhus och utomhus. En låglyftare är både smidig samt att den 
kan lyfta tyngre last. Dock kan en låglyftare ändast transportera material från en punkt till en 
annan. En låglyftare har med andra ord ingen möjlighet att stapla material.  
 

3.2 LEAN 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) blir begreppet Lean allt vanligare och stora framgångar i 
verksamheters utveckling kan kopplas till begreppet. Vidare diskuterar författarna att Lean 
handlar om att undvika slöseri i alla former och att skapa värde för kunden är det viktiga. Med 
detta menas att allt som inte skapar värde för kunden kan ses som ett slöseri och bör elimineras.  
Enligt Segerstedt (2008) vill Lean systematiskt eliminera slöseri. De sju huvudsakliga typerna av 
slöseri är överproduktion, väntan, onödiga lager och buffertar, rörelse, fel och omarbete, 
överarbete samt onödiga transporter. Eftersom studien fokuserar på interna transporter lyfts 
huvudsakligen slöseri i form av onödiga transporter (Segerstedt, 2008).  
 
Med slöseri i form av onödiga transporter menas att all form av transport och rörelse i 
materialflödet som inte skapar något värde i produktionen bör elimineras (Segerstedt, 2008). 
Enligt Villarreal, Garcia och Rosas (2009) kan transport delas upp i två olika prestandafaktorer, 
rutt- och tidseffektivitet. Författarna förklarar vidare att förluster och slöseri inom transporter 
kan bero på fem olika saker: förarnas raster, beläggningsgraden överstiger 100 procent, 
transporter utan fullt last, hastighetsförluster eller kvalitetsförsening.  
 

3.3 TIDSBUFFERT 
För att säkerställa genomströmningen i produktionen och minska det negativa inflytandet av 
stokastisk variation och beroende händelser bör tidsbuffertar sättas in (Louw & Page, 2004). 
Författarna förklarar även att de tillför en säkerhet och fungerar som en extra ledtid där 
produktionen kan utsättas för variation och osäkerhet.  Eftersom tidsbuffertar bidrar med den 
extra ledtiden kan de även hjälpa till att korta ner ledtiden i helhet genom att förhindra onödiga 
stopp i produktionen. Detta är även något som i senare skede även kan bidra till ökad 
konkurrenskraft och minskade kostnader.  
 
Ett sätt att använda sig av tidsbuffertar är Kanbans tvåbinge-system. Tvåbinge-systemet innebär 
att processen har tillgång till två behållare med inmaterial (Miltenburg & Wijngaard, 1991). Den 
första behållaren förbrukas och när den är tom övergår förbrukningen till den andra behållaren 



 

 8 

och en signal skickas för att indikera att den första behållaren är förbrukad. Childerhouse, 
Aitken, och Towill (2002) hävdar att bland annat onödiga transporter, rörelse och väntetid kan 
minskas med hjälp av ett Kanban- och tvåbingesystem.  
 

3.4 LAST- OCH AVSTÅNDSANALYS  
Last- och avståndsanalys används i huvudsak för att planera vart lager, maskiner och processer 
bör placeras i flödet (Segerstedt, 2008). Författaren hävdar vidare att analysen gör det möjligt att 
se vilka placeringar som bör väljas med hänsyn till den volym som ska transporteras mellan de 
olika punkterna. För att utföra detta beräknas till en början avstånden mellan de olika 
placeringarna vilket kan göras genom att antingen beräkna euklidiskt eller det rätvinkligt avstånd. 
Ett euklidiskt avstånd innebär att den räta linjen mellan två punkter beräknas. Ett rätvinkligt 
avstånd innebär ett antagande att avståndet mäts i form av en serie 90 gradiga vinkar. En 
alternativ utgångspunkt i beräkningarna är att använda tid istället för avstånd som mätvärde (Anil 
Kumar & Suresh, 2009).  
 
Den fundamentala teorin bakom last- och avståndsanalys är att hitta placeringar som resulterar i 
den minsta transportkostnaden (Segerstedt, 2008). Ytterligare en aspekt är att tunga och stora last 
ska transporteras så korta sträckor som möjligt (Anil Kumar & Suresh, 2009). Teorin beskriver 
med andra ord att onödigt långa och tunga transporter bör till största möjliga mån undvikas.  
 

3.5 KÖTEORI 
Köteori är studien av väntan i alla former och beskriver hur förlorad produktion genereras av att 
exempelvis låta maskiner stå i väntan på material eller reparationer (Hillier & Lieberman, 2010). 
Detta kan i senare skede leda till bland annat försenade servicearbeten eller i värsta fall 
kundorder vilket även det kan leda till förlorad framtida försäljning. Köteorin fokuserar på att 
högt resursutnyttjande vid beläggning på en servicestation kan leda till oönskade konsekvenser 
(Segerstedt, 2008). Låga kostnader nås genom högt resursutnyttjande, dock kan kostnaderna 
istället öka genom långa genomloppstider och sena leveranser till kund.  
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4 GESTAMP HARDTECH 
Följande avsnitt beskriver fallföretaget Gestamp Hardtech. Avsnittet innefattar en kort företagsbeskrivning 
tillsammans med en beskrivning av produktionen inom fabriken.  
 

4.1 FÖRETAGSBESKRIVNING 
Gestamp Automoción är en koncern vars vision är att vara den leverantör till fordonsindustrin 
som upprätthåller en ekonomisk och socialt hållbar utveckling samtidigt som de är mest erkända 
för att skapa kundvärde genom sin förmåga att anpassa verksamheten (Gestamp Hardtech, 
2015). Gestamp Automoción har ett R&D-center och en tillverkande enhet i Sverige, båda ligger 
lokaliserade i Luleå och heter Gestamp Hardtech (Gestamp Group, 2016). Enheten i Luleå 
presshärdar stål till fordonsindustrin och har ungefär 500 anställda där bemanningen utgörs av 
ungefär 170 tjänstemän och ingenjörer samt 330 operatörer, truckförare, verktygstillverkare och 
övrig personal (Gestamp Hardtech, 2015).  
 
Den presshärdningsteknik som används är uppfunnen och utvecklad av Gestamp Hardtech i 
samarbete med Luleå tekniska universitet (Gestamp Hardtech, 2015). Tekniken innebär att stål 
hettas upp till ett mycket högt gradantal för att sedan snabbt kylas samtidigt som det pressas till 
den åtråvärda formen. Presshärdning är användbart för att skapa hållbara, lätta och stabila 
komponenter och den huvudsakliga produkten som tillverkas i Luleå är olika typer av balkar till 
person- och lastbilar. Några av de stora kunder som Gestamp Hardtech har i dagsläget är Volvo, 
Ford, BMW och Audi.  
 

4.2 PRODUKTIONEN PÅ GESTAMP HARDTECH 
Gestamp Hardtech producerar ett flertal olika produkter och dessa går igenom olika processer 
inom produktionen för att färdigställas. Produkterna produceras enbart efter kundförfrågan och 
produktionsplaneringen skapas utefter detta. Produktionen i fabriken är med andra ord inte 
homogen och flödet ser annorlunda ut beroende på hur efterfrågan ser ut. De processer 
produkterna kan gå igenom är stansning, patchning, presshärdning, efterstansning eller 
laserskärning, svetsning och allkoll. Allkollen innebär att artiklar kontrolleras av personal innan 
de levereras ut till kund. Beroende på vilka produkter som tillverkas är de olika processerna mer 
eller mindre belagda. Fabriken är uppdelad i två delar, gamla och nya hallen.  
 
I den gamla hallen finns majoriteten av processerna tillsammans med buffertlager. I nya hallen 
finns enbart en härdlinje och efterstanslinjen, i nya hallen återfinns dock även en härdlinje som 
enbart används vissa kvällar och helger. Truckorganisationen är enbart verksam i den gamla 
hallen medan operatörerna i produktionen även ansvarar för truckkörningen i nya hallen. En 
illustration av fabrikens utformning återfinns i Bilaga 1.  
 
Tillverkningen påbörjas genom att stål stansas till så kallade ämnen vilket läggs i pinnpallar vilket 
är ett typ av emballage. Dessa pinnpallar placeras sedan i pinnpallslagret där de väntar på att gå in 
i en härdlinje. I härdlinjen formas och härdas ämnen för att sedan placeras i emballage och gå 
vidare till buffert- eller färdigvarulager. Det finns olika typer av emballage, både interna och 
externa, detta kan vara exempelvis ett rack, en träpall och så vidare. De produkter som behöver 
ytterligare behandling går sedan vidare till antingen laserskärning, efterstansning, svetsning eller 
allkoll. En produkt kan även behöva gå igenom flera av de processerna innan de är färdigställda 
och förflyttas till färdigvarulager.   
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5 TRUCKORGANISATIONEN 
Följande avsnitt beskriver nuläget inom truckorganisationen hos Gestamp Hardtech. Avsnittet innefattar en en 
översiktlig bild av truckorganisationen samt alla områden som ingår i organisationen.  
 

