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Sammanfattning  
 

Sammanfattning 
 
Den moderna livsstilen har lett till ökad återvinning vilket måste hanteras genom 

lönsam logistik och noggrann planering. Sveriges årliga återvinningsmängd av 

kylmöbler uppskattas till 650 000 enheter, fördelningen sker i certifierade 

återvinningscentraler beroende på återvinningscentralens tillåtna mängd. Studier visar 

att grundproblemen för lagerstyrning är fastställning av kvantiteter och 

leveranstidspunkter för inkommande leveranser.  

 

Fallenstudiens syfte är att öka förståelsen kring materialhantering och lagerflöde i en 

återvinningscentral för möjligheter till ett förbättrat tillstånd. För att uppnå syftet 

genomförs kvalitativa observationer av materialflödet avgränsat från produktion och 

försäljning. För att strukturera och framföra fallstudiens uppbyggnad presenteras en 

analysmodell, modellen ökar läsarens förståelse kring studiens tillvägagångssätt och 

dess innehåll. Efter analysering över nuvarande tillstånd och teoretisk relevans har 

grundorsaken till den olämpliga lagerstrukturen kring bristande faktorer som medför 

negativ inverkan på lagret fastställts. Grundorsaken till den olämpliga lagerstrukturen är 

inkommande variation av kylmöbler samt inkommande kvantitet, detta medför hög 

fyllnadsgrad och låg säkerhet. 

 

Variationen inom de olika artikelklassificeringarna är enorm, kylmöbler skiljer sig i 

storlek och slag. Kylmöblernas varians beror mestadels på den generaliserade 

kategoriseringen, av den orsaken har en ny rekommenderad kategorisering fastställts där 

volym och behovsfrekvens beaktas. Den nya klassificeringen skapar förutsättningar för 

rekommenderad lagerlayout. För att underlätta avseendet har en kanbantavla utformats 

som återspeglar lagerytornas fyllnadsgrad tillsammans med ett lagerlayout-förslag.  
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Summary  
 

Summary 
 
Sweden's annual recoverable amount of cooling equipment are estimated to 650 000 

units, the distribution takes place in certified recycling centers depending on the allowed 

amount. The modern lifestyle has led to increased recycling which must be addressed 

through profitable logistics and careful planning. Studies show that due to problems in 

inventory control is the determination of quantities and delivery points for incoming 

supplies. 

 

This case study aims to improve the understanding of material handling and warehouse 

flow in a recycling plant for possibilities of an improved state. In order to achieve the 

purpose rigorous qualitative observations of the material flow separated from 

production and sales has been done. To structure the case study an analytical model has 

been presented, the model increases the reader's understanding of the approach in the 

study and its contents. After careful analysis of the current state and theoretical 

relevance the primary cause of the inadequate storage structure and factors that are 

causing a negative impact on the stock has been determined.  

The root cause of the inadequate storage structure is inbound variety of cooling 

equipment and incoming quantity, this entails a high degree of warehouse filling and 

low safety. 

 

The variation in the different article classification is huge, cooling equipment differ in 

size and type. The cooling equipment variance depends mostly on the generalized 

categorization, for this reason, a new recommended categorization has been established 

where volume and frequency requirements are taken into account. The new 

classification creates opportunities for a recommended storage layout. To facilitate the 

recommendation, we have designed a Kanban board which is reflecting the warehouse 

space degree of filling together with a stock layout suggestion. 
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Abstrakt  
 

Abstrakt 
 
Fallstudiens syfte är att öka förståelsen kring lagerhantering och lagerflöde i en 

återvinningscentral till en utvecklad effektivisering och strukturering av ett lager. Målet 

med fallstudien är att rekommendationerna ska kunna användas som ett beslutsstöd vid 

en eventuell lageromstrukturering på fallföretaget. Relevant teori inom logistik och 

materialhantering jämförs med empiri för vidare analysering som framför bristande 

faktorer i flödet. Resultatet framför väsentlig information om flödet som grundar till 

rekommenderade flödesförbättringar. 

