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Förord	
Dagen	 vi	 lämnar	 Skövde	 med	 examen	 i	 handen	 är	 snart	 här.	 Examensarbetet	 omfattar	 30	
högskolepoäng	och	är	ett	avslutande	moment	i	utbildningen	Produktionsingenjör	vid	Högskolan	
i	Skövde.		

Examensarbetet	är	utfört	på	HKScan	i	Skara	med	fokus	på	materialhanteringen.		

Vi	vill	tacka	vår	handledare	Henrik	Smedberg	och	vår	examinator	Gary	Linnéusson	som	bidragit	
med	 värdefull	 vägledning	 och	 handledning	 under	 examensarbetets	 gång.	 Vidare	 vill	 vi	 tacka	
truckföraren	Tony	på	HKScan	som	hjälpt	och	stöttat	oss	under	examensarbetet.		

						

Skövde,	Juli	2019.	

						

Gabrijela	Milakovic	&	Marlen	Karam	 	
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Sammanfattning	
På	 HKScans	 anläggning	 i	 Skara	 produceras	 olika	 köttprodukter.	 I	 dagsläget	 upplevs	 brister	 i	
logistiken	 kring	 hantering	 av	 pallar	 som	 lagerhålls	 och	 transporteras	 vidare	 för	 produktion.	
Målet	med	 projektet	 var	 att	 hitta	 ett	 lämpligt	materialhanteringssystem	 som	 uppfyller	 FIFO	 i	
syfte	till	ökad	lagerhållningskapacitet. 	

Teoretiska	 referensramen	 och	 litteraturstudien	 användes	 som	 kunskapsfördjupning	 inom	
materialhanteringen	och	dess	tillämpning.	För	att	uppnå	syften	och	mål	utfördes	kartläggning	i	
form	av	principskiss	som	underlag	till	insamling	av	nödvändig	data	för	vidare	arbeten	som	i	sin	
tur	 möjliggjorde	 framtagning	 av	 ett	 lösningsförslag.	 För	 att	 få	 en	 tydlig	 helhetsbild	 av	
problemområdet	 användes	 flera	 datainsamlingsverktyg	 vilka	 var	 observationer,	 intervjuer,	
frekvens-	och	tidsstudier.	

Förbättringsförslaget	som	tagits	fram	är	en	semiautomatisk	lösning	vilken	grundas	på	empirisk	
data	som	har	kopplats	 till	den	 teoretiska	referensramen.	Förbättringsförslaget	består	av	en	ny	
layout,	 två	 transportvagnar,	 djupställningsställage	 samt	 arbetsmetod	 för	 in-	 och	 utlastning	 av	
pallar.	Implementering	av	förbättringsförslaget	medför	reducering	av	onödiga	transportsträckor	
med	 trucken	 samt	 utökad	 lagerhållningskapacitet.	 Förslaget	 reducerar	 även	 kostnader	 av	
hyrning	 av	 pallplatser	 i	 extern	 frys	 vilket	 medför	 stora	 besparingar	 till	 företaget	 med	 kort	
återbetalningstid.	
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Abstract	
At	HKScan's	plant	in	Skara,	various	kinds	of	meat	products	are	produced.	At	present,	deficiencies	
in	the	logistics	of	handling	pallets	that	are	stored	and	further	transported	to	a	production	facility	
are	 perceived.	 The	 purpose	 and	main	 objectives	 of	 the	 project	 are	 to	 find	 a	 suitable	material	
handling	method	that	meets	the	FIFO	requirements	in	order	to	increase	storage	capacity.	

Theoretical	 frame	 of	 reference	 and	 the	 literature	 study	 is	 used	 as	 a	 knowledge	 depending	 in	
material	 handling	 and	 its	 application.	 In	 order	 to	 make	 objectives	 and	 goals,	 mapping	 was	
carried	out	 in	the	form	of	a	sketch	of	principles	as	a	basis	 for	collecting	the	necessary	data	for	
further	 work,	 which	 in	 turn	 facilitated	 the	 development	 of	 solution	 proposals.	 To	 get	 a	 clear	
overall	 picture	 of	 the	 problem	 area,	 several	 data	 collection	 tools	 were	 used	 which	 are	
observations,	interviews,	frequency-	and	time	studies.	

The	proposed	 improvement	 is	a	automatic	solution,	which	 is	based	on	empirical	data	 that	has	
been	linked	to	the	theoretical	frame	of	reference.	The	improvement	proposal	consists	of	a	new	
layout,	 two	 transport	 wagons,	 a	 scaffolding	 stand	 and	 a	 method	 for	 loading	 and	 unloading	
pallets.	 Implementation	 of	 the	 improvement	 proposal	 results	 in	 a	 reduction	 of	 unnecessary	
transport	 distances	with	 the	 truck	 and	 increased	 storage	 capacity.	 The	 proposal	 also	 reduces	
costs	 for	external	 stocks,	which	entails	great	 savings	 for	 the	company	with	a	 short	 repayment	
period.	
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Äkthetsintyg	
Denna	rapport	är	inlämnad	av	Gabrijela	Milakovic	och	Marlen	Karam	för	examen	vid	Högskolan	i	
Skövde.	 Härmed	 intygas	 att	 allt	 material	 i	 denna	 rapport,	 vilket	 inte	 är	 vårt	 eget	 har	 tydligt	
refererats.		
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Terminologi	
Automatisering:	En	process	som	utförs	av	en	maskin	där	en	människa	inte	är	involverad	

Buffert/buffertlager:	Ett	lager	som	används	för	att	jämna	ut	flödet	i	produktionen	

Effektivisering:	Effektivitet	beskriver	förhållandet	mellan	insatserna	i	en	verksamhet	

Färdigvarulager:	Ett	lager	där	lagerhållning	av	färdigställda	produkter	eller	artiklar	erhålls	

Flöde:	Produkter	som	går	igenom	olika	processer	i	en	kontinuerlig	och	jämn	takt	

Först-In-Först-Ut:	Produkter	levereras	i	den	ordningen	som	de	levereras	in.	

Genchi	 Genbutchu:	 Genchi	 genbutchu	 är	 ett	 effektivt	 verktyg	 som	 används	 för	 att	 skapa	
förståelse	av	den	verkliga	situationen	genom	att	gå	till	platsen	där	processen	sker.	

Hållbar	utveckling:	Ideell	utveckling	som	tillfredsställer	dagens	behov.	

Logistik:	 Läran	 om	 att	 leda	 och	 kontrollera	 materialflöden	 som	 bidrar	 till	 att	 material	 samt	
artiklar	hamnar	på	rätt	plats	i	rätt	tid.	

Materialflöde:	 Begreppet	 “flöde”	 används	 för	 förflyttning	 av	 en	 materiell	 eller	 immateriell	
enhet.		

NVA:	Non-value	adding	(Icke	värdeskapande	aktivitet)	

NVVA:	Necessary	but	non-value	adding	(Nödvändigt	men	icke	värdeskapande	aktivitet)	

Payoff:	Investeringskalkyl	som	redovisas	i	form	av	tidsangivning	och	inte	med	ett	belopp.	

PDCA:	ett	verktyg	och	stöttepelare	för	förbättringsarbeten	

Process:	Är	en	eller	ett	flertal	moment	i	produktionen	som	ger	ett	slutresultat	

Produkt:	En	vara	som	erbjuds	till	slutkunden	

Riskbedömning:	Bedömningen	genomförs	på	förändringar	för	att	säkerställa	säkerheten	samt	
risken	av	att	olyckor	inträffar	

Råvarulager:	Lager	där	råmaterial	lagerhålls	innan	de	bearbetas	

Standardiserat	arbetssätt:	Ett	arbetsmoment	som	verksamhet	känner	till	just	då.		

Slöseri:	Ett	eller	flera	aktiviteter	som	inte	tillför	något	värde	till	kunden	

VA:	Value	adding	(Värdeskapande	aktivitet)	
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1. Introduktion	

I	detta	kapitel	beskrivs	problemformuleringen,	bakgrunden	till	arbetet.	Här	presenteras	syfte,	mål	
och	avgränsningar.		

	1.1	Bakgrund	

Materialhantering	i	en	verksamhet	har	stor	betydelse	för	effektiviteten	och	konkurrenskraften.	
Det	 uppskattas	 att	 materialhanterings	 kostnader	 står	 för	 30-70	 procent	 av	 alla	 kostnader	 i	
verksamheten	 (Gigant,	 2019).	 Idag	 är	 materialhanteringssystemet	 på	 HKScan	 ineffektivt	 vad	
gäller	 in-	 och	 utlastning	 av	 pallar.	 Att	 ta	 fram	 ett	 nytt	 materialhanteringssystem	 ger	 en	
reducering	av	onödiga	aktiviteter	samt	öka	lagerkapacitet	i	Fryshuset	som	leder	till	minimering	
av	kostnader	i	den	externa	frysen.	Målet	med	projektet	är	att	ta	fram	ett	förslag	för	ett	effektivt	
materialhanteringssystem.	

1.2	Företagspresentation		
Examensarbetet	har	utförts	på	HKScan	i	Skara.	HKScans	utbud	består	av	köttbaserade	produkter	
och	 måltider.	 	 Deras	 mest	 populära	 produkter	 är	 falukorv	 och	 köttbullar.	 Företagets	
hemmamarknader	utgörs	av	Finland,	Sverige,	Danmark	och	Baltikum.		

Deras	motto	är	”från	gård	till	gaffel”	och	HKScan	erbjuder	en	yrkesmässig	bredd	från	etiska	djur	
inköp	 till	 innovativ	 marknadsföring.	 Företaget	 fokuserar	 på	 medarbetarna	 genom	
karriärutveckling,	säkerhet	och	hälsa	för	att	det	bästa	skall	hamna	på	gaffeln.	 

1.3	Problembeskrivning	

HKScan	i	Skara	hyr	pallplatser	i	en	extern	frys	där	de	lagerhåller	cirka	800	pallar	vilket	medför	
stora	kostnader.	Företaget	utnyttjar	därför	Fryshuset	vilken	är	en	buffert	i	HKScans	anläggning,	
där	pallar	 lagerhålls	på	en	yta	som	rymmer	60	pallar.	 I	bufferten	 lagerhålls	 tre	olika	varianter	
kött,	då	det	 inte	 finns	något	materialhanteringssystem	placeras	pallar	på	marken	där	det	 finns	
utrymme	vilket	skapar	ostrukturerad	materialhantering	och	risk	för	inkurans.		

Pallar	transporteras	från	Blockfrysen	vilken	är	en	avdelning	i	HKScan	där	kött	djupfryses	till	ett	
mellanlager.	 En	 truckförare	 hämtar	 pallar	 med	 truck	 från	 mellanlagret	 och	 placerar	 dem	 i	
Fryshuset.	 Pallarna	 förflyttas	 därefter	 till	 ett	 mindre	 område	 med	 benämning	 Torget,	 där	
pallarna	 markeras	 med	 nya	 etiketter.	 När	 alla	 pallar	 har	 märkts	 hämtas	 dem	 återigen	 av	 en	
truckförare	 för	 placering	 i	 Fryshuset.	 Vissa	 pallar	 transporteras	 vidare	 till	 Färsfabriken	 för	
tillverkning	 av	 köttbullar	 och	 hamburgare.	 Figur	 1	 beskriver	 pallarnas	 transportväg	 från	
Blockfrysen	till	Färsfabriken.		
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Figur	1	Beskrivning	av	transportvägen	från	Blockfrysen	till	Färsfabriken	

	

Följande	frågeställningar	ska	besvaras	i	arbetet:	

- Hur	kan	materialhanterings	system	förbättras	i	Fryshuset?	
- Hur	kan	FIFO	(Först-In-Först-Ut)	implementeras	för	att	få	bättre	struktur?	
- Hur	kan	kostnader	av	lagerhållning	i	extern	frys	minimeras?	

1.4	Syfte	och	mål	

Syftet	 med	 projektet	 är	 att	 med	 hjälp	 av	 teoretiska	 studier	 identifiera	 aktiviteter,	 göra	
tidsstudier	 vilka	 kommer	 användas	 som	 underlag	 för	 framtagning	 av	 lösningsförslag.	
Framtagande	 av	 tidsstudier	 innebär	 en	 studie	 på	 nuvarande	 transporter	 vilken	 ger	 en	 tydlig	
helhetsbild	av	eventuella	slöserier	som	kommer	elimineras	 för	att	 spara	på	resurser	 i	 form	av	
pengar	och	tid.	Målet	är	att	ta	fram	ett	kostnadseffektivt	förslag	med	minimalt	slöseri.		

Målet	har	delats	in	i	ett	flertal	delmål.	Delmålen	är	följande:	

- Erhålla	en	nulägesanalys	genom	observationer,	tidsstudier	och	intervjuer	
- Identifiera	 aktiviteter	 i	 värdeskapande	 arbete,	 icke	 värdeskapande	 arbete	 och	

nödvändigt	icke	värdeskapande	arbete	
- Ta	fram	förslag	till	ett	materialhanteringssystem		

1.5	Avgränsning	och	omfattning	

Studien	avgränsas	till	Fryshuset	och	områden	som	berör	materialhanteringen.	Examensarbetet	
innehåller	 analyser	 och	 ett	 lösningsförslag	 till	 implementering	 av	 materialhanteringssystem	 i	
Fryshuset.	 Endast	 interna	 transporter	 från	 mellanlagret	 till	 Fryshuset	 samt	 deras	 väg	 från	
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Fryshuset	 till	 Torget,	 omvänt,	 analyseras.	 	 Projektet	 begränsas	 till	 en	 kartläggning	 av	
materialflödet	 i	 Fryshuset	 samt	 risk-,	 payoff-	 och	 nulägesanalys.	 Eftersom	 projektet	 inte	 har	
genomförts	begränsas	projektet	endast	till	Plan-fasen	enligt	kapitel	4.3.	

1.6	Rapportens	disposition	

Rapportens	 första	 kapitel	 är	 en	 inledande	 del	 som	 innehåller	 introduktion	 med	
företagspresentation,	 problembeskrivning,	 syfte	 och	mål	med	 examensarbetet.	 Introduktionen	
innehåller	även	arbetets	avgränsningar	och	omfattning.	

Kapitel	två	innehåller	den	teoretiska	referensramen	och	kapitel	tre	innehåller	litteraturstudien.	
Fjärde	 kapitlet	 beskriver	 examensarbetets	 empiriska	 del	 och	 innehåller	 tillvägagångssättet,	
liksom	 vilka	 metoder	 som	 valdes	 och	 varför.	 Därefter	 presenterar	 kapitel	 fem	 en	 analys	 av	
nuläget,	 hur	 det	 såg	 ut	 och	 sjätte	 kapitlet	 innehåller	 en	 beskrivning	 av	 genomförandet	 om	de	
metoder	 som	 användes.	 	 Rapporten	 avslutas	med	 tre	 kapitel,	 kapitel	 sju	 till	 nio.	 I	 kapitel	 sju	
presenteras	lösningsförslaget	till	implementering	av	materialhanteringssystem	vilket	analyseras	
och	 diskuteras	 i	 åttonde	 kapitlet.	 Sista	 kapitlet	 innehåller	 slutsatser	 och	 förslag	 till	 fortsatt	
förbättringsarbete.		
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2. Teoretisk	referensram	

Detta	 kapitel	 presenterar	 teorier	 vilka	 innehåller	 information	 som	används	 som	underlag	 under	
arbetets	gång.	