5.1 DEFINITION  
Truckorganisationen består av fem skjutstativstruckar och två motviktstruckar som leasas från 
Toyota. Truckarna körs av fem truckförare per skift och det finns totalt fem olika skiftlag. Varje 
skjutstativstruck tillhör ett truckområde och det finns därmed totalt fem truckområden. Varje 
truckområde har en positionsstandard där alla arbetsuppgifter för området finns definierade. En 
positionsstandard är en utförlig beskrivning av vilka ansvarsområden varje truckförare har samt 
information kring hur arbetsuppgifterna ska utföras. Genom att använda sig av positionsstandard 
möjliggör att arbetet på respektive område utförs enhetligt och är oberoende truckföraren. Dessa 
är dock fortfarande under en initial fas och är inte helt fullständiga vilket leder till att de inte 
heller följs fullt ut av truckförarna. De två motviktstruckarna används av truckförarna när de 
behöver göra en körning som sker utanför fabriken. Organisationens huvudsakliga arbetsområde 
är att hantera materialflödet i gamla hallen. Med detta menas att truckförarna ska serva maskiner 
och processer med inmaterial.  
 
Slutligen ansvarar truckförarna för att tömma skrotbyttor och hämta in emballage. Båda 
arbetsuppgifterna sker delvis utomhus och truckföraren måste av den anledningen byta från 
skjutsstativstruck till en motviktstruck. En fullständig bild över truckområde 1-5 visas i Bilaga 2-
6. Bilderna illustrerar vilka områden Truckarna hanterar i fabriken tillsammans med körsträckor 
som avviker från det huvudsakliga ansvarsområdet. De körsträckor som avviker från området i 
Bilaga 2-6 är då truckföraren hämtar in emballage, tömmer skrotbyttor eller kör till 
pinnpallslagret i nya hallen. På grund av bytet till motviktstruck är inte utnyttjandegraden på 
truckområdena helt sanningsenliga och de är belagda till större grad än vad utfallet visar. 
Personalen är exempelvis belagda under tiden de byter truckarna samt att utnyttjandegraden från 
motviktstruckarna måste tas i beaktning. Detta är svårt att uppskatta då motviktstruckarna delas 
av olika truckområden. 
 
Utöver de huvudsakliga truckarna som används finns även en motviktstruck på fem ton att tillgå. 
Den trucken används till att lyfta vissa pinnpallar som anses vara för tunga för de övriga 
truckarna. För att köra tunga pinnpallar längre sträckor används även en låglyftare som är lite 
mer smidig än motviktstrucken men inte kan lyfta pallarna tillräckligt högt. Både motviktstrucken 
och låglyftaren används i huvudsak av truckområde 1 och 2.   
 
Enligt en enkätundersökning framkom det att truckförarna föredrar att köra på truckområde 1 
och 2 eftersom de områdena är lugnast och har mest ordning och reda vilket leder till att 
områdena uppfattas mindre stressamma. Via enkätundersökningen kom det även fram att 
standarden följs till ungefär 78 procent där även standarden följs till störst grad vid truckområde 
1 och 2. En sammanställning av enkätundersökningen återfinns i Bilaga 7. En djupare 
beskrivning av respektive truckområde följer nedan och Bilaga 8 visar hur lång tid det tar att 
utföra en körning samt hur ofta körningen görs under värsta scenariot för respektive 
truckområde.  
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5.2 TRUCKOMRÅDE 1 
Tabell 1 nedan visar de maskiner som trucken ansvarar för tillsammans med vilka aktiviteter som 
utförs vid varje maskin. 

TABELL 1: TRUCKOMRÅDE 1 

MASKIN AKTIVITET 
Stans 1 Hantera materialflödet 

Omställningar 
Stans 2 Hantera materialflödet 

Omställningar 
PC 1 Hantera materialflödet 

Omställningar  
Skrotbyttor Töm stål- och träskrot 
Emballage Hämta in emballage 

Batteri Byte av truckens batteri 
 
Truck 1 ansvarar för att serva båda stansmaskinerna i gamla hallen. Huvuduppgiften är att lämna 
tomma pinnpallar från pinnpallslagret. Pinnpallarna fylls med stansade ämnen i stansmaskinen. 
När pinnpallarna är fulla eller maskinen har stansat tillräckligt med ämnen ska pinnpallarna 
hämtas vid stansmaskinen och lämnas tillbaka i samma pinnpallslager. Antal fulla pinnpallar per 
körning varierar tillsammans med cykeltiden och antal ämnen i varje pinnpall. Stansmaskinerna 
har fyra linor där pinnpallarna kan ställas. Stansmaskinerna stansar ämnen till två pinnpallar åt 
gången vilket ger ett buffertområde i maskinerna och maskinerna är inte beroende av direkt 
betjäning för att undvika stopp i produktionen. Vid omställning utförs ungefär samma process, 
det som skiljer sig är att ett större antal pinnpallar plockas fram vid körningens början.  
  
Truck 1 ansvarar även för att serva PC 1. Detta görs genom att lämna fulla pinnpallar från 
pinnpallslagret vid patchcellen samt att ställa in dem vid maskinens inmatning. Trucken ska även 
sätta tomma pinnpallar från pinnpallslagret i antingen gamla eller nya hallen vid utmatningen i 
maskinen. När pallarna från inmatningen är tomma byts dessa ut och ställs tillbaka i samma 
pinnpallslager. När pallarna från utmatningen är fulla utförs samma process. Vid omställning 
hjälper trucken till att lyfta fram fixturer till patchcellen. Utöver detta måste även ett flertal 
pinnpallar lyftas fram vid körningens början.  
 
Slutligen ansvarar Truck 1 för att tömma skrotbyttor och hämta in emballage. Båda 
arbetsuppgifterna sker delvis utomhus och truckföraren måste av den anledningen byta från 
skjutsstativstruck till en motviktstruck. De körsträckor som avviker från området i Bilaga 2 är då 
truckföraren hämtar in emballage, tömmer skrotbyttor eller kör till pinnpallslagret i nya hallen.  
 

5.3  TRUCKOMRÅDE 2 
Tabell 2 nedan visar de maskiner som trucken ansvarar för samt vilka aktiviteter som utförs vid 
varje maskin. 

TABELL 2: TRUCKOMRÅDE 2 

MASKIN AKTIVITET 
HL 1 Hantera materialflödet 

Omställningar  
HL 2 Hantera materialflödet 

Omställningar  
HL 3 Hantera materialflödet 

Omställningar  
HL 4 Hantera materialflödet 
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Omställningar 
HL 5 Hantera materialflödet 

Omställningar 
HL 8 Hantera materialflödet 
PC 2 Hantera materialflödet 

Omställningar 
Bläster 1 Lämna tomt emballage utmatning 

Skrotbyttor Töm stålskrot 
Emballage Hämta in emballage 

Batteri Byte av truckens batteri 
 
Truck 2 ansvarar för att serva alla härdlinjer i gamla hallen. Huvuduppgifterna inkluderar att 
lämna fulla pinnpallar från pinnpallslagret i gamla hallen samt ställa tillbaka dessa när de blivit 
tomma. Truckföraren ansvarar även för att lämna tomt emballage och hämta fullt emballage vid 
utmatningen. Det fulla emballaget ställs i antingen buffertlager eller ytan för färdigvarulager, 
beroende på ifall produkten är färdigställd eller kommer gå vidare i flödet. Vid omställning utförs 
ungefär samma process, det som skiljer sig är att ett större antal pinnpallar plockas fram vid 
körningens början. Ett undantag finns vid HL4 där även skvättpallar plockas fram från 
mellandelen till utmatningen. Ytterligare ansvarsområde är att serva PC 2 sker på samma sätt 
som PC 1 i truckområde 1. Truck 2 ska även lämna tomt emballage vid Bläster 1. Samtliga linjer 
har, likt truckområde 1 buffertar vid alla maskiner förutom för en produkt vid HL1.  
 

5.4 TRUCKOMRÅDE 3 
Tabell 3 nedan visar de maskiner som trucken ansvarar för samt vilka aktiviteter som utförs vid 
varje maskin. 

TABELL 3: TRUCKOMRÅDE 3 

MASKIN AKTIVITET  
Avlastningen Lämna tomt emballage vid inmatning 

Lämna skvättpallar vid inmatning 
Emballera vid utmatning 
Hämta emballerat emballage vid utmatning 

Bygga emballage Spika träpallar 
Bygga rack 

Skrotbyttor Töm stålskrot 
Emballage Hämta in emballage 

Batteri Byte av truckens batteri 
 
Truck 3 ansvarar för att serva avlastningen. Huvudsakligen lämnas tomt emballage vid 
inmatningen och fullt emballage emballeras vid utmatningen för att sedan föras vidare till ytan 
för färdigvarulager. Emballering sker halva tiden av truckförare och halva tiden av operatörer i 
produktionen. Truck 3 ansvarar även för att bygga ihop olika typer av emballage som sedan ska 
användas i produktionen. Detta kan vara att spika pallar eller att bygga rack och arbetsuppgiften 
sker i mellandelen av fabriken. Ungefär halva arbetstiden spenderas till att bygga emballage.  
 

5.5 TRUCKOMRÅDE 4 
Tabell 4 nedan visar de maskiner som trucken ansvarar för samt vilka aktiviteter som utförs vid 
varje maskin. 

