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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet syftar till att undersöka om automatisering av den manuella 

paketeringsprocessen på Legosan AB vore lönsam. Legosan AB, beläget i Kumla, 

legotillverkar kosttillskott och läkemedel till företag inom Europa.  

 

Kapitlet Nulägesanalys beskriver hur tillverkningen och paketeringsprocessen 

fungerar i dagsläget och syftar till att ge en tydlig bild av processer, layouter och 

materialflöden. Detta beskrivs med hjälp av layoutskisser, processkartläggningar 

och en frekvensstudie. Nulägesanalysen avslutas med en kravspecifikation.  

 

I kapitlet Förbättringsförslag presenteras två olika förslag i två olika utföranden som 

beskrivs bland annat genom layoutskisser och processbeskrivningar. Dessutom 

beskrivs investeringar och åtgärder för respektive förslag. I det första 

förbättringsförslaget används en fyraxlig palleteringsrobot medan det i det andra 

förslaget används en kartesisk portalrobot för palleteringen. Eftersom det finns 

flera olika alternativ i valet av paketeringsroboten är förbättringsförslagen 

uppdelade i två varianter. Övriga maskiner och utrustning som krävs i förslagen 

beskrivs även och dess dimensioner redovisas. Avsnittet avslutas med en 

problemdiskussion. 

 

Investeringsanalysen visar vilka kostnader som uppkommer vid en implementering 

av förbättringsförslagen. Dessutom beräknas pay-offtider och en 

kapitalvärdekalkyl redovisas. 

 

I kapitlet Slutsatser och Rekommendationer diskuteras för och nackdelar med de olika 

förbättringsförslagen. Därefter rekommenderas en lösning. 

 
ABSTRACT 

The aim of this thesis is to investigate if an automation of the manual packaging 

process at Legosan AB is profitable. Legosan AB, located in Kumla, performs 

subcontract work of dietary supplements and medical products to companies 

within Europe. 

 

The chapter Nulägesanalys describes how the manufacturing process and the 

packaging process operates today and aims to give a good understanding of the 

processes, layouts and material flows. This is showed through layout sketches, 

process mapping and a frequency study. The chapter ends with a specification of 

requirements.  

 

In the chapter Förbättringsförslag two different suggestions of improvement is 

presented in two different designs that is present by layout sketches and process 

descriptions. Also the investments and measures are described in the different 

suggestions. In the first suggestion a four-axis pallet robot is used while a kartesian 
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portal robot is used in the other. As there are several options in the choice of 

packaging robot the suggestions of improvement are divided into two different 

designs. Other machines and equipment necessary for the different suggestions of 

improvement are showed and their measurements are presented. The chapter ends 

with a problem discussion.      

 

The analysis of investments shows the costs that appear due to the implementation of 

the suggestions of improvement. In addition pay-off time is calculated and a 

capitalization calculation is shown.     

 

In the chapter Slutsatser och Rekommendationer pros and cons for the different 

suggestions are discussed. Finally a solution is recommended.   
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1. FÖRSTUDIEUPPLÄGG – BAKGRUND 

Det här är ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i 

produktionsutveckling. Syftet med arbetet är att se över och undersöka om en 

automatisering av paketeringsprocessen på Legosan AB vore lönsam. 

 

1.1. Projektspecifikation 

1.1.1. Problembeskrivning 

Legosan AB vill undersöka om det är effektivare och mer lönsamt att automatisera 

paketeringsprocessen av 6-pack med askar/burkar i ytterkartonger, jämfört med 

dagens manuella paketeringsprocess. De vill också veta om det finns tillräckligt 

med utrymme för en automatiserad lösning i deras befintliga lokal. 

 

1.1.2. Företagsbeskrivning 

Legosan AB startade sin verksamhet 1986. De första tio åren specialiserade sig 

Legosan på att tillverka kosttillskott. Tolv år senare, 1998, blev de certifierade 

läkemedelstillverkare. Legosan tillverkar inga egna produkter utan arbetar enbart 

med legotillverkning. 

 

1.1.3. Projektorganisation 

Kund/ beställare: Legosan AB. 

Kontaktperson företag: Fredrik Wiklund. 

Handledare: Per Olov Odell. 

Examinator: Björn Arén. 

Projektgrupp: Martin Lindberg, Oskar Lindberg och Thom Holmberg. 

 

1.1.4. Tidsplan 

 
Figur 1: Tidsplan 
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Nedan presenteras utförligt vad som ingår i de olika aktiviteterna: 

ID1 Start av examensarbete och inbokning av möte med Legosan AB. 

ID2 Formulera projektspecifikation och få den godkänd. 

ID3 Genomföra en nulägesanalys hos Legosan AB genom att kartlägga 

produktionsflödet och dagens paketeringsprocess. 

ID4 Arbeta fram förbättringsförslag. Förslagen utvärderas och 

 dokumenteras. 

ID5 Genomföra en investeringsanalys på de olika förbättringsförslagen. 

ID6 Noggrann utvärdering av valt lösningsförslag. 

ID7 Sammanställning av examensarbetet och presentationen.  

ID8 Förberedelser och genomförande av examensredovisning. 

 

1.1.5. Avgränsningar 

I examensarbetet ska fokus ligga på den slutliga paketeringsprocessen. I 

nulägesanalysen kommer även den resterande kedjan i tillverkningsprocessen att 

ses över för att skapa en bättre helhetssyn. När förbättringsförslagen ska 

framarbetas avgränsas de till den slutliga manuella paketeringsprocessen. 

 

1.1.6. Förväntade resultat  

Legosan AB vill effektivisera paketeringsprocessen genom att hitta en 

kostnadseffektiv automatiserad lösning. Lösningen måste rymmas inom befintlig 

lokal.  

 

För att hitta så bra lösningar som möjligt krävs en god inblick i dagens produktion. 

Den lösning som visar sig vara mest lönsam kommer rekommenderas. 

 

Rapporten kommer att: 

 Kartlägga dagens manuella paketeringsprocess. 

 Undersöka om en lönsam automatiserad paketeringsprocesslösning är 

möjlig. 

 Utforma layout av robotcell. 

 Beräkna investeringskostnad. 

 Beräkna reducerade kostnader. 

 Beräkna kapacitet och behov av bemanning. 

 Jämföra nuvarande lösning med en automatiserad lösning. 

 Beskriva för- och nackdelar med föreslagen lösning. 
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2. NULÄGESANALYS 

Nulägesanalysen beskriver hur produktionen ser ut i dagsläget hos Legosan AB. 

Den ska ge en god översikt om hur processer, layouter och flöden fungerar.  

 

2.1. Processbeskrivning och produkter  

Processbeskrivningen ska ge en så tydlig och detaljerad bild som möjligt av hur 

företaget framställer och paketerar sina produkter. Här beskrivs alla de processer 

som ingår i produktionen och paketeringen. 

  

2.1.1. Processkartläggning  

Numreringen nedan kopplar samman figur 2 med texten för att visa var de olika 

processerna genomförs. 

 

  

  

Figur 2: Processkarta 

(källa: Legosan AB Intranät, A36-11-101.pdf och A30-51-102.pdf . 2010-04-13 

13 
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1. Kvalitetsavdelningen börjar med att ta prover på alla råvaruleveranser. När 

de godkänt en råvara blir den synlig i systemet, först då får truckföraren 

tillgång till råvaran. Dessutom tar de prover på och kontrollerar askar, 

under/topp- folie och bipacksedlar.  

 

2. Materialplockning1. Truckföraren loggar in i datasystemet Scalinik och får då 

reda på vilka råvaror som ska plockas för respektive order. Därefter placerar 

han den plockade ordern i luftslussen2 (2). Luftslussens funktion är att 

förhindra att damm och orena partiklar tar sig in i den rena zonen.  

 

3. Uppvägning3. Luftslussen stängs från den orena zonen då truckföraren 

levererat en order. Nu öppnas slussen från den rena zonen och råvarorna 

vägs upp i mindre batcher. Denna process är väl kontrollerad och 

datasystemet beskriver exakt vad som ska vägas och i vilken ordning. De 

uppvägda råvarorna placeras nu på en vagn4, redo för nästa steg i processen. 

 

4. Blandning. Nu hämtas vagnen från uppvägningen och flyttas till en av de 

fyra blandarna5. Här blandas en batch i taget efter bestämda recept. Recepten 

beskriver om blandningen ska ske i ett eller flera steg. För att komma åt 

recepten måste inloggning i datasystemet6 ske. När blandningen är slutförd 

tappas den upp i innerplastpåsar som är placerade i materialkärl7. Påsarna 

försluts och kärlen kan nu för hand rullas vidare till nästa steg.  

 

5. Granulering8. Granulering sker på vissa blandningar. Detta för att få 

granulatprodukter men även för att tabbleteringen ska gå att genomföra.  

 

6. Tablettering9. Efter blandningen och eventuell granulering rullas 

materialkärlen vidare till tabletteringen. Här lyfts kärlen med hjälp av en 

telfer och placeras ovanpå tabletteringsmaskinen. Därefter öppnas botten på 

materialkärlet, innerplastpåsen verkar då som en tratt och blandningen kan 

av egen vikt matas ner i maskinen. Tabletteringsmaskinen består av ett 

tretiotal verktyg som tillsammans formar tabletter i olika storlekar och 

former. Tabletterna skapas genom att blandningen pressas ihop under högt 

tryck10. Därefter slungas tabletterna ut från maskinen och ner i en 

                                                 
1
 Bilaga1, bild 1.1 

2
 Bilaga1, bild 1.2 

3
 Bilaga1, bild 1.3 

4
 Bilaga1, bild 1.4 

5
 Bilaga1, bild 1.5 

6
 Bilaga1, bild 1.6 

7
 Bilaga1, bild 1.7 

8
 Bilaga1, bild 1.8 

9
 Bilaga1, bild 1.9 

10
 Bilaga1, bild 2.1 
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innerplaspåse, placerad i ett nytt materialkärl, som sedan flyttas vidare till 

nästa steg. 

 

7. Processkontroll11. På varje batch av tabletter tas stickprov där hållfasthet, 

sönderfallstid och storlek kontrolleras. Detta gör man för att säkerställa att 

tabletteringsmaskinen utformar tabletterna korrekt.                

 

8. Drageringsblandning. Vissa tabletter ska även drageras, alltså få en 

ytbehandlig. Denna behandlig genomförs för att tabletterna ska kunna 

sväljas lättare, eller för att de ska få en speciell färg. Drageringsvätskan 

måste först vägas, tillredas och slutligen blandas. Därefter flyttas 

blandningen till drageringsmaskinen.      

 

9. Drageringsmaskinen12. Tabletterna hälls upp i en stor roterande trumma. 

Här sprutas drageringsblandningen ut genom ett antal munstycken och 

lackerar på så sätt tabletterna. Drageringsvätskan på tabletterna torkas 

genom ett värmeelement som sitter inuti maskinen.  

 

10. Lager13 (övervåning). Här lagras både de dragerade, och ickedragerade 

tabletterna, samt pulver och granulat i väntan på kvalitetsanalys och 

paketering. 

 

1. Kvalitetsanalys. Efter tablettering och eventuell dragering lämnas en 

provpåse med ett antal tabletter från respektive batch i luftslussen. Här 

hämtar kvalitetsavdelningen påsen och genomföra en rad tester på 

tabletterna. De testar tabletternas hårdhet, vikt, höjd och sönderfallstid. När 

tabletterna blivit godkända kan de börja paketeras. I vissa fall testas även 

tabletterna efter paketeringen.   