2.1	Automatisering	

Ett	 helautomatiserat	 system	 är	 en	 process	 som	 utförs	 av	 en	maskin	 där	 en	människa	 inte	 är	
involverad.	Automation	implementeras	med	hjälp	av	programvara	som	innehåller	instruktioner	
som	är	kopplade	 till	 ett	 styrsystem.	Skillnaden	mellan	bemannade	och	obemannade	system	är	
inte	 alltid	 tydliga	 eftersom	många	 arbetsmoment	 i	 viss	 utsträckning	 är	 automatiserade.	 Enligt	
Groover	(2015)	så	finns	det	två	olika	nivåer	av	automatisering:	 

- Halvautomatiserad	maskin,	 är	 en	programmerad	maskin	där	 en	anställd	utför	 ett	 visst	
arbete	efter	varje	cykel.	

- Helautomatiserad	maskin	till	skillnad	från	halvautomatiserad	maskin	fungerar	längre	tid	
utan	att	en	människa	är	involverad.	

2.2	Terminalfordon	

Terminalens	 huvudsakliga	 arbete	 är	 förflyttning	 av	 gods	 från	 ankommande	 till	 avgående	
transportmedel.	 För	 att	 en	 sådan	 förflyttning	 ska	 ske	behövs	 lämplig	utrustning.	Hantering	 av	
olika	 typer	 av	 last	 kräver	 olika	 typer	 av	 truckar.	 De	 första	 truckarna	 som	 kom	 till	 lager	 och	
terminal	 var	 avsedda	 endast	 för	 pallhantering.	 Dessa	 truckar	 var	 oftast	 i	 form	 av	 gafflar	 s.k.	
gaffeltruckar.	 Efter	 att	 lagerfunktioner	 utvecklades	 ökade	 behovet	 för	 olika	 typer	 av	 truckar.	
Med	 de	 kraftiga	 variationerna,	 varierar	 även	 behovet	 av	 personal.	 För	 att	 minska	
personalkostnader	 används	 det	 allt	 fler	 automatlager.	 Detta	 innebär	 att	 den	 fasta	
transportutrustningen	 ersätts	 med	 förarlösa	 truckar.	 AGV	 (Automated	 guided	 vehicle)	 är	 en	
laser-	 eller	 en	 slingstyrd	 truck	 som	 används	 för	 effektivisering	 i	 den	 tillverkande	 företag.	
(Lumsden,	2012)	

Enligt	Toyota-forklifts (2019)	bidrar	AGV	med	följande	effektiviseringar: 

- Optimera	varuflödet;	
- Öka	säkerheten;	
- Reducera	skador;	
- Minska	behovet	av	personal.	

2.3	Logistikens	grunder	

Christopher	 (2016)	 påstår	 att	 logistik	 är	 ingen	 ny	 lärdom.	 Redan	 från	 pyramidtiden	 har	
principerna	som	ligger	till	grund	för	ett	effektivt	material-	och	informationsflödet	skapats.	Under	
hela	 mänsklighetens	 existens	 och	 historia	 har	 krig	 och	 uppror	 utförts	 baserat	 på	 logistikens	
styrkor	och	svagheter.	Christopher	(2016)	hävdar	att	en	del	krig	har	förlorats	på	grund	av	att	ett	
fel	 i	 logistiken	 inträffade.	Först	mot	 slutet	 av	1960-talet	började	 logistiken	 tas	 i	 anspråk	 i	 stor	
uträckning	i	Sverige	(Storhagen,	2018). 

Christopher	 (2016)	och	 Jonsson	&	Mattsson	(2016)	är	överens	om	att	 logistik	 ligger	 till	grund	
för	en	planeringsmetod,	som	syftar	på	att	skapa	en	plan	för	material-	och	informationsflöde	för	
företag.	Logistik	sammanfattar	alla	funktioner	som	bidrar	till	att	material	samt	artiklar	hamnar	
på	rätt	plats	 i	rätt	 tid.	Logistik	syftar	även	på	att	 tillfredsställa	 intressenternas	behov	både	när	
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det	gäller	företags-	och	samhällsbehov.	Ur	företagsperspektiv	handlar	det	om	ekonomisk	vinst,	
och	ur	samhällsperspektiv	om	att	ställa	miljörelaterade	krav	(Jonsson	&	Mattsson,	2016)	 

2.4	Materialflöde	

Det	allmänna	begreppet	“flöde”	används	för	förflyttning	av	en	materiell	eller	immateriell	enhet	
skriver	 Jonsson	&	Mattsson	 (2016). Ur	 logistikens	perspektiv	handlar	 flöde	om	 förflyttning	av	
olika	slags	varor,	material	och	produkter.	Och	ur	den	enskilda	organisationens	eller	 företagets	
perspektiv	börjar	flöden	redan	hos	deras	leverantörer	och	slutar	hos	deras	kunder. 

Mattsson	(1999)	anser	att	ifall	effektiviseringsbegrepp	ska	tas	i	anspråk	i	ett	företag	måste	det	
finnas	 någon	 inom	 organisationen	 som	 har	 intresse	 av	 effektivisering	 och	 dess	 ekonomiska	
fördel.	 Intressenter	 bör	 kunna	 se	 skillnad	 mellan	 ett	 önskat	 resultat	 och	 ett	 uppnått.	
Intressenterna	ska	kunna	styra	upp	resultatet	i	verksamheten	till	det	önskade	målet. 

Logistik	benämns	ibland	även	som	läran	om	effektiva	materialflöden	skriver	Jonsson	&	Mattsson	
(2016).	 Materialflöde	 är	 ett	 av	 de	 viktigaste	 stegen	 i	 logistiken	 tillsammans	 med	
informationsflöde	och	monetärt	 flöde.	Materialflödet	har	traditionellt	setts	som	grundläggande	
flöde	i	logistikens	verksamhetsområde.	 

Enligt	 Jonsson	 &	 Mattsson	 (2016)	 så	 kan	 materialflödet	 delas	 upp	 i	 fyra	 olika	
systemkomponenter	baserat	på	vilken	förflyttning	det	handlar	om: 

- Godstransporter	avser	förflyttning	mellan	anläggningar;	
- På/avlastning	avser	förflyttning	i	en	anläggning;		
- Transporter	och	materialhantering	förekommer	mellan	olika	lager;	
- Förpackning	har	påverkan	på	transporterna,	materialhanteringen	och	lagringen.	

Ur	det	 ekonomiska	perspektivet	delas	effektivitet	 i	 två	områden,	den	yttre	och	 inre.	Den	yttre	
effektiviteten	syftar	på	verksamhetens	anpassning	till	omvärlden.	 Inre	effektivitet	består	av	de	
interna	processerna	som	sker	inom	verksamheten.	(Jonsson	&	Mattsson,	2016) 

Ur	 ett	 materialflödesperspektiv	 tar	 den	 inre	 effektiviteten	hänsyn	 till	 materialstyrningen	 och	
materialförflyttning	 från	 försörjande	 till	 förbrukande	 aktörer	 som	 är	 kopplade	 till	
verksamheten.	 Inre	 handlar	 också	 om	 att	 besitta	 förmåga	 att	 arbeta	 på	 rätt	 sätt,	medan	 yttre	
handlar	 om	 att	 kunna	 arbeta	 med	 rätt	 produkter.	 Den	 yttre	 presenterar	 verksamhetens	
värderingar	som	påverkar	marknadspositionen	och	kunduppfattningen.	(Mattson,	1999) 

2.4.1	Kartläggning	av	materialflöden	

Materialflöden	 på	 en	 anläggning	 kan	 analyseras	 och	 kartläggas	 med	 hjälp	 av	 olika	 scheman.	
Detta	för	att	kunna	analysera	samt	utföra	förbättringar	som	avser	exempelvis	genomloppstider,	
materialhantering	 samt	 interna	 transporter.	 Vid	 sådan	 kartläggning	 används	 standardiserade	
symboler	för	olika	processer	som	förekommer	för	bättre	överskådlighet	och	läsbarhet,	se	figur	
3.	(Jonsson	&	Mattsson,	2016) 
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	2.5	Materialhantering	

Materialhantering	syftar	på	fysisk	förflyttning,	lagring	eller	förpackning	av	exempelvis	material	i	
ett	 flöde	eller	en	process.	Syftet	med	materialhanteringen	är	att	utnyttja	platsyta	på	bästa	sätt,	
på	exempelvis	ett	lager	eller	en	terminal.	(TFK-	Institutet	för	transportforskning,	2002) 

Oskarsson	et	al.	(2006)	menar	att	i	samband	med	olika	förflyttningar	hanteras	varorna	på	olika	
sätt	 hos	 olika	 företag	 och	 därför	medför	 det	 olika	 kostnader	 och	 leveransservice.	 Ett	 exempel	
kan	vara	att	en	ineffektiv	plockning	leder	till	att	ledtiderna	blir	längre	och	opålitliga	och	med	det	
påverkas	 leveranspålitligheten.	 För	 att	 minska	 kostnader	 för	 lagerhållningen	 bör	 välfunnen	
princip	för	produktplacering	i	lagret	implementeras.		

2.5.1	Hanteringssystem	

Hantering	av	material	kan	vara	halv-	eller	helt	automatiserad.	Den	vanligaste	utrustningen	som	
ett	 företag	 använder	 för	materialhantering	 är	 bemannade	 truckar	 som	 kan	 lyfta	 och	 förflytta	
olika	förpackningar.	Utbudet	av	manuella	och	motordrivna	truckar	är	stort	för	att	kunna	hantera	
olika	 godstyper.	 Lyftvagnar,	 staplare	 och	 motviktstruckar	 är	 exempel	 på	 utrustning	 för	
förflyttning	 av	 gods.	 För	 att	 effektivisera	 och	 standardisera	 materialflöden	 menar	 Jonsson	 &	
Mattsson	 (2016)	 att	 automatiserade	 hanteringssystem	 bör	 implementeras.	 Exempel	 på	 dessa	
automatiseringsutrustningar	är	conveyorsystem	samt	AGVer.	 

2.5.2	Materialuttag		

För	att	fullfölja	materialuttag	så	krävs	det	information	om	vilken	produkt	som	ska	hanteras	för	
att	senare	kunna	levereras	till	kund.	Denna	information	kallas	för	plockorder. 

Jonsson	&	Mattsson	(2016)	menar	att	vid	extern	leverans	till	extern	kund	ska	produkter	plockas	
efter	kundorder.	Detta	kan	utföras	på	två	olika	sätt: 

- material-till-man	 (varor	 transporteras	 och	 placeras	 på	 speciella	 plockning-	 och	
sorteringsplatser);	

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 3, Exempel på vanliga symboler för kartläggning Figur 2, Exempel på vanliga symboler för kartläggning (Johansson & Matsson)	Figur	2,	Exempel	på	vanliga	symboler	för	kartläggning(Johansson	och	Matsson,	2016)	
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- man	 till	 material	 (automatiseringsplockning-	 och	 sorteringssystem	 där	 plockningen	
utförs	manuellt).	

2.6	Lager	

Enligt	 Storhagen	 (2018)	 har	 fabrikslager	 en	 specifik	 funktion.	 Fabrikslager	 används	 för	 att	 i	
första	 hand	 hålla	 en	 tillgänglig	 kvantitet	 av	 färdigvara	 där	 man	 tar	 hänsyn	 till	 kundernas	
efterfrågan	 i	 fabriken	eller	andra	mellanlager.	Ett	 fabrikslager	kan	både	vara	ett	mellanled	 för	
produkter	som	skall	transporteras	vidare	till	andra	avdelningar	och	ett	slutgiltigt	lager	för	direkt	
leverans	till	kund.		

För	 att	 undvika	 störningar	 i	 produktionen	måste	 lagernivåerna	 balanseras	 genom	 att	 utnyttja	
produktions-,	 hanterings-	 och	 transportutrustningen	 effektivt	 och	 att	 ha	 en	 rimlig	
kapitalbindning.	 Lager	 är	 en	 förutsättning	 då	 det	 ger	 ett	 resultat	 av	 en	 lagerorderstyrd	
produktion.	(Storhagen,	2018)	

Enligt	 Aronsson	 et	 al.	(2003)	 har	 lagerhållning	 olika	 syfte	 beroende	 på	 var	 i	 processen	 lagret	
befinner	 sig.	 De	 vanligaste	 typerna	 av	 lager	 som	 finns	 i	 industrier	 är:	 komponentlager,	
buffertlager,	 råvarulager	 och	 färdigvarulager.	 Det	 finns	 både	 för-	 och	 nackdelar	 med	
lagerhållning	vilka	måste	ställas	mot	varandra.	Segerstedt	(2018)	liksom	Aronsson	et	al.	(2003)	
menar	att	 lagerhållning	binder	kapital,	 kräver	 större	ytor	 samt	utrustning	 för	hantering	vilket	
bidrar	 till	 kostnader.	 Segerstedt	 (2018)	 menar	 att	 stora	 lager	 resulterar	 onödiga	 kostnader	
medan	mindre	lager	medför	stopp	i	produktionen	eller	försämrad	leveransprecision.	

2.6.1	Lagring	

Med	lagerplaceringssystem	finns	principer	för	vart	ska	gods	placeras.	Det	innebär	att	man	delar	
upp	 gods	på	plock-	 och	buffert.	 	Aronsson	 et	 al.	 (2003)	beskriver	 fyra	 kriterier	 för	 placering	 i	
lager:	

- Uttagsfrekvens	
- Artikelvolym	
- Uttagskvantitet	
- Artikelvikt	

För	att	åstadkomma	en	hög	plockningseffektivitet	måste	man	säkerställa	en	hög	uttagsfrekvens.	
Enligt	 Aronsson	 et	 al.	 (2003)	 innebär	 det	 hur	 ofta	 artiklar	 plockas	 från	 plockplatsen.	 Att	
frekvenslägga	artiklar	är	komplicerat	då	det	är	ett	fåtal	artiklar	med	hög	frekvens	som	plockas	
medan	 artiklar	 som	 är	 lågfrekventa	 har	 större	 urval.	 Högfrekventa	 artiklar	 ska	 vara	
lättåtkomliga	medan	artiklar	med	lägre	frekvens	skall	placeras	högt	upp	och	längre	bort. 

Aronsson	et	al.	(2003)	påstår	att	uttagningskvantiteten	har	en	påverkan	på	placeringen	av	gods.	
Detta	 begrepp	 innebär	 i	 vilken	 kvantitet	 artiklar	 och	 förpackningar	 plockas	 vid	 varje	 uttag.	
Kvantitet	 och	 frekvens	 har	 ett	 samband	 då	 högre	 kvantitet	 en	 artikel	 har,	 desto	 lägre	 blir	
frekvensen.	

Enligt	Aronsson	et	al.	(2003)	påverkar	artikelns	volym	och	vikt	val	av	placering.	En	artikel	som	
är	lätt	skall	placeras	längst	upp	och	en	artikel	som	är	tyngre	skall	ställas	längre	ner.	Dock	finns	
det	kriterier	som	måste	 tas	hänsyn	 till.	Dessa	kriterier	är	att	man	bör	ha	ett	 samspel	med	hur	
frekvensen	 är	 för	 respektive	 artikel.	 Detta	 kan	 leda	 till	 att	 artiklar	 med	 låg	 frekvens	 ändå	
placeras	längst	ner.	
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2.6.2	Lagringsmetoder	 
Aronsson	 et	 al.	 (2003)	 påstår	 att	 det	 finns	 två	 olika	 materialhanteringssystem	 vilka	 är	
fastplatssystem	och	flytande	placeringssystem.	Begreppet	blandsystem	utgör	kombinationen	av	de	
två	olika	systemen.		

Enligt	 Aronsson	 et	 al.	 (2003)	 är	 fastplatssystemet	 ett	 system	 där	 varje	 artikel	 har	 en	
förutbestämd	 plats	 i	 lagret.	 Detta	 system	 ger	 stort	 behov	 av	 lageryta	 då	 man	 måste	 anpassa	
utrymme	för	maximal	kapacitet	av	den	givna	artikeln.	Aronsson	et	al.	(2003)	menar	att	systemet	
försvårar	FIFO	(First	In-	First	Out)	vilket	resulterar	att	materialet	blir	inkurant	på	grund	av	lång	
lagringstid.	