TABELL 4: : TRUCKOMRÅDE 4 

MASKIN AKTIVITET 
MC 1 Hantera materialflödet 
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Omställningar  
MC 2 Hantera materialflödet 

Omställningar  
MC 3 Hantera materialflödet 

Omställningar  
MC 4 Hantera materialflödet 

Lämna M14-muttrar 
Omställningar 

MC 5 Hantera materialflödet 
Omställningar 

C-s Hantera materialflödet 
Omställningar 

Ex-s Hantera materialflödet 
Omställningar 

Bläster 1 Lämna tomt emballage vid utmatningen 
Allkollen Hantera materialflödet 

Skrotbyttor Töm stål- och träskrot 
Emballage Hämta in emballage 

Batteri Byte av truckens batteri 
 
Truck 4 ansvarar för att serva alla svetsceller i gamla hallen. Huvuduppgiften är att lämna fullt 
emballage vid inmatningen och hämta fullt emballage vid utmatningen. Utöver detta ska även 
tomt emballage ställas in vid utmatningen och tomt emballage hämtas vid inmatningen. 
Emballaget som går in till inmatningen kommer från buffertlager och det fulla emballage som 
kommer från utmatningen ställs vid ytan för färdigvarulager. Svetscellerna står på en begränsad 
yta och det finns i dagsläget ingen plats för väntapallar på området vilket gör att maskinerna 
måste servas vid en exakt tidpunkt. Vid omställning utförs ungefär samma process. Ett undantag 
finns vid MC 1 där även ställningar vid inmatningen och utmatningen måste bytas. Truck 4 
ansvarar även för att lämna tomt emballage vid Bläster 1 samt att serva allkollen med material.  
 

5.6 TRUCKOMRÅDE 5 
Tabell 5 nedan visar de maskiner som trucken ansvarar för samt vilka aktiviteter som utförs vid 
varje maskin. 

TABELL 5: TRUCKOMRÅDE 5 

MASKIN AKTIVITET 
Laser 6 Hantera materialflödet 

Omställningar  
Laser 7 Hantera materialflödet 

Omställningar  
Laser 8 Hantera materialflödet 
Laser 9 Hantera materialflödet 

Omställningar 
Laser 10 Hantera materialflödet 

Omställningar 
Laser 11  Hantera materialflödet 

Omställningar 
Laser 12 Hantera materialflödet 

Omställningar 
Allkollen Hantera materialflödet 

Skrotbyttor Töm stålskrot 
Emballage Hämta in emballage 

Batteri Byte av truckens batteri 
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Truck 5 ansvarar för att serva alla Lasermaskiner i gamla hallen. Huvuduppgiften är att lämna 
fullt emballage vid inmatningen och hämta fullt emballage vid utmatningen. Utöver detta ska 
även tomt emballage ställas in vid utmatningen och tomt emballage hämtas vid inmatningen. 
Emballaget som går in till inmatningen kommer från buffertlager och det fulla emballage som 
kommer från utmatningen ställs antingen vid ytan för buffert- eller färdigvarulager. 
Lasermaskinerna står på en begränsad yta och det finns i dagsläget ingen plats för väntapallar på 
området vilket gör att maskinerna måste servas vid en exakt tidpunkt. Vid omställning utförs 
ungefär samma process vid fram- och bortplockning av material. Utöver detta lyfts även två nya 
fixturer in vilket gör att trucken blir stillastående under monteringen. Truck 5 ansvarar även för 
att serva allkollen med material. 
 

5.7 MOTVIKTSTRUCKAR  
Inom truckorganisationen används två motviktstruckar både för utomhus- och inomhusbruk. 
Det huvudsakliga användningsområdet för dessa är att tömma skrotbyttor eller hämta in 
emballage. Motviktstruck 2 används även av företagets avdelning Fastighet som ansvarar för att 
tömma skrot i form av brännbart material och papper. Bilaga 1 visar vart alla skrotbyttor och 
andra sopor står.  
 

5.8 TRUCKARNAS UTNYTTJANDEGRAD  
Figur 2 nedan visar utnyttjandegraden i procent för respektive truck samt truckarnas gafflar. Data 
insamlades på dagsbasis under 68 dagar och figuren nedan visar utnyttjandegradens snitt. 
Utnyttjandegraden beräknas genom att dividera medelvärdet av operationstiden med den totala 
arbetstiden där tiden mäts i sekunder. Gafflarnas utnyttjandegrad beräknas genom att dividera 
gaffeltiden med den totala arbetstiden.  
 

 
FIGUR 2: TRUCKARNAS UTNYTTJANDEGRAD 

Utnyttjandegraden av samtliga truckar som används i organisationen är låg och de flesta har en 
utnyttjandegrad på ungefär 50 procent. Truck 3 har en lägre utnyttjandegrad än övriga truckar i 
organisationen men detta beror på att många arbeten utför utanför trucken. Det vill säga att 
truckområde 3 även ansvarar för att bygga emballage och emballera färdiga palla. 
Utnyttjandegraden på motviktstruck 2 är 8 procent och av dessa 8 procent används den till 3 
procent av fastighet. Detta innebär att motviktstruck 2 används till 5 procent av 
truckorganisationen.   
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Vidare utnyttjas truckarnas gafflar ungefär till 50 procent  av den totala tiden trucken är i rullning 
på samtliga truckar. Detta innebär därmed att truckarnas gafflar används ungefär till 25 procent 
av den totala arbetstiden vilket även illustreras ovan i Figur 2.  
 

5.9 VÄNTAN TRUCK 
Andelen tid maskiner står i väntan på truck på månadsbasis och varje truckområde visas nedan i 
Figur 3. Till skillnad från utnyttjandegraden mäts tiden maskiner står i väntan på truck i timmar 
och grafen nedan visar hur många timmar respektive område har stått i väntan på truck på 
månadsbasis.  
 

 
FIGUR 3: VÄNTAN TRUCK 

Figuren visar att andelen tid maskiner står i väntan på truck har minskat under det senaste året. 
Det uppstår dock fortfarande tillfällen maskiner behöver stå i väntan på truckbetjäning. 
Truckområde 3 betjänar ingen maskin i produktionen som kan logga väntan truck. Av den 
anledningen finns inte Truckområde 3 med i figuren ovan.  
 

5.10 REFLEKTION 
Utnyttjandegraden på de flesta truckar är låg och många av truckarna utnyttjas i snitt ungefär 50 
procent. Truckens gafflar utnyttjas ungefär hälften av tiden trucken är i rullning vilket gäller för 
samtliga truckar. Utifrån detta kan slutsatsen att under tiden trucken rullar hämtar eller lämnar 
den material. Truckarna arbetar därmed inte på ett cykliskt sätt och kombinerar sällan två olika 
körningar. Ytterligare en slutsats som kan dras är trots överkapaciteten hos truckarna står 
maskiner vid tillfällen i väntan på truck. Detta innebär att beläggningen vid tillfällen överskrider 
100 procent, det vill säga att vid tillfällen kan två arbeten infalla vid samma tidpunkt. Eftersom 
snittet för utnyttjandegraden enbart är 50 procent innebär det att variationen i truckens 
beläggning under ett dygn är stor och det finns tillfällen där trucken inte har något arbete att 
utföra för att i ett senare skede ha flera arbeten att utföra samtidigt.  
 
En anledning till att beläggningen överskrider 100 procent vid tillfällen kan bero på att alla 
truckområden kör långa sällankörningar. Dessa sällankörningar sker förvisso få gånger per dag 
men de är ofta mer tidskrävande då truckföraren exempelvis behöver byta truck för att utföra 
dessa. Dessa sällankörningar avviker från det huvudsakliga arbetsområdet och kan ses som de 
avvikande strecken på samtliga bilder över truckområdena i Bilaga 2 – 6.  
 
Utnyttjandegraden på motviktstruckrana är väldigt låg och tillsammans underskrider de 20 
procent. Detta indikerar att det finns en stor överkapacitet hos just motviktstruckarna. Ett 
potentiellt förbättringsområde skulle kunna vara att sätta samtliga sällankörningar på ett och 
samma truckområde. Genom att utföra detta skulle antalet motviktstruckarna i flödet kunna 
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reduceras. Eftersom truckarna leasas skulle kostnaderna minska ifall behovet av antalet 
motviktstruckar minskades från två till en. Enligt truckförarna är truckområde 1 och 2 lättast att 
hantera. Utnyttjandegraden på Truck 1 och 2 är även lägst om man bortser från Truck 3. 
Truckområde 3 bortses från då området har många arbeten som sker utanför trucken; såsom att 
bygga emballage och emballera produkt. Dessa arbetsområden kan inte frångås och därav är 
området inte lämpligt att använda som utgångspunkt för förändring. Då truckområde 1 och 2 
både har lägst utnyttjandegrad och är lättast att hantera anses dessa områden ha störst potential 
till förändring utan att bestraffa delar av produktionen. Av den anledningen ligger truckområde 1 
och 2 som grund för vidare datainsamling.  
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6 LÅNG- OCH SÄLLANKÖRNINGAR 
Följande avsnitt beskriver de lång- och sällankörningar som finns i truckorganisationen mer detaljerat. Avsnittet 
kommer ha ett huvudsakligt fokus på truckområde 1 och 2 men kommer även lyfta in information kring övriga 
områden.  
 