 
Nyckelord: 
 
Lagerstruktur, Materialflöde, Variation, Artikelklassificering, Lagerlayout, 

Produktionsplanering, Kanban, 5-S  
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Förord  
 

Förord 
 
Fallstudien är ett avslutande examensarbete som ger författarna en 

högskoleingenjörsexamen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Författarna studerar 

Industriell ekonomi med inriktning produktion och management.  

Vi vill börja med att tacka samtliga anställda på fallföretaget för ett gott mottagande och 

positiv inställning till studien. Vi vill även tacka följande personer som ställt upp på 

intervjuer och gett oss tips och råd på vägen: 

 

- Leif Karlsson- Platschef på Stena Technoworld som gett oss chansen att utföra 

ett examensarbete i samband med våra högskolestudier. Leif har ställt upp på 

intervjuer och gett oss en klar bild över Stena Technoworlds nuvarande 

situation. 

 

- Christoffer Saffour- Kvalitetsansvarig på Stena Technoworld, har visat oss runt 

på anläggningen och förklarat mer ingående över den nuvarande problematiken i 

lagerhanteringen. Han har även ställt upp på intervjuer och bidragit med viktiga 

dokument och bilder.  

 

- Marcus Prytz- SSF (safety, security & fire) manager, har genom intervjuer och 

dokument gett oss kunskap över nuvarande säkerhet och arbetsmiljö på 

arbetsplatsen. 

 

- Fredrik Lindblad- Handledare på Linneuniversitet i Växjö. Fredrik har med sina 

goda kunskaper inom lagerhantering gett oss goda tips och råd på vägen för att 

komma över hinder som uppstått. 

 

- Tobias Schauerte- Examinator på Linneuniversitetet i Växjö. Tobias har under 

arbetets gång anordnat tre seminarier där vi erhållit feedback från honom 

gällande uppsatsens struktur och innehåll. 

 
- Niklas Bergh och Jakob Söderlund- Opponeringsgrupp som gett oss feedback på 

uppsatsens struktur och innehåll.  
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Ordlista  
 

Ordlista 
 

Kylmöbel:  Ett samlingsord för kyl, frys, ac och värmepumpar. 

 

Lagerstruktur: Lageruppbyggnad med avseende för artikelplaceringar och 

körbanor.  

 

Materialflöde:  Materialets flöde genom alla processer den passerar.  

 

Volymvärde: Årlig förbrukning multiplicerat med dess styckvärde eller 

styckpris ger volymvärdet. 

 

Lossning: Avlastning av kylmöbler vid inleveranser. 

 

Ledtid: Total tid från inkommande material till produktion. 

 

CFC-Ämnen: Det finns olika CFC-ämnen, bland dessa finns CFC-11 

(Fluortriklormetan) och CFC-12 (Difluorklormetan) vilket är 

vanligt förekommande inom kylmöbler av olika slag. CFC-

ämnen är ett köldmedium som används i isolering samt som 

kylmedel (McMurry 2011).  

 

Plattan: Mellanlager innan produktion 

  

Förkortningar 
CFC  –  Klorfluorkarboner  

JIT – Just in time 

FIFO –  First in first out 

LIFO  –  Last in last out 

SSF –  Safety, Security, Fire 

PIA - Produkter i arbete 
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Introduktion  
 

1 Introduktion 
 
I detta kapitel presenteras en introduktion till författarnas valda ämne. Bakgrund och 

problemformulering ligger till grund för undersökningsfrågan vilket även beskriver 

anledningen och motivationen till fallstudien. Syftet och målet med fallstudien redovisas 

med hänsyn till de angränsningar som fastställts för att uppnå önskat resultat. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Sverige har länge varit i världstoppen med hög standard på arbetsmiljö och varit en 

förebild för många länder inom den industriella marknaden. Sveriges industrier bidrar 

till högkvalitativa produkter med stor fokus på säkerhet och kvalité (Statistikarkiv 

2014). På senare år har Sverige halkat efter av olika anledningar, i synnerhet av 

ekonomiska besparingar för att bibehålla hög konkurrenskraft på den internationella 

marknaden. Den ogenerösa bemanningen har lett till ökade risker och antalet allvarliga 

olycksfall inom industrin. (Arbetarskydd IF Metall 2013). De vanligaste orsakerna till 

besvär i arbetet för män och kvinnor är stress och psykiska påfrestningar, påfrestande 

arbetsställningar samt tung manuell hantering (Arbetsmiljöverket 2014).  