Enligt	Aronsson	et	al.	(2003)	innebär	flytande	placeringssystem	att	artiklar	som	lagras	inte	har	
någon	förutbestämd	plats.	Artiklarna	lagras	på	första	bästa	plats	utefter	ett	prioriteringssystem.	
Placering	 av	 artiklar	 i	 lager	 tar	 hänsyn	 till	 uttagningsfrekvensen	 och	 vid	 omlagring	 fylls	 inte	
plockplatsen	 på	 istället	 placeras	 nya	 artiklar	 på	 annan	 plats.	 Plockplatsen	 töms	 kontinuerligt	
vilket	 innebär	 att	 det	 ger	 en	 säker	 kontroll	 av	 lagernivån.	 Detta	 system	 underlättar	 även	
användning	av	FIFO	och	minskar	därmed	risken	för	inkurans	(Aronsson	et	al.,	2003).	Aronsson	
et	al.	(2003)	påstår	att	detta	system	utnyttjar	upp	till	40	procent	av	lagerutrymmet	och	är	mer	
effektivt	än	fastplatssystemet.		

Aronsson	et	al.	(2003)	menar	att	blandsystemet	är	en	kombination	av	de	ovanstående	systemen.	
Detta	system	har	fasta	plockplatser	men	innehåller	flytande	buffertplatser.	Enligt	Aronsson	et	al.	
(2003)	är	det	administrativa	arbetet	enkelt	och	lagerutrymmet	utnyttjas	väl.	Blandsystem	är	ett	
av	de	mest	förekommande	systemen	i	lager	som	inte	är	automatiserade	(Aronsson,	et	al.,	2003).		

Ovanstående	system	kräver	någon	form	av	administrativt	system	som	underlättar	hantering	av	
lagerplacering	 av	 artiklar	 och	 som	 tydliggör	 vart	 det	 finns	 ledigt	 utrymme.	 Underlättning	 av	
detta	system	kan	ske	genom	att	implementera	ett	datasystem.	(Aronsson	et	al.,	2003).	

2.7	Lean	Production	

Enligt	Storhagen	(2018)	fick	beteckningen	Lean	Production	sitt	genombrott	 i	samband	med	en	
så	kallad	MIT-studie.	MIT-studien	jämförde	världens	biltillverkare	och	det	konstaterades	att	den	
japanska	industrin	var	mer	effektiv	än	de	övriga	industrierna	i	världen.		

Lean	Thinking	innehöll	tydliga	riktlinjer	hur	eliminering	av	allt	onödigt	samt	hur	perfektion	nås	
(Storhagen	,2018).		

Lean	Production	har	 idag	 förkortats	 till	Lean.	Det	beror	på	att	ordet	 ”production”	har	medfört	
feltolkningar	 om	 att	 Lean	 endast	 är	 användbart	 i	 industrier.	 Ordet	 Lean	 betyder	 att	man	 är	 i	
bästa	möjliga	form	för	aktiviteter.	(Bicheno	et	al.,	2011)	

Enligt	Pettersson	(2009)	 är	Lean	 inte	 en	metod	eller	 aktivitet	 som	endast	 genomförs	 en	gång.	
Lean	 är	 ett	 förhållningssätt	 eller	 en	 strategi	 för	 hur	 en	 verksamhet	 skall	 bedrivas.	 Pettersson	
(2009)	 påstår	 att	 Lean	 är	 ett	 överordnat	 begrepp	 som	 innehåller	 företagskultur,	 värderingar,	
grundläggande	principer,	metoder,	ledarskap	och	medarbetarskap.		

Bicheno	et	al.	(2011)	menar	att	Lean	handlar	om	slöseri	eller	”muda”	men	att	det	borde	läggas	
större	fokus	på	att	förebygga	än	att	eliminera	slöseri.	Bästa	sättet	att	 lösa	ett	problem	är	att	ta	
reda	på	rotorsaken.	
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Japanska	ordet	muda	betyder	slöseri	och	förknippas	med	Lean.	Att	förebygga	är	lika	viktigt	som	
att	 eliminera	 slöseri.	 I	 Lean	 talar	man	 även	mycket	 om	 värde	 då	man	 arbetar	 på	 att	 ständigt	
förbättra	de	värdeskapande	processerna	i	förhållande	till	icke	värdeskapande	processer.	Det	kan	
göras	 på	 två	 olika	 sätt,	 genom	 att	 förebygga	 och	minska	 slöseriet	 eller	 satsa	 på	 värdeökning.	
(Bicheno	et	al.,	2009)	

2.7.1	Lean	principer	

Det	 centrala	 tankesättet	 inom	 Lean	 är	 att	 organisationen	 styrs	 utifrån	 principer.	 Enligt	
Pettersson	 (2009)	 är	 principerna	 riktlinjer	 som	 beskriver	 hur	 ett	 företag	 ska	 bedriva	 sin	
verksamhet.	Pettersson	(2009)	menar	att	en	princip	är	ett	sätt	att	tänka.	Därmed	innebär	det	att	
en	princip	inte	talar	om	hur	man	skall	lösa	ett	problem,	utan	endast	anger	kriterierna	för	hur	en	
bra	 lösning	 ska	 vara.	 Principerna	 vägleder	 medarbetarna	 mot	 lösningar	 som	 är	 ur	 ett	 Lean-
perspektiv.	

Enligt	 Lumsden	 (2012)	 fokuserar	Lean	produktion	på	 att	 förebygga	 slöseri	med	 resurser	 som	
skapar	värde.	Målet	i	sig	är	att	skapa	ett	effektivt	flöde	med	avseende	på	de	fyra	parametrarna	
process,	produkt,	volymer	och	medarbetare.	Lean	eliminerar	onödiga	kostnader	som	orsakats	av	
långsamma	 processer.	 Långsamma	 produkter	 är	 kostsamma	 eftersom	 de	 måste	 förvaras,	
förflyttas	och	värdet	på	dem	minskar	under	lagerhållning.	Lumsden	(2012)	påstår	att	produkter	
som	stått	i	lager	längre	säljs	till	låga	priser	vilket	resulterar	förlust	för	verksamheter.	

2.7.2	Muda	

Storhagen	(2018)	påstår	att	vid	arbete	med	implementering	av	Lean	ska	resursutnyttjandet	vara	
i	tanken.	Det	innebär	att	ständigt	ifrågasätta	vad	som	är	onödigt	inom	order-,	produktions-	och	
leveransprocessen.	 Onödiga	 processer	 skall	 identifieras	 vilket	 innebär	 processer	 som	 inte	
adderar	något	värde	för	kunden.		

Petersson	 (2009)	 menar	 för	 att	 kunna	 effektivisera	 en	 tillverkande	 verksamhet	 måste	 först	
identifiering	av	slösserier	ske.	

2.7.3	7+1	slöseri		

Enligt	Storhagen	(2018)	är	”The	seven	wastes”	sju	olika	områden	för	sådant	som	definieras	som	
onödigt.	

Enligt	Petersson	(2009)	särskiljs	det	sju	olika	former	av	slöseri	samt	att	ett	åttonde	slöseri	oftast	
tillkommer,	och	de	7+1	slöserier	är:	

1. Överproduktion:	Innebär	att	tillverka	mer	än	vad	kunden	vill	ha		
2. Väntetid:	Outnyttjad	tid	i	väntan	på	nödvändiga	förutsättningar.	
3. Transport:	 Den	 enda	 transport	 kunden	 är	 beredd	 att	 betala	 för	 är	 den	 som	 sker	 då	

produkten	skickas	till	kund.		
4. Överarbete:	 Innebär	 arbete	 som	 kunden	 inte	 är	 villig	 att	 betala	 för.	 Kan	 vara	 onödiga	

processer.	
5. Lager:	Förråd,	buffertar	och	lager	är	nödvändiga	då	leverantörer	inte	alltid	kan	hålla	vad	

de	lovar.	Det	är	en	form	av	slöseri	då	sådana	typer	av	lager	binder	kapital,	tar	större	ytor	
och	döljer	problem.	

6. Rörelser:	manuella	arbetsmoment	som	inte	behövs,	tillför	inget	värde	till	produkten.		
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7. Defekta	produkter:	produktion	av	defekta	produkter	ger	upphov	till	slöseri	då	mer	arbete	
läggs	på	att	justera	och	åtgärda	defekterna.		

8. Outnyttjad	kompetens:	 Är	 ett	 tillägg	 till	 de	 sju	 slöserier.	Då	medarbetare	 inte	 använder	
den	 kompetens	 som	 krävs	 riskerar	 företaget	 att	 mista	 medarbetare	 och	 på	 så	 sätt	
effektiviseras	inte	verksamheten	med	hjälp	av	ständiga	förbättringar.		

2.7.4	Genchi	genbutsu	

Den	mest	använda	 formen	av	observation	är	deltagarobservation	som	innebär	att	observatorn	
involverar	sig	i	de	arbetsmoment	som	undersöks.	(Ackroyd	&	Hughes,	1992) 

Liker	 (2011)	 nämner	 i	 sin	 bok	 att	 japanska	 begreppet	 ”genchi	 genbutchu”	 vilket	 menas	 den	
faktiska	 platsen	 och	 de	 faktiska	 produkterna.	 Genchi	 genbutchu	 är	 ett	 effektivt	 verktyg	 som	
används	 för	 att	 skapa	 förståelse	 av	 den	 verkliga	 situationen	 genom	 att	 gå	 till	 platsen	 där	
processen	 sker.	 För	 observator	 ska	 kunna	 förstå	 arbetsproblem	 måste	 personen	 granska	
situationen	 själv.	 Liker	 (2011)	 menar	 att	 om	 en	 process	 iakttas	 länge	 på	 plats	 kommer	
observatören	kunna	förstå	varför	vissa	moment	är	som	de	är.	(Pascal,	2015)	

2.7.5	Standardiserat	arbetssätt	

Enligt	Bicheno	et	al.	(2011)	är	standardiserat	arbete	grunden	till	The	Toyota	Production	(TCP).	
Standardiserat	 arbete	 är	 den	 säkraste,	 enklaste	 och	 mest	 effektivaste	 sätt	 att	 utföra	 ett	
arbetsmoment	som	verksamhet	känner	till	just	då.	 

Hög	 produktionseffektivitet	 uppnås	 genom	 att	 förebygga	 de	 upprepade	 misstagen	 i	 form	 av	
defekta	 produkter,	 olyckor	 och	 felaktigt	 arbetssätt.	 För	 att	 kunna	 arbeta	 med	 ständiga	
förbättringar	 i	 en	process	 så	måste	den	 först	 standardiseras.	Detta	 för	att	minimera	risken	att	
förbättringsförslag	blir	bortglömd	eller	att	de	inte	används.	(Bicheno,	et	al.,	2011) 

Standardiserat	 arbetssätt	 är	 inte	 oföränderlig.	 När	 en	 anställd	 hittar	 bättre	 sätt	 att	 utföra	 ett	
arbetsmoment	 bör	 standarden	 uppdateras.	 Vidare	 skriver	 Bicheno	 et	 al.	 (2011)	 att	
standardiserat	 arbetssätt	minskas	 variation	 då	 arbete	 utförs	 likadant	 för	 varje	 gång,	 samt	 att	
brister	upptäcks	mycket	lättare. 

Enligt	Pascal	(2015)	så	finns	det	sju	fördelar	med	standardiserat	arbetssätt: 

1. Processtabilitet:	 möjliggör	 att	 mål	 för	 kvalitet,	 produktivitet,	 säkerhet	 och	 kostnader	
uppfylls	vid	varje	process.	

2. Tydlig	stopp	och	start	vid	varje	process:	ger	överblick	över	hur	produktionen	ligger	till,	
om	det	finns	några	problem	eller	om	produktionen	ligger	efter.		

3. Organisatoriskt	 lärande:	 standardiserat	 arbete	 bevarar	 allas	 anställdas	 åsikter	 och	
bidrag	till	och	med	efter	dem	har	slutat.	

4. Revision	och	problemlösning:	standardisering	möjliggör	identifiering	och	bedömning	av	
problem.	

5. Medarbetarnas	engagemang	och	poka-yoke:	möjlighet	för	medarbetarna	att	påverka	och	
hitta	på	nya	lösningsförslag.	

6. Kaizen:	när	standarden	ställs	kan	organisationen	arbeta	med	ständiga	förbättringar	
7. Utbildning:	standardiserat	arbete	ligger	till	grunden	för	personalutbildning.	
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2.7.6	Frekvensstudie	

Frekvensstudie	är	en	metod	som	används	för	att	samla	in	data	kring	olika	aktiviteter,	som	sedan	
analyseras	 i	 syfte	 till	 att	 särskilja	 och	mäta	 värde-	 och	 icke	 värdeskapande	 aktiviteter.	 Denna	
information	kan	användas	för	identifiering	av	rotorsak	som	kan	leda	till	förbättringsförslag.	Ett	
stort	antal	slumpmässigt	valda	tidpunkter	för	observationer	utförs	i	olika	omständigheter	av	en	
maskin	eller	personal.	Om	aktiviteter	är	 likartade	varje	dag	räcker	det	att	observationer	utförs	
på	 en	 dag.	 För	 en	 lyckad	 studie	 ska	 antalet	 observationer	 bestämmas	 i	 förväg	 med	 ett	
kontinuerligt	intervall.	(Freivalds	&	Niebel,	2013) 

Antalet	nödvändiga	observationer	beror	på	vilket	önskat	noggrannhet	observatörer	vill	uppnå.	
För	 att	 ett	 resultat	 ska	 vara	 mer	 trovärdigt	 ska	 antal	 observationer	 vara	 hög.	 Formel	
som	Freivalds	&	Niebel	(2013)	har	tagit	fram	för	beräkning	av	antal	nödvändiga	observationen	
är	följande:	 

Formel	1,	Beräkning	av	antal	observationer	

 

I	 formel	 1,	 står	 n	 för	 antal	 observationer,	 	 !!/!! står	 för	 konfidensintervallet,	 p	 står	 för	
sannolikheten	att	en	händelse	inträffar	och	l	står	för	felmarginalen.	