6.1 KÖRNINGAR TILL OCH FRÅN NYA HALLEN 
Allt material som stansas eller patchas och sedan ska presshärdas i Härdlinje 6 placeras i 
pinnpallslagret i nya hallen. Det är ett flertal olika produkter som går i Härdlinje 6 och dessa 
produkter är oftast stora och tunga. Av den anledningen kan oftast enbart en pall förflyttas åt 
gången. En transport till och från nya hallen tar ungefär sex minuter per körning och under dessa 
körningar hämtas antingen tomma pinnpallar eller lämnas fulla pinnpallar. Vid en optimal 
transport kan både fulla pinnpallar lämnas och tomma hämtas.  
 
De produkterna som går till nya hallen, hur många pallar som kan lyftas åt gången av den givna 
produkten samt hur många pallar som produceras per vecka redovisas i Bilaga 9. Det framgår att 
ungefär 186 pallar förflyttas till nya hallen under en vecka. Om detta multipliceras med antalet 
minuter som går åt till att köra till nya hallen framkommer att under en vecka tar transporter till 
nya hallen ungefär 18,6 timmar vilket ger transporter på 160 minuter per dag vilket vidare är 53 
minuter per skift. Utöver detta kan det tillkomma transporter där exempelvis pinnpallar hämtas 
till stansen eller patchen, ifall samkörning inte skulle vara möjligt vid det givna tillfället. 
 
Det finns ytterligare en möjlig körväg mellan hallarna, vilket skulle ske utomhus. För att 
möjliggöra denna körning krävs det att en motviktstruck används, det krävs även att en metod 
för att täcka pinnpallarna utvecklas. De stansade och patchade ämnena får nämligen inte utsättas 
för någon form av vatten och för att misstag inte ska göras krävs en standard för hur pinnpallar 
ska hanteras vid utomhustransport.  
 

6.2 ÖVRIGA LÅNGKÖRNINGAR   
Den emballagehantering som truckorganisationen ansvarar för är som tidigare beskrivet att de 
hämtar in emballage från något av de lager som finns runt om fabriken och sedan placerar dessa 
vid avställningsyta för emballage. Det emballage som plockas in är antingen färdigbyggt eller så 
ställs det i mellanhallen för att sedan byggas samman av chauffören på truckområde 3. När 
emballaget är färdigbyggt ställs det undan i lager för att sedan kunna hämtas av övriga 
truckområden eller ställas vid avlastningen. Vilket och hur mycket emballage som behövs är 
direkt beroende av vilken produkt som körs i maskinen. Hur många pallbyten som krävs vid 
samtliga maskiner redovisas i Bilaga 8.  
 
Tömning av skrotbyttor sker ungefär en gång per skift vid samtliga truckområden. Tömning av 
skrotbyttorna vid truckområde 1 och 2 sker mindre frekvent än skrottömningen vid truckområde 
5. Beroende på vilken produkt som körs blir det mer eller mindre skrot att tömma från 
maskinerna. Dock är det mestadels felpressade balkar eller balkar med defekter som skrotas vid 
stansmaskinen, patchmaskinerna eller härdlinjerna. Som tidigare nämnts töms brännbart och 
papper av avdelningen fastighet och de spenderar ungefär 11 minuter per skift med 
skrottömning.  
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7 BENCHMARKING 
Följande avsnitt behandlar den benchmarking som utförts i studien. Benchmarking gjordes mot företaget Scania 
Ferruform AB beläget i Luleå samt mot Volvo Lastvagnar AB i Umeå.   
 

7.1 SCANIA FERRUFORM AB 
Ferruform är en av Scanias produktionsenheter och är placerad i Luleå. Ferruform tillverkar 
ramkomponenter till lastbilar och bussar. De huvudsakliga komponenter som produceras är 
bakaxlar, sidobalkar, tvärbaklar och stötfångare men företaget tillverkar även ett antal andra 
ramkomponenter till Scanias chassimonteringar i Södertälje, Angers och Zwolle. (Scania 
Ferruform, 2017) Produktionen i fabriken består av ett antal olika processer och operationer. 
Dessa är bland annat svetsning, rullformning, pressning, maskinbearbetning och ytbehandling 
(Scania Ferruform, 2017).  
 
Produktionen sker i ett kontinuerligt flöde och vid varje process finns ett antal avställningsytor, 
både för inmaterial och utmaterial. Avställningsytorna agerar som en lösning för att göra 
processen mindre beroende av direkt betjäning. Mellan operationerna körs ett antal 
skjutstativstruckar som bemannas av både produktions- och logistikenheten. Det finns med 
andra ord både logistiktruckar och produktionstruckar i flödet.  
 

7.1.1 TRUCKVERKSAMHETEN 
Den befintliga truckverksamheten i fabriken styrs av logistikenheten. Under den senaste tiden 
har Ferruform försökt att reducera antalet truckar i flödet, både på grund av onödiga kostnader 
och olycksrisken som tillkommer när det är många olika fordon i omlopp. Detta har gjorts med 
lyckade resultat och inga processer har blivit lidande av reduceringen i truckflödet.  
 
Ferruforms truckverksamhet som tillhör logistikenheten arbetar till stor del med 
positionsstandard och dessa uppdateras i enlighet med förändringar i verksamheten. 
Positionsstandarden används för att truckförarna ska få så bra förutsättningar till att utföra sitt 
arbete som möjligt och de uppmanas att inte göra något arbete som inte finns med i standarden. 
Truckförarna ska med andra ord fullständigt följa standarden. Vid arbete med standarden har 
även Ferruform synsättet att det ska vara okomplicerat och lätt. Tankegången ska inte vara 
krånglig utan det ska vara lätta lösningar som är lätta att följa.  
 
Vid mätningen av truckarnas aktivitet använder sig Ferruform av den totala tiden trucken har 
rullat per månad. Dessa siffror kommer från truckbolaget som leasar truckarna till fabriken. De 
jämför tiden som trucken har rullat med tiden trucken bör varit aktiv, det vill säga den totala 
arbetstiden under perioden. Vid denna analys har Ferruform fått resultatet att deras högst 
belagda truck rullar 76 procent av tiden den bör vara aktiv. De andra truckarna är lägre belagda 
men de flesta ligger runt 70 procent eller mindre. Den högst belagda trucken arbetar på ett 
cykliskt sätt och kör en specifik rutt för att lyckas komma upp i den höga utnyttjandegraden.  
 
Strategin som används vid reducering av antalet truckar i verksamheten är att utgå från att den 
högst belagda trucken är belagd till 100 procent. Utifrån detta ska övriga truckar även beläggas 
till samma grad. Denna grad sätts som mål då det är ett bevisat möjligt utfall utan att 
produktionen i fabriken blir lidande. Utifrån detta placeras aktiviteter från den trucken som ska 
förvinna ut på de truckar som är lägre belagda än den högst belagda trucken. Det finns även en 
logik bakom utplaceringen av aktiviteter och de truckar som har körområden närmast har störst 
sannolikhet att få aktiviteten i sin körning.   
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7.2 VOLVO LASTVAGNAR AB 
Volvo producerar delar till lastvagnar vid ett antal olika produktionsenheter och en av dessa 
enheter är belägen i Umeå. (ClearSense, 2017) Produktionsenheten i Umeå tillverkar bland annat 
förarhytter till Volvo Lastvagnar. Fabriken vänder sig huvudsakligen direkt till Volvo men har 
även kontakt med återförsäljare, grossister eller övriga tillverkar av produkter. De använder sig av 
ett standardiserat tillverkningssätt med stor fokus på Lean i hela verksamheten.  
 
Den huvudsakliga produkten som tillverkas är förarhytter och många av de delar som används 
till produktionen skapas i fabriken. Fabriken stansar, presshärdar och formar stålplåt till olika 
artiklar. Dock använder sig Volvo Lastvagnar även av underleverantörer vilket innebär att de inte 
skapar alla artiklar själva. De artiklar som skapas eller köps sammanfogas sedan till en 
förarhyttskaross. Det sista steget i processen är att karossen målas mot kundorder innan karossen 
går vidare till produktionsenheten i Göteborg eller någon annan produktionsenhet tillhörande 
Volvo.  
 
7.2.1 TRUCKVERKSAMHETEN  
Den befintliga truckverksamheten i fabriken styrs av logistikenheten. Utöver dessa finns även ett 
fåtal truckar som körs av operatörer i produktionen. Volvo Lastvagnar har 115 truckar som 
används i fabriken där enbart 5 av dessa körs av operatörer. Detta innebär att 110 truckar ingår i 
truckorganisationen. Företaget använder sig till stor del av Lean i produktionen vilket leder till att 
materialhantering är en viktig del i processen. De använder sig även av två-bingesystem vid 
majoriteten av maskinerna för att undvika stopp i produktionen. De maskiner där det finns 
platsbrist och två-bingesystem inte är ett alternativ prioriteras av truckorganisationen och när en 
materialorder skapas hamnar denna högst upp i listan över arbeten.  
 