 

Alla industriföretag har idag nästan gemensamma eller liknande mål när det talas om 

långsiktig lönsamhet, som exempelvis kan vara god produktkvalitet, leveranser i tid, 

samhällets acceptans, flexibilitet m.m. (Olhager 2013). För att uppnå målen och vinna 

konkurrensfördelar måste resurser som finns tillgängliga inom företaget tas tillvara på 

ett smart och effektivt sätt, det kan exempelvis vara anläggningslayouten, maskiner, 

materialhantering, anställda och byggnader (Jonsson och Mattsson 2011). För att 

behålla och utveckla konkurrensposition måste strategi, produkter och processer, liksom 

planering och styrning hela tiden förbättras (Olhager 2013). Om ett företag vill skapa en 

anläggning som är konkurrenskraftig kan det underlätta om det finns kapital och plats 

för nya investeringar. Ett annat alternativ kan vara outsourcing av aktiviteter som inte 

tillhör företagets kärnaktiviteter eller kärnkompetens. Då krävs noggranna 

undersökningar där risker, fördelar och marknadsfaktorer övervägs. Drivkraften är en 

marknadsekonomi som ständigt kräver mer effektiva, rationella och miljövänliga 

lösningar (Relph och Parker 2014). 
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En hållbar produktion omfattar inte bara den ekonomiska aspekten utan även att 

produktionen är miljöanpassad och socialt hållbar Utvecklingen drivs dels av 

förordningar, lagar och krav från myndigheter och organisationer (Olhager 2013).  

 

1.2 Problemformulering 
 
Produktion syftar inte till något annat än konsumtion, och det är konsumtionen som 

driver utvecklingen framåt. Innovativa konsumenter som är beredda att pröva på nyheter 

skapar möjligheter för företag och produktutvecklare att tillfredsställa kunders behov 

(Ulrich och Eppinger 2014). 

Samtidigt är det viktigt att säga att människor inte lever för att konsumera. Vi 

konsumerar för att leva. Oavsett om det handlar om förnödenheter, som mat och 

mediciner, eller om teknik och lyx. För de som ställer sig kritiska till den moderna 

konsumentens livsstil, eller som oroar sig för konsumenternas miljöpåverkan, är det så 

kallade sopberget ett bekymmer. Den etablerade sanningen är att människorna 

konsumerar varor och lämnar ett berg av sopor efter sig. Men var finns sopberget? 

(Frycklund 2010). Teknikutvecklingen har avancerat och blivit allt mer betydande för 

människans vardag, artiklarna är avancerande och kräver kompetens för reparation. Vi 

befinner oss i ett skede där reparation inte är lönsamt, det är tidskrävande, komplext och 

dyrt. Människans girighet och svaghet för trender gör att produkter enklare ersätts med 

något nytt. I dokumentären The Light Bulp Concpiracy (2010) undersöks om planerat 

åldrande och dess teori, som inte är bekräftad men det spekuleras kring en hel del. Varje 

teknisk produkt har en planerad livslängd vilket har förkortats i takt med tekniken och 

trendernas utveckling. 

 

I Sverige återvinns årligen 650 000 kylmöbler runt om i certifierade 

återvinningscentraler. Kylmöblerna innehåller material och ämnen allt från, metaller, 

plast, glas, olja, cfc mm. Vissa ämnen klassificeras som “Farligt avfall” och måste 

hanteras av godkända anläggningar. Ett avfall som tillhör den kategorin är CFC ämnen, 

i kylmöbler förekommer cfc i isoleringen och kylsystemet (Stenarecycling 2014). 

“Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning” 

definierar ett av miljökvalitetsmålen, skyddande ozonskikt, vilket är en utav de 16 

miljömålen i Sverige (Miljömål 2015). Freon (cfc-ämnen) är ett köldmedium som visat 
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sig vara mycket skadligt för ozonlagret, freon finns i diverse kylapparater, exempelvis 

kyl-frysskåp, AC och värmepumpar. 1995 förbjöds användningen utav freon men 

freonen förekommer fortfarande hos äldre artiklar.  

 

Lagerhantering inom området logistik spelar idag en mer avgörande roll än någonsin i 

framgången eller misslyckanden av företagen. I ett försök att rationalisera 

försörjningsprocesser har många företag valt att inrätta centraliserade lagerlokaler de 

senaste decennierna. Konsekvenserna för detta har lett till svårigheter att hantera 

komplexa lager på ett bra sätt. En viktig fråga är därför, hur ska planering, kontrollering 

och organisering av ett smart lagersystem hanteras för att möta dagens utmaningar 

(Faber et al. 2013)? Idag är lagringsystemen en integrerad del av tillverkningssystemen, 

dess roll är att fungera som en “bank” för material till produktionen. Uppgiften är att 

utfärda olika sorters material i en mängd olika produktmixer och kvantiteter. För att 

säkerställa materialets kvalitet i lagret bör det bl.a vara förebyggande av 

hanteringsskador, segregation av farligt material och god lagerkontroll som ger först in 

först ut rotation (Jonsson 2011).  

 

1.3  Undersökningsfrågan 
 
Undersökningsfrågan för detta projekt formulerats på följande vis: 

”Hur kan ingående variation hanteras för att minska lager och förbättra 

återvinningsflödet?”  

 

1.4 Syfte och mål 
 
Syftet är att öka förståelsen kring lagerhanteringen och lager där säkerhet och logistik 

sätts i fokus. För att uppnå syftet måste forskarna grundligt förstå de bristande 

faktorerna som påverkar lagerhanteringen negativt. Målet med denna studie är att 

resultatet ska kunna användas som ett beslutsstöd vid en effektivisering inom 

fokusgrupperna. 

1.4.1 Teoretisk relevans 
 
Syftet med fallstudien ur ett teoretiskt perspektiv är att skapa en användbar grund för 

fler återvinningscentraler med problem inom materialhantering och lager. Den 
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teoretiska studien ska ge grundlig men även fördjupande fakta inom området för att 

sedan förstå den empiriska studien. 

 
1.4.2 Praktisk relevans 
 
Fallstudien ska ligga till grund för alternativ förbättring hos relevant företag med 

problematik kring lager och materialhantering. Förbättringen ska bidra till minskat lager 

och ökad kvalité på materialflödet. 

 
1.5 Avgränsningar 
 
Fokus på enbart lager och ingående material, då produktionen kan komma att förbättras 

vid justering av lager samt, investeringar i nya maskiner är inte aktuellt på grund av 

ekonomiska skäl. En annan aspekt som forskarna inte kommer att ta hänsyn till är 

extern transport eftersom det nyligen har undersökts. För att kunna uppnå syfte och mål 

avgränsas fallstudien till logistik och säkerhet. 

 

1.6 Tidsfördelning 
 
Fallstudien har genomförts år 2015 under vecka 1 och utsträckts till vecka 21 varav 

vecka 1 till vecka 12 utförts på halvfart. Resterande veckor har genomförts på helfart 

och approximerad tidsuppdelning presenteras i cirkeldiagrammet nedan.  

 

Diagram 1: Tidsfördelning för fallstudien. 

Tidsfördelning 

Teori 20%

Empiri 40%

Analys 20%

Resultat och Slutsats 10%

Diskussion och
Rekommendationer 10%
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2 Metodologi 
 
I detta kapitel beskrivs metoder och tillvägagångsätt som kan användas vid vetenskaplig 

forskning. Det kommer även att redovisas vilket tillvägagångsätt som forskarna har valt 

under arbetets gång. Valet av metod är till grund för genomförandet av denna 

vetenskapliga uppsats.  