 

11. Paketering inom ren zon. I den rena zonen är det höga krav på renlighet. 

Skyddskläder krävs för att beträda detta område. Här finns tre olika linjer 

för paketering av tabletter i blisterkartor, en linje för paketering av tabletter 

och kapslar i burkar och en linje för paketering av pulver i burkar.   

 

a. Paketering av tabletter i blisterkartor14. De tre linjer som används 

fungerar ungefär på samma sätt. Först hissas materialkärlet upp 

ovanför paketeringsmaskinen och sedan öppnas den nedtill så att 

tabletterna faller ner i en behållare15. Från behållaren vibreras sedan 

                                                 
11

 Bilaga1, bild 2.2 
12

 Bilaga1, bild 2.3 
13

 Bilaga1, bild 2.4 
14

 Bilaga1, bild 2.5 
15

 Bilaga1, bild 2.6 
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tabletterna ner i blisterbubblor16. Detta kan ske på tre olika sätt. 

Antingen används spiralmatare eller matarbanor för att placera 

tabletterna rätt i bottenfolien. Dessa är de snabbaste metoderna men 

de går inte att använda för alla typer av tabletter. Därför används 

även en tredje universalmetod17, där läggs tabletterna i bottenfolien 

med hjälp av borstar som roterar och lägger de på rätt plats. 

Blisterbubblorna formas ur en PVC-folie, polyvinylklorid är en vanlig 

plastsort, med hjälp av ett verktyg som trycker ut bubblorna, 

samtidigt som en vakuumsug gör så de får sin korrekta form.   

 

Vid tabletteringen bildas det skägg på tabletterna, detta skavs av mot 

andra tabletter och bildar damm. När tabletterna lagts på plats i 

bottenfolien dammsugs och borstas de så att dammet försvinner18. 

Sedan utförs även en genomlysning av bottenfolien som kontrollerar 

att alla blisterbubblor används. Detta genomförs med en lampa som 

lyser underifrån på bottenfolien19 samtidigt som en monokrom 

kamera registrerar om det skulle saknas en bit av en tablett. Om en 

tablett eller en bit av en tablett saknas sorterar maskinen automatiskt 

bort det felaktiga blistret senare i processen. Nu valsas bottenfolien 

ihop med en toppfolie (PP-folie, polypropylene är en plastsort) med 

hjälp av en varmvals20 och på sätt försluts blistret. Slutligen klipps 

blistret upp efter önskad kartlängd21 och skickas vidare för 

förpackning i den orena zonen. Medisealmaskinen skickar en 

blisterkarta i taget per fack, medan Klöckner och IMAmaskinen är 

inställbara vilket innebär att man kan bestämma hur många 

blisterkartor som ska staplas på höjden per fack.   

 

Sticktester utförs även här för att kontrollera att blistret sluter tätt. 

Testet genomförs genom att sänka ner en blisterkarta i ett färgat 

vatten, som sedan trycksätts. Därefter kontrolleras om det färgade 

vattnet trängt in i blisterkartan.         

 

b. Paketering av tabletter i burkar. Materialkärlet hängs upp med hjälp 

av en telfer (travers) och öppnas så att tabletterna rinner ner i 

maskinen. Därefter vibrerar tabletterna fram på ett trappformat 

matarbord22 där de olika trappstegen vibrerar olika snabbt. På detta 

                                                 
16

 Bilaga1, bild 2.7 
17

 Bilaga1, bild 2.8 
18

 Bilaga1, bild 2.9 
19

 Bilaga1, bild 3.1 
20

 Bilaga1, bild 3.2 
21

 Bilaga1, bild 3.3 
22

 Bilaga1, bild 3.4 
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vis skapas ett lagom stort mellanrum mellan varje tablett. Sedan faller 

tabletterna ner genom en tratt23 och ner i burkarna. Under fallet 

registrerar en givare hur många tabletter som hamnat i burken och 

när burken är full matas den fram längs ett transportband. Nya 

tomma burkar placeras manuellt i början av transportbandet och 

matas sedan fram automatiskt24. Efter att burkarna fyllts med tabletter 

trycks locken fast med hjälp av en cylinder25. Därefter transporteras 

burkarna direkt ut till den orena zonen.  

 

c. Paketering av pulver i burkar26. Även här placeras ett materialkärl 

med pulver eller granulat ovanför maskinen. Pulvret/granulatet 

matas nu fram från kärlet ut till burkarna med hjälp av en skruv27. 

Burkarna står på en våg som registrerar när de är fyllda med rätt 

mängd pulver/granulat. Därefter matas burkarna fram för att förses 

med lock28. Även här placeras nya tomma burkar manuellt på i början 

av transportbandet. Efter att burkarna förslutits ställs de på en pall för 

transportering ut till den orena zonen.    

 

12. Paketering inom oren zon. Här ställs inte lika höga krav på renlighet och 

inga speciella kläder behövs för tillträde. Den orena zonen består av fyra 

paketeringsmaskiner. Tre maskiner paketerar blisterkartor i askar och en 

maskin hanterar burkar. På varje station finns även en maskin som sätter 

krympfilm (plastar in) över ett antal askar/burkar så de bildar ett 6-pack. 

Operatören vid respektive maskin har till uppgift att fylla på 

paketeringsaskar, krympfilm och bipacksedlar. Dessutom ska operatören 

övervaka processen samt sköta den manuella paketeringen. 

 

a. (Mediseal29) Paketeringen av blisterkartor går till på så sätt att 

kartorna kommer en och en direkt från den rena zonen på en 

rullbana30. Därefter staplas de på höjden och skjuts in i askar. Askarna 

har i sin tur förberetts och vikts upp så att kartorna lätt kan skjutas in 

i dem31. Här kan vid önskemål även bipacksedel skjutas in med 

kartorna. Efter detta kontrolleras askarnas form med hjälp av en 

givare, om en ask avviker från godkänd form sorteras asken bort 

                                                 
23

 Bilaga1, bild 3.5 
24

 Bilaga1, bild 3.6 
25

 Bilaga1, bild 3.7 
26

 Bilaga1, bild 3.8 
27

 Bilaga1, bild 3.9 
28

 Bilaga1, bild 4.1 
29

 Bilaga1, bild 4.2 
30

 Bilaga1, bild 4.3 
31

 Bilaga1, bild 4.4 
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automatiskt av maskinen32. Därefter märks askarna med bäst före 

datum och batchnummer med hjälp av en laserstråle33. Sedan kan 

man välja att vrida askarna nittio grader innan askarna staplas34 

beroende på hur man vill ha dem krympfilmade. Därefter märks de 

eventuellt med en etikett35 om så önskas. När man krympfilmat ett 

antal askar paketeras 6-packen manuellt i en ytterkartong, eventuellt 

direkt på pall.    

 

b. (Klöckner36) Paketeringen på denna linje går till på så sätt att de redan 

staplade blisterkartorna skjuts in i en ask37. Asken och bipaksedeln 

genomgår i princip samma process som i Medisealmaskinen. Därefter 

märks asken med bäst före datum och batchnummer med laser38 för 

att gå vidare till krympfilmningen. Sedan sker eventuell märkning 

med etikett. Till sist paketeras de krympfilmade 6-packen manuellt i 

ytterkartong. 

 

c. (IMA39) I IMAmaskinen kommer de redan staplade blisterkartorna att 

skjutas in i askar 40 på liknande sätt som i Klöcknermaskinen. Därefter 

försluts askarna och märks upp med bäst före datum och 

batchnummer med en bläckstråleskrivare41. Därefter staplas askarna 

och krympfilmas42 innan de eventuell märks med etikett och sedan 

paketeras manuellt i ytterkartong . 

 

d. (Burklinjen43) Burkarna kommer från den rena zonen. Därefter 

etiketteras de och går antingen vidare till krympfilmning där de 

grupperas till ett 6-pack eller så skickas de styckvis direkt till 

paketering44 där de manuellt packas ner i ytterkartongen.   

 

13. Manuell paketeringsprocess, oren zon. Operatörerna börjar med att vika 

ihop ytterkartonger som kommer från lagret. Därefter packar de ner 6-

packen i dessa. När ytterkartongen är fylld45 försluts den med tejp, märks 

                                                 
32

 Bilaga1, bild 4.5 
33

 Bilaga1, bild 4.6 
34

 Bilaga1, bild 4.7 
35

 Bilaga1, bild 4.8 
36

 Bilaga1, bild 4.9 
37

 Bilaga1, bild 5.1 
38

 Bilaga1, bild 5.2 
39

 Bilaga1, bild 5.3 
40

 Bilaga1, bild 5.4 
41

 Bilaga1, bild 5.5 
42

 Bilaga1, bild 5.6 
43

 Bilaga1, bild 5.7 
44

 Bilaga1, bild 5.8 
45

 Bilaga1, bild 5.9 
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och placeras på en pall. Den manuella paketeringen utförs i slutet för 

respektive linje.  

 

2.1.2. Informationshantering 

Legosan AB har tagit fram ett datasystem som används inom produktionen. 

Systemet heter Scalinik. Scalinik samverkar även med ett affärssystem där till 

exempel nya order läggs till i systemet av planerarna. I systemet ligger de olika 

processtegen under olika flikar46 och för att kunna logga in och nyttja systemet 

använder man sig av fingeravtrycksavläsare. Detta är en väldigt säker lösning som 

minskar risken för att fel ska uppstå. För att en batch ska bli synlig för kommande 

processteg måste den först vara avslutad i det föregående processteget. Till 

exempel kan inte en operatör börja paketera tabletter innan dessa blivit godkända 

av kvalitetsavdelningen. Datasystemet bidrar till att företaget snabbt får en god 

överblick över vad som händer just nu i de olika processerna. 

 

2.2. Bemanning och kapacitet 

Här genomförs en kartläggning av bemanning och kapacitet för att få en bättre 

helhetsbild av företaget.  

2.2.1. Arbetstider 

Arbetstider för personalen på produktionsavdelningen:   

Måndag – torsdag kl 07:00 – 16:00.  

Fredag kl 07:00 – 15:00. 

 

Arbetstiden är 37 timmar per vecka. 

2.2.2. Antal anställda och organisation 

I dagsläget arbetar nio personer i produktionen. Sex av dessa arbetar med 

paketeringen av tabletter och pulver/granulat, tre arbetar i den rena zonen och tre 

arbetar i den orena zonen. De tre personer som arbetar i den orena zonen har som 

arbetsuppgift att manuellt paketera 6-pack, övervaka processen, serva/underhålla 

maskinerna och fylla på askar, bipacksedlar och krympfilm. Arbetsuppgifterna 

roteras efter ett bestämt schema så att alla får arbeta både i den rena och i den orena 

zonen.  

 

De tre personer som arbetar i den orena zonen har olika arbetsuppgifter. Två 

personer turas om med att väga och blanda råvarorna och den tredje personen 

ansvarar för tabletteringsmaskinerna, drageringen och processkontrollen. 

 

                                                 
46

 Se bilaga1, bild 6.1 
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Utöver personerna i produktionen finns också fyra personer som arbetar i labbet 

med kvalitetstester och liknande. 

 

2.2.3. Personalkostnad 

Personalkostnaden är beräknad som årslön inklusive sociala avgifter:  

Produktionspersonal: cirka 384 000 kr/år.  