Truckarnas arbete sker standardiserat och på komprimerade områden. Med andra ord avviker 
truckarna väldigt sällan från det huvudsakliga området. Dessa truckområden beskrivs med hjälp 
av positionsstandard. Dock är de positionsstandarder som används inte uppdaterade och i dåligt 
skick. Arbetet med positionsstandard finns med andra ord men det utnyttjas inte till samma grad 
som hos andra producerande företag. Generellt kör truckarna på sina områden och arbetar mot 
materialorder som läggs av maskinoperatörerna.  
 
Materialorder sker automatiserat med hjälp av en skanner som hanteras av maskinoperatörerna. 
När nytt material behövs skannas en kod vilket i sin tur hamnar på en skärm i truckarna. 
Chauffören väljer att arbeta med den order som finns högst upp på skärmen och accepterar 
denna genom att klicka på ordern. Materialet hämtas och skjutsas till rätt station. När materialet 
nått slutdestinationen skannas pallen som hanterats för att slutföra materialordern samt att 
förbruka pallen i systemet. På så sätt blir den lageryta materialet stod på tom samt att materialet 
försvinner ur systemet.  
 
Volvo Lastvagnar använder sig av ett eget system för att mäta truckarnas användning, Rumba. 
Systemet loggar varje gång en truck påbörjar en materialorder samt när materialordern avslutas. 
På så sätt kan den totala tiden truckarna arbetar med materialhantering utläsas. Den totala 
beläggningsgraden på truckarna ligger på ungefär 70 till 80 procent. Volvo Lastvagnar har även 
påbörjat undersökningen med att införskaffa I-site på sina truckar och använder sig i dagsläget av 
funktionen på två av truckarna för att utvärdera tjänsten.  
  



 

 20 

8 ANALYS 
Följande avsnitt behandlar den analys som gjorts av nuläget kopplat till teorier och ligger som grund för det 
förbättringsförslag som presenteras i avsnitt 9. Avsnittet fokuserar i huvudsak på truckområde 1 och 2 men 
kommer även lyfta in delar från övriga truckorganisationen.  
 

8.1 INTERNA TRANSPORTER   
Interna transporter är generellt överdimensionerade för att kunna hantera den förändring som 
kan uppstå i flödet. Hos Gestamp Hardtech sker mycket förändringar i flödet eftersom 
produktionen är icke-homogen. Det vill säga att produktionen sker efter efterfrågan, inte i en 
systematisk ordning vilket även gör att de interna transporterna måste vara dimensionerade för 
att kunna hantera denna förändring i fabrikens flöde. Hos Gestamp Hardtech är av den 
anledningen även utnyttjandegraden på resurserna förhållandevis låg.  
 
Gestamp Hardtech, Scania Ferruform samt Volvo Lastvagnar använder sig alla av 
positionsstandard i sin interna transport. Genom att arbeta med positionsstandard skapas tydliga 
arbetsområden vilket i sin tur även hjälper personalen att förstå vilka arbetsuppgifter som ingår 
samt inte ingår i tjänsten. Scania Ferruform och Volvo Lastvagnar har under en längre period 
arbetat med positionsstandard. Dock sker arbetet på olika sätt och Scania Ferruform ligger i 
framkant när det kommer till användandet. Hos Gestamp Hardtech har dessa rätt nyligt 
implementerats vilket leder till att dessa inte följs fullt ut. Arbetet med positionsstandard bör 
dock bli bättre då teorier kring interna transporter lyfter att det är viktigt att arbeta på ett 
standardiserat sätt.  
 
Benchmarking och teori kring området lyfter även vikten av att arbeta på ett cykliskt sätt. Att 
arbeta cykliskt kan vidare även öka utnyttjandegraden hos de interna transporterna samt öka 
gaffeltiden. Scania Ferruform arbetar cykliskt där det är förutbestämt att den interna transporten 
ska betjäna ett område var 20 minut. Volvo Lastvagnar arbetar mot materialorder, dock arbetar 
de på koncentrerade områden utan avstickare vilket även det leder till er mer cykliskt arbetssätt. 
Gestamp Hardtech arbetar ungefär på samma sätt som Volvo Lastvagnar. Dock finns det 
avstickare på samtliga områden vilket gör att arbetet sker mindre cykliskt och utnyttjandegraden 
blir lägre.  
 

8.2 UTNYTTJANDEGRAD 
De interna transporterna är ofta överdimensionerade eftersom ska kunna ha möjlighet att 
anpassa sig efter förändringen som sker i flödena. Utnyttjandegraden hos Gestamp Hardtech 
ligger kring 50 procent i snitt per truckområde men trots detta står maskiner i väntan på truck. 
Scania Ferruform och Volvo Lastvagnar har med deras beräkningar en utnyttjandegrad på 70-80 
procent med den mest belagda trucken utan att få några stopp i produktionen. Dock kör både 
Scania Ferruform och Volvo Lastvagnar på ett mer cykliskt sätt än Gestamp Hardtech vilket 
möjliggör den högre utnyttjandegraden. Scania Ferruform och Volvo Lastvagnar använder sig 
även av två-bingesystem vid deras maskiner vilket även det gör att utnyttjandegraden kan gå upp 
utan att det blir stopp i maskinerna.  
 
För optimal truckkörning bör gafflarnas utnyttjandegrad vara hög. Att köra utan material på 
truckens gafflar är ett slöseri av resurser och skapar därmed inget ytterligare värde för kunden. 
Det är av den anledningen enbart en kostnad för företaget. Gestamp Hardtech utnyttjar enbart 
deras gafflar till 50 procent av tiden de kör truckarna. Detta är en låg utnyttjandegrad och hälften 
av tiden truckarna kör utförs inget direkt arbete vilket är ett slöseri. Eftersom truckarnas gafflar 
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utnyttjas till 50 procent av tiden trucken kör och trucken körs under 50 procent av arbetstiden 
innebär det att truckens gafflar används under ungefär 25 procent av arbetstiden.  
  

8.3 BELÄGGNINGSGRAD  
På grund av den icke-homogena produktionen hos Gestamp Hardtech så varierar 
beläggningsgraden hos den interna transporten. Siffrorna för väntan truck visar att alla 
truckområden som betjänar maskiner i produktionen har väntan truck under en månads gång. 
Detta innebär att varje truckområde vid minst ett tillfälle blir belagd till mer än 100 procent. 
Siffrorna för utnyttjandegraden visar dock det motsatta, att truckarna inte alls är belagda så högt 
och har ett utfall på ungefär 50 procent för samtliga produktionstruckar. Slutsatsen som kan dras 
från detta är då att truckarna vid tillfällen är belagda till mer än 100 procent samtidigt som de vid 
tillfällen även är belagda till 0 procent och inte har något arbete att utföra.  
 
Interna transporter bidrar inte till ett förändrat värde av produkten vilket innebär att det är 
kritiskt att optimera användningen. När beläggningsgraden på transporterna överskrider 100 
procent innebär det ytterligare en kostnad för transporterna vilket gör att dessa 
beläggningstoppar är kritiska att kapa. Vidare definieras även en beläggningsgrad över 100 
procent som ett slöseri hos transporter och bör enligt Lean av den anledningen också elimineras. 
För att kapa topparna och dalarna hos den interna transporten skulle tidsbuffertar och 
avställningsytor kunna appliceras vid maskinerna. Vidare skulle även eliminering av tiden den 
interna transporten avviker från det huvudsakliga området kunna minska tiden produktionen står 
i väntan på truck.  
 

8.4 TIDSBUFFERTAR OCH AVSTÄLLNINGSYTOR  
Användning av tidsbuffertar är en väsentlig del för att kunna öka utnyttjandegraden på den 
interna transporten. Gestamp Hardtech använder sig av tidsbuffertar vid vissa maskiner vilket 
möjliggör en större frihet vid planering av interna transporter. Dessa maskiner är till störst del 
placerade vid truckområde 1 och truckområde 2. Dessa tidsbuffetrar möjliggör även för 
chauffören att planera sin arbetstid bättre vilket i sin tur gör att truckområdet blir behagligare att 
köra på. Detta visas även i enkätundersökningen då chaufförerna belyste att truckområde 1 och 2 
är bäst att köra på, både på grund av den ordning och reda som finns på området tillsammans 
med möjligheten att planera körningen bättre.  
 
Även Scania Ferruform och Volvo Lastvagnar använder sig av tidsbuffertar och avställningsytor i 
fabriken. Det är exempelvis dessa tidsbuffertar och avställningsytor som möjliggör den höga 
utnyttjandegraden på både Scania Ferruforms och Volvo Lastvagnars interna transport. Volvo 
lastvagnar använder sig av två-bingesystem medan Scania Ferruform har betydligt fler 
avställningsytor vid sina maskiner. Detta är dock beroende på vilken yta som finns att bruka. En 
större yta för tidsbuffert möjliggör en högre utnyttjandegrad då fler arbetsmoment kan lyftas in 
då arbetet inte är beroende av att ske vid en specifik tidpunkt.  
 