2.7.7	Tidsstudier	

Tidsstudier	 är	 mätning	 av	 tidsåtgången	 för	 en	 aktivitet.	 Tidsstudier	 används	 dels	 för	 att	
eliminera	 slöserier	 i	 form	 av	 tid	 och	 som	 ett	 underlag	 för	 att	 beskatta	 en	 standardtid	 för	
genomförande	av	arbetsmoment	(Freivalds	&	Niebel,	2013)	

Standardtider	som	fastställs	med	underlag	av	tidsstudier	där	aktiviteter	inte	är	standardiserade	
ger	 mindre	 värde	 och	 är	 en	 opålitlig	 källa.	 Konsekvenserna	 av	 dåliga	 standarder	 ger	 höga	
kostnader	och	arbetsskillnader.	(Freivalds	&	Niebel,	2013)	

2.7.8	PDCA	

PDCA	eller	 så	kallad	 “Demings	hjul”	 är	 ett	 verktyg	och	 stöttepelare	 för	 förbättringsarbeten,	 se	
figur	 3.	 PDCA	 delas	 i	 fyra	 delar:	 plan,	 do,	 check	 och	 act	 (planera,	 genomföra,	 följa	 upp,	
standardisera	och	förbättra).	(Liker,	2011) 

- Plan:	 I	 Plan-fasen	 planeras	 möjliga	 förbättringar	 inom	 verksamheten	 först	 efter	
identifiering	av	problemområden.	Enligt	Liker	(2011)	är	en	faktabaserad	och	noggrann	
planering	 av	 varje	 planerad	 aktivitet	 med	 problemdefiniering,	 analysering	 samt	
identifiering	av	förslag	inför	fortsatt	arbete	nödvändig.	I	plan-	fasen	sammanställs	även	
mål,	resultat,	utfall	och	utbildningskrav.	(Autry	et	al.,	2012)	

- Do:	 Efter	 tydligt	 och	 korrekt	 planerat	 arbete	 sker	 implementering	 av	 de	 förändringar	
som	föreslås	i	planeringsfasen.	(Liker,	2011)	

- Check:	 Resultatet	 analyseras,	 utvärderas	 och	 eventuella	 problem	 noteras	 inför	
nästkommande	arbete.	(Liker,	2011)	

- Act:	 Sista	 fasen	 där	 föregående	 arbete	 säkerställs,	 standardiseras	 och	 förbättras	 om	
villkor	i	check	fasen	uppfylls,	annars	bör	en	ny	PDCA	genomföras.	(Liker,	2011)	
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Figur	3,	PDCA	(Conceptdraw,	2019)	

	

2.8	FIFO	

Enligt	Petersson	 (2009)	är	det	 väldigt	 viktigt	 att	 en	verksamhet	vars	produktion	består	 av	ett	
dragande	 system	 kan	 säkerställa	 FIFO	 (Först	 In-Först-Ut).	 FIFO	 principen	 innebär	 att	 färdiga	
produkter	 kommer	 ut	 ur	 varuflödet	 i	 den	 sekvens	 de	 matades	 in	 i	 flödet	 (Petersson,	 2009).	
Medarbetarna	 har	 allt	 ansvar	 för	 att	 detta	 flöde	 skall	 fungera	 effektivt.	 Det	 innebär	 att	
medarbetarna	 måste	 ha	 tränats	 samt	 bär	 på	 den	 rätta	 kompetensen	 för	 att	 hela	 flödet	 skall	
fungera. Den	huvudsakliga	principen	med	FIFO	är	att	förhindra	överproduktion	i	verksamheten.	
(Keyte	&	Locher,	2008)	

2.9	Pay	off-	metoden	

I	dagsläget	finns	det	flera	investeringskalkyler.	Vissa	är	enklare	än	andra	att	genomföra	men	det	
som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 är	 osäkerheten	 som	 ligger	 bakom	 investeringen.	 Vissa	 modeller	
fokuserar	endast	på	värden,	medan	andra	fokuserar	på	lönsamheten.	(Andersson	G.,	2017)	

Pay	 off-	 metoden	 har	 två	 andra	 benämningar;	 återbetalning-	 och	 pay-back	 metoden.	 Dessa	
metoder	är	en	och	samma	metod	men	med	olika	benämningar	och	är	den	enklaste	metoden	för	
investeringskalkyl.	 Enligt	 Ax	 et	 al.	 (2015)	 används	 metoden	 för	 att	 beräkna	 hur	 snabbt	 en	
investering	lönar	sig.		

Andersson	G.	 (2015)	påstår	att	pay	off-	metoden	 inte	 tar	hänsyn	till	att	belopp	har	varierande	
värde	 vid	 olika	 tidpunkter.	 Metoden	 omfattar	 tiden	 det	 tar	 att	 återbetala	 den	 planerade	
investeringen.	Resultatet	redovisas	 i	 form	av	tidsangivning	och	 inte	med	ett	belopp.	 Ju	kortare	
tid	i	resultatet	det	blir	desto	bättre	är	investeringen.	Om	återbetalningstiden	är	relevant	ska	en	
detaljerad	beräkning	ske.	Det	finns	ett	antal	för-	och	nackdelar	med	metoden	enligt	Andersson	G.	
(2015).	
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Fördelar:	 

- Lätt	att	använda	metoden	då	det	inte	tar	hänsyn	till	att	belopp	har	varierande	värde.	
- Lättförståelig	 då	 metoden	 beskriver	 den	 nödvändiga	 drifttiden	 som	 krävs	 för	

återbetalningen.	

Nackdelar: 

- Tar	 ej	 hänsyn	 till	 betalningar	 som	 inträffar	 efter	 återbetalningstiden,	 vilket	 gör	 att	
lönsamhet	för	hela	drifttiden	inte	kan	ske.	

- Tar	ej	hänsyn	till	inbetalningar	som	kommer	in,	d.v.s.	att	inbetalningen	kan	ske	i	omvänt	
ordning	än	vad	det	hänvisades	till.	

Enligt	 Ax	 et	 al.	 (2015)	 beräknas	 återbetalningstiden	 enligt	 formel	 2,	 endast	 om	
inbetalningsöverskottet	når	ett	likvärdigt	belopp	över	den	ekonomiska	livslängden.		

	

2.10	Riskbedömning	

Den	 som	 är	 ansvarig	 för	 alla	 ändringar	 som	 sker	 i	 företaget	 är	 arbetsgivare	 och	
arbetsmiljöverkets	föreskrifter	beskriver	vad	arbetsgivaren	ska	göra	för	att	uppfylla	de	kraven	
som	ställs.	Vid	arbetsbedömning	kan	arbetsgivaren	ge	möjlighet	till	anställda	att	medverka	ifall	
kompetens	 finns	 annars	 ska	 personer	 med	 rätt	 kompetens	 utanför	 verksamheten	 anlitas.	
(Arbetsmiljöverket,	2015)	

Arbetsmiljöverket	 (2015)	 har	 tagit	 fram	 ABC	 metod	 för	 riskbedömning	 inför	 planerade	
ändringar	 i	 verksamheten,	 där	 A	 står	 för	 “Precisera	 den	 planerade	 ändringen”,	 B	 för	 “Gör	
riskbedömningen”	och	C	står	för	“Åtgärda”.		

Innan	någon	åtgärd	genomförs	måste	ändringar	preciseras	i	A	fasen	med	hjälp	av	följande	frågor	
som	Arbetsmiljöverket	(2015)	har	tagit	fram:	

1. Vad	består	ändringar	av?	
- Exempelvis,	 personalneddragning,	 ändrade	 arbetsuppgifter,	 nybyggnation/lokalbyten	

o.s.v.	

2.	Var	ska	ändringarna	genomföras?	

- Exempelvis,	en	specifik	avdelning	i	verksamheten	

3.	Vilka	berörs	av	ändringar?	

Formel 2, Beräkning av återbetalningstiden	
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- Exempelvis,	arbetstagare	i	olika	skift.	

Efter	att	ändringarna	har	preciserats	kan	risker	för	ohälsa	och	olycksfall	tas	fram.	Bedömningar	
kring	riskanalys	kan	behövas	göras	både	på	individ-	och	gruppnivå	beroende	på	vad	ändringar	
ska	omfatta.	Bedömningen	bör	även	omfatta	fysiska	samt	psykologiska	risker	på	arbetsplatsen.	
Arbetsmiljöverket	(2015)	har	tagit	fram	olika	exempel	på	vilka	risker	som	kan	medge	olycksfall	
och	ohälsa	och	några	av	dem	är:	

- Tidspress	
- Otydliga	och	svåra	arbetsuppgifter	
- Buller/vibrationer	
- Ensidigt	upprepat	arbete	

Slutligen	 i	 C	 fasen	 ska	 de	 risker	 som	 har	 upptäckts	 åtgärdas.	 De	 risker	 som	 åtgärds	 ska	 även	
kontrolleras	(Arbetsmiljöverket,	2015).	

2.11	Hållbar	utveckling	

Sund	&	Sund	(2017)	menar	att	det	finns	olika	definitioner	av	begreppet	hållbar	utveckling	och	
på	 grund	 av	 det	 uppfattas	 begreppet	 som	 mer	 förvirrande	 än	 förklarande	 vilket	 gör	 att	
begreppet	är	svårt	att	definiera.	De	 flesta	definitioner	kring	begreppet	har	gemensamma	drag. 
Eftersom	begreppet	är	svårt	att	definiera	menar	Sund	&	Sund	(2017),	skapar	det	möjlighet	 för	
många	intressenter	oavsett	kön	och	ålder	att	vara	med	och	medverka. 

Hållbar	utveckling	associeras	ofta	med	miljö-,	social-	och	ekonomisk	utveckling.	 Inget	 land	har	
ännu	uppnått	långsiktig	utveckling,	eftersom	begreppet	ses	som	ett	ideal.	De	tre	områdena	kan	
som	 hållbar	 utveckling	 beskrivas	 och	 uppfattas	 på	 flera	 olika	 sätt.	 Hållbar	 utveckling	 kan	
beskrivas	 som	 att	 de	 tre	 områden	 går	 hand	 i	 hand	med	 varandra,	 figur	 4.	 Detta	 leder	 till	 att	
problemlösningen	där	alla	tre	områden	tillfredsställs	är	svårt.	I	sådan	situation	handlar	det	om	
att	hitta	en	kompromiss	mellan	de.	(Gröndahl	&	Svanström,	2011) 

Ur	 ett	 företagsperspektiv,	 att	mäta	 en	 produkts-	 eller	 ett	 systems	 prestanda	mot	 ekonomisk-,	
social	och	miljöpåverkan	kallas	även	för	“the	triple	bottom	approach”.	(Gröndahl	&	Svanström,	
2011) 

En	 av	 de	 mest	 kända	 är	 från	 den	 s.k.	 Brundtlandkommissionens	 rapport	 ”Vår	 gemensamma	
framtid”	 från	1987.	Där	definieras	hållbar	utveckling	som:	”En	hållbar	utveckling	tillfredsställer	
dagens	 behov	 utan	 att	 äventyra	 kommande	 generationers	 möjligheter	 att	 tillfredsställa	 sina	
behov”.	(Sund	&	Sund,	2017).	Även	den	definitionen	har	fått	kritik	från	olika	håll.	En	kritik	siktar	
mot	utgångspunkten	för	ekonomiskt	tillväxt	som	en	nödvändig	faktor	för	att	hållbar	utveckling	
ska	vara	möjlig.	En	annan	kritik	 riktar	 sig	mot	att	 skydda	kommande	generationer.	Kritikerna	
anser	att	det	finns	viktigare	frågor	att	diskutera,	så	som	resursfördelning	och	resursanvändning.	
(Sund	&	Sund,	2017) 



Högskolan	i	Skövde	 	 	 	 	 	 Institutionen	för	ingenjörsvetenskap	

	

23	
G.	Milakovic	&	M.	Karam		 	 Vårtermin	2019	

	

Figur	4,	Hållbar	utveckling,	fritt	tolkat	från	Gröndahl	och	Svanström	(2011)	
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3. Litteraturstudie	

Kapitlet	 innehåller	 fallstudier	 som	 har	 en	 gemensam	 nämnare	 vilka	 knyts	 till	 rapporten.	 Den	
gemensamma	nämnaren	är	nyckelordet	materialhanteringssystem.	Syftet	med	detta	kapitel	är	att	
sammanfatta	och	analysera	tidigare	resultat.	Litteraturstudien	ger	en	djupare	förståelse	kring	de	
områden	som	studerats	i	projektet.	Studierna	är	hämtade	från	databaser	som	Diva-portalen.		

3.1	Metod	på	ett	nytt	materialhanteringssätt	

Simonsson	&	Proszowski	 (2017)	har	 genomfört	 en	 fallstudie	på	Furhoffs	Rostfria	AB,	 på	VVS-
monteringen.	 Eftersom	 företaget	 ständigt	 arbetar	 med	 att	 öka	 produktionen	 behöver	 de	 ett	
system	 där	 varken	 ytan	 eller	 personalkapaciteten	 behöver	 expandera.	 Utöver	
materialhanteringen	skulle	en	passande	layout	över	VVS-monteringen	bildas.	För	att	lyckas	med	
det	 behöver	 företaget	 effektivisera	 den	 befintliga	 materialhanteringen.	 Detta	 kräver	 att	
ändringar	i	vissa	delar	i	fabriken	måste	ske.	Syftet	med	materialhanteringen	var	att	hitta	ett	nytt	
materialhanteringssätt	med	hänsyn	till	ergonomi,	effektivitet	och	kvalitetssäkring.	 

I	 Simonsson	 &	 Proszowski	 (2017)	 studie	 använder	 de	 sig	 av	 PDCA-modell.	 Teori-	 och	
litteraturstudie	användes	för	att	säkerställa	att	fallstudiens	syfte	och	mål	uppnås.	De	använde	sig	
också	 utav	 observationer	 och	 intervjuer.	 Detta	 visade	 att	 produktionstekniker	 och	 operatörer	
inte	delade	samma	tankar	kring	arbetsuppgifter.	

Simonsson	&	Proszowski	 (2017)	menar	att	 innan	något	 förbättringsförslag	ska	 implementeras	
bör	ansvariga	för	VVS-monteringen	först	skapa	förståelse	och	kunskap	inom	området.	

Kittning	är	 förbättringsförslag	som	tas	 fram	 i	effektivisering	av	materialhanteringssystem	som	
säkerställer	 att	 allt	 som	 ingår	 i	 en	 order	 ska	 finnas	 med	 samt	 att	 endast	 en	 operatör	 utför	
arbetet.	Digitalisering	av	pappershantering	samt	arbetsutformning	var	andra	förbättringsförslag	
som	nämndes	i	studien.	

3.2	Effektivisering	av	materialhantering	gällande	plåtrullar	

Fallstudie	 som	 handlar	 om	 effektivisering	 av	 materialhantering	 skriven	 av	 Almudhari	 (2018)	
utfördes	på	Oxelösunds	Hamns	verksamheter.	Företaget	upplever	att	det	befintliga	information-	
och	materialflöde	är	ineffektivt.	 

Syftet	 med	 förstudien	 var	 att	 undersöka	 materialhanteringen	 som	 omfattar	 transport-	 och	
lagringsmetoder	 som	 sker	 inom	 företaget.	 Att	 förtydliga	 olika	 slöserier	 samt	 att	 hitta	
förbättringsförslag	för	effektivisering	av	flödet	är	också	en	del	av	syftet.	

Almudhari	 (2018)	 använde	 sig	 av	 observationer	 och	 intervjuer	 för	 datainsamling.	 För	 vidare	
undersökning	 användes	 även	 forskningsstrategi	 i	 form	 av	 statistik,	 baserad	 på	
teoretiskreferensram	och	litteraturstudie	som	metod.	

Under	 studiens	 gång	 har	 det	 visat	 sig	 att	 hinder	 bygger	 på	 interna	 och	 externa	 faktorer.	 Där	
interna	 faktorer	 baseras	 på	 onödig	 förflyttning	 inom	 flödet,	 och	 externa	 faktorer	 orsakas	 från	
leverantörssida	i	form	av	osäkerhet.	

Almudhari	 (2018)	 föreslår	 att	 företaget	 först	 pratar	 ihop	 med	 leverantörer	 för	 att	 hitta	 den	
optimala	 lösningen	 som	 i	 sin	 tur	 ska	 leda	 till	 bättre	 informations	 input	 samtidigt	 som	
osäkerheten	 hade	minskat.	 För	 att	 förstå	 problematiken	 ska	 verksamheten	 se	 till	 att	 samla	 in	
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data,	för	att	belysa	de	kostnader	och	problem	som	de	har	i	dagsläget.	Förminskning	av	lagret	och	
arbetskraft	som	inte	används	idag	kan	flyttas	till	nattskift.	

3.3	Lagereffektivisering	

Berglöf	 &	 Lind	 (2013)	 har	 genomfört	 en	 fallstudie	 som	 omfattar	 lagereffektivisering.	 Studien	
utfördes	 ej	 på	 något	 företag,	 den	 baseras	 på	 teori	 samt	 eventuella	 risker	 och	 misstag	 som	
genomförs	 i	 olika	 slags	 verksamheter.	 Studien	 syftar	 på	 konstruktion	 av	 en	 modell	 för	
effektivisering	 av	 lagerverksamhet.	 Modellen	 ska	 omfatta	 de	 beslutsområden	 som	 berör	
rangordning	 vid	 beslutsfattning,	 samt	 effektiviteten	 inom	 organisationen.	 Den	 framtagna	
modellen	ska	underlätta	effektiviseringsarbete	av	lagerverksamhet	när	beslut	ska	fattas. 