2.2.4. Produkter, produktionsvolym och beläggning 

Legosan AB har inga egna produkter utan legotillverkar till andra företag. 

Produkterna består av kosttillskott och läkemedel och tillverkas i tre olika former: 

tabletter, pulver och granulat. Dessutom paketerar de färdigtillverkade kapslar från 

kunder.     

 

Nedan listas de mest förekommande produkternas artikelnummer. De nio översta 

paketeras i askar och den understa i burkar. 6-packen paketeras i ytterkartong och 

placeras batchvis på pall. 6-packen kommer ut från vardera maskin med ett 

mellanrum på drygt 10 sekunder för respektive maskin (vid 100 % driftsäkerhet). 

Den sammanlagda vikten för det tyngsta 6-packet med burkar väger 1,5 kg. Den 

tyngsta fyllda ytterkartongen som Legosan AB hanterar väger cirka 20 kg. För mer 

information om produkterna och ytterkartongerna de packas i se Bilaga 2.  

 

 129 0981 

 312 3802 

 312 3801 

 129 0411 

 129 0435 

 129 0901 

 312 3702 

 154 0201 

 129 0695 

 107 0127 

2.2.5. Ytterkartonger och askar 

Här är de ytterkartonger som förekommer vid paketering av de tio vanligaste 

produkterna. Askarna paketeras i ytterkartongerna på flera olika sätt till exempel 

stående, liggande eller i kombination. 

 

Ytterkartongtyp Längd 
(mm) 

Bredd 
(mm) 

Höjd 
(mm) 

Kvalitet 

W0004  335 290 350 Eups80 

W3124  395 375 285 Eups60 

W0009  595 395 215 SCA 170c 

W1072  390 290 305 SCA 140c 

Tabell 1: Ytterkartongsdata 
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Det finns totalt tre olika pallningsmönster som används vid pallning av 

ytterkartonger: 

 

 

Mönster 1: 

Här placeras ytterkartongerna i ett 4*2 mönster.  

 

 
Figur 3: Pallmönster 1 

Mönster 2: 

Här placeras ytterkartongerna i ett 2*2 mönster. 

 

 
Figur 4: Pallmönster 2 

 

Mönster 3: 

Här placeras ytterkartongerna i ett 3*2 mönster. Observera att det sker en 90° 

vridning på två av ytterkartongerna. 

 

 
Figur 5: Pallmönster 3 
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Här är de askar/burkar som förekommer vid paketering av de tio vanligaste 

produkterna 
Artikellnr. Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Mått på 6-pack 

(L*B*H) 

129 0981 114 86 30 172*114*90 

312 3802 120 88 45 176*120*135 

312 3801 120 88 29 176*120*87 

129 0411 114 86 30 172*114*90 

129 0435 114 86 30 172*114*90 

129 0901 114 86 30 172*114*90 

312 3702 120 88 45 176*120*135 

154 0201 120 86 30 180*120*86 

129 0695 114 86 30 172*114*90 

107 0127 43,5 43,5 56,8 130,5*87*56,8 

Tabell 2: Produktinformation 

 

2.3. Frekvensstudie 

Här redovisas hur stor andel av operatörernas arbetstid som går åt till manuell 

paketering av 6-pack askar/burkar i ytterkartonger och palletering.  

 

Frekvensstudien är utförd enligt KIM. KIM står för Konstantintervallsmetoden och 

innebär att man med på förhand bestämda konstanta tidsintervall tar stickprov i 

produktionen. Jämfört med tidsstudier med stoppur får man med KIM ett mindre 

detaljerat resultat, men slutsatserna av det blir lika noggranna.47  

Sex olika scenarion har klassificerat och kommer att användas i studien. 

 Packa – Manuell paketering av 6-pack i ytterkartong eller direkt på pall, 

vikning, förslutning och palletering av ytterkartonger.  

 Service – Underhåll av maskinen. Justering av inställningar och 

reparationer samt uppstartning av maskin. 

 Påfyllning – Påfyllning av tomma askar, bipacksedlar och krympfilm. 

 Stopp – Maskinen står still, ingen paketering sker. 

 Övervakning – Maskinen paketerar och operatören övervakar maskinen. 

 Övrigt – Här behandlas övriga händelser som till exempel 

specialpaketering i olika former.   

Studien genomfördes på Legosan AB, paketering oren zon, under tiden 12-13 april 

2010. Under den tiden har det erhållits cirka femtio mätvärden. Nedan redovisas 

                                                 
47

Grahm & Mellander (1975) s.96-101.  
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resultatet av studien. För att se mätvärden samt tabeller för respektive maskin se 

Bilaga 3. 

 

 

Cirkeldiagrammet ovan visar resultatet från de maskiner som användes när 

observationerna genomfördes. Här kan utläsas att cirka 31 % av arbetstiden ägnas 

åt manuell paketering i ytterkartong och förberedelse för paketering. 27 % består av 

övervakning av paketeringsmaskinen. Resultatets eventuella felgränser har 

beräknats med 95 % sannolikhet. Det resulterade i att packprocessen har en 

variationsvidd på ± 5 %48. Vid beräkningen användes bara värden från de tre aktiva 

linjerna, det innebär att ¼ av värdena räknades bort eftersom en linje alltid stod 

stilla. 

  

                                                 
48

 Se bilaga 3 

Pack:
31%

Övervakning
27%

Service
23%

Påfyllning
10%

Övrigt
9%

Resultat av KIM-studie

Diagram 1: Frekvensstudieresultat 
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2.4. Lokal 

Nedanstående bild visar uppmätta mätvärden för den orena paketeringszonen. 

Ritningen är måttsatt i millimeter. 

 

 

 
 Figur 6: Dagens layout 

Mediseal 

Klöckner 

IMA 

Burklinjen 
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2.5. Kravspecifikation 

 Legosan AB vill ha en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. 

 Robotlösningen ska klara av att lyfta 6-pack med askar/burkar till en 

maxvikt på 1,5 kg samt en fylld ytterkartong med en maxvikt på 20 kg.   

 Flexibiliteten på lösningen ska vara hög då det är en stor produktvariation. 

 Lösningen måste hinna med att paketera 6-pack askar/burkar från fyra linjer 

samtidigt. 6-packen lämnar vardera linje med drygt 10 sekunders 

mellanrum.  

 Bemanningen ska vara tillfredsställande så att service av paketeringsmaskin 

och robotlösning kan ske utan att påverka övrig produktion.  

 Höga krav på säkerheten ställs då det inte får ske felpaketering eller 

hopblandning av produkter. 

 Robotlösningen ska klara av att paketera 6-pack askar/burkar i 

ytterkartonger, samt stapla ytterkartong på pall. 

 Robotlösningen ska vara servicevänlig med svenska manualer. 

 Robotlösningen ska vara så tyst som möjligt. 
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3. FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Här presenteras de förbättringsförslag som arbetats fram. Förbättringsförslagen 

presenteras som två olika förslag i två olika utföranden och beskrivs med 

layoutskisser och processbeskrivningar. Dessutom beskrivs investeringar och 

åtgärder för respektive förslag. Observera att bilderna på rullbanorna för de olika 

varianterna nedan enbart har ett visuellt syfte. Verklig layout av rullbanor 

redovisas under kapitel 3.3 transportsystem. 

3.1. Förbättringsförslag 1 

3.1.1. Förbättringsvariant 1.1 

Detta förslag bygger på att man har rullbanor från samtliga paketeringsmaskiner 

till en robotcell för paketering. Cellen består av en kartesisk portalrobot som ska 

sköta paketeringen av 6-packen med askar/burkar ner i ytterkartonger. De fyllda 

ytterkartongerna transporteras sedan vidare till en palleteringscell. Där staplas 

ytterkartongerna på pall med hjälp av en palleteringsrobot. Därefter plastas pallen 

in och märks med etikett. 
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Figur 7: Förbättringsvariant 1.1 
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3.1.2. Layout 

 
   

1. Rullbanor från de fyra paketeringsmaskinerna byggs fram till robotcellen. 

 

2. Den treaxliga kartesiska portalroboten paketerar 6-pack med askar/burkar 

från fyra olika banor ner i ytterkartonger. Roboten använder sig av ett 

vakuumgripdon för att lyfta ner 6-packen i ytterkartongerna. 

 

3. När 6-packen kommer in i robotcellen placeras de i ett referensläge genom 

att en givare säger till en pneumatisk cylinder som pressar 6-packet mot 

kanten av rullbanan.  Referensläget behövs för att roboten alltid ska plocka 

6-packen på exakt samma position. 

6 7 

8 

9 

10 

11 

2 

1 

3 

4 

5 

Figur 8: Layout förbättringsvariant 1.1 
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4. De tomma ytterkartongerna placeras i ett magasin som rymmer cirka 160 

ytterkartonger. Dessa viks automatiskt upp, bottenförsluts och matas fram 

till paketeringsroboten. 

  

5. När roboten har fyllt en ytterkartong matas den fyllda kartongen vidare 

längs en rullbana. Samtidigt matas en ny tom ytterkartong fram till 

paketeringsroboten från magasinet. 

 

6. Innan ytterkartongen når fram till palleteringsroboten försluts kartongen 

med hjälp av en automatisk toppförslutare som kan anpassa sig efter 

kartongens storlek. 

 

7. Därefter vägs ytterkartongen på en checkvåg som kontrollerar att kartongen 

är fylld, vid avvikelse sorter vågen automatiskt bort den felaktiga kartongen.   

 

8. Slutligen märks även ytterkartongen med en etikett med hjälp av en 

etiketteringsmaskin som är monterad vid rullbanan. 

 

9. Den fyllda ytterkartongen kommer nu fram till en palleteringsrobot. Cirkeln 

på layoutbilden representerar robotens önskade räckvidd och cirkelns 

centrum visar robotens placering. 

 

10. Fyra pallar för ytterkartongerna placeras tillsammans med en pall för 

mellanlägg och en pallstapel med tomma pallar. 

 

11. När en pall är fylld hämtar truckföraren pallen och ställer den på 

sträckfilmsmaskinen och plastar in den. 

 

 

3.1.3. Investeringar och åtgärder 

 

 Kartesisk portalrobot  Den här roboten har till uppgift att paketera 6-packen i 

 ytterkartonger från alla fyra banorna. 

 

 Fyraxlig Denna robot har till uppgift att stapla ytterkartongerna 

palleteringsrobot på pallar samt lägga mellanlägg och placera ut nya pallar.    
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 Verktyg till robotar.   Till paketeringsroboten ska det vara ett vakuumverktyg 

 som lyfter 6-packen med hjälp av ett antal sugkoppar. Till 

 palleteringsroboten ska det vara ett liknande verktyg men 

 som klarar större tyngd. 

 

 Rullbanor Rullbanorna har till uppgift att transportera 6-packen 

 från paketeringsmaskinerna till robotcellen och inom 

 robotcellen. 

 

 Ytterkartongsmagasin Här laddar man manuellt de ovikta ytterkartongerna. 

 Både uppvikningen, bottenförslutning och 

 frammatning till paketeringsrobotarna sker automatiskt. 

 

 Toppförslutare Toppförslutaren ska försluta ytterkartongerna med tejp då 

 de är fyllda. 

 

 Checkvåg Vågen ska kontrollera att ytterkartongerna är fyllda och 

 sortera bort avvikelser. 

 

 Sträckfilmning De färdiga pallarna ska plastas in med hjälp av en 

 halvautomatisk sträckfilmningsmaskin. 