8.5 LÅNG- OCH SÄLLANKÖRNINGAR  
Gestamp Hardtech har lång- och sällankörningar vid alla truckområden i fabriken. Detta innebär 
att under arbetstiden så avviker chaufförerna med trucken från det huvudsakliga området för att 
kunna utföra ytterligare uppgifter. Dessa körningar kan vara en av anledningarna till att maskiner 
står i väntan på truck. Eftersom dessa lång- och sällankörningar är tidskrävande kan trucken vara 
många minuter ifrån att betjäna en maskin som stannat ifall ett annat arbete utförs. Det faktum 
att dessa lång- och sällankörningar finns på alla truckpositioner säger även emot teorin med last- 
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och avståndsanalys, där arbetet fokuserar på att eliminera dessa till så stor mån som möjligt. 
Volvo Lastvagnar kör på komprimerade områden och använder sig inte av lång- och 
sällankörningar i truckorganisationen och det kan vara en av anledningarna till att truckarnas 
utnyttjandegrad är hög.  
 
Lång- och sällankörningar skapar störningar när interna transporter ska organiseras och minskar 
möjligheten för truckarna att köra cykliskt. Genom att bryta ut dessa lång- och sällankörningar 
från truckområdena kan troligast även tiden maskiner står i väntan på truck minskas då trucken 
som betjänar maskinen kommer att cirkulera på området hela tiden. De lång- och sällankörningar 
som finns på Gestamp Hardtech är inte tidsbundna och kan ske när tillfälle ges. Av den 
anledningen kan lång- och sällankörningar ske cykliskt ifall dessa skulle brytas ut från 
truckområden. Ifall dessa lång- och sällankörningar bryts ut skulle även enbart en motviktstruck 
behöva användas på positionen. Användning av en motviktstruck möjliggör för att ta tyngre 
laster vilket även reducerar antalet rutter som krävs.  
 
Truckområde 1 och 2 är minst belagda i fabriken samtidigt som dessa har flest lång- och 
sällankörningar. Truckområde 1 och 2 har även avställningsytor vid maskinerna vilket även 
bidrar till att utnyttjandegraden av trucken kan ökas. Av den anledningen skulle det vara optimalt 
att slå ihop dessa områden för att sedan fördela arbetsuppgifterna så att en truck hanterar alla 
maskiner och en truck hanterar alla lång- och sällankörningar.  
 

8.6 SLUTSATS 
Den första forskningsfrågan besvaras med att interna transporter hos tillverkande företag ofta är 
överdimensionerade och har förhållandevis låg utnyttjandegrad för att kunna hantera 
förändringar i flödet. Interna transporter organiseras även på ett standardiserat sätt, vilket både 
framkommer från fallföretaget, benchmarking samt litteratur. Standardiseringen som bevittnats 
uppnås genom att skriva positionsstandardser vilka ska följas av truckförare under arbetsdagen. 
Varje truck har sitt arbetsområde och beroende på vilket truck som används utförs specifika 
arbetsuppgifter.  Ytterligare en aspekt att tänka på vid organisering av interna transporter är att se 
till att utnyttjandegraden på gafflarna ska vara hög. Enligt Lean är tomma transporter ett slöseri 
och bör till största möjliga mån elimineras från flödet.  
 
Den andra forskningsfrågan besvaras med att de företag som producerar homogent samt 
använder sig av tydliga och cykliska rutter har större möjlighet att öka utnyttjandegraden. 
Ytterligare en aspekt som påverkar utnyttjandegraden är att inte behöva vara vid ett ställe vid en 
specifik tidpunkt. Genom att kunna planera arbetstiden på ett friare sätt kan fler samkörningar 
uppnås för i sin tur öka utnyttjandegraden på gafflarna. Genom att implementera tidsbuffertar 
vid stationerna kan truckförarna planera körningen bättre utan att riskera att en maskin ställs i 
väntan på betjäning.  
 
Den tredje forskningsfrågan besvaras genom att bryta ut lång- och sällankörningar från 
truckområdet kan även tiden maskiner står i väntan på truck minska eftersom truckföraren 
enbart kommer att cirkulera på det angivna området. Till skillnad från nuläget där en chaufför 
riskerar att vara långt ifrån området när någon maskin stannar kommer chauffören att vara på det 
angivna truckområdet. Ytterligare fördel med att bryta ut dessa lång- och sällankörningar är att 
de inte behöver ske vid en specifik tidpunkt. Med andra ord öppnar detta upp för att en truck 
kommer att kunna arbeta mer cykliskt vilket i senare skede leder till att denna kommer att kunna 
beläggas till större grad och därmed öka utnyttjandegraden. Ett konkret exempel över hur de 
interna transporterna skulle kunna organiserad hos Gestamp Hardtech presenteras nedan i 
Avsnitt 9.   
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9 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
Detta avsnitt behandlar det förbättringsförslag som framkommit från analysen. Eftersom truckområde 1 och 2 
både anses vara minst belagda samt har lägst utnyttjandegrad kommer dessa områden att användas vid 
framtagandet av förbättringsförslaget.  
 

9.1 TRUCKOMRÅDE 1  
Truckområde 1 kommer att hantera alla lång- och sällankörningar som finns på de två 
truckområdena. Nedan visas de arbetsuppgifter trucken har i nuläget samt de framtida 
arbetsuppgifterna truck 1 ska hantera. Förkortningarna definieras så att PC står för Patchcell och 
HL står för härdlinje. 
 
Nuvarande arbetsuppgifter  

• Lämna tomma pinnpallar från pinnpallslager i gamla hallen vid Stans 2 
• Lämna fulla pinnpallar till pinnpallslager i gamla hallen från Stans 2 
• Lämna tomma pinnpallar från pinnpallslager i nya hallen vid Stans 2 
• Lämna fulla pinnpallar till pinnpallslager i nya hallen från Stans 2 
• Omställning i Stans 2 
• Fylla på med inmaterial från pinnpallslager vid Patch i PC1 
• Hämta och lämna utpall i pinnpallslagret i nya hallen från PC1 
• Omställning i PC1 
• Tömma skrotbytta PC1 (1 st) 
• Tömma skrotbytta Stans 2 (2 st) 
• Fylla på emballage 

 
Framtida arbetsuppgifter 

1. Lämna tomma pinnpallar från pinnpallslager i nya hallen vid avställningsyta 1 
2. Hämta fulla pinnpallar vid avställningsyta 1 och lämna i nya hallen 
3. Hämta utmaterial vid avställningsyta 2 och lämna i buffert- eller färdigvarulager  
4. Lämna skvättpallar vid avställningsyta 2 
5. Fylla på emballage 
6. Tömma skrotbytta PC1 (1 st) 
7. Tömma skrotbytta Stans 2 (2 st) 
8. Tömma skrotbytta PC2 (1 st) 
9. Tömma skrotbytta HL 1-5 (7 st) 

 

9.2 TRUCKOMRÅDE 2  
Truckområde 1 kommer att hantera alla maskiner som finns på de två truckområdena. Nedan 
visas de arbetsuppgifter trucken har i nuläget samt de framtida arbetsuppgifterna Truck 2 ska 
hantera.  
 
Nuvarande arbetsuppgifter 

• Fylla på med inmaterial från pinnpallslager i gamla hallen vid HL 1-5 
• Hämta utmaterial från HL 1-2, 4-5 och lämna i buffert- eller färdigvarulager  
• Omställning vid HL 1-5 
• Fylla på med inmaterial från pinnpallslager vid Patch i PC2 
• Hämta och lämna utpall i pinnpallslagret i nya hallen från PC2 
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• Omställning i PC2 
• Fyll på med tomma rack vid Bläster 1 
• Tömma skrotbytta PC2 (1 st) 
• Tömma skrotbytta HL 1-5 (7 st) 
• Fylla på emballage BU1 

 
Framtida arbetsuppgifter  

1. Lämna tomma pinnpallar från pinnpallslager i gamla hallen vid Stans 2 
2. Lämna tomma pinnpallar vid Stans 2 från avställningsyta 1 
3. Lämna fulla pinnpallar från Stans 2 till pinnpallslager i gamla hallen 
4. Lämna fulla pinnpallar från Stans 2 vid avställningsyta 1 
5. Omställning i Stans 2 
6. Fylla på med inmaterial från pinnpallslager vid Patch i PC1 
7. Hämta pinnpall och lämna utmaterial från PC1 vid avställningsyta 1 
8. Omställning i PC1 
9. Fylla på med inmaterial från pinnpallslager vid Patch i PC2 
10. Hämta pinnpall och lämna utmaterial från PC2 vid avställningsyta 1 
11. Omställning i PC2 
12. Fylla på med inmaterial från pinnpallslager i gamla hallen vid HL 1-5 
13. Hämta utmaterial från HL 1-2, 4-5 och lämna vid avställningsyta 2 
14. Omställning vid HL 1-5 
15. Fyll på med tomma rack vid Bläster 1 

 

9.3 KONTROLL 
För att kontrollera ifall detta förbättringsförslag är genomförbart beräknas den totala arbetstiden 
som skulle krävas för att serva alla maskinerna vid den värsta körningen ut. Tabell 6 nedan visar 
hur många minuter respektive truck skulle arbeta per skrift under det tyngsta förhållandet i 
fabriken. Siffrorna som användes i beräkningen nedan härstammar från Bilaga 8. 
 