Studiens	 utgångspunkt	 var	 teori,	 som	 kompletterades	 med	 så	 kallad	 empiri.	 Empiri	 innehöll	
observationer,	 intervjuer	 och	 datainsamling.	 Teorin	 tillsammans	 med	 empiri	 bidrog	 till	 en	
jämförelse	vilket	möjliggjorde	identifiering	av	potentiella	effektiviseringar	i	form	av	en	modell.		

Resultat	 som	 Berglöf	 &	 Lind	 (2013)	 har	 redovisat,	 ingår	 lagerlayout,	 förvaringssystem,	
artikelplacering,	 uttagsmetoder,	 plockhjälpmedel	 samt	 IT-stöd.	 Varje	 delmoment	 har	 flera	 val	
som	väljs	beroende	av	vad	det	är	för	verksamhet,	hur	stor	ytan	är	o.	s.	v..	Exempel	på	sådana	val	
som	verksamhet	väljer	själva,	är	ett	U-format	eller	linjärt	flöde.	Innan	några	val	kan	göras	måste	
företaget	själva	identifiera,	studera	och	analysera	de	beslutsområdena.	

3.4	Effektivisering	av	produktion	på	producerande	företag	

Andersson	&	Jönsson	(2016)	utförde	en	fallstudie	på	företaget	Eksjöhus	AB	där	de	undersökte	
hur	 produktionen	 kan	 effektiviseras	 med	 hjälp	 av	 produktionsteknik.	 Företaget	 ville	
effektivisera	produktionen	då	efterfrågan	ökade	snabbt.	Effektivisering	av	produktionen	gjordes	
för	att	företaget	flexibelt	skall	kunna	bemöta	utmaningar.	

Författarna	genomförde	en	nulägesanalys	i	form	av	datainsamling	där	tider	som	ledtid,	cykeltid,	
takttid	fastställdes	genom	klockning.	Klockning	av	tider	gjordes	för	att	identifiera	vilka	faktorer	
som	 har	 stor	 påverkan	 på	 produktionen.	 Reducering	 av	 tider	 i	 form	 av	 slöseri	 gjordes	 med	
användning	av	olika	verktyg	inom	Lean	Production	-filosofin.	

Enligt	Andersson	&	 Jönsson	(2016)	är	Lean	Production	 filosofin,	ett	verktyg	som	 låter	kunden	
styra	 flödet	 i	 produktionen	 samtidigt	 som	 ett	 arbete	 mot	 att	 finna	 och	 eliminera	 slöseri	
introduceras.	(Liker,	2011)	

Andersson	&	Jönsson	(2016)	syfte	var	att	effektivisera	en	produktionslina	samt	att	ge	förslag	till	
en	effektivare	produktionsprocess	för	att	möjliggöra	ett	högre	kapacitetsutnyttjande.	

3.5	Materialhantering	i	tillverkningsindustrin	

Studenterna	Björklund	&	Ebenhard	(2013)	gjorde	en	fallstudie	på	företaget	Sandvik	Mining	där	
tillverkning	 av	 borrkronor,	 borrstänger	 och	 adaptrar	 vilka	 används	 vid	 bergborrning.	
Datainsamling	gjordes	genom	intervjuer	och	observationer.	

Observationerna	 gjordes	 i	 form	 av	 kartläggning	 av	 materialtransport.	 Utifrån	 kartläggningen	
kunde	 studenterna	 identifiera	 de	 faktorer	 som	 orsakade	 problem	 materialhanteringen.	
Björklund	&	Ebenhard	(2013)	presenterar	förbättringsförslag	som	definierar	och	standardiserar	
olika	processer	inom	materialhantering.	Studenterna	använde	sig	av	denna	förutsättning	för	att	
kunna	skapa	en	effektiv	materialhantering.	
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Standardisering	 av	 processer	 minskar	 variationerna	 i	 materialhanteringen	 samt	 skapar	
möjligheter	för	framtida	förbättringar.	(Björklund	&	Ebenhard,	2013)	

3.6	Effektivisering	av	intern	materialhantering	

Andersson	 P.	 (2015)	 kartlade	 den	 interna	 transporten	 samt	 lagerhanteringen	 i	 företaget	
Lundqvist	Trävaru	Ab.	

Studiens	 syfte	 var	 att	 föreslå	 ett	 arbetssätt	 som	 effektiviserar	 materialtransporter,	
lagerhanteringssystem	som	medför	större	samverkan	mellan	lager	och	produktion.	Andersson	P.	
(2015)	 gjorde	 en	 kartläggning	 av	 den	 interna	 lagerhanteringsprocessen	 genom	 observationer	
och	 intervjuer	 med	 operatörer.	 Kartläggningen	 gav	 en	 mer	 ingående	 blick	 av	
materialtransporter	som	kunde	påvisa	att	lagerhanteringsprocessen	var	ineffektiv	när	det	gäller	
tid-	 och	 resursutnyttjande.	 Andersson	 P.	 (2015)	 presenterade	 resultatet	 med	 förslag	 till	 ett	
lagerhanteringssystem	och	en	layoutlösning.	

3.7	Analys	litteraturstudien	

Det	 valdes	 sex	 stycken	 fallstudier	 att	 undersökas.	 Gemensamma	 nämnaren	 av	 de	 olika	
fallstudierna	är	 intervjuer,	observationer	samt	kartläggning	av	materialflöde.	Litteraturstudien	
gav	 en	 bredare	 förståelse	 och	 kunskap	 inom	 de	 metoder	 och	 verktyg	 som	 bör	 användas	 för	
framtagande	av	materialhanteringssystem.		

Berglöf	 &	 Linds	 fallstudie	 omfattar	 lagereffektivisering	 och	 är	 endast	 baserad	 på	 teori	 om	
möjliga	 risker	 och	 misstag	 som	 inträffar	 i	 olika	 verksamheter.	 En	 fallstudie	 bör	 göras	 på	 en	
realistisk	verksamhet	för	att	kunna	identifiera	och	möjliggöra	effektivisering	av	lagerhantering.		

I	litteraturstudien	framgår	ett	flertal	metoder	och	verktyg	som	inte	används	detta	projektet.	För	
att	uppnå	mål	och	syfte	använde	skribenterna	sig	främst	av	observationer,	ett	kraftfullt	verktyg	
som	 gav	 en	 mer	 ingående	 blick	 av	 problemet.	 Fallstudierna	 har	 andra	 kvalifikationer	 som	
skapade	idéer	till	olika	lösningsförslag.		
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4. Metod	

Kapitlet	beskriver	studiens	forskningsmetod	där	metodval	och	tillvägagångssätt	presenteras.	

4.1	Forskningsmetodik	

Saunders	et	al.	(2009)	menar	att	en	studie	är	ett	systematiskt	tillvägagångssätt	för	att	förstå	en	
specifik	 situation	eller	 ett	 specifikt	 område.	Kvalitativa-	och	kvantitativa	verktyg	 användes	 för	
att	uppnå	studiens	syfte	vilka	presenteras	i	kapitel	4.2	Tillvägagångssätt.	

Under	 studiens	gång	har	en	 insamling	av	 relevant	data	gjorts	vilken	är	grunden	 till	projektets	
resultat.		Saunders	et	al.	(2009)	påstår	att	det	finns	två	typer	av	information	vilka	är	primär-	och	
sekundärdata.	Primärdata	är	 information	som	samlats	 in	specifikt	 för	den	aktuella	studien	och	
sekundärdata	 är	 information	 som	 samlats	 in	 för	 ett	 annat	 syfte	 än	 den	 aktuella	 studien.	 I	
projektet	har	primärdata	använts	i	stor	utsträckning.	Insamling	av	primärdata	har	skett	genom	
kartläggning,	observationer	och	intervjuer.	Sekundärdata	består	av	 information	från	företagets	
interna	databas.	

För	att	 få	en	tydlig	helhetsbild	av	problemområdet	användes	flera	datainsamlingsverktyg	vilka	
beskrivs	kapitel	2.	Teoretiska	referensramen.	 	 I	arbetet	utfördes	intervjuer	med	truckförare	och	
annan	personal	på	avdelningen	 i	 syfte	att	klargöra	varför	dagens	materialflöde	ser	ut	 som	det	
gör	och	för	att	insamling	av	tjänstemännens	tankar	kring	materialhanteringen.	Kvalitativ	data	i	
form	av	observationer	utfördes	också,	som	ett	komplement	till	intervjuerna,	med	målet	att	få	en	
djupare	förståelse	kring	problemområdet.	Kartläggning	där	alla	steg	i	en	process	identifieras	och	
analyseras	är	ett	viktigt	verktyg	för	reducering	av	slöseri	(Bicheno,	et	al.,	2011)	

Kvantitativ	data	togs	fram	genom	en	frekvensstudie,	en	tidsstudie	för	att	ha	rätt	förutsättningar	
för	att	kunna	redovisa	mängden	tid	som	ägnas	åt	olika	moment.	Dessa	studier	underlättar	och	
motiverar	framtagning	av	lösningsförslag.	Niebel	&	Frievalds	(2013)	menar	att	frekvensstudier	
är	 en	 metod	 för	 att	 analysera	 tidsfördelningen	 som	 ägnas	 åt	 olika	 aktiviteter.	 Syftet	 med	
tidsstudien	är	att	 få	ett	 tydligt	 tidsunderlag	av	de	aktiviteter	som	är	 icke	värdeskapande	vilket	
kommer	användas	för	att	beräkna	den	tid	som	sparas	per	pall	när	eliminering	av	slöserier	sker.		

Kartläggning	 av	 materialflödet	 kommer	 att	 användas	 som	 underlag	 för	 framtagning	 av	
lösningsförslag.	 Lösningsförslaget	 kommer	 vara	 baserat	 på	 information	 från	 teoretiska	
referensramen	 och	 litteraturstudien.	 En	 riskbedömning	 kommer	 att	 göras	 för	 identifiering	 av	
möjliga	fel	och	risker	som	kan	uppstå	vid	implementering	av	lösningsförslaget.		

För	att	överväga	om	lösningsförslaget	är	 lönsamt	utifrån	ett	ekonomiskt	perspektiv	genomförs	
en	payoff-analys.	
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4.2		Tillvägagångssätt		

Detta	 projekt	 baseras	 på	 PDCA	 som	 metod	 för	 att	 uppnå	 projektets	 mål.	 Begreppet	 PDCA	
beskrivs	i	kapitel	2.7.8	PDCA	som	ett	verktyg	för	att	strukturera	projekt.	I	PDCA	ingår	fyra	faser	
men	detta	projekt	 fokuserar	endast	på	Plan-	 fasen	där	 identifiering	och	planering	av	projektet	
sker.	I	Plan-fasen	planeras	aktiviteter	som	ingår	i	projektet	för	insamling	av	nödvändig	data	för	
fortsatt	 arbete.	 	 Det	 innebär	 att	 en	 helhetsbild	 skapades	 av	 materialhanteringen	 genom	
kartläggning	 och	 en	 nulägesanalys	 vilken	 användes	 som	 underlag	 till	 efterkommande	
datainsamling.	 Datainsamling	 för	 kartläggningen	 gjordes	 genom	 intervjuer	 och	 direkta	
observationer.	Figur	5	beskriver	tillvägagångssättet	i	Plan-fasen.	

	
Figur	5,	Flödesschema	över	metoden	

	

Projektet	går	inte	vidare	till	Do-	fasen	då	förbättringsförslaget	inte	implementerats.	I	Plan-fasen	
har	följande	aktiviteter	utförts	i	projektet:	
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Litteraturstudie	

En	 litteraturstudie	 presenteras	 i	 kapitel	 3	 Litteraturstudie	 och	 gjordes	 för	 att	 finna	 rätt	
verktyg	 och	metoder	 för	 datainsamling.	 Information	 är	 tagen	 ur	 tidigare	 examensarbeten	
som	är	hämtade	från	databasen	Diva-portalen.	Det	valdes	sex	stycken	examensarbeten	som	
behandlar	 områden	 inom	 materialhanteringssystem.	 Enligt	 Denscombe	 (2000)	 bör	
förstudier	 ta	 hänsyn	 till	 litteraturöversikt	 eftersom	 det	 ger	 en	 djupare	 förståelse	 och	
kunskap	från	tidigare	arbeten	som	har	utförts	inom	liknande	områden.	Litteraturstudien	är	
även	en	 förutsättning	 för	att	 lätt	kunna	 identifiera	problem	som	andra	har	 stött	på	under	
liknande	forskning.	(Denscombe,	2000)	

Kartläggning	

Kartläggning	av	materialflödet	gjordes	i	form	principskiss	enligt	kapitel	2.4.1	Kartläggning	
av	 materialflöden.	 Enligt	 Bicheno	 et	 al.	 (2011)	 ger	 verktyget	 en	 tydlig	 överblick	 av	
aktiviteter	som	är	värdeskapande	och	icke	värdeskapande	vilket	underlättar	reducering	av	
slöserier.	 Ett	 av	 projektets	 delmål	 var	 att	 kartlägga	 materialflödet	 vars	 syfte	 var	 att	
identifiera	 icke	 värdeskapande	 aktiviteter	 och	 eliminera	 slöserier.	 Kartläggning	 av	
materialflödet	redovisas	i	kapitel	5.1	och	visualiseras	i	figur	6.	

Observationer	

Wiedersheim-Paul	 &	 Eriksson	 (2011)	 menar	 att	 innan	 ett	 arbete	 utförs	 ska	
observationsenheten	 bestämmas	 och	 även	 avgränsas.	 Studenterna	 genomförde	
observationer	 enligt	 genchi	 genbutsu	 för	 att	 få	 kunskap	 om	materialflödet	 för	 att	 kunna	
identifiera	de	olika	aktiviteterna	som	ingår	i	processen.	Truckföraren	informerades	i	förväg	
om	 syftet	 med	 observationerna.	 Observatörerna	 ställde	 frågor	 till	 truckföraren	 för	 att	 få	
reda	på	vilka	aktiviteter	som	ingick	i	 flödet	samt	när	det	uppstod	oklarheter.	Liker	(2011)	
anser	att	för	observator	ska	kunna	förstå	arbetsproblem	måste	observatorn	iaktta	(genchi-
genbutsu)	 och	 granska	 situationen	 själv.	 Observationerna	 bidrog	 till	 bland	 annat	
sammanställning	 av	 olika	 aktiviteter	 som	 analyserades	 och	 användes	 som	 underlag	 för	
tidsstudier.	Syftet	med	observationerna	var	att	få	en	djupare	förståelse	av	problemområdet.	 