 

2.1 Fallstudie 
 

En fallstudie är en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett fall kan vara en 

individ, grupp individer, organisation eller en situation. En Fallstudie kan komma till 

användning när processer eller förändringar ska studeras. En fallstudie är en detaljerad 

undersökning av ett särskilt fenomen där någon eller några personer försöker utgå från 

ett helhetsperspektiv genom att ta in information av olika karaktär för att få så täckande 

information som möjligt av det aktuella fallet för att sedan avgränsa sig och undersöka 

ett specifikt område (Patel och Davidson 2011; NE 2015). En fördel med fallstudie är 

att den gör det möjligt att använda en rad olika forskningsmetoder. Den uppmuntrar 

användning av flera metoder för att fånga in och noggrant undersöka den komplicerade 

verkligheten. En annan fördel är att en inriktning på en eller ett fåtal enheter ger 

forskarna möjligheten att göra en detaljerad analys inom det enskilda fallet. En nackdel 

med fallstudier kan vara trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån dess 

resultat. Vid en Fallstudie måste vara noga med att förhindra misstänksamhet och öppet 

visa i vilken utsträckning fallet liknar mot andra av samma typ (Denscombe 2009). 

                                     

2.2 Vetenskapliga förhållningssätt 
 

Vid en vetenskaplig undersökning utgår forskare från en viss kunskapssyn. Ett 

förhållningsättet är ett angreppssätt som baseras på definitionen av det som ska 

undersökas. Beroende på vilket förhållningsätt som används kan det skilja hur 

människan, världen och vetenskapen uppfattas och vad som betraktas som kunskap. De 

vetenskapliga förhållningsätterna indelas i 2 olika områden som är positivism och 

hermeneutisk (Rosenqvist och Andrén 2006) 
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2.2.1 Hermeneutik 
 
Ordet hermenutik kommer från den grekiska mytologiska gestalten Hermes, som var 

gudarnas budbärare och tolkare av deras budskap. Enligt Thiselton (2009) betonar ett 

hermeneutiskt förhållningssätt hur människan läser, förstår och hanterar texter. Särskilt 

de som är skrivna i en annan tid eller i ett sammanhang där livet skiljer sig från vår 

egna. Det väcker filosofiska frågor om hur människan kommer att förstå och på vilken 

grund förståelsen är möjlig (Thiselton 2009).  

Det hermeneutiska förhållningsättet strävar efter förståelse genom tolkning. Vid det 

hermeneutiska förhållningsättet genomförs tolkningarna i förhållande till helhet och 

delar (Rosenqvist och Andrén 2006). Även Patel och Davidsson (2011) nämner att 

helheten i forskningsproblemet är något visuellt, till skillnad från positivismen som 

gärna studerar forskningsproblemet bit för bit. Forskarna pendlar mellan del och helhet 

för att nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt (Patel och Davidsson 2011).  

Den hermeneutiska spiralen är ett begrepp inom hermeneutiken som tydliggör att 

tolkningar växer fram genom individens förförståelse och möten med nya erfarenheter 

och idéer, detta går sedan runt i en spiral. Det finns till synes inte någon utgångspunkt 

eller slutpunkt för den hermeneutiska tolkningen. Text, tolkning, förståelse, ny 

textproduktion, ny tolkning och ny förståelse är alla delar i en helhet som ständigt växer 

och utvecklas (Ejvegård 2009). 

 

2.2.2 Positivism 
 
Positivismen är ett förhållningssätt som utgår från att vetenskap ska syssla med sådant 

som kan fastställas som objektivt sant och som bygger på empirisk grund, därför brukar 

det sägas att positivismens är hermeneutikens motsats (Rosenqvist och Andrén 2006).  

Positivismen med naturvetenskapen burkar kopplas samma eftersom de utgår från 

observerar verklighet (empiri) och försöker fastställa säkra samband och 

sakförhållanden (Rosenqvist och Andrén 2006).  Inom positivismen har det länge 

försökts dra en gränslinje mellan vad som är vetenskap och vad som är icke vetenskap, 

frågan var dock hur gränslinjen skulle dras. Detta gjordes genom att formulera en s.k. 

verifierbarhetsprincip. Den innebar att varje teoretisk utsaga i ett teorispråk ska kunna 

översättas till verifierbara observationer. Ett annat kännetecken för positivism är att 
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helheten i ett problem reduceras till delar av ett problem och studerar de var för sig 

(Patel och Davidsson 2011). 