TABELL 6: ESTIMERING AV TIDSÅTGÅNG 

Truck 1 Truck 2 
Aktivitet Tidsåtgång Frekvens Totalt Aktivitet Tidsåtgång Frekvens Totalt 

1+2 3 8,83 26,5 1+2+3+4 1 96 96 
3 4,5 34,3 154,4 5 10 1 10 
4 8 0,5 4 6 5 3,4 17 
5 5 10,14 50,7 7 2 13,8 27,6 
6 5 1 5 8 10 1 10 
7 8,5 1 8,5 9 1,5 11,7 17,6 
8 5 1 5 10 1 11,7 11,7 
9 20 1 20 11 9 1 9 

Totalt: 270,5 minuter à 4,5 timmar 12 2,5 28,7 71,8 
A 15 1 15 13 1 34,3 34,3 
B 6 1 6 14 1 20 20 
C 15 1 15 15 3,5 32 112 
D 11 1 11 Totalt: 434 minuter à 7,2 timmar 

 
Som Tabell 6 visar skulle trucken som kör lång- och sällankörningarna arbeta ungefär fyra och en 
halv timme av ett åttatimmarspass medans trucken som servar maskiner skulle arbeta ungefär sju 
timmar. Eftersom detta är det värsta läget som kan uppstå för truckarna är det mycket osannolikt 
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att just detta kommer att inträffa. Det vill säga att 90 procent utnyttjandegrad inte kommer att 
uppstå för Truck 2 och det faktum att alla maskiner går med sin tyngsta körning samtidigt är 
högst osannolikt. Eftersom Truck 1 kommer att köra på ett cykliskt sätt och därmed även 
samköra flera olika körningar kommer även denna utnyttjandegrad att bli lägre än beräknat. En 
illustration över hur områdena såg ut innan förbättringsförslaget och hur de kommer se ut med 
förbättringsförslaget återfinns i Bilaga 10.  
 

9.4 HANDLINGSPLAN 
För att möjliggöra detta framtida läge krävs tre olika avställningsytor för material. En 
avställningsyta bör stå vid Stansmaskinen eller Patchmaskinen för att möjliggöra hanteringen av 
pinnpallar. Ytterligare en avställningsyta bör finnas vid Avlastningen för att möjliggöra 
hanteringen av pallar som ska till färdigvaru- eller buffertlager. Den tredje avställningsytan bör 
vara vid pinnpallslagret i nya hallen för att möjliggöra av och pålastning av pinnpallar.  
 
För att möjliggöra transporter av pinnpallar utomhus måste ett skydd konstrueras för att inte 
riskera att pinnpallarna blir blöta och ämnena rostar. En standard som säger att skyddet alltid ska 
användas vid utomhustransport bör implementeras så risken för misstag minskas. Ifall en 
standard inte implementeras kommer varje truckförare ha ansvaret att avgöra ifall vädret är 
tillräckligt bra för att köra utomhus utan skydd vilket i senare skede medför att misstag skulle 
inträffa.  
 
Ifall detta skulle implementeras skulle en skjutstativstruck och en låglyftare kunna reduceras från 
flödet redan vid genomförandet. Vidare skulle Truckområde 1 troligast bli lågt belagt vilket 
möjliggör att fler arbetsmoment kommer kunna lyftas in på truckområdet. Detta skulle kunna 
vara arbetsmoment som att hantera allt trä- och stålskrot i fabriken, hantera brännbart- och 
pappersavfall i fabriken och fylla på med emballage till alla truckområden. Ifall dessa lyfts in 
skulle ytterligare en truck kunna reduceras från flödet, en motviktstruck. Vidare bör fallföretaget 
undersöka ifall tillräckligt många arbetsmoment kan lyftas in för att kunna omorganisera övriga 
truckområden och i slutändan möjliggöra för att reducera en truckförare från flödet.  
 

9.5 METODIK 
Den allmänna metodiken som användes för att lösa ett problem med låg utnyttjandegrad hos 
interna transporter innehåller fyra steg. Dessa är att identifiera nuläget, lära av tillgänglig kunskap, 
skapa ett förslag för framtida läge samt att producera ett färdigt förslag. Processen illustreras 
nedan i Figur 4.  
 

 
FIGUR 4: METODIK FÖR FÖRBÄTTRING AV TRUCKKÖRNING 

Till en början kartlades de interna transporterna för att en överblick skulle kunna skapas. Vidare 
undersöktes både den inre och en yttre effektiviteten för att identifiera beläggningen på 
transporterna. Den inre effekten kommer ifrån den utnyttjandegrad truckarna har per dag och 
den yttre effekten baseras på hur väl de klarar av att utföra sina arbetsuppgifter i tid. 
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Undersökning av vad personalen anser i frågan ansågs även det väsentligt och tas i beaktning. 
Under denna studie kom huvuddelen från en enkätundersökning samtliga truckförare fick delta i.  
 
När nuläget fastställts kompletteras bilden av nuläget med tillgänglig kunskap i form av 
litteraturstudie och benchmarking studie. Utifrån analys av nuläget jämfört med tillgänglig 
kunskap kan ett förslag för framtida läge hittas. Detta förslag måste kontrolleras, både i teorin 
samt i praktiken. I detta fallet kontrolleras att förslagets truckpositioner inte har en beläggning 
som överskrider 100 procent i det värsta produktionsläget. Dock stämmer sällan teorin överens 
med praktiken och av den anledning testas även förslaget för att säkerställa att det fungerar även 
där. Delen förslag för framtida läge  kan vara tidskrävande och behöva upprepas innan ett förslag 
blir fullständigt. När ett fullständigt och framgångsrikt förslag framkommit är processen färdig 
och organisationen har möjlighet att gå vidare och implementera förslaget.    
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10 DISKUSSION 
Detta avsnitt behandlar reflektioner kring studiens utförande, förbättringsförslag samt resultat. Utöver detta 
kommer även förbättringsförslagets reliabilitet att presenteras.  
 
Det huvudsakliga syftet med studien var att finna ett ekonomiskt försvarbart förbättringsförslag 
till hur fallföretaget ska organisera den interna transporten i fabrikens gamla hall. Till en början 
kartlades hur de interna transporterna organiseras i nuläget. Att hitta rätt spår och område att 
fokusera på var under denna fas svårt då lösningarna är många. Ytterligare svårheter under denna 
fas var att hitta teoretisk applicerbart material till området. Av den anledningen påbörjades en 
allmän kartläggning för att förstå organisationen och logistikenhetens arbetsområde i allmänhet. 
När detta kartlagts så analyserades det till viss del för att sedan göra ytterligare en, lite mer 
begränsad datainsamling. När även denna analyserats kunde ett förbättringsförslag fastställas.  
 
I dagsläget förändras produktionen där en populär och tidskrävande produkt kommer bortgå. 
Utöver detta kommer även en härdlinje att försvinna ut flödet och en montagecell kommer att 
tillkomma. Vid beräkningar har detta tagit hänsyn till för att få en rättvis bild över hur flödet 
kommer se ut när förbättringsförslaget är klart för att implementeras.  
 
Metoden som används under projektets gång anses vara ett bra tillvägagångssätt då 
slutprodukten färdigställdes med god tidsmarginal och bra resultat. Dock är detta som tidigare 
nämnt enbart ett första skede och ett startskott för vidare förbättringar. Lösningen möjliggör 
med andra ord för organisationens fortsatta arbete. I dagsläget resulterar dock lösningen till att 
två av de inhyrda truckarna kan reduceras från flödet vilket enbart det skapar en 
kostnadsreducering på ungefär 200 000 kronor om året. Dock finns det förhoppningar om 
ytterligare förbättringar som möjliggör för att fler truckar kan reduceras från flödet.  
 

10.1 RELIABILITET OCH VALIDITET  
Förbättringsförslaget framkom innan examensarbetet nått sitt slut och av den anledningen har 
det funnits tid för fallföretaget att testa förbättringsförslaget under ett skift. Det vill säga att 
truckområde 1 och 2 kördes efter förbättringsförslagets mall istället för positionsstandardens 
mall under åtta timmar. Tyvärr finns inte möjligheten att mäta utnyttjandegraden på truckområde 
1 men det högst belagda området, truckområde 2, uppgick enbart till 52 procent vid första 
testtillfället. Dock kördes inte den tyngsta körningen vid HL1 samt att HL4 enbart gick på 
halvfart. Med detta innebär att utnyttjandegraden borde bli högre i normalläget. Vid testtillfälle 
två uppgick utnyttjandegraden till 80 procent dock överskred beläggningen 100 procent och 
maskiner blev stående i totalt 30 minuter under testets gång. Detta indikerar på att områdena är 
för högt belagda i dagsläget. Dock servades en maskin som bortsetts från i den teoretiska 
beräkningen och som ska utgå om ungefär ett år. Denna maskin ökar beläggningen och hade 
dessutom ett stopp på sex minuter. Vidare stod en Patchcell i 20 minuter i väntan på truck, i 
denna maskin körs även en produkt som ska utgå från sortimentet. 
 