Intervjuer	

I	 detta	 projekt	 utfördes	 intervjuer	 för	 att	 få	 förståelse	 för	 personalens	 omgivning.	 För	 att	
under	intervjuprocessen	ha	en	fast	grund,	är	det	viktigt	att	fastställa	intervjumetoden	som	
ska	 användas	 innan	 intervjuerna	 genomförs.	 (Lantz,	 2007)	 I	 detta	 projekt	 utfördes	
intervjuer	 med	 truckförare	 och	 annan	 personal	 som	 jobbar	 på	 fryshuset.	 Syftet	 med	
intervjuerna	 var	 att	 få	 en	 helhetsbild	 över	 de	 aktiviteter	 som	 ingår	 i	materialflödet,	men	
även	 att	 ta	 reda	 på	 de	 anställdas	 åsikter	 och	 tankar	 om	 det	 nuvarande	
materialhanteringssystemet.	 En	 ansvarig	 och	 en	 truckförare	 intervjuades,	 det	 tre	
huvudfrågorna	som	ställdes	är:	

- Vart	anser	ni	att	problematiken	ligger?		
- Hur	anser	ni	att	problemet	ska	lösas?	
- Har	ni	några	förslag	på	förbättringar	som	kan	tillämpas?	
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Frekvensstudie	

En	 pilotstudie	 gjordes	 för	 att	 få	 en	 tydligare	 förståelse	 av	 de	 aktiviteter	 som	 ingår	 i	
materialflödet.	Pilotstudien	var	en	förutsättning	för	fortsatt	arbete	med	frekvensstudie	som	
beskrivs	i	kapitel	2.7.6	Frekvensstudie.		Enligt	Niebel	&	Freivalds	(2013)	bör	identifiering	av	
aktiviteter	 ske	 innan	 en	 frekvensstudie	 genomförs.	 Författarna	 menar	 att	 en	 pilotstudie	
görs	endast	om	observatörerna	 inte	har	tillräcklig	med	historisk	data.	En	felmarginal	på	5	
procent	 valdes	 för	 att	 beräkna	 antalet	 nödvändiga	 observationer	 vilket	 enligt	 Niebel	 &	
Freivalds	(2013)	en	acceptabel	procentsats	för	beräkningar.	Syftet	med	frekvensstudien	var	
att	tydliggöra	de	mest	frekventa	icke	värdeskapande	aktiviteterna.	

Tidsstudier	

Tidsstudie	 genomfördes	 för	 att	 ta	 reda	 på	 tiden	 det	 tar	 att	 utföra	 vissa	 aktiviteter	 vilka	
identifieras	 som	 icke	 värdeskapande	 med	 avseende	 till	 implementering	 av	
lösningsförslaget.	 Aktiviteter	 vilka	 definierades	 som	 icke	 värdeskapande	 klockades	 fem	
gånger	 vardera	 för	 att	 få	 ett	medelvärde	 i	 tid	 på	 hur	 lång	 tid	 det	 tar	 för	 truckföraren	 att	
genomföra	vardera	aktiviteten.		

Riskbedömning	

Riskbedömningen	som	beskrivs	 i	kapitel	2.10	Riskbedömning	genomförs	 för	att	 identifiera	
möjliga	 risker	 som	 kan	 uppstå	 i	 samband	 med	 implementering	 av	 förbättringsförslag	
utifrån	 ett	 säkerhetsmässigt	 perspektiv.	 Vid	 riskbedömningen	 används	 CEDOC	 program	
som	strukturerar	och	 förenklar	hela	arbetet.	Beteckningar	A,	S	och	R	står	 för	Allvarlighet,	
Sannolikhet	respektive	Risktal.	Vid	helhetsbedömning	eller	så	kallad	risktal	tolkas	matrisen	
enligt	följande:	

- 8-5	=	Hög	risk	
- 4	=	Medel	risk	
- 3-1	=	Låg	risk	

Fyra	riskbedömningar	gjordes	vilka	berörde	följande	aspekter:	

- Automatiserad	transportvagn	
- Automatiserat	styrsystem		
- Nödstopp	
- Ställage	

För	 att	 kunna	 förutse	 konsekvenserna	 inför	 ändringar	 inom	 en	 verksamhet	 har	
Arbetsmiljöverket	(2015)	tagit	 fram	en	ABC	metod	för	en	riskbedömning	 i	 tre	steg	A,	B,	C	
som	beskrivs	utförligt	i	den	teoretiska	referensramen.		

Efter	att	precisering	av	planerade	ändringar	i	steg	(A)	påbörjas	nästa	steg	vilket	är	(B)	där	
riskbedömningen	 genomförs	 med	 avseende	 på	 ohälsa	 och	 olycksfall	 som	 kan	 uppstå	 i	
samband	 med	 ändringar.	 Utifrån	 omständigheterna	 och	 behov	 kan	 bedömningen	 göras	
både	 i	 grupp-	 och	 individnivå.	 Tidspress,	 otydliga	 arbetsinstruktioner	 och	buller	 är	 några	
exempel	på	vad	som	ökar	risker	för	ohälsa	och	olycksfall.	

Risker	 som	har	 identifieras	 ska	 i	 (C)	 steget	 åtgärdas.	 Om	 inte	 åtgärder	 genomförs	 ska	 de	
antecknas	med	följande	information:	
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- ”Vilka	åtgärder	som	ska	genomföras	
- När	åtgärderna	ska	vara	genomförda	
- Vem	som	ska	se	till	att	åtgärderna	genomförs	”		
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5. Nulägesbeskrivning	

Detta	kapitel	beskriver	nuläget	på	företaget	och	resultat	av	använda	verktyg.		

5.1	Introduktion	av	materialflödet	i	HKScan		

Projektet	 avgränsas	 endast	 till	 Fryshuset	 vilket	 berörs	 av	 ett	 flertal	 områden.	 Dessa	
områden	visualiseras	i	figur	6	och	beskrivs	kortfattat	nedan:	

-	 Blockfrysen:	ett	fryslager	vilken	är	en	avdelning	i	HKScan	

-	 Externt	lager:	en	buffert	där	företaget	hyr	platser	för	lagerhållning	av	pallar	

-	 Fryshuset:	buffert	där	pallar	lagerhålls	

-	 Mellanlager:	en	mellanstation	där	pallar	ställs	innan	inlastning	till	Fryshuset	

-	 Torget:	scanning	station	där	pallar	märks	med	etiketter	

-	 Färsfabriken:	anläggning	där	tillverkning	av	köttprodukter	sker	

	

Figur	6,	Visualisering	av	materialflödet	
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Externt	lager	

HKScan	transporterar	pallar	från	en	anläggning	med	benämning	Blockfrysen	till	ett	externt	
lager	 där	 cirka	 800	 pallar	 lagerhålls.	 Företaget	 hyr	 det	 externa	 lagret	 då	 de	 inte	 har	
tillräckligt	med	utrymme	för	lagerhållning	av	pallar	i	Fryshuset.	

Fryshuset	

Pallar	 levereras	 från	 Blockfrysen	 till	 Fryshuset	 enligt	 figur	 1,	 med	 hjälp	 av	 en	 truck.	
Transporten	sker	inte	direkt,	pallarna	ställs	i	ett	mellanlager	innan	de	hämtas	med	truck	av	
en	 truckförare	 för	 att	 transporteras	 vidare	 in	 till	 Fryshuset,	 se	 figur	 7.	 Leverans	 från	
Blockfrysen	 inträffar	2-3	gånger	per	vecka.	 	Arbetet	 för	 inlastning	av	pallar	uppskattas	 ta	
två	timmar	per	leverans.	Pallarna	som	lagerhålls	innehåller	tre	olika	sorters	kött.		
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Figur	7,	Visualisering	av	materialflödet	

	

Fryshuset	 är	 en	 tom	 lageryta	 på	 368	 kvm	 med	 temperaturen	 -5°	där	 60	 pallar	 ställs	
horisontellt	 på	marken	 av	 en	 truckförare.	 Varje	 pall	 har	 en	 påklistrad	 etikett	 där	 datum,	
köttyp	och	artikelnummer	redovisas.	Pallar	transporteras	av	truckföraren	till	Färsfabriken	
först	efter	inkommen	kundorder.	Det	inträffar	väldigt	ofta	att	truckföraren	inte	kommer	åt	
de	 pallar	 som	 står	 i	 ordern	 på	 grund	 av	 trångt	 lagerutrymme	och	 för	 att	 pallarna	 inte	 är	
placerade	 på	 en	 lättåtkomlig	 plats.	 Truckföraren	 hämtar	 då	 annan	 pall	 eller	 i	mån	 av	 tid	
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justerar	 pallarna	 för	 att	 komma	 åt	 pallen	 som	 ska	 köras	 ut	 först.	 Figur	 8,	 visualiserar	
placeringen	av	pallar	i	Fryshuset.	

	

Figur	8,	Placering	av	pallar	i	Fryshuset	

	

Truckföraren	transporterar	inte	pallarna	direkt	till	Färsfabriken.	När	kundorder	inkommit	
transporteras	pallarna	från	Fryshuset	till	Torget.	

Torget-	scanning	station	

Vid	 order	 transporteras	 pallar	 från	 Fryshuset	 till	 Torget	 som	 är	 en	 scanning	 station.	 Vid	
inkommen	kundorder	transporteras	pallarna	från	Fryshuset	till	Torget	där	pallarna	scannas	
och	märks	med	nya	etiketter.	Etiketterna	innehåller	datum	och	tidpunkt	då	pallarna	anlänt	
till	 Fryshuset.	 Efter	 etikettering	 transporteras	 pallarna	 vidare,	 antingen	 tillbaka	 till	
Fryshuset	 eller	 till	 produktionen	 med	 avseende	 till	 kundorder,	 se	 figur	 7.	 Figur	 9	 visar	
scanningsstation	som	består	av	dator,	skrivare	samt	scanningsutrustning.	
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Figur	9,	Scanning	station	

5.2		Resultat	av	nuläget	

Intervjuer,	 frekvensstudie	 och	 tidsstudier	 utfördes	 för	 att	 synliggöra	 slöserier	 i	
materialflödet.	Resultatet	av	verktygen	presenteras	nedan:	

Intervjuer	

Kartläggning	 av	 materialflödet,	 observationer	 och	 intervjuer	 av	 personal	 gjordes	 för	 att	
identifiera	 aktiviteter.	 Intervjuer	 gjordes	 med	 truckförare	 och	 en	 ansvarig	 av	 området.	
Syftet	 var	 att	 få	 djupare	 förståelse	 av	 materialflödet	 samt	 att	 ta	 reda	 på	 åsikter	 kring	
nuvarande	 hanteringssystem	 och	 tankar	 kring	 ökad	 lagringskapacitet.	 Respondenterna	
hade	inga	åsikter	eller	tankar	kring	förändringar	 i	Fryshuset	men	bidrog	istället	till	större	
kunskap	 om	 materialflödet	 vilket	 användes	 som	 komplement	 till	 pilotstudien.	 Tabell	 1	
redovisar	aktiviteter	som	ingick	i	arbetsprocessen	med	beskrivning	och	kategorisering.	

Frekvensstudie	

Ett	 av	 projektets	 delmål	 är	 att	 identifiera	 aktiviteter	 i	 värdeskapande	 arbete	 (VA),	 icke	
värdeskapande	arbete	(NVA)	och	nödvändigt	icke	värdeskapande	arbete	(NNVA).	För	att	få	
en	bild	 av	hur	 stor	del	 av	 tiden	 som	går	 åt	 specifika	 arbetsmoment	 vid	 transportering	 av	
pallar	genomfördes	en	frekvensstudie.	Detta	för	att	samla	in	information	som	kan	användas	
till	framtagning	och	effektivisering	av	nytt	materialhanteringssystem.	

En	pilotstudie	genomfördes	för	att	beräkna	antalet	nödvändiga	observationer	för	att	kunna	
utföra	 en	 frekvensstudie.	 Under	 observationerna	 iakttogs	 en	 truckförare	 vid	 in-	 och	
utlastning	av	pallar	i	Fryshuset.	Leveranser	inträffar	minst	en	gång	i	veckan	med	hänsyn	till	
kundorder.	 In-	 och	 utlastning	 tar	 cirka	 två	 timmar	 med	 avseende	 till	 sena	 leveranser.	
Studien	pågick	i	cirka	två	timmar	med	ett	intervall	på	30	sekunder.		

Resultatet	 av	 pilotstudien	 blev	 265	 observationer.	 För	 beräkning	 av	 antalet	 nödvändiga	
observationer	 användes	 formel	 1,	 vilken	 beskrivs	 i	 kapitel	 2.7.6	 	 Den	 mest	 frekventa	
aktiviteten	 var	 väntan/inget	 arbete	 vilken	 motsvarar	 53	 procent.	 En	 felmarginal	 på	 fem	
procent	 valdes	 till	 frekvensstudien	 vilket	 anses	 vara	 noggrant	 för	 att	 få	 ett	 bra	 resultat	 i	
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frekvensstudien.	 	 Ett	 konfidensintervall	!!/!! motsvarar alltid 1,962	 och	 enligt	 formel	 1	
kräver	frekvensstudien	383	nödvändiga	observationer.		

					1,962	×	53(100-53)	≈	383st	

52	

Kategorisering	 av	 aktiviteter	 utfördes	 efter	 värdeskapande,	 nödvändig	 men	 icke	
värdeskapande	och	icke	värdeskapande	aktiviteter.	De	tre	kategorierna	motiveras	av	färger	
enligt	följande:	

- Värdeskapande	aktivitet	indikeras	genom	färgen	grön	
- Nödvändig	icke	värdeskapande	aktivitet	indikeras	genom	färgen	gul	
- Icke	värdeskapande	aktivitet	aktivitet	indikeras	genom	färgen	röd		

Tabell	1,	Visualisering	av	NVA,	VA	och	NNVA	

Aktivitet	NVA	 Förklaring	

Transport	till-	och	från	Torget	 Truckföraren	 transporterar	 pallar	 från	
Fryshuset	 till	 Torget	 där	 en	 annan	
truckförare	etiketterar	pallarna.	

Justera	material	 Truckföraren	rättar	till	pallar.	

Leta	efter	pall	 Truckföraren	letar	efter	korrekt	pall.	
Inget	arbete	 Truckföraren	väntar	på	leveranser		
Gå/förflyttning	 Truckföraren	går	eller	förflyttar	sig.	
Rast	 Truckföraren	är	på	rast.	
Hjälp	 Truckföraren	 hjälper	 kollega	 eller	 behöver	

hjälp	med	någon	hen	ej	kan	lösa	själv.	
Övrigt	 Aktiviteter	 som	 inte	 adderar	 något	 värde	

till	 kunden	 exempelvis	 att	 prata	 med	
kollega.	

Aktivitet	VA	 Förklaring	
						 		

Aktivitet	NNVA	 Förklaring	
Arbetsuppgiftsrelaterat	samtal	 Truckföraren	 får	 eller	 ringer	 ett	 samtal	

angående	en	viss	arbetsuppgift.	
Hämta/Lämna	material	 Truckföraren	 hämtar	 eller	 lämnar	 pallar	

med	hjälp	av	truck.	
Förbereder	transportfordon	 Truckföraren	förbereder	trucken	innan	hen	

startar	sitt	arbetspass.	

	



Högskolan	i	Skövde	 	 	 	 	 	 Institutionen	för	ingenjörsvetenskap	

	

38	
G.	Milakovic	&	M.	Karam		 	 Vårtermin	2019	

Resultat	av	frekvensstudie	

Frekvensstudiens	 slutresultat	 visar	 att	 66	 procent	 av	 de	 aktiviteter	 som	 utförs	 av	
truckförare	tillhör	kategorin	icke	värdeskapande	och	34	procent	definieras	som	aktiviteter	
vilka	 är	 nödvändiga	men	 inte	 adderar	 något	 värde	 till	 kund	 exempelvis	 att	 hämta/lämna	
material.	Fryshuset	är	endast	en	buffert	där	 ingen	tillverkning	sker	vilket	 innebär	att	 inga	
aktiviteter	 är	 värdeskapande.	 Figur	 10,	 presenterar	 fördelningen	 i	 procent	 av	 icke	
värdeskapande-	samt	nödvändiga	men	icke	värdeskapande	aktiviteter.		