 

2.2.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 

I början av denna undersökning kommer forskarna att studera den nuvarande situationen 

från ett helhetsperspektiv för att få en ökad förståelse över hur lagerhanteringen sker 

idag. Undersökningarna kommer därför att baseras på observationer och intervjuer till 

en början. Den framtagna informationen bidrog till ökad förståelse och vilket ledde till 

nya intryck och tolkningar. Första fasen i undersökningen kan därför jämföras med det 

hermeneutiska förhållningsättet, eftersom studien beskriver verkligheten i en stor 

utsträckning och ger oss en förståelse över den nuvarande situationen samt att den 

gjordes utan någon vetenskaplig grund.  

Därefter undersöks processer i lagerhanteringen som är de bristande faktorerna för att se 

hur de påverkar helheten.  Med hjälp av noggrant utvald teori ska viktiga processer 

undersökas för att få ytterligare kunskap om den nuvarande situationen. Den empiriska 

grunden ska kunna stärkas av forskarnas utvalda teori, detta kan jämföras med det 

positivistiska förhållningssättet som sedan blir bekräftad eller icke bekräftad. 

2.3 Vetenskaplig angreppsätt 
 

Innan utmaningen om verkligheten antas krävs grundläggande kunskaper i form av 

teorier. Beståndsdelarna för teorin är data och information av det befintliga 

forskningsområde som ska undersökas. Relationerna mellan teori och empiri är ett 

problem inom vetenskapliga arbeten och för att undersöka dessa finns alternativa 

metoder (Patel och Davidsson 2011). 

 

2.3.1 Deduktion 
 
Syftet med en deduktion är att undersöka en hypotes (teori) ifall dess antagande 

stämmer eller inte. Metoden syftar på utarbetning av en teori inom det utvalda området 

som därefter progressivt härleder möjliga konsekvenser ur. Logiken prövas empiriskt 

och analyseras avslutningsvist. Deduktiva analyser är tämligen reliabla så vidare 

utgångspunkten är från sanna premisser (Bryman et al. 1997). 
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2.3.2 Induktion  
 

Ett vetenskapligt bevis måste härledas och bevisas för alla förhållanden, observationer 

bevisar inte en teori. En induktiv-metod bygger på observationer och sunt förnuft vilket 

inte baseras på vetenskaplig fakta (Backman 2012). Teorin framförs genom att samla in 

data och fakta som struktureras och mönstras för att finna samband till en pålitlig och 

hållbar teori inom kunskapsområdet. Pålitligheten varierar beroende på distinktgraden 

och antalet mätvärden samt möjliga variationer som kan uppstå (Bryman et al. 1997). 

 

2.3.3 Abduktion 
 

Begreppet abduktion definieras enligt Jakobsson (2011) som ett fokus inriktat sätt för en 

process att tänka. Vid generalisering, kan en process uppbyggnad innefatta kritik, 

generering samt acceptansen av att förklara möjliga hypoteser i abduktionen. Utöver 

definitionen om sättet att tänka kan abduktion beskrivas som, med utgångspunkt från 

befintlig hypotes kunna finna verifierad teori (Jakobsson 2011). 

En abduktiv metod är en kombination mellan deduktiv och induktiv metod. Backman 

(2012) beskriver kombinationen av dessa 2 perspektiv som användning av både 

kvalitativ och kvantitativ metod i forskningen. Abduktionen är en vetenskaplig metod 

för att associera sambandet mellan teori och empiri. Tillvägagångssättet följer att utifrån 

ett specifikt fall, definiera en teori som den kan relateras till och förklara det på bästa 

vis. Med andra ord ska det framföras en relevant teori till fallet. Efter att hypoteserna 

testats på nya fall kan brister finnas i hypotesen och sedan utgå från resultaten för att 

korrigera tesen till ett mer specifikt och korrekt innehåll (Patel och Davidsson 2011). 