Testet visar på att förbättringsförslaget är möjligt att implementera i verkligheten men för att 
kunna göra det redan innan en maskin och en produkt bortgår krävs lite omstrukturering. Detta 
kan göras via att exempelvis flytta över ytterligare ett arbetsmoment till Truck 1. 
 

10.2 VIDARE STUDIER 
För att få truckområde 2 att klara av de arbetsuppgifter som finns i dagsläget föreslås att flytta 
någon av arbetsuppgifterna till truckområde 1. Efter detta utförs fler praktiska test där tiden 
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maskiner står i väntan på truck reduceras. Vidare, som nämnt i avsnitt 9.3 Handlingsplan bör 
fallföretaget vidare studera vilka arbetsmoment som skulle vara möjliga att lyfta in i det nya 
truckområde 1. Fallföretaget bör också studera om det är möjligt att lyfta in tillräckligt många 
arbetsmoment från resterande truckområden att det möjliggör för att strukturera om ytterligare 
där antalet truckområden i slutändan kan reduceras. Att studera ifall alla produktionstruckar kan 
inkluderas i truckorganisationen är även det ett område att fokusera på i framtiden. Dels för att 
även det kan hjälpa till att reducera antalet truckar i flödet och dels på grund av 
säkerhetsaspekten. Det är generellt sett bättre att enbart professionella truckförare kör truckarna 
än att alla maskinoperatörer delar på sysslan.  
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BILAGA 3 – TRUCKOMRÅDE 2 
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BILAGA 7 – ENKÄTUNDERSÖKNING  
Truckverksamheten hos Gestamp HardTech 

Vilket skiftlag tillhör du? 5:1 � 5:2 � 5:3 � 5:4 � 5:5 � 
 
Om du fick välja, vilken truck kör du helst? 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 
 
Varför den trucken? 
 

 
Om du fick välja, vilken truck kör du helst inte?  1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 
 
Varför inte den trucken?  
 

 
Hur mycket följer du positionsstandarden? Inte alls   �     �     �     �     �     �   Mycket 
 
På vilket område följer du positionsstandarden 
mest? 

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

 
Varför följer du positionsstandarden på detta område?   
 

VII
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På vilket område följer du positionsstandarden 
minst? 

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

 
Varför följer du inte positionsstandarden på detta område?   
 

 
Vad anser du är bra med truckverksamheten i dagsläget? 
 

 
Vad anser du är mindre bra med truckverksamheten i dagsläget? 
 

 
Hur kan truckverksamheten förbättras? 
 
 

  

VIII
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BILAGA 7 – TRANSAKTIONERNAS TIDSÅTGÅNG 
Transakstion Tid (min) Gånger per skift 

Truckområde 1 
Fyll på med inpallar vid Patch 1 9 3,4 
Byte pallar vid Stanslinje 2 7 96 
Töm på utpallar vid Patch 1 7 13,8 
Töm på utpallar vid Stanslinje 1 8,5 8 
Omställning i stanslinje 18 1 
Omställning i Patch 1 18 1 
Töm skrotbyttor (STÅL) 8,5 1 
Töm skrotbyttor (TRÄ) 5 1 
Batteribyte i trucken 5 1 

Truckområde 2 
Fyll på med inmaterial vid Härdlinje 1 4,5 8,9 
Fyll på med inmaterial vid Härdlinje 2 1,5 1,9 
Fyll på med inmaterial vid Härdlinje 3 2 2,7 
Ta bort tom inpall vid Hädlinje 3 1 2,7 
Fyll på med inmaterial vid Härdlinje 4 1,5 2,7 
Ta bort tom inpall vid Hädlinje 4 1,5 2,7 
Fyll på med inmaterial vid Härdlinje 5 2,5 7 
Fyll på med inmaterial vid Härdlinje 8 2 8 
Fyll på med inmaterial vid Patch 2 1,5 11,7 
Fyll på med tomma pallar/rack vid Bläster 1 3,5 32 
Hämta full utpall vid Härdlinje 1 5 16 
Hämta full utpall vid Härdlinje 2 5 4 
Hämta full utpall vid Härdlinje 4 4 10,2 
Hämta full utpall vid Härdlinje 8 3,5 1,6 
Hämta full utpall vid Patch 2 6,5 11,7 
Fyll på med emballage 5 10,1 
Delvis omställning i Härdlinje 5 0,4 
Fullstädning omställning i Härdlinje 16 0,4 
Omställning i Patch 2 9 1 
Töm skrotbyttor (STÅL) 25 1 
Batteribyte i trucken 5 1 

Truckområde 3 
Fyll på med utpallar under avlastningen 2 24 
Emballera pall 3 24 
Töm station på färdig pall 3 - 
Hämta skvättpall 2 - 
Bygg träpall 4 24 
Bygg rack 1,5 - 
Fyll på med emballage 8,5 1 
Batteribyte i trucken 
 

5 1 

IX
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Truckområde 4 
Fyll på med inmaterial vid Montagecell 1 1,5 18,6 
Fyll på med inmaterial vid Montagecell 2 2,5 5,1 
Fyll på med inmaterial vid Montagecell 3 1,5 4,2 
Fyll på med inmaterial vid Montagecell 4 1,5 6,1 
Fyll på med inmaterial vid Montagecell 5 1,5 5,3 
Fyll på med inmaterial vid C-st svets 2 3,6 
Fyll på med inmaterial vid Extentionsvets  1 0,5 
Fyll på med tomma pallar/rack vid Bläster 1 5 20,2 
Fyll på med M14-muttrar vid Montagecell 4 5,5 1 
Hämta full utpall vid Motagecell 1 2 37,2 
Hämta full utpall vid Motagecell 2 3 8,5 
Hämta full utpall vid Motagecell 3 2 6,3 
Hämta full utpall vid Motagecell 4 3 8,1 
Hämta full utpall vid Motagecell 5 2 11,1 
Hämta full utpall vid C-st svets 2 3,6 
Hämta full utpall vid Extentionsvets 5,5 1 
Fyll på med emballage 4 1 
Serva allkollen med material 5,5 - 
Förbered omställning i Montagecell 2, 3, 4, 5 eller svets  4,5 1 
Förbered omställning i MC 1 15 1 
Töm skrotbyttor (STÅL) 6 1 
Töm skrotbyttor (TRÄ) 6 1 
Batteribyte  5 1 

Truckområde 5 
Fyll på med inmaterial vid Laser 6 2,5 5 
Fyll på med inmaterial vid Laser 7 2,5 12 
Fyll på med inmaterial vid Laser 8 3 6,6 
Fyll på med inmaterial vid Laser 9 2,5 11 
Fyll på med inmaterial vid Laser 10 4 8,6 
Fyll på med inmaterial vid Laser 11 2 0,71 
Fyll på med inmaterial vid Laser 12 2 4 
Hämta full utpall vid Laser 6 2,5 20 
Hämta full utpall vid Laser 7 3 5,2 
Hämta full utpall vid Laser 8 1,5 3,3 
Hämta full utpall vid Laser 9 3 8,2 
Hämta full utpall vid Laser 10 4 2,7 
Hämta full utpall vid Laser 11 2 3,1 
Hämta full utpall vid Laser 12 2 3,2 
Fyll på med emballage 10 1 
Förbered omställning i Laser  15 1 
Serva allkollen med material 5,5 - 
Töm skrotbyttor (STÅL) 15 1 
Batteribyte  5 1 

X
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BILAGA 8 – TRANSPORTER TILL NYA HALLEN 
 

Artikel Kommer från 
Antal pall 
/veckan 

Antal pall 
/transport 

Transporter 
/vecka 

V526 GB H/V Patch 2 22 1 22 
VT Windscreen Stans 2 4 1 4 
Y555 C-ST H Patch 1 – 2 17 3 6 
Y555 C-ST V Patch 1 – 2 17 3 6 
V526 SBF H/V Patch 2 16 1 16 
V526 A-ST IN H Stans 2 4 1 4 
V526 A-ST IN V Stans 2 4 1 4 
V526 A-st H YT Patch 1 35 1 35 
V526 A-st V YT Patch 1 35 1 35 
V526 C-ST YT H Patch 2 14 2 7 
V526 C-ST YT V Patch 2 14 2 7 
V526 TROF YT H Stans 2 6 1 6 
V526 TROF YT V Stans 2 6 1 6 
V526 TROF IN H Patch 2 10 1 10 
V526 TROF IN V Patch 2 10 1 10 

 
V526 TVBF B Stans 2 3 1 3 
V526 TVB UN Stans 2 6 2 3 
SCANIA R S- VINDRUTE FÖRST Stans 2 2 1 2 
SCANIA R S-  A-ST NEDRE H  Externt    
SCANIA R S-  A-ST NEDRE V  Externt    
Totalt: 186 

 
 

186 transporter * 6 min = 1116 min per vecka à 160 min per dag à 53 min per skift 
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BILAGA 10 – ILLUSTRATION ÖVER FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAGET  
Innan förbättringsförslaget implementerats  

 
 
 
Efter förbättringsförslaget implementerats 
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