 

 Pallmall Pallmallarna ska se till så att pallarna alltid står på rätt 

 plats (referensplats). Detta för att operatören ska 

 veta var han ska placera tomma pallar och mellanlägg. 

 Samtidigt är detta en nödvändighet då roboten alltid 

 hämtar dessa från samma koordinat. 

 

 Etikettering Pallarna och ytterkartongerna ska märkas upp med 

 etiketter. Etikettering av ytterkartonger sker automatiskt 

 medan pallarna märks manuellt i samband med 

 sträckfilmningen.  

 

 Ombyggnad För att robotlösningen ska rymmas krävs det att väggen 

 mot lagret öppnas upp som layouten visar. Dessutom 

 måste en brandport installeras eftersom väggen som 

 öppnas upp är en brandvägg. 

 

 Ommöblering För att robotlösningen ska rymmas krävs det att en 

 del av ställagen flyttas. 

 

 Installation Robotcellen ska monteras och installeras i lokalen. 
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 Programmering Programmeringen av robotarna är nödvändigt för att 

 robotarna ska kunna hantera, paketera och palletera de 

 olika produkterna. 

 

 Säkerhetsutrustning När en robotcell implementeras är det höga krav på 

 säkerheten, därför krävs både säkerhetsstaket och 

 fotoceller. 

 

 Utbildning Delar av personalen måste utbildas så att de kan kalibrera 

 robotarna och annan ny utrustning. 

 

 

3.1.4. Förbättringsvariant 1.2 

En variant till förbättringsförslag 1.1 är att man använder sig av en sexaxlig robot 

för paketeringen av 6-pack i ytterkartonger i stället för den kartesiska 

portalroboten. En sexaxlig robot är mer flexibel än en kartesisk robot och kan därför 

utföra fler moment. En sexaxlig robot kan vrida 6-packen så att de kan paketeras i 

ytterkartongerna på flera olika sätt. Den skulle bland annat kunna paketera 6-

packen både liggande och stående.  

 

 
 

 

  

Figur 9: Förbättringsvariant 1.2 
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3.2. Förbättringsförslag 2 

3.2.1. Förbättringsvariant 2.1 

Detta förslag liknar förbättringsförslag 1. Skillnaden är att rullbanorna går genom 

dagens befintliga branddörr. Därför är ombyggnad inte nödvändig. En kartesisk 

portalrobot ska användas för att palletera ytterkartongerna. En fördel med en 

kartesisk portalrobot är att den inte kräver lika stor golvyta som en fyraxlig 

palleteringsrobot. 

 

 
 

 

Klöckner 

Ytterkartongsmagasin 

Mediseal 

Figur 10: Förbättringsvariant 2.1 
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3.2.2. Layout 

   
 

1. Rullbanor från de fyra paketeringsmaskinerna byggs fram till robotcellen. 

 

2. Likt förbättringsförslag 1 används en treaxlig kartesisk portalrobot. Roboten 

paketerar 6-pack med askar/burkar från fyra olika banor i ytterkartong. 

Roboten använder sig av ett vakuumgripdon för att lyfta ner 6-packen i 

ytterkartongerna. 

 

3. När 6-packen kommer in i robotcellen placeras de i ett referensläge genom 

att en givare säger till en pneumatisk cylinder som pressar 6-packet mot 

kanten av rullbanan.  Referensläget behövs för att roboten alltid ska plocka 

6-packen på exakt samma position. 
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Figur 11: Layout förbättringsvariant 2.1 
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4. De tomma ytterkartongerna placeras i ett magasin som rymmer cirka 160 

ytterkartonger. Dessa viks automatiskt upp, bottenförsluts och matas fram 

till paketeringsroboten. 

  

5. När roboten har fyllt en ytterkartong matas den fyllda kartongen vidare 

längs en rullbana. Samtidigt matas en ny tom ytterkartong fram till 

paketeringsroboten från magasinet. 

 

6. Innan ytterkartongen når fram till palleteringsroboten försluts kartongen 

med hjälp av en automatisk toppförslutare som kan anpassa sig efter 

kartongens storlek. 

 

7. Därefter vägs ytterkartongen på en checkvåg som kontrollerar att kartongen 

är fylld, vid avvikelse sorter vågen automatiskt bort den felaktiga kartongen.   

 

8. Slutligen märks även ytterkartongen med en etikett med hjälp av en 

etiketteringsmaskin som är monterad vid rullbanan. 

 

9. Den fyllda ytterkartongen kommer nu fram till en portalrobot som placerar 

ytterkartongerna på pall, lägger mellanlägg och placerar ut nya tomma 

pallar. 

 

10. Fyra pallar för ytterkartongerna placeras tillsammans med en pall för 

mellanlägg och en pallstapel med tomma pallar. 

 

11. När en pall är fylld hämtar truckföraren pallen och ställer den på 

sträckfilmsmaskinen och plastar in den. 

 

3.2.3. Investeringar och åtgärder 

 

 Kartesisk portalrobot  Den här roboten har till uppgift att paketera 6-packen i 

 ytterkartonger från två banor vardera. 

 

 Kartesisk Denna robot har till uppgift att stapla ytterkartongerna 

Palleteringsrobot på pallar samt lägga på mellanlägg och placera ut tomma 

 pallar.  
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 Verktyg till robotar.   Till paketeringsroboten ska det vara ett vakuumverktyg 

 som lyfter 6-packen med hjälp av ett antal sugkoppar. Till 

 palleteringsroboten ska det vara ett liknande verktyg men 

 som klarar större tyngd. 

    

 

 Rullbanor Rullbanorna har till uppgift att transportera 6-packen 

 från paketeringsmaskinerna till robotcellen och inom 

 robotcellen. 

 

 Ytterkartongsmagasin Här laddar man manuellt de ovikta ytterkartongerna. 

 Både uppvikningen, bottenförslutning och 

 frammatning till paketeringsrobotarna sker automatiskt. 

 

 Toppförslutare Toppförslutaren ska försluta ytterkartongerna med tejp då 

 de är fyllda. 

 

 Checkvåg Vågen ska kontrollera att ytterkartongerna är fyllda och 

 sortera bort avvikelser. 

 

 Sträckfilmning De färdiga pallarna ska plastas in med hjälp av en 

 halvautomatisk sträckfilmningsmaskin. 

 

 Pallmall Pallmallen ska göra så att pallarna alltid står på samma 

 plats (referensplats). Detta för att palleteringsroboten ska 

 veta var pallmagasinet är och var mellanläggen ska 

 hämtas. Samtidigt är detta en nödvändighet då operatören 

 ska fylla på tomma pallar eller mellanlägg. 

 

 Etikettering Pallarna och ytterkartongerna ska märkas upp med 

 etiketter. Etikettering av ytterkartonger sker automatiskt 

 medan pallarna märks manuellt i samband med 

 sträckfilmningen.  

 

 Ommöblering För att robotlösningen ska rymmas krävs det att man 

 flyttar en del av ställaget. 

 

 Installation Robotcellen ska monteras och installeras i lokalen. 

 

 Programmering Programmeringen av robotarna är nödvändigt för att 

 robotarna ska kunna hantera, paketera och palletera de 

 olika produkterna. 
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 Säkerhetsutrustning När en robotcell implementeras är det höga krav på 

 säkerheten, därför krävs både säkerhetsstaket och 

 fotoceller. 

 

 Utbildning Delar av personalen måste utbildas så att de kan ställa om 

 robotarna och annan ny utrustning. 

 

3.2.4. Förbättringsvariant 2.2 

En variant till förbättringsförslag 2.1 är att man använder sig av en sexaxlig robot 

för paketeringen av 6-pack i ytterkartonger i stället för den kartesiska 

portalroboten. En sexaxlig robot är mer flexibel än en kartesisk robot och kan därför 

utföra fler moment. En sexaxlig robot kan vrida 6-packen så att de kan paketeras i 

ytterkartongerna på flera olika sätt. Den skulle bland annat kunna paketera 6-

packen både liggande och stående.  

 

 
 

 

  

Figur 12: Förbättringsvariant 2.2 
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3.3. Transportsystem 

 

3.3.1. Transport av 6-pack 

För att transportera 6-packen från de fyra linjerna fram till paketeringsroboten 

krävs rullbanor, se figur 13. För att spara yta kommer banorna byggas över 

maskinerna, i takhöjd. För detta behövs stigande rullbanor som kan lyfta upp 6-

packen till rätt nivå och sedan horisontella rullbanor som transporterar dem. 

Mellan de två paketeringshallarna kommer rullbanorna passera genom en 

brandvägg. Det medför att en brandlucka måste installeras vid öppningen i 

brandväggen. Vid robotcellen kommer sliskar, dessa fungerar som rutschbanor, 

användas för att ta ner 6-packen till paketeringsroboten. 6-packen från de fyra 

linjerna kommer slutligen att stanna ovanför respektive ytterkartongsrullbana.  

 

3.3.2.   Transport av ytterkartonger 

Ytterkartongerna kommer ut ur ytterkartongsmagasinet på en gemensam rullbana, 

sedan skjuter cylindrar in de olika ytterkartongerna på respektive rullbana som går 

till paketeringsroboten.  

 

När en ytterkartong är fylld matas den ut på en gemensam rullbana. Slutligen 

transporteras ytterkartongen vidare genom alla maskiner fram till 

palleteringsroboten. 

 

Figur 13: Rullbanor. 

(Källa: GLn-Produkter AB) 



27 

 

3.4. Säkerhetsanordningar 

3.4.1. Staket 

Runt varje robotcell måste ett säkerhetsstaket finnas. Staketets uppgift är att 

avgränsa och skydda omgivningen från roboten. En robot är programmerad vad 

den ska göra och tar inte hänsyn till objekt som står i vägen. Därför är det viktigt att 

ett staket installeras för att avgränsar roboten från omgivningen.   

3.4.2. Fotoceller och dörrar 

För att komma in till robotcellen krävs att man passerar antingen en dörr eller en 

fotocell. Dörrens och fotocellens uppgift är den samma, att hindra att olyckor sker. 

När man passerar en dörr eller en fotocell bryts en krets och roboten stannar. 

Roboten kan startas igen genom att man återställer den brutna kretsen utanför 

robotcellen. 

 

3.5. SWOT-analys 

SWOT-analysen beskriver de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som ett 

företag kan tänkas uppleva om lösningarna implementeras. 

 

Styrkor Svagheter 

Minska arbetskraftskostnaden Dyr investering 

Jämnare Kvalitet Fler moment som kan gå fel  

Personal kan sköta fler utrustningar Utbildning på ny utrustning 

Slipper oergonomiska arbetsmoment Ombyggnad krävs 

Färdiga pallar samlas på samma ställe  

Konkurrenskraftighet  

 

Möjligheter Hot 

Minska personalkostnader Robotlösningen kan bli en begränsning 

vid implementering av en femte linje. 

Ytterligare automatiseringsmöjligheter Vissa applikationer i lösningen kan bli 

en begränsning vid ökad produktflora 

Lockar nya kunder  
Tabell 3: SWOT-analys 
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3.6. Gemensamma maskiner för samtliga förbättringsförslag 

3.6.1. Ytterkartongsmagasin 

 
Figur 14: Ytterkartongsmagasin. 