2.3.4 Val av angreppsätt 
 

Inledningsvis påbörjas fallstudien med ett induktivt arbetssätt då en bred och generell 

information samlas in utan någon relevans för det specifika fallet. Ungefärliga 

riktningar är bestämda men för att finna ett mer specifikt fall krävs undersökningar som 

härleder arbetet. Efter undersökning och en komplett utförd nulägesanalys kan relevant 

information hittas och implementeras i teorin. Teorin är noggrant utvald för att sedan 

deduktivt jämföras med empirin. Den befintliga teorin prövas och resultatet analyseras. 
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För att generalisera och öka förståelsen kan teorin behöva uppdateras och justeras till 

det specifika fallet, därför har Abduktiv metod valts som angreppssätt.  

 

2.4 Forskningsmetod 
                                     

En forskningsmetod syftar på hur forskarna väljer att generera, bearbeta och analysera 

den information som har samlats in. Det kan göras på två olika sätt, antingen genom en 

kvalitativ forskningsmetod eller genom en kvantitativ forskningsmetod (Patel och 

Davidsson 2011). I tabell 1 nedan beskriver Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) 

skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod, de beskrivs även 

separat. 

Tabell 1: Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2014, sid. 87). 

 

2.4.1 Kvalitativ forskningsmetod     
 
Den som direkt ägnar sig åt erfarenheter så som det upplevts, känts eller genomgått 

kallas kvalitativ forskningsmetod (Denscombre 2009).  Kvalitativ forskning har därmed 

målet att uppfatta sina undersökningsdeltagare upplevelser så nära som möjligt sådana 

som de upplevts eller känts.  

Det vanliga är att kvalitativa studier är verbala, språket ger utrymme för en bred 

helhetssyn men också lägre precision. De kvalitativa forskningsmetoderna är inte heller 

Inriktning Data Syfte Exempel Insamling Redovisning Analys 

Kvantitativ Siffror Bestämda 

egenskaper 

Genus  

Inkomst 

Enkät  

Arkiv  

Intervju 

Tabell 

Grafer 

Diagram 

Genomsnittsmått  

Variation  

Samband 

Kvalitativ Termer Betydelser 

Mening 

Dilemman  

Beslut  

Värdering 

Intervju  

Observatio-

ner 

Citat, 

Berättelse  

Fallbeskri-

vning 

Dekonstruktion  

Diskursanalys  

Narrativ analys 

Grundad teori 
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lika enhetliga som de kvantitativa (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2014). Det är ofta 

praktiskt att göra löpande analyser vid arbetandet av en kvalitativ forskningsmetod. 

Kvalitativa metoder kommer bäst till användning när det gäller att komma åt 

sammanhang som kräver förståelse och som inte uppenbarar sig på en gång utan blir 

tydligare undan för undan. En annan fördel är att de är flexibla eftersom de går att 

anpassa efter situationen och hur undersökningen utvecklar sig. En nackdel med denna 

forskningsmetod är att det lämpar sig mindre väl i sammanhang där det är viktigt att 

kunna mäta med siffror eller generalisera till större sammanhang (Eliasson 2013). 

             

2.4.2 Kvantitativ metod     
 
Kvantitativa metoder omfattar en mängd mer eller mindre matematisk avancerade 

tillvägagångssätt för att analysera uppgifter som kan betecknas med siffror. Vid en 

kvantitativ forskningsmetod sker bearbetningen vanligtvis efter allt material är samlat 

(Patel och Davidsson 2011). Förberedelserna är därför viktiga eftersom en undersökning 

knappast går att komplettera efteråt (Eliasson 2013).  

Denna metod används när hypoteser testas, bestämma orsakverkan samband mellan 

olika variabler och mäta observationsfrekvensen (Hoe och Hoare 2012). En kvantitativ 

metod är särskilt användbar när frågor som hur många, hur mycket, vem, var och vad 

förhållandet är mellan specifika variabler skall besvaras (Frels och Onwuegbuzie 2013). 