	

Figur	10,	Pajdiagram	som	visar	fördelningen	mellan	NVA	och	NNVA	i	procent	

	

Icke	värdeskapande	aktiviteter	definieras	som	slöserier	i	form	av	tid	och	pengar	då	de	inte	
adderar	något	värde	till	kunden.	Tabell	2	redovisar	resultatet	av	frekvensstudien	där	inget	
arbete	 är	 den	 mest	 frekventa	 icke	 värdeskapande	 aktiviteten	 och	 enligt	 7+1	 slöserierna	
definieras	denna	aktivitet	som	väntan,	där	truckföraren	väntar	på	att	gods	ska	anlända	till	
anläggningen.		Väntan	är	slöseri	då	det	inte	adderar	något	värde	till	kunden	och	därför	bör	
den	elimineras	eller	reduceras.		
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Tabell	2,	Antal	observationer	fördelat	i	procent	

	

						

Tidsstudier	

En	tidsstudie	genomfördes	för	att	ta	reda	på	tiden	det	tar	för	en	truckförare	att	utföra	vissa	
aktiviteter.	Tidsstudier	gjordes	inte	på	alla	aktiviteter	som	identifierades	i	frekvensstudien,	
endast	 tre	 icke	 värdeskapande	 aktiviteter	 valdes	 med	 avseende	 till	 implementering	 av	
lösningsförslaget.	 	 De	 tre	 aktiviteterna	 klockades	 fem	 gånger	 för	 att	 få	 ett	 medelvärde	 i	
tidsformat	 på	 hur	 lång	 tid	 det	 tar	 att	 genomföra	 ett	 moment.	 Dessa	 tider	 användes	 som	
utgångspunkt	 för	 att	 uppskatta	 besparingar	 i	 tid	 om	 implementering	 av	 lösningsförslaget	
sker.	Tabell	3	visar	beräkningen	av	medelvärde	från	tidsstudien.	

Tabell	3,	Beräkning	av	medelvärde	från	tidsstudien	

Beräkning	av	medelvärde	från	tidsstudien	

						 Antal	tidsstudier	(min)	 Medelvärde	(min)	

Beskrivning	av	
aktiviteter	som	
klockades	

X1	 X2	 X3	 X4	 X5	 ! ! =  !!!!!!∙∙∙∙!!!! 	

Transport	från	
Torget	till	
Fryshuset	

0,27	 0,21	 0,3347	 0,3287	 0,2450	 0,27768	

Transport	från	
Fryshuset	till	
Torget	

0,3803	 0,5912	 0,5130	 0,4610	 0,4624	 0,48158	

Letar	efter	pall	 2,5	 1,56	 1,40	 2	 1,33	 1,758	
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5.3	Förändringsbehov	

Vid	 kundorder	 transporteras	 pallarna	 till	 Torget	 där	 de	 märks	 med	 nya	 etiketter	 och	
transporteras	 vidare	 antingen	 till	 Färsfabriken	 eller	 tillbaka	 till	 Fryshuset	 vilket	 skapar	
överarbete	 och	 onödiga	 transportsträckor.	 I	 kapitel	 2.7	 Lean	 Production	 framgår	 att	
överarbete	och	onödiga	transportsträckor	är	slöserier.	Dessa	slöserier	definieras	som	icke	
värdeskapande	 aktiviteter	 vilka	 inte	 adderar	 något	 värde	 till	 kunden	 och	 därför	 finns	 ett	
stort	behov	av	förändring	för	att	effektivisera	materialflödet.	

Som	 tidigare	 nämnt	 i	 kapitel	 1.3	 Problembeskrivning,	 framgår	 att	 rotorsaken	 till	
problemområdet	 är	 att	 det	 inte	 finns	 något	 materialhanteringssystem	 i	 Fryshuset	 vilket	
orsakar	ostrukturerad	placering	av	pallar	samt	att	lagerytan	utnyttjas	på	ett	ineffektivt	vis,	
ger	 upphov	 till	 låg	 lagerhållningskapacitet.	 Därför	 bör	 implementering	 av	 ett	
materialhanteringssystem	 ske	 med	 avseende	 till	 ökad	 lagerhållningskapacitet	 vilket	 i	 sig	
resulterar	ett	effektiviserat	materialflöde	och	reducering	av	slöslerier.			

Syftet	med	reducering-	och	eliminering	av	slöserier	är	att	spara	resurser	 i	 form	av	tid	och	
pengar.	 För	 att	 företaget	 ska	 utnyttja	 sina	 resurser	 på	 värdeskapande	 aktiviteter	 finns	
behov	av	förändringar	där	eliminering-	eller	reducering	av	 icke	värdeskapande	aktiviteter	
bör	ske.	Ett	resurssnålt	lösningsförslag	har	tagits	fram	med	hänsyn	till	att	det	ska	uppfylla	
projektets	delmål.	
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6. Förbättringsförslag	

I	detta	kapitel	presenteras	de	resultat	och	 lösningsförslaget	 som	tagits	 fram	samt	argument	
och	motiveringar	till	varför	lösningsförslaget	bör	implementeras.	

6.1	Översikt	
Lösningsförslaget	 som	 tagits	 fram	 innehåller	 ett	 nytt	 materialhanteringssystem	 vilket	
inkluderar	 en	 ny	 lagerlayout	 där	 lagerhållning	 upp	 till	 480	 pallar	 kan	 ske.	 	 Syftet	 är	 att	
kunna	 spara	 resurser	 i	 form	 av	 pengar.	 Förslaget	 är	 semi-automatiserat	 då	 ett	
helautomatiserat	 koncept	 inte	 är	 lämpligt	 eftersom	 det	 kräver	 automatisering	 av	 hela	
materialflödet.	

6.2	Ny	lagerlayout	

Förbättringsförslaget	 innehåller	en	ny	 lagerlayout	som	tagits	 fram.	Layouten	visualiseras	 i	
bilaga	2	där	det	tydligt	framgår	att	systemet	består	av	ställage	med	dimensionerna	8	rader,	
15	 kolumner	 och	 4	 våningar	 med	 avseende	 till	 utrymme	 för	 truckrörelser.	 Utrymmet	 är	
beräknat	till	minst	4	meter	vardera	sidan	med	hänsyn	till	att	trucken	lätt	skall	kunna	köras	
genom	 gångarna.	 Den	 nya	 lagerlayouten	 resulterar	 i	 eliminering	 av	 onödiga	
truckförflyttningar	då	truckföraren	kommer	lätt	åt	alla	pallar	samt	att	 ingen	tid	spenderas	
på	 att	 leta	 efter	 rätt	 pall	 som	 ska	 köras	 ut	 ur	 Fryshuset.	 I	 kapitel	 2.7.2	 Muda	 menar	
Storhagen	 (2011)	 att	 man	 ständigt	 måste	 ifrågasätta	 vad	 som	 är	 onödigt	 för	 att	 vara	
medveten	om	resursutnyttjandet	genom	att	identifiera	onödiga	processer	som	inte	adderar	
något	värde	 till	 kunden.	Därför	anses	aktiviteten	 leta	efter	pall	 som	en	onödig	process	då	
mycket	tid	går	åt	att	leta	efter	pall	men	som	inte	adderar	något	värde	till	kunden.		

6.3	Materialhanteringssystem	

Systemet	 innehåller	 ställage,	 två	 transportvagnar	 och	 en	 radiosändare	 vilken	 styrs	 av	 en	
operatör.	Figur	11	visar	en	transportvagn.	

	 	

Figur	11,	Exempel	på	en	transportvagn	(Kingmorerackning,	2019)	

	

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 13, Flöde efter implementering av 
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Materialflödet	 startar	 i	 mellanlagret	 där	 en	 operatör	 märker	 pallarna	 med	 etiketter,	
därefter	 hämtar	 en	 truckförare	 pallarna.	 Innan	 hämtning	 av	 pallar	 från	 mellanlagret	
placeras	transportvagnen	på	given	plats	 i	ställaget.	Truckföraren	transporterar	pallarna	in	
till	Fryshuset	och	placerar	dem	i	position	2,	se	figur	12.	Position	2	definierar	inlastning	av	
pallar	 där	 de	 placeras	 med	 långsidan	 horisontellt	 för	 maximal	 ökning	 av	
kapacitetsutnyttjandet	som	kräver	extra	noggrannhet	av	truckföraren.	Vagnen	förflyttas	på	
profilskenor	vilka	bärs	av	stödbalkar	och	är	monterade	av	standardgavlar.	Detta	innebär	att	
vagnen	 arbetar	 i	 kanaler.	 Transportvagnen	 styrs	 av	 truckföraren	 med	 hjälp	 av	 en	
radiosändare.	 Truckföraren	 skickar	 kommandon	 till	 vagnen	 vilken	 registrerar	
dimensionerna	på	pallen	och	justerar	in	sig	innan	pallen	lyfts	och	förflyttas,	detta	med	hjälp	
av	sensorer.	När	truckföraren	har	placerat	en	pall	i	en	kanal	positioneras	den	på	ett	bestämt	
avstånd	från	den	intilliggande	pallen.	Därefter	återvänder	vagnen	automatiskt	till	position	2	
för	 att	 förflytta	 nästa	 pall.	 Denna	 process	 kan	 pågå	 samtidigt	 som	 truckföraren	 hämtar	
pallar	 från	 mellanlagret.	 Utlastning	 av	 pallar	 görs	 från	 position	 1	 där	 transportvagnen	
placeras	 på	 förbestämd	 kanal	 för	 flyttning	 av	 pallar.	 Processen	 av	 utlastningen	 sker	 på	
samma	sätt	som	inlastning.		

6.4	In-	och	utlastning	

En	 arbetsmetod	 har	 tagits	 fram	 för	 hantering	 av	 pallar	 vilken	 effektiviserar	
materialhanteringen	 samt	 säkerställer	 att	 FIFO	 uppnås	 därmed	 innebär	 det	 att	 köttet	
kommer	 vara	 förbrukningsbart	 och	 kan	 användas	 för	 vidare	 tillverkning.	 Ställaget	 har	
grupperats	 i	 tre	 olika	 kategorier	 som	 består	 av	 sektioner	 och	 våningar.	 Sektionerna	 har	
kategoriserats	i	alfabetisk	ordning	och	våningarna	rangordnats	i	numerisk	ordning	från	ett	
till	fyra.	Detta	för	att	tydliggöra	från	vilken	våning	samt	sektion	truckföraren	skall	lasta	in-	
eller	ut	pallar	vilket	säkerställer	att	första	pallen	in	är	första	pallen	ut.	Med	tanke	på	att	det	
finns	 tre	olika	 sorters	 kött	 som	 lagerhålls	 ska	de	 två	mest	 frekventa	 sorterna	 tilldelas	 tre	
sektioner,	vardera	och	den	mindre	frekventa	tilldelas	två	sektioner.	Detta	visualiseras	i	figur	
13	 vilken	 beskriver	 att	 varje	 köttprodukt	 har	 en	 bestämd	 sektion.	 Det	 innebär	 att	
truckföraren	lastar	in-	och	ut	en	viss	köttprodukt	från	samma	sektion	kontinuerligt.		

Inlastning	av	pallar	sker	i	position	2,	se	figur	12	och	påbörjas	i	sektion	1,	våning	1.	Om	raden	
i	våning	1	är	full	av	pallar	lastar	truckföraren	istället	pallar	på	våning	2	och	fortsätter	lasta	
tills	alla	 fyra	våningar	är	 fullastade.	Inlastning	av	pallar	 får	 inte	ske	på	sektion	AB	om	alla	
fyra	våningar	i	sektion	A	inte	är	fullastade.	Det	innebär	att	inlastning	får	endast	ske	på	rader	
som	är	helt	tomma	vilket	 innebär	att	om	inte	en	hel	rad	har	 lastats	ut	 får	 ingen	inlastning	
ske.	Denna	regel	gör	att	fyllnadsgraden	kan	variera	mellan	466	och	480	pallar.	

Utlastning	av	pallar	sker	i	position	1,	se	figur	12.	Truckföraren	hämtar	pallar	från	sektion	A,	
våning	1	och	får	inte	fortsätta	plocka	på	nästa	våning	före	än	raden	i	våning	1	är	helt	tom.		
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Figur	12,	Exempel	på	hur	ställage	kan	monteras	i	anläggningen	(Constructor,	2019)	

	

	

Figur	13,	Förslag	till	kategorisering	av	pallar	

	

6.5	Återbetalningskalkyl/Payoff		

För	 att	 få	 en	 beräkning	 på	 hur	 lång	 tid	 investeringen	 betalar	 sig	 själv	 gjordes	 en	
återbetalningskalkyl.	 Inga	 riktiga	 siffror	 används	 i	beräkningen	av	återbetalning	på	grund	
av	 sekretess	 men	 återbetalningstiden	 förblir	 densamma.	 Investeringskalkylen	 ger	 en	
uppskattning	på	hur	lång	tid	investeringen	är	återbetald.		
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Siffrorna	 som	 redovisas	 i	 formel	 2	 är	 baserade	 på	 kostnadsförslag	 från	 externa	 företag.	 I	
kostnadsförslaget	 ingår	 all	 utrustning	 med	 montering,	 installation,	 frakt	 och	
personalutbildning	 för	 användning	 av	 det	 nya	materialhanteringssystemet.	 Beloppet	 på	 1	
466	000	kronor	motsvarar	priset	för	implementering	av	förbättringsförslag	vilket	divideras	
med	HKScans	årliga	besparing	vid	implementering	av	förslaget.	Den	årliga	besparingen	för	
företaget	 har	 beräknats	 enligt	 sekundärdata	 från	HKScans	 databas.	 Företaget	 betalar	 280	
kronor	per	pall	 i	 det	 externa	 lagret	 inklusive	 transport	 för	 lagerhållning	 i	 14	dagar	 vilket	
motsvarar	26	veckor	om	året.	Förbättringsförslaget	ger	en	ökad	 lagerkapacitet	på	upp	 till	
420	pall	i	Fryshuset	vilket	multipliceras	med	280	kronor	och	26	veckor.	Det	innebär	att	en	
reducering	av	upp	till	420	pall	i	det	externa	lagret	ger	HKScan	en	årlig	besparing	på	3	057	
600	kronor.	Kalkylen	exkluderar	tillkommande	underhållskostnader	vid	implementering	av	
förslaget.	Beräkningen	har	gjorts	enligt	formel	2	vilken	beskrivs	mer	i	kapitel	2.8.	

	

	

Enligt	beräkning	framgår	att	investeringen	kommer	vara	återbetald	inom	cirka	6	månader.	
Det	innebär	att	investeringen	är	lönsam	då	reducering	av	lagerhållning	i	det	externa	lagret	
kommer	ske.		

6.7	Fördelar	med	förbättringsförslaget	

Om	 implementering	 av	 förbättringsförslaget	 sker	 kommer	 ett	 flertal	 icke	 värdeskapande	
aktiviteter	att	reduceras	för	truckföraren.	I	kapitel	6.2.1	Resultat	av	frekvensstudie	tydliggör	
tabell	3	att	den	totala	procentandelen	för	de	icke	värdeskapande	aktiviteterna	motsvarar	66	
procent.	 Vid	 implementering	 av	 förbättringsförslaget	 totalelimineras	 de	 icke	
värdeskapande	aktiviteterna;	justera	material,	letar	efter	pall,	transport	till-	och	från	Torget	
vilka	 motsvarar	 totalt	 15	 procent.	 Figur	 14	 visar	 slöserier	 som	 elimineras	 om	
förbättringsförslaget	implementeras.		
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Figur	14,	Eliminering	av	slöserier	med	implementering	av	förbättringsförslaget	

		

I	 kapitel	 7.3	 In-	 och	 utlastning	 beskrevs	 att	 processen	 för	 in-	 och	 utlastning	 kan	 pågå	
samtidigt.	Förbättringsförslaget	kräver	endast	en	truckförare	men	för	att	utnyttja	tiden	på	
ett	effektivare	sätt	kan	två	truckförare	arbeta	samtidigt	vid	in-	eller	utlastning	av	pallar.	Det	
innebär	att	under	tiden	en	truckförare	lastar	in-	kan	den	andra	truckföraren	lasta	ut	pallar.			