(Källa: http://www.lundgrens-mek.se/ibs/swe/pics/e31_3.jpg. 2010-05-14) 

 Ovanstående bild visar ett ytterkartongsmagasin från AB Lundgrens Mekaniska 

Verkstad49. Magasinet har till uppgift att resa och försluta botten på 

ytterkartongerna samt fördela olika sorter av kartonger på olika rullbanor. 

Magasinet fylls med tomma ytterkartonger längs ena långsidan. Kartongerna matas 

automatiskt fram, viks upp och försluts i botten med lim.  

 

I förbättringsförslagen ska magasinet ha plats för fyra olika sorters ytterkartonger. 

Ytterkartongsmagasinet ovan rymmer som standard tre olika sorters ytterkartonger 

men kan enligt tillverkaren uppgraderas till hantering av ytterligare en kartong.   

 

Ytterkartongsmagasinet är väldigt effektivt då det rymmer flera olika kartongtyper 

vilket medför att det kan användas till flera paketeringslinjer samtidigt. Dessutom 

använder maskinen ett billigare och stabilare ytterkartongsformat än de 

kuvertbottnade tomkartonger som används idag. 

 

 

                                                 
49

 http://www.lundgrens-mek.se/ibs/swe/default.asp?part=3&clicked=2 
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Mått: 

 
Figur 15: Mått för ytterkartongsmagasin. 

(Källa: http://www.lundgrens-mek.se/ibs/swe/dokument/e31m.pdf. 2010-05-14) 

Ovanstående ritning visar ett ytterkartongsmagasin av standardmodell med plats 

för tre olika format av ytterkartonger. En specialbyggd modell med plats för fyra 

kartonger skulle enligt uppgift från tillverkaren bli 500-1000 mm längre. Rullbanan 

till höger i bilden ovan är ett tillval som inte är nödvändigt för 

förbättringsförslagen.  

 

 

 
Figur 16: Mått för ytterkartongsmagasin. 

(Källa: http://www.lundgrens-mek.se/ibs/swe/dokument/e31m.pdf. 2010-05-14) 
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3.6.2. Toppförslutare 

 
Figur 17: Toppförslutare. 

(Källa: 

http://catalog.socosystem.com/SocoCatalogue/FileExplorer/fetchfile.aspx?file=800&maxwidth=430&

maxheight=330. 2010-05-14) 

Bilden ovan visar en toppförslutare av modell ”T-602 5-5-8” från Soco System AB50. 

Det är en helautomatisk toppförslutare som ställer in sig i sidled och i höjdled för 

att anpassas efter den ytterkartong som matas fram till den. Den viker ned 

kantflikarna och toppflikarna och sedan dras en tejp över kartongen så att den 

försluts. Denna modell kan även förses med en extra tejprulle samt alarm som 

varnar när tejpen börjar ta slut.   

 

En helautomatisk toppförslutare kräver minimalt underhåll då den själv känner av 

ytterkartongsstorlekar och anpassar sig därefter, det enda som operatörerna 

behöver göra är att fylla på tejprullar.  
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 http://socosystem.com/ 
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3.6.3. Checkvåg 

 
Figur 18: Checkvåg. 

(Källa: http://www.teltek.se/images/C60_175.jpg. 2010-05-14) 

Checkvågen ska kontrollera att ytterkartongerna blivit fyllda så att 

paketeringsroboten inte missat att paketera något 6-pack. Detta är en viktig 

kvalitetssäkringsprocess. Vågen skickar automatiskt bort ytterkartonger som inte 

blivit fyllda. Vågen på bilden ovan av modell ”Teltek C60” kommer från Teltek 

AB51 och har ett produktregister som rymmer upp till 250 enskilda produkter. 

 

Checkvågen är helautomatisk och behöver inget underhåll vilket underlättar för 

operatörerna. 
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 http://www.teltek.se/Produkter/Checkvagar/C60.html 
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3.6.4. Etikettering 

 

 
Figur 19: Etiketeringsmaskin. 

(Källa: http://www.mectec.se/bilder/produkter/L100.jpg. 2010-05-14) 

Etiketteringsmaskinen ska etikettera ytterkartongerna med rätt produktnummer 

och batchnummer. Etiketeringsmaskinen på bilden ovan av modell ”L100” kommer 

från MECTEC AB52. 

 

3.6.5. Sträckfilmning 

 
Figur 20: Sträckfilmsmaskin. 

(Källa: http://www.cyklop.se/media/products/gl215.jpg. 2010-05-14) 

Bilden ovan visar en halvautomatisk sträckfilmsmaskin av modell ”GL 215” från 

Cyklop AB53. Maskinen har till uppgift att plasta in de färdigpalleterade pallarna. 

Den fungerar på så sätt att en färdig pall placeras på plattan och en operatör fäster 

änden av sträckfilmen nertill på pallen. Därefter trycker operatören igång maskinen 

och maskinen plastar automatiskt in pallen. Slutligen får operatören skära av 

sträckfilmen och fästa änden på pallen. 

 

Tiden mellan två färdiga pallar är så pass lång att en helautomatisk 

sträckfilmsmaskin blir onödigt dyr. Med en halvautomatisk maskin hinner 

operatören enkelt med att plasta in en pall innan nästa blir färdig.  
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 http://www.mectec.se/ 
53

 http://www.cyklop.se/web/article.asp?artID=2366 
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3.6.6. Säkerhetsutrustning 

 
Figur 21: Säkerhetsstaket. 

(Källa: http://files.jokab.com/09_web_fencing_system/Staketbild%20till%20hemsidan2(1).jpg. 2010-

05-14) 

Bilden ovan visar ett säkerhetsstaket från Jokab Safety AB54. Staketets uppgift är att 

avgränsa och skydda omgivningen från roboten. Staketet kompletteras med 

fotoceller och en säkerhetsdörr. 

 

3.6.7. Rullbanor 

 
Figur 22: Rullbanor från GLn-Produkter AB. 

(Källa: http://www.glnconveyor.com/bilder/401_2_rising_conv.jpg. 2010-05-18) 

Bilden ovan visar ett rullbanesystem från GLn-Produkter AB55. Rullbanorna 

kommer transportera 6-packen från paketeringsmaskinerna till robotcellen och 

mellan paketeringsroboten och palleteringsroboten. 
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http://www.jokabsafety.com/default.asp?viewset=1&lang=SE&on=Svenska&id=&initid=1910&heading=Sv

enska&mainpage=templates/jokablist.asp?sida=1662 
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 http://www.glnconveyor.com/sv/index_sv.htm 
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3.7. Robotar och verktyg för lösningsförslagen  

3.7.1. Verktyg för paketering och palletering 

 
Figur 23: Vakuumverktyg. 

(Källa: http://www.unigripper.com/images/sms4.jpg. 2010-05-14) 

Bilden ovan visar ett vakuumverktyg från Tepro Machine and Pac System AB56. 

Verktyget som används för att greppa 6-packen vid paketeringen kommer att vara 

ett vakuumgripdon. Vakuumgripdonet är ett verktyg som lyfter 6-packen med 

hjälp av ett antal sugkoppar. Gripdonet kan lyfta upp till tre 6-pack åt gången 

vilket bidrar till ett bättre arbetstempo för roboten. För att nå ned i de djupaste 

ytterkartongerna kan en förlängning monteras på gripdonet. Vid palleteringen 

kommer ett liknande gripdon användas. Det består av två sugkoppsplattor 

monterade i 90 graders vinkel för att ge extra stadga åt ytterkartongerna. 

 

3.7.2. Paketeringsrobot sexaxlig 

 
Figur 24: IRB 1600 – 8 /1.45. 

(Källa: 

http://www04.abb.com/global/gad/gad02007.nsf/0/542B52C55072A2F2C1256FDB00483656/$File/447

2.240247White_720.jpg 2010-05-14) 

Bilden ovan visar en sexaxlig robot från ABB AB57 av modell ” IRB 1600 - 8 / 1.45”. 

Den har i uppgift att paketera 6-pack i ytterkartonger. Det är en liten och flexibel 

                                                 
56

 http://www.unigripper.com/startmentsv.html 
57

http://www.abb.se/product/seitp327/7e3f68d2bb3a6f93c125727a00568dd2.aspx?productLanguage=se& 
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robot som klarar en vikt på 8,5 kg vilket medför att roboten kan hantera ett flertal 6-

pack samtidigt. Det finns fyra modeller av IRB 1600, för att roboten ska uppfylla 

kravspecifikationen behövs roboten som klarar högst vikt med längst räckvidd. 

 

Mått: 

 
Figur 25: Räckvidd för IRB 1600 – 8 /1.45. 

(Källa: 

http://www04.abb.com/global/gad/gad02007.nsf/Images/BC319CA7C7BE4676C1256FE00027B26B/$F

ile/working+range+1600_720.jpg. 2010-05-14) 
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3.7.3. Paketeringsrobot kartesisk portalrobot 

 
Figur 26: Kartesisk paketeringsrobot. 

(Källa: http://www.winkel.de/uploads/media/DLE_05.jpg . 2010-05-14) 

Det här är en treaxlig kartesisk portalrobot från HSB-Automation58. Dessa robotar 

kan beställas efter önskade dimensioner. Roboten har till uppgift att paketera 6-

pack i ytterkartonger och har en lyftkapacitet på 10 kg. 

 

Mått: 

En kartesisk robot från HSB-Automation beställs efter önskade dimensioner och 

därför finns ingen ritning för just den storlek som behövs. 

 
Figur 27: Mått kartesisk paketeringsrobot. 

Längd (L): 2980mm 

Bredd (B): 1980mm 

Höjd (H): 2660mm 

Slaglängd (S): 2000mm 

                                                 
58

 http://www.hsb-automation.de 
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3.7.4. Palleteringsrobot fyraxlig 

 
Figur 28: IRB 660 – 180/3.15. 

(Källa: 

http://www04.abb.com/global/gad/gad02007.nsf/0/D0A95D48538D65B6C1256FA1004FE2ED/$File/5

10-05%200067_720.jpg. 2010-05-14) 

Det här är en fyraxlig palleteringsrobot från ABB AB59 av modell ”IRB 660 - 

180/3.15”. Roboten har i uppgift att palletera ytterkartonger, lägga mellanlägg samt 

lägga fram en ny pall då den fyllda pallen körts bort. Roboten har en lyftkapacitet 

på 180 kg och har lång räckvidd vilket behövs i detta fall.   

 

Mått: 

 

 
Figur 29: Räckvidd för IRB 660 – 180/3.15. 

(Källa: 

http://www04.abb.com/global/gad/gad02007.nsf/Images/B8F747A229A9D963C125711C00364440/$Fi

le/660.jpg. 2010-05-14) 
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3.7.5. Palleteringsrobot kartesisk portalrobot 

 
Figur 30: Exempel på portalrobot. 

(Källa: 

http://catalog.socosystem.com/SocoCatalogue/FileExplorer/fetchfile.aspx?file=466&maxwidth=430&

maxheight=330. 2010-05-14) 

Även för palleteringen kan en treaxlig kartesisk portalrobot från HSB-Automation60 

användas. Den har till uppgift att palletera ytterkartonger, lägga mellanlägg samt 

lägga fram en ny pall då den fyllda pallen körts bort. Roboten har en lyftkapacitet 

på 30 kg. 
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 http:// www.hsb-automation.de / 
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Mått: 

En kartesisk robot från HSB-Automation beställs efter önskade dimensioner och 

därför finns ingen ritning för just den storlek som behövs. 

 
Figur 31: Mått kartesisk paketeringsrobot. 