 

2.4.3 Val av forskningsmetod 
 

Forskningen bygger till större del av en kvalitativ forskningsmetod. För att skapa en 

helhetssyn över den nuvarande situationen har observationer och intervjuer utförts, detta 

resulterade till en större förståelse över problemet. Genom studiens gång har ytterligare 

observationer och intervjuer gjorts allt eftersom förståelsen för situationen blivit bättre. 

När forskarna fått en teoretisk grund kan de bristande faktorerna lättare analyseras. 

Inledningsvis introducerades en genomgång av hela flödet, sedan undersöktes endast 

arbetet på lagret och tillslut de faktorer som möjligtvis påverkade lagerflödet negativt. 

Den kvantitativa metoden ger en bred och tydlig bild av nuläget vilket anses vara 

mycket viktigt för verksamheten.  
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I studiens slutliga skede har lättare beräkningar varit nödvändiga att göra för att mäta 

och utforma ett förslag till lagerlayout där sambandet mellan tillgänglig lageryta och 

kategoriandel har tagits till hänsyn, detta medför att även en kvantitativ metod har 

använts. 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 

För att kunna dra konkreta slutsatser i en undersökning krävs relevant, tillförlitlig och 

tillräckligt mycket information. Vald teknik beror på vad som verkar ge bäst svar på 

frågeställningen i förhållande till den tid och de medel författarna har till sitt förfogande 

(Patel och Davidsson 2011).  

Det finns 2 typer av data, den första typen är primärdata och det kan exempelvis vara 

intervjuer, observationer och enkäter. Primärdata är data som författarna själva samlar 

in för att analysera, där de själv kontrollerar hela undersökningsprocessen (Eliasson 

2013). Den andra typen av data är sekundärdata och är den informationen som 

införskaffas genom litteraturstudier, det kan vara böcker, broschyrer, konferenser, 

föreläsningar eller liknande. Dessa uppgifter har oftast tagits fram i ett annat syfte än det 

som föreligger för den aktuella studien, därför är det viktigt att vara medveten om att 

informationen kan vara vinklad eller ofullständigt, vilket kan leda till att den kanske inte 

lämpar sig för den aktuella situationen (Björklund och Paulsson 2012). 

Nedan beskrivs några datainsamlingsmetoder för denna fallstudie.  

 

2.5.1 Frågeformulär 
 
När det gäller metoder för att samla in data direkt från enskilda och grupper genom att 

ställa frågor, finns det i huvudsak två tekniker att utnyttja: enkät eller intervju (Eriksson 

och Wiedersheim-Paul 2014). 

Ett frågeformulär består av ett antal skrivna frågor. Först och främst måste en fråga vara 

klar och tydligt formulerad. För att den ska kunna mäta den variabel du är ute efter på 

ett bra sätt ska den vara så exakt formulerad som möjligt, frågor som är allmänna bör 

därför undvikas. Frågan ska också vara ställd på ett vardagligt språk utan några speciella 

fackuttryck eller svåra formuleringar, det gör det lättare att svara på frågan och bidrar 

till att svarsfrekvensen förbättras. Ju kortare fråga, desto bättre brukar den fungera 

(Eliasson 2013).  
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Vid en intervju ställer en intervjuare frågor till den intervjuade personen. Frågorna och 

sättet att fråga är mer eller mindre bestämda i förväg. Desto vagare uppfattning 

utredaren har i förväg om vilka frågor och vilken kunskap som är väsentlig, desto mer 

ostrukturerad kommer intervjusituationen bli. Med hjälp av samtal, grundade på 

ömsesidigt förtroende och ömsesidig inlevelse kan utredaren få fram nya och oväntade 

aspekter från utbredningsområdet. (Gillham och Jamison-Gromark 2008). 

 

2.5.2 Observation 
 

Vid observationer gör observatören eller observatörerna iakttagelser i eller av en miljö 

(eller flera) och noterar de på något sätt. Observationerna är viktiga att dokumentera på 

något sätt t.ex. genom anteckningar eller ett observationsprotokoll