6.8	Nackdelar	med	förbättringsförslaget	

Dagliga	 förflyttningar	 av	 pallar	 kan	 orsaka	 stötar	 och	 skador	 på	 lagersystemet.	
Konsekvensen	 är	 att	 dessa	mindre	 defekter	 försämrar	 kapaciteten	 på	 hyllor	 och	 pallställ	
vilket	 leder	 till	 incidenter	med	 person-	 eller	 materialskador	 som	 följd.	 För	 att	 förebygga	
person-	 och	 skador	 på	 ställaget	 bör	 underhållsinstruktioner	 tas	 fram	 och	 företaget	 bör	
genomgå	en	säkerhetsutbildning	med	all	personal	som	arbetar	i	Fryshuset.	Systemet	kräver	
inte	 inköp	 av	 specialtruckar	 men	 för	 säkrare	 hantering	 av	 pallar	 vin	 in-	 och	 utlastning	
rekommenderas	inköp	av	specialtruckar.	

	 	



Högskolan	i	Skövde	 	 	 	 	 	 Institutionen	för	ingenjörsvetenskap	

	

46	
G.	Milakovic	&	M.	Karam		 	 Vårtermin	2019	

7. Diskussion	

Kapitlet	 innehåller	 diskussioner	 om	 projektet.	 Här	 diskuteras	 de	 svårigheter	 som	 uppstått	
under	arbetets	gång	med	de	använda	metoder	och	om	något	hade	kunnat	göras	annorlunda.		

7.1	Genomförande	av	projektet	

Den	 teoretiska	 referensramen	 och	 litteraturstudien	 presenterade	 olika	 verktyg	 för	
insamling	av	data	vilka	användes	i	denna	studie	och	för	sammanställning	av	nuläget.	För	att	
få	 en	 djupare	 förståelse	 av	 problemområdet	 samlades	 data	 in	 i	 form	 av	 observationer,	
intervjuer	och	kartläggning	av	materialflödet.		

Observationerna	utfördes	i	företaget	vid	tre	tillfällen,	tre	timmar	per	tillfälle.	Dessa	gjordes	
ett	 flertal	 gånger	 då	 förändringar	 av	 materialflödet	 skedde	 under	 projektets	 gång.	
Information	 från	 observationerna	 användes	 som	 underlag	 till	 intervjufrågor	 och	
möjliggjorde	även	en	nulägesanalys	som	bidrog	till	framtagning	av	lösningsförslaget.	

Två	intervjuer	utfördes	med	individer	av	olika	befattning.	Syftet	med	intervjuerna	var	att	få	
en	 förståelse	 av	 materialflödet	 från	 olika	 synvinklar	 i	 fråga	 om	 förändringen.	
Respondenterna	 hade	 inga	 åsikter	 om	 förändringen	 men	 bidrog	 till	 kunskap	 om	
materialflödet	vilket	användes	som	komplement	till	pilotstudien.		

Besök	 i	 företaget	 gjordes	 vid	 flera	 tillfällen	 och	 vid	 vartenda	 tillfälle	 upptäcktes	 nya	
förändringar	som	skribenterna	inte	hade	informerats	om	tidigare.	Förändringarna	innebar	
att	Fryshuset	omvandlades	 till	en	buffert	vilket	resulterade	att	datainsamling	som	gjordes	
vid	 projektets	 start	 inte	 var	 till	 större	 användning.	 Först	 efter	 identifiering	 av	
problemområdet	sattes	nya	mål	och	syften	till	studien.	

Det	 var	 ingen	 bra	 kommunikation	 mellan	 avdelningarna	 då	 leveranstider	 ändrades	 ofta	
vilket	resulterade	i	stor	väntan.	Pilotstudien	användes	som	underlag	för	vidare	arbete	med	
frekvensstudien	 där	 aktiviteter	 delades	 upp	 i	 kategorierna	 icke	 värdeskapande	 och	
nödvändigt	 men	 icke	 värdeskapande	 arbete.	 Inga	 aktiviteter	 identifierades	 som	
värdeskapande	 eftersom	 området	 som	 studerades	 är	 en	 buffert,	 alltså	 förekommer	 ingen	
tillverkning	och	därmed	uteslöts	att	någon	aktivitet	är	värdeskapande	för	kunden.		

Ingen	 konsekvensanalys	 gjordes	 men	 det	 konstaterades	 att	 ingen	 blir	 berörd	 om	
implementering	av	 förslaget	sker	d.v.s	att	 ingen	bör	avskedas	men	mycket	 tid	 frigörs	som	
kan	 utnyttjas	 på	 ett	 effektivare	 sätt
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7.2	Diskussion	av	förbättringsförslaget	

Om	 förslaget	 implementeras	 av	 företaget	 är	 det	 väldigt	 viktigt	 att	 alla	 truckförare	 får	 en	
säkerhetsutbildning	 för	att	 förstå	hantering	av	systemet	och	vilka	risker	som	finns	genom	
att	 utföra	 en	 riskbedömning.	 Förbättringsförslaget	 kräver	 kontinuerliga	 underhålls	
inspektioner	för	att	minimera	personal-	och	skador	på	ställage.	

Förslaget	kräver	även	ett	datasystem	som	visualiserar	 i	vilken	sektion	och	våning	in-	eller	
uttag	av	pallar	bör	ske,	detta	för	att	underlätta	placering	av	pallar	för	truckföraren	samt	för	
att	säkerställa	att	FIFO	uppnås.		

Total	eliminering	av	det	externa	 lagret	sker	 inte	då	ytan	 i	Fryshuset	 inte	är	tillräcklig	stor	
för	 lagerhållning	 av	 en	 volym	 på	 800	 pall.	 Vid	 implementering	 av	 förslaget	 sker	 en	
reducering	 av	 upp	 till	 420	 pallar	 i	 det	 externa	 lagret	 vilket	 resulterar	 i	 att	 kostnader	
minskar	med	cirka	50	procent.	
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8. Slutsats	och	framtida	arbete	

Detta	kapitel	är	 en	 sammanfattning	av	de	 resultat	 som	uppnåtts	under	projektets	gång	och	
vart	fokus	bör	läggas	vid	undersökning	i	framtiden.		

8.1	Slutsats	

Syftet	 med	 denna	 studie	 var	 att	 genom	 användning	 av	 produktionstekniska	 verktyg	 och	
litteraturstudier	 skapa	 underlag	 för	 en	 analys	 av	 nuläget	 där	 fokus	 ligger	 på	
materialhanteringen.	 Datainsamlingen	 ligger	 som	 utgångspunkt	 till	 framtagning	 av	
förbättringsförslaget	som	reducerar	slöserier	vilket	ger	upphov	till	att	tiden	utnyttjas	på	ett	
effektivare	sätt.		

Projektets	 syfte	 behandlar	 tre	 frågeställningar	 vilka	 ligger	 som	 utgångspunkt	 för	 arbetet.	
Frågeställningarna	besvaras	nedan	med	återkoppling	till	projektets	genomförande.	

- Hur	kan	materialhanteringssystemet	förbättras	i	Fryshuset?	

HKScan	 har	 idag	 inget	 system	 för	 materialhantering.	 Förbättringsförslaget	 omfattar	 ett	
materialhanteringssystem	 vilket	 inkluderar	 framtagande	 av	 en	 ny	 lagerlayout	 och	 en	
arbetsmetod	med	avseende	 till	 projektets	delmål.	 Förslaget	kräver	att	 ställage	monteras	 i	
Fryshuset	 innan	 implementering	 av	 systemet,	 se	 bilaga	 2	 där	 ny	 lagerlayout	 presenteras.	
Systemet	 är	 semi-automatiserat	 vilket	 består	 av	 en	 vagn	 som	 förflyttar	 pallar	 vertikalt	
genom	 ställagen.	 Systemet	 och	 arbetsmetoden	 som	 tagits	 fram	 reducerar	 slöserier	 vilket	
resulterar	i	att	materialhanteringssystemet	och	materialflödet	förbättras	och	effektiviseras.		

- Hur	kan	FIFO	(Först-In-Först-Ut)	implementeras	för	att	få	bättre	struktur?	

I	 kapitel	 7.4	 framgår	 att	 ställagen	 grupperas	 i	 kategorier	 vilka	 består	 av	 sektioner	 och	
våningar.	 Sektioner	 och	 våningar	 har	 delats	 in	 i	 alfabetisk-	 och	 numerisk	 ordning	 för	 att	
visualisera	 vart	 in-	 och	 utlastning	 av	 pallar	 bör	 ske	 vilket	 gör	 in-	 och	 uttag	 av	 pallar	
smidigare	och	mer	strukturerar	för	truckföraren.	In-	och	utlastning	av	pallar	sker	inte	från	
samma	sida	av	ställagen.	Det	innebär	att	inlastning	sker	från	position	2	och	utlastning	från	
position	 1,	 se	 figur	 12.	 Arbetsmetoden	 som	 tagits	 fram	 tydliggöra	 från	 vilken	 våning	 och	
sektion	 truckföraren	 ska	 lasta	 in-	 och	 ut	 pallar	 vilket	 säkerställer	 att	 första	 pallen	 in	 är	
första	pallen	ut,	 detta	 ger	 en	bättre	 struktur	 för	materialuttag	 vilket	 säkerställer	 att	 FIFO	
uppnås	och	minskar	inkurans.	

- Hur	kan	kostnader	av	lagerhållning	i	extern	frys	minimeras?	

I	kapitel	5.2	presenteras	information	där	det	tydligt	framgår	att	HKScan	hyr	800	pallplatser	
i	ett	externt	lager.	Förslaget	som	tagits	fram	reducerar	upp	till	420	pall	i	det	externa	lagret.	
Det	innebär	att	lagerhållning	av	upp	till	480	pallar	kan	ske	i	Fryshuset	om	implementering	
av	förslaget	sker.	Därmed	sker	en	minskning	på	cirka	50	procent	av	kostnader	för	hyrning	
av	pallplatser	i	det	externa	lagret.		

8.2	Framtida	arbete	

I	 kapitel	 5	Nulägesanalys	 redovisas	 aktiviteter	 som	 var	 fördelade	 i	 nödvändiga	men	 icke	
värdeskapande-	 och	 icke	 värdeskapande,	 detta	 ger	 möjlighet	 till	 fortsatt	 arbete	 för	
reducering	 av	 slöserier.	 I	 kapitel	 6	Förbättringsförslag	 presenteras	 aktiviteter	 som	 ingår	 i	
arbetsprocessen	 vilka	 inte	 är	 standardiserade.	 Nedan	 presenteras	 rekommendationer	 till	
fortsatta	arbeten	av	projektet.		
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● Standardisering	av	arbetssättet	bör	ske	för	att	säkerställa	att	all	personal	arbetar	på	
ett	och	samma	vis	vilket	minimera	personal-	och	skador	på	ställage.		

● Implementering	 av	 ett	 datasystem	 som	 underlättar	 placering	 av	 artiklar	 vilket	
tydliggör	 vart	 det	 finns	 ledigt	 utrymme.	 Underlättning	 av	 detta	 system	 kan	 ske	
genom	 att	 implementera	 ett	 datasystem	 (Aronsson,	 et	 al.,	 2003).	 Datasystemet	
visualiserar	för	truckförarna	vilken	rad	pallar	får	lastas	ut-	och	in	vilket	säkerställer	
att	FIFO	uppnås.		

● Idag	motsvarar	den	icke	värdeskapande	aktiviteten	inget	arbete	på	grund	av	väntan	
36	procent	vilken	är	den	mest	 frekventa	aktiviteten.	Orsaken	 till	 att	det	 inte	 finns	
något	arbete	är	att	 leveranser	 inte	sker	enligt	överenskommelse.	För	att	minimera	
aktiviteten	 inget	 arbete	 på	 grund	 av	 väntan,	 bör	 kommunikationen	 mellan	
avdelningarna	förbättras.	Detta	genom	att	schemalägga	leveranser	från	Blockfrysen	
till	Fryshuset	och	detta	bidrar	till	att	slöseriet	reduceras,	figur	15	redovisar	andelen	
slöserier	som	reduceras	vid	schemalagda	leveranser.		

	

Figur	15,	Eliminering	av	slöserier	vid	fortsatt	arbete	
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Bilaga	1	-	Intervjuer	

Intervjuer	truckförare	2019-04-23	
1.	 Syftet	med	förflyttning	av	Externt	lager?	

Billigare	för	företaget	då	dem	inte	hyr	externlager	och	slipper	transportkostnader.	
2.	 Varför	valdes	just	Fryshuset	till	att	omvandlas	till	en	buffert?	

Fryshuset	 är	 den	 enda	 anläggningen	 som	 har	 de	 bästa	 förutsättningarna	 för	 att	
omvandlas	till	en	buffert	samt	att	företaget	inte	har	andra	utrymmen.	

3.	 Har	ni	några	förslag	på	implementering	av	materialhanteringssystem?	
Nej	

4.	 För-	och	nackdelar	med	Fryshuset	till	buffert?	Stressigt,	mer	att	göra	mm?	
Mer	jobb	att	göra	vilket	är	bra	förut	finns	inte	så	mycket	att	göra.	

5.	 Hur	tycker	du	att	problemet	skall	lösas?	
Tycker	att	det	 funkar	bra,	ser	det	 inte	som	ett	problem	man	vet	vart	pallarna	står,	
vilka	som	bör	ut	först.	

6.	 Varför	märker	ni	om	pallarna	med	nya	etiketter?	
Externt	lager	är	ett	enskilt	företag	där	HKscan	köper	tjänster	av	dem.	Dem	märker	
med	nya	etiketter	eftersom	det	blir	som	någon	slags	internförsäljning.	

		

Intervju	Tommy	2019-04-23	
		
1.	 Hur	hade	ni	tänkt	att	det	skall	få	plats	med	220	pallar	på	en	sådan	liten	yta?									

Skall	ni	utnyttja	Frysrummen?	
Enligt	våra	beräkningar	får	det	plats	med	12	pallar	per	sektion.	Det	innebär	då	att	
pallen	placeras	med	kortsidan	i	x-led.	

			 2.	 	Vilken	truck	anser	ni	är	mest	lämplig,	semi-	eller	helautomatisk	truck?	
Varför?	

	Semi	automatisk	dels	för	att	vi	har	en	budget	vi	inte	kan	överskrida	och	för	att	det	är	
den	enda	trucken	som	är	lämplig	för	just	vårt	lager.	

														3.	 Har	ni	tänkt	på	att	utnyttja	andra	utrymmen	på	anläggningen	till	Buffert?	
Nej.	Rationellt	är	fryshuset	den	bästa	anläggningen	då	man	måste	ta	hänsyn	till	
isolering	och	höjd.	Marken	tål	inte	heller	kyla.		Fryshuset	är	alltså	bäst	anpassat.	
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Bilaga	2-	Layouten		
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Bilaga	3-	Riskbedömning	på	transportering	av	transport-vagn	

Bilaga	 2-5	 visar	 insamling	 av	 information	med	 riskbedömning	 av	 potentiell	 riskkälla	 och	 dess	
åtgärd.	 Riskernas	 effekt	 och	 sannolikhet	 att	 faran	 sker	 bedöms	 på	 skalan	 1-6.	 Ju	 större	
effekten/sannolikheten	är	desto	större	blir	värde	på	helhetsbedömning.	

 

 

					 

 

1.	Klämrisk	vid	transport	av	vagnen	 Säkerhetsinstruktioner	följs	ej		 	 	 Klämrisk	 	 													2		7		3	
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Bilaga	 4-	 Riskbedömning	 på	 styrsystemets	 säkerhet	 och	
tillförlitlighet	

 

	
	  

1.	Vältrisk			 	 	 Vagnen	stannar	ej	i	tid						 															Pall/material	kan	välta	från	ställage											2		7		3	
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Bilaga	5-	Riskbedömning	av	nödstopp	

					 

 

 

	  

1.	Vältrisk			 	 	 Vagnen	stannar	ej	i	tid						 															Pall/material	kan	välta	från	ställage											2		7		3	
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Bilaga	6-	Riskbedömning	av	ställage	

 
					 

 
					 

	