Längd (L): 8000mm 

Bredd (B): 3080mm 

Höjd (H): 3550mm 

Slaglängd (S): 3000mm 

 

 

3.8. Problemdiskussion 

Det finns flera aspekter att tänka på när en robotcell ska byggas. Här följer en 

diskussion av de viktigaste delarna som man måste ta hänsyn till. 

 

 Cykeltider En viktig del när man implementerar en robotcell är att ta reda 

  på cykeltiderna. Roboten som ska användas i det här fallet måste 

  hinna med att paketera 6-pack från fyra linjer samtidigt. I ett 

  ”värsta fall scenario” kommer det ett 6-pack från varje linje 

  var tionde sekund vilket medför att roboten måste hinna med att 

  paketera ett 6-pack var 2,5: e sekund (vid 100 % driftsäkerhet). 

  En ensam robot har svårt att klara av en sådan cykeltid men 

  detta kan lösas på många olika sätt. Antingen kan man lägga 

  upp en buffert framför roboten så att den kan paketera ett flertal 

  6-pack åt gången. Ett annat alternativ är att använda sig av fler 

  robotar, men detta medför  en större investeringskostnad. 
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 Räckvidd  Det är viktigt att känna till robotens räckvidd. I det här fallet 

  måste paketeringsroboten kunna plocka 6-pack från fyra

  inkommande rullbanor, därefter måste den ha tillräcklig räckvidd 

  för att nå ner i ytterkartongen där den ska placera 6-packen. 

  Detta kan lösas genom att köpa en stor robot med lång räckvidd, 

  men dessa är i regel dyra. Istället kan man på ett enkelt sätt öka 

  räckvidden genom att utforma lyftverktyg som förlänger 

  räckvidden.  

 

 Paketerings- Idag paketeras 6-packen i olika mönster. Antingen paketeras de 

mönster  liggande, stående eller i kombination. Detta betyder att roboten 

  måste klara av att vrida 6-packen och fortfarande komma åt att 

  paketera dem i ytterkartong. En lösning kan vara att använda sig 

  av ett vändbord där roboten placerar 6-packen på vändbordet och 

  bordet sedan vänder på kartongen. En enklare och billigare 

  åtgärd är att ändra hur 6-packen placeras i ytterkartongerna, 

  standardisera packmönstren, samtidigt som man inför nya 

  kartongstandarder. Tanken är att 6-packen endast placeras 

  liggande ner i ytterkartongen så att vridningen inte längre 

  behövs.  

 

 Ytterkartonger För att robotarna ska kunna hantera ytterkartongerna krävs 

  att kartongerna är av rätt kvalitet. Om för svaga kartonger 

  används kan det hända att roboten, som rör sig med snabba 

  rörelser, sliter sönder kartongerna. Dessutom kräver även 

  ytterkartongsmagasinet ytterkartonger av rätt kvalitet. Den 

  kvalitet av ytterkartonger som behövs i lösningsförslaget är 

  dessutom billigare jämfört med dagens lösning som använder 

  kuvertbottnade ytterkartonger.  

 

 Referenslägen För att robotarna snabbt ska kunna plocka 6-packen,  

  ytterkartongerna, pallarna och mellanläggen är det viktigt att 

  dessa alltid kan hämtas från ett förutbestämt läge. Detta kan 

  enkelt lösas med hjälp av pallmallar och pneumatiska  

  cylinderpressar. Mallarna monteras i golvet och fungerar som 

  en mall för pallarna och de pneumatiska pressarna monteras på 

  slutet av rullbanorna för att kunna pressa 6-packen och 

  ytterkartongerna till rätt lägen.    

 

 Ombyggnad För att få plats med en robotlösning krävs ofta ombyggnad, 

  förflyttning av maskiner och dylikt. I det här fallet kommer nya 

  rullbanor till viss del att byggas i taket för att frigöra golvytor. 

  Rullbanorna kommer dessutom att passera genom en brandvägg 
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  vilket kräver att man även bygger in en stängningsanordning, 

  som vid brand kan förslutas där banorna går igenom.   

 

 Säkerhet Robotcellen måste omges med säkerhetsanordningar som hindrar 

  människor att ta sig in i cellen medan roboten arbetar. 

  Skyddsanordningen kan bestå av staket som omger robotcellen. 

  Om tillträde behövs till robotcellen kan man eventuellt 

  skapa en eller flera öppningar försedda med fotoceller. Om något 

  passerar fotocellen så stannar roboten automatiskt.  

  

 Kommunikation Det är viktigt att robotarna och maskinerna kan kommunicera 

  med varandra. Detta för att maskinerna ska hålla reda på 

  vilka produkter som produceras och i vilken ordning dessa 

  kommer i längs rullbanorna. Ofta kan man lösa detta med givare 

  sammankopplade med maskinerna som talar om var produkterna 

  befinner sig. 

 

 Yta  Ytan är till viss del begränsad därför gäller det att man hittar en 

   så ytbesparande layout som möjligt. Till exempel byggs 

  ytterkartongmagasinet ut med ett extra fack, istället för att köpa 

  två stycken ytterkartongsmagasin. På detta sätt sparas golvyta. 

  För att spara ytterligare golvyta byggs alla rullbanor i taket. 
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4. INVESTERINGSANALYS 

Under investeringsanalysen presenteras grova uppskattningar av kostnader och 

investeringar för de olika förbättringsförslagen. I dagsläget är endast tre linjer 

produktiva, men då förbättringsförslagen ska klara av produktion från fyra linjer 

baseras även investeringsanalysen på detta. 

 

4.1. Fördelar med en automatiserad lösning 

Även om en robotlösning kan vara svår att räkna hem direkt så är det en lösning 

som långsiktigt lönar sig. Nedan beskrivs några av de fördelar som en robotlösning 

för med sig.  

 

 

 Lockar nya kunder Genom att investera i en automatiserad 

   robotlösning visar man sina kunder att man vill

   utvecklas som företag och att man arbetar

   långsiktigt. Detta kan både öka förtroendet från

   befintliga kunder och attrahera nya potentiella 

   kunder.  

 

 Jämnare kvalitet  Med en robotlösning sker det inga avvikelser

   eftersom roboten alltid utför sina arbetsmoment på

   samma sätt. Man kan på så sätt enklare 

   kvalitetssäkra sin produktionsprocess. 

 

 Materialbyte  De ytterkartonger som kommer att användas i

   robotlösningen är billigare och stabilare i jämförelse

   med de kartonger som används i dagens lösning.

   Detta medför besparingar i form av  

   wellpappkostnader. Dessutom kommer  

   tomkartongsmagasinet att försluta lådorna med lim

   istället för tejp, vilket också är en besparing.

   Sträckfilmsmaskinen kommer i sin tur bidra med 

   minskade sträckfilmskostnader eftersom den

   försträcker filmen med 60-300%.  

 

 Minska   Om man i framtiden bestämmer sig för att utöka 

arbetskraftskostnaden produktionen och börja producera under flera skift

   kan man räkna hem robotlösningen betydligt



43 

 

   snabbare. Robotlösningen skulle kunna skötas av

   en enda person och därför är det bara de redan

   existerande maskinerna som är i behov av en större

   personalstyrka.   

 

 Oergonomiska   Att paketera askar i ytterkartonger och att stapla 

arbetsmoment  kartonger på pall är oergonomiska och statiska

   arbetsmoment som kan bidra till förslitningsskador

   på personalen och därmed sjukskrivningar som 

   följd. Genom att automatisera paketering 

   och palletering frigör man personalen från 

   enformiga och monotona arbetsuppgifter så att de 

   kan arbeta med något som ger mer värde för 

   kunden. 

 

 Enklare arbetsuppgifter Den automatiserade lösningen medför att det blir

   enklare för personalen att hantera paketeringen. I 

   den automatiserade lösningen fylls alla  

   ytterkartonger på ett och samma ställe, de färdiga 

   pallarna hämtas på en och samma plats och 

   robotarna sköter arbetet däremellan.    

 

 Kapacitetsflexibilitet Robotlösningen är väldigt flexibel och kan hantera

   många olika storlekar av ytterkartonger och 6-pack 

   av askar/burkar. Även om en linje står stilla 

   fortsätter roboten att paketera och palletera

   produkterna från de övriga linjerna.  

   Robotlösningen skulle även klara av en ökning av 

   dagens kapacitet.  

 

 Obemannad produktion  Robotlösningen skulle kunna skötas av en enda

   operatör då det i princip bara är påfyllning av

   tomma ytterkartonger och inplastning av pallar 

   som behöver utföras manuellt. Detta innebär att

   robotarna kan jobba oberoende av om en eller två av

   de tre anställda blir sjuka.  
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 Minskade transporter Onödiga transporter minskas radikalt då man inte 

   behöver transportera ytterkartonger till fyra olika 

   linjer utan endast till ett ställe. Dessutom minskar 

   transporterna av de färdiga pallarna då även de 

   kommer till ett och samma ställe.   

 

4.2. Investeringsanalys förbättringsvariant 1.1 

4.2.1. Kostnader 

Här beräknas den totala investeringskostanden för förbättringsvariant 1.1. Dessa 

priser är inte exakta utan ska betraktas som riktlinjer. 

Åtgärder Antal Fabrikat Kostnad 
(SEK) 

Rullbanesystem 1  GLn-Produkter AB 1 169 000 

Rullbanor installation 1 GLn-Produkter AB 200 000 

Palleteringsrobot fyraxlig 1 ABB AB (eller annat fabrikat) 500 000 

Paketeringsrobotar kartesisk 1 HSB-Automation  205 000 

Vakuumverktyg (paketering) 1 Tepro Machine and Pac System AB  25 000 

Vakuumverktyg (palletering) 1 Tepro Machine and Pac System AB  37 000 

Ytterkartongsmagasin 1 AB Lundgrens mekaniska verkstad 1 275 000 

Toppförslutare 1 Soco Systems AB 174 000 

Alarm för toppdispenser 1 Soco Systems AB 9 000 

Extra toppdispenser + Frakt 1 Soco Systems AB 13 000 

Checkvåg 1 TelTek 250 000 

Etiketeringsmaskin (ytterkartonger) 1 MECTEC 100 000 

Kontrollskanner för etiketering 1 MECTEC 15 000 

Sträckfilmningsmaskin 1 Cyklop 80 500 

Säkerhetsstaket 28m Jokab Safety 17 000 

Säkerhetsgrind 1 Jokab Safety 4 000 

Fotocell 1 Jokab Safety 10 000 

Robotprogr, installation och system 2 Robotleverantör 705 000 

Ommöblering + ombyggnad 3 dagar  100 000 

Summa     4 888 500 

Tabell 4: Investeringsanalys förbättringsvariant 1.1 

 

 

4.2.2. Besparingar / intäkter 

Om fyra linjer används uppskattas en besparing på två man-år, vilket betyder 

kostnaden av två anställda under ett år. Det skulle ge en årlig besparing på cirka 

768 000 kr. Om tvåskift blir aktuellt blir besparingarna betydligt större då 

ytterligare ett till två man-år kan besparas.    
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4.2.3. Pay-offkalkyl 

Här beräknas återbetalningstiden för förbättringsvariant 1.1. Detta visar hur fort 

investeringen återbetalas. 

 

Pay-off 

Total investering 4 888 500 kr 

Total besparing 768 000 kr 

Total pay-off 4 888 500 / 768 000 = 6,4 år 

Tabell 5: Pay-off förbättringsvariant 1.1 

 

4.2.4. Kapitalvärdemetoden 

Här beräknas kapitalvärdet för både fem och tio år. Kapitalvärdemetoden beskriver 

hur mycket investeringen är värd utöver kalkylräntan. Vi har valt en kalkylränta på 

10 %. Om kapitalvärdet blir positivtbetyder det att avkastningen på investeringen 

är större än kalkylräntan. 

4.2.4.1. Ekonomisk livslängd 5 år 

Grundinvestering (G) 4 888 500 kr 

Inbetalningsöverskott (a)  768 000 kr/år  

Ekonomisk livslängd (n) 5 år  

Restvärde (R) 808 800 kr 

Kalkylränta (p) 10 %  

Tabell 6 Kapitalvärde 1.1 (5 år) 

 

Restvärden:  

Ytterkartongsmagasin: 15 % (191 250 kr) 

Paketeringsrobot: 30 % (61 500 kr) 

Palleteringsrobot: 60 % (300 000 kr) 

Rullbanor: 5 % (58 450 kr) 

Toppförslutare: 40 % (78 400 kr) 

Checkvåg: 30 % (75 000 kr) 

Ettiketeringsmaskin: 20 % (20 000 kr) 

Sträckfilmningsmaskin: 30 % (24 200 kr) 

 

 

Beräkning: 
 

 

Kapitalvärdet = (768 000 * 3,791) + (808 800* 0,6209) – 4 888 500 = -1 474 828 kr 
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4.2.4.2. Ekonomisk livslängd 10 år 

Grundinvestering (G) 4 888 500 kr  

Inbetalningsöverskott (a)  768 000 kr/år  

Ekonomisk livslängd (n) 10 år  

Restvärde (R) 457 250 kr 

Kalkylränta (p) 10 %  

Tabell 7 Kapitalvärde 1.1 (10 år) 

 

Restvärden:  

Ytterkartongsmagasin: 5 % (63 750 kr) 

Paketeringsrobot: 15 % (30 750 kr) 

Palleteringsrobot: 40 % (200 000 kr) 

Rullbanor: 5 % (58 450 kr) 

Toppförslutare: 20 % (32 200 kr) 

Checkvåg: 20 % (50 000 kr) 

Ettiketeringsmaskin: 10 % (10 000 kr) 

Sträckfilmningsmaskin: 15 % (12 100 kr) 

 

Beräkning: 
 

 

Kapitalvärdet = (768 000 * 6,1446) + (457 250 * 0,3855) - 4 888 500 kr = 6 823 kr 
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4.3. Investeringsanalys förbättringsvariant 1.2 

4.3.1. Kostnader 

Här beräknas den totala investeringskostanden för förbättringsvariant 1.2. Dessa 

priser är inte exakta utan ska betraktas som riktlinjer.  

Åtgärder Antal Fabrikat Kostnad 
(SEK) 

Rullbanesystem 1  GLn-Produkter AB 1 169 000 

Rullbanor installation 1 GLn-Produkter AB 200 000 

Palleteringsrobot fyraxlig 1 ABB AB (eller annat fabrikat) 500 000 

Paketeringsrobotar sexaxlig 1 ABB AB (eller annat fabrikat) 350 000 

Vakuumverktyg (paketering) 1 Tepro Machine and Pac System AB  25 000 

Vakuumverktyg (palletering) 1 Tepro Machine and Pac System AB  37 000 

Ytterkartongsmagasin 1 AB Lundgrens mekaniska verkstad 1 275 000 

Toppförslutare 1 Soco Systems AB 174 000 

Alarm för toppdispenser 1 Soco Systems AB 9 000 

Extra toppdispenser + Frakt 1 Soco Systems AB 13 000 

Checkvåg 1 TelTek 250 000 

Etiketeringsmaskin (ytterkartonger) 1 MECTEC 100 000 

Kontrollskanner för etiketering 1 MECTEC 15 000 

Sträckfilmningsmaskin 1 Cyklop 80 500 

Säkerhetsstaket 28m Jokab Safety 17 000 

Säkerhetsgrind 1 Jokab Safety 4 000 

Fotocell 1 Jokab Safety 10 000 

Robotprogr, installation och system 2 Robotleverantör 850 000 

Ommöblering + ombyggnad 3 dagar  100 000 

Summa     5 178 500 

Tabell 8: Investeringsanalys förbättringsvariant 1.2 

 

4.3.2. Besparingar/intäkter 

Om fyra linjer används uppskattas en besparing på två man-år, vilket betyder 

kostnaden av två anställda under ett år. Det skulle ge en årlig besparing på cirka 

768 000 kr. Om tvåskift blir aktuellt blir besparingarna betydligt större då 

ytterligare ett till två man-år kan besparas.    
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4.3.3. Pay-offkalkyl 

Här beräknas återbetalningstiden för förbättringsvariant 1.2. Detta visar hur fort 

investeringen återbetalas. 

 

Pay-off 

Total investering 5 178 500 kr 

Total besparing 768 000 kr 

Total pay-off 5 178 500 / 768 000 kr = 6,8 år 

Tabell 9: Pay-off förbättringsvariant 1.2 

 

4.3.4. Kapitalvärdemetoden 

Här beräknas kapitalvärdet för både fem och tio år. Kapitalvärdemetoden beskriver 

hur mycket investeringen är värd utöver kalkylräntan. Vi har valt en kalkylränta på 

10 %. Om kapitalvärdet blir positivtbetyder det att avkastningen på investeringen 

är större än kalkylräntan. 

4.3.4.1. Ekonomisk livslängd 5 år 

Grundinvestering (G) 5 178 500 kr  

Inbetalningsöverskott (a)  768 000 kr/år  

Ekonomisk livslängd (n) 5 år  

Restvärde (R) 957 300 kr 

Kalkylränta (p) 10 %  

Tabell 10 Kapitalvärde 1.2 (5 år) 

 

Restvärden:  

Ytterkartongsmagasin: 15 % (191 250 kr) 

Paketeringsrobot: 60 % (210 000 kr) 

Palleteringsrobot: 60 % (300 000 kr) 

Rullbanor: 5 % (58 450 kr) 

Toppförslutare: 40 % (78 400 kr) 

Checkvåg: 30 % (75 000 kr) 

Ettiketeringsmaskin: 20 % (20 000 kr) 

Sträckfilmningsmaskin: 30 % (24 200 kr) 

 

Beräkning: 
 

 

Kapitalvärdet = (768 000 * 3,791) + (957 300 * 0,6209) -5 178 500 = -1 672 624 kr 
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4.3.4.2. Ekonomisk livslängd 10 år 

Grundinvestering (G) 5 178 500 kr  

Inbetalningsöverskott (a)  768 000 kr/år  

Ekonomisk livslängd (n) 10 år  

Restvärde (R) 566 500 kr 

Kalkylränta (p) 10 %  

Tabell 11 Kapitalvärde 1.2 (10 år) 

 

Restvärden:  

Ytterkartongsmagasin: 5 % (63 750 kr) 

Paketeringsrobot: 40 % (140 000 kr) 

Palleteringsrobot: 40 % (200 000 kr) 

Rullbanor: 5 % (58 450 kr) 

Toppförslutare: 20 % (32 200 kr) 

Checkvåg: 20 % (50 000 kr) 

Ettiketeringsmaskin: 10 % (10 000 kr) 

Sträckfilmningsmaskin: 15 % (12 100 kr) 

 

Beräkning: 
 

 

Kapitalvärdet = (768 000 * 6,1446) + (566 500 * 0,3855) -5 178 500 = -241 061 kr 

  



50 

 

4.4. Investeringsanalys förbättringsvariant 2.1 

4.4.1. Kostnader 

Här beräknas den totala investeringskostanden för förbättringsvariant 2.1. Dessa 

priser är inte exakta utan ska betraktas som riktlinjer. 

Åtgärder Antal Fabrikat Kostnad 
(SEK) 

Rullbanesystem 1  GLn-Produkter AB 1 169 000 

Rullbanor installation 1 GLn-Produkter AB 200 000 

Palleteringsrobot kartesisk 1 HSB-Automation  260 000 

Paketeringsrobotar kartesisk 1 HSB-Automation  205 000 

Vakuumverktyg (paketering) 1 Tepro Machine and Pac System AB  25 000 

Vakuumverktyg (palletering) 1 Tepro Machine and Pac System AB  37 000 

Ytterkartongsmagasin 1 AB Lundgrens mekaniska verkstad 1 275 000 

Toppförslutare 1 Soco Systems AB 174 000 

Alarm för toppdispenser 1 Soco Systems AB 9 000 

Extra toppdispenser + Frakt 1 Soco Systems AB 13 000 

Checkvåg 1 TelTek 250 000 

Etiketeringsmaskin (ytterkartonger) 1 MECTEC 100 000 

Kontrollskanner för etiketering 1 MECTEC 15 000 

Sträckfilmningsmaskin 1 Cyklop 80 500 

Säkerhetsstaket 28m Jokab Safety 17 000 

Säkerhetsgrind 1 Jokab Safety 4 000 

Fotocell 1 Jokab Safety 10 000 

Robotprogr, installation och system 2 Robotleverantör 465 000 

Ommöblering 3 dagar  60 000 

Summa     4 368 500 

Tabell 12: Investeringsanalys förbättringsvariant 2.1 

 

4.4.2. Besparingar/intäkter 

Om fyra linjer används uppskattas en besparing på två man-år, vilket betyder 

kostnaden av två anställda under ett år. Det skulle ge en årlig besparing på cirka 

768 000 kr. Om tvåskift blir aktuellt blir besparingarna betydligt större då 

ytterligare ett till två man-år kan besparas.    
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4.4.3. Pay-offkalkyl 

Här beräknas återbetalningstiden för förbättringsvariant 2.1. Detta visar hur fort 

investeringen återbetalas. 

 

Pay-off 

Total investering 4 368 500 kr 

Total besparing 768 000 kr 

Total pay-off 4 368 500 / 768 000 kr = 5,7 år 

Tabell 13: Pay-off förbättringsvariant 2.1 

 

4.4.4. Kapitalvärdemetoden 

Här beräknas kapitalvärdet för både fem och tio år. Kapitalvärdemetoden beskriver 

hur mycket investeringen är värd utöver kalkylräntan. Vi har valt en kalkylränta på 

10 %. Om kapitalvärdet blir positivtbetyder det att avkastningen på investeringen 

är större än kalkylräntan. 

4.4.4.1. Ekonomisk livslängd 5 år 

Grundinvestering (G) 4 368 500 kr  

Inbetalningsöverskott (a)  768 000 kr/år  

Ekonomisk livslängd (n) 5 år  

Restvärde (R) 586 800 kr  

Kalkylränta (p) 10 %  

Tabell 14 Kapitalvärde 2.1 (5 år) 

 

Restvärden:  

Ytterkartongsmagasin: 15 % (191 250 kr) 

Paketeringsrobot: 30 % (61 500 kr) 

Palleteringsrobot: 30 % (78 000 kr) 

Rullbanor: 5 % (58 450 kr) 

Toppförslutare: 40 % (78 400 kr) 

Checkvåg: 30 % (75 000 kr) 

Ettiketeringsmaskin: 20 % (20 000 kr) 

Sträckfilmningsmaskin: 30 % (24 200 kr) 

 

Beräkning: 
 

 

Kapitalvärdet = (768 000 * 3,791) + (586 800 * 0,6209) - 4 368 500 = -1 092 668 kr 
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4.4.4.2. Ekonomisk livslängd 10 år 

Grundinvestering (G) 4 368 500 kr  

Inbetalningsöverskott (a)  768 000 kr/år  

Ekonomisk livslängd (n) 10 år  

Restvärde (R) 296 250 kr  

Kalkylränta (p) 10 %  

Tabell 15 Kapitalvärde 2.1 (10 år) 

 

Restvärden:  

Ytterkartongsmagasin: 5 % (63 750 kr) 

Paketeringsrobot: 15 % (30 750 kr) 

Palleteringsrobot: 15 % (39 000 kr) 

Rullbanor: 5 % (58 450 kr) 

Toppförslutare: 20 % (32 200 kr) 

Checkvåg: 20 % (50 000 kr) 

Ettiketeringsmaskin: 10 % (10 000 kr) 

Sträckfilmningsmaskin: 15 % (12 100 kr) 

 

Beräkning: 
 

 

Kapitalvärdet = (768 000 * 6,1446) + (296 250 * 0,3855) -4 368 500 = 464 757 kr 
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4.5. Investeringsanalys förbättringsvariant 2.2 

4.5.1. Kostnader 

Här beräknas den totala investeringskostanden för förbättringsvariant 2.2. Dessa 

priser är inte exakta utan ska betraktas som riktlinjer. 

Åtgärder Antal Fabrikat Kostnad 
(SEK) 

Rullbanesystem 1  GLn-Produkter AB 1 169 000 

Rullbanor installation 1 GLn-Produkter AB 200 000 

Paketeringsrobotar sexaxlig 1 ABB AB (eller annat fabrikat) 350 000 

Palleteringsrobot kartesisk 1 HSB-Automation 260 000 

Vakuumverktyg (paketering) 1 Tepro Machine and Pac System AB  25 000 

Vakuumverktyg (palletering) 1 Tepro Machine and Pac System AB  37 000 

Ytterkartongsmagasin 1 AB Lundgrens mekaniska verkstad 1 275 000 

Toppförslutare 1 Soco Systems AB 174 000 

Alarm för toppdispenser 1 Soco Systems AB 9 000 

Extra toppdispenser + Frakt 1 Soco Systems AB 13 000 

Checkvåg 1 TelTek 250 000 

Etiketeringsmaskin (ytterkartonger) 1 MECTEC 100 000 

Kontrollskanner för etiketering 1 MECTEC 15 000 

Sträckfilmningsmaskin 1 Cyklop 80 500 

Säkerhetsstaket 28m Jokab Safety 17 000 

Säkerhetsgrind 1 Jokab Safety 4 000 

Fotocell 1 Jokab Safety 10 000 

Robotprogr, installation och system 2 Robotleverantör 610 000 

Ommöblering 3 dagar  60 000 

Summa     4 658 500 

Tabell 16: Investeringsanalys förbättringsvariant 2.2 

 

4.5.2. Besparingar/intäkter 

Om fyra linjer används uppskattas en besparing på två man-år, vilket betyder 

kostnaden av två anställda under ett år. Det skulle ge en årlig besparing på cirka 

768 000 kr. Om tvåskift blir aktuellt blir besparingarna betydligt större då 

ytterligare ett till två man-år kan besparas.    
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4.5.3. Pay-offkalkyl 

Här beräknas återbetalningstiden för förbättringsvariant 2.2. Detta visar hur fort 

investeringen återbetalas. 

 

Pay-off 

Total investering 4 658 500 kr 

Total besparing 768 000 kr 

Total pay-off 4 658 500 / 768 000 kr = 6,1 år 

Tabell 17: Pay-off förbättringsvariant 2.2 

4.5.4. Kapitalvärdemetoden 

Här beräknas kapitalvärdet för både fem och tio år. Kapitalvärdemetoden beskriver 

hur mycket investeringen är värd utöver kalkylräntan. Vi har valt en kalkylränta på 

10 %. Om kapitalvärdet blir positivtbetyder det att avkastningen på investeringen 

är större än kalkylräntan. 

4.5.4.1. Ekonomisk livslängd 5 år 

Grundinvestering (G) 4 658 500 kr 

Inbetalningsöverskott (a)  768 000 kr/år  

Ekonomisk livslängd (n) 5 år  

Restvärde (R) 735 300 kr  

Kalkylränta (p) 10 %  

Tabell 18 Kapitalvärde 2.2 (5 år) 

 

Restvärden:  

Ytterkartongsmagasin: 15 % (191 250 kr) 

Paketeringsrobot: 60 % (210 000 kr) 

Palleteringsrobot: 30 % (78 000 kr) 

Rullbanor: 5 % (58 450 kr) 

Toppförslutare: 40 % (78 400 kr) 

Checkvåg: 30 % (75 000 kr) 

Ettiketeringsmaskin: 20 % (20 000 kr) 

Sträckfilmningsmaskin: 30 % (24 200 kr) 

 

Beräkning: 
 

 

Kapitalvärdet = (768 000 * 3,791) + (735 300 * 0,6209) -4 658 500 = -1 290 464 kr 
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4.5.4.2. Ekonomisk livslängd 10 år 

Grundinvestering (G) 4 658 500 kr 

Inbetalningsöverskott (a)  768 000 kr/år  

Ekonomisk livslängd (n) 10 år  

Restvärde (R) 405 500 kr 

Kalkylränta (p) 10 %  

Tabell 19 Kapitalvärde 2.2 (10 år) 

 

Restvärden:  

Ytterkartongsmagasin: 5 % (63 750 kr) 

Paketeringsrobot: 40 % (140 000 kr) 

Palleteringsrobot: 15 % (39 000 kr) 

Rullbanor: 5 % (58 450 kr) 

Toppförslutare: 20 % (32 200 kr) 

Checkvåg: 20 % (50 000 kr) 

Ettiketeringsmaskin: 10 % (10 000 kr) 

Sträckfilmningsmaskin: 15 % (12 100 kr) 

 

Beräkning: 
 

 

Kapitalvärdet = (768 000 * 6,1446) + (405 500 * 0,3855) -4 658 500 = 216 873 kr 
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5. SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER 

Här diskuteras för och nackdelar med förbättringsförslagen. Förslagen kommer att 

diskuteras och det förslag som vi anser väger tyngst kommer rekommenderas med 

motivering. Eftersom de olika lösningsförslagen är snarlika har vi valt att diskutera 

vad som skiljer robotarna åt. 

 

5.1. Utvärdering av robotar 

Här nedan jämförs de olika paketeringsrobotarna och palleteringsrobotarna som 

förekommer i de olika förbättringsförslagen.  

 

5.1.1. Paketeringsrobotar 

 

Kartesisk portalrobot: 

 Billig 

 Enklare att programmera 

 Kan dimensioneras efter 

önskemål 

 Stor räckvidd 

 Fundament behövs inte 

 

 

 

Sexaxlig robot: 

 Kan lätt programmeras om för att 

utföra andra arbetsmoment  

 Högt andrahandsvärde 

 Kan hantera 6-packen i sex axlar 

 Går att köpa begagnad robot 

 Smidig, tar mindre yta 

 

 

5.1.2. Palleteringsrobotar 

 

Kartesisk portalrobot: 

 Billig 

 Enklare att programmera 

 Flexibel lösning 

 Stor räckvidd 

 Fundament behövs inte 

 Tar mindre yta 

 

  

 

Fyraxlig robot: 

 Kan lätt programmeras om för att 

utföra andra arbetsmoment  

 Högt andrahandsvärde 

 Går att köpa begagnad robot 
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5.2. Slutdiskussion 

Alla robotarna klarar kravspecifikationen, det avgörande kommer ligga på pris och 

service. Priserna från de största robotleverantörerna (ABB, KUKA och MotoMan) är 

snarlika och det spelar därför mindre roll vilken leverantör som väljs. En fördel 

med dessa företag är att de är belägna i Sverige vilket innebär att de har krav att 

följa svensk standard. Till exempel måste de leverera robotarna CE-märkta och med 

svenska manualer. Oavsett vilken robotlösning man väljer bör en integratör anlitas 

för implementering. Integratörens uppgift är att få hela den automatiserade 

lösningen installerad och testad på plats hos kunden.  

 

I dagsläget finns det ingen svensk leverantör av kartesiska portalrobotar. Det 

innebär bland annat att man inte kan få svenska manualer som standard. Det 

företag som vi har varit i kontakt med, HSB-Automation, är beläget i Tyskland. 

Kontakten med företaget har skett genom det svenska företaget EIE61. HSB kan 

endast leverera själva roboten, inte styrsystemet. Detta kan en integratör 

tillhandahålla.     

 

Väljer man en kartesisk portalrobot blir det lite billigare. Däremot levereras roboten 

omonterad vilket betyder att man själv måste montera ihop den. Detta löser den 

ansvariga integratören. Något som talar för den kartesiska palleteringsroboten är 

att den tar upp mindre yta jämfört med en fyraxlig palleteringsrobot.  

 

 En fyraxlig/sexaxlig robot blir aningen dyrare men dessa robotar har ett 

andrahandsvärde eftersom de är relativt vanliga och har flera 

användningsområden. Detta betyder även att det finns begagnade robotar att köpa. 

Ett problem med robotarna är att man kan behöva förstärka golvet om det inte är 

starkt nog eftersom det bildas stora krafter när robotarna arbetar. Dessutom kräver 

den fyraxliga palleteringsroboten större yta än den kartesiska. 

 

5.3. Rekommendation 

I dagsläget anser vi inte att det är lönsamt att investera i en automatiserad lösning 

eftersom pay-offtiden blir för lång då endast tre linjer används. Om fyra linjer 

används är pay-offtiden fortfarande lång. Man bör ha i åtanke att den beräknade 

pay-offtiden inte innefattar de övriga positiva effekterna som en automatisering 

medför. Beroende på hur man värderar dessa kan en investering vara tänkvärd. 

Vid en expansion till tvåskift halveras pay-offtiden, eftersom större besparingar kan 

göras, och investeringen känns självklar. 

 

Av de förbättringsvarianter som arbetats fram anser vi att variant 2.1 är mest 

fördelaktig. Denna variant är ett komplett robotlösningsförslag från ett och samma 
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företag och dessutom det billigaste alternativet. Denna variant tar också minst plats 

vilket är en stor fördel. 

 

 
Figur 31: Den valda förbättringsvarianten 1.2. 

 

5.4. Förslag till fortsatt arbete 

5.4.1. Att tänka på vid investering av automatiserad lösning 

För att implementeringen av automationslösningen ska gå så smidigt som möjligt 

rekommenderas att en integratör hyrs in för att underlätta för företaget. Man kan 

på så sätt köpa en komplett lösning där integratören ansvarar för hela 

implementeringen. Företaget slipper på så sätt hålla kontakten med alla 

underleverantörer och integratören sätter ramarna för underleverantörernas 

ansvarsområden. Om problem uppstår mellan två underleverantörer är det upp till 

integratören att hitta lösning på problemet.  

 

5.4.2. Ytterligare besparingsmöjligheter 

Genom att öka driftsäkerheten på de befintliga paketeringsmaskinerna kan 

ytterligare besparingar genomföras samtidigt som produktiviteten höjs. Detta 

eftersom den automatiserade lösningen är framtagen för maximal driftsäkerhet på 
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samtliga linjer. Vi uppskattar att man på så vis kan göra ytterligare en besparing på 

ett man-år. 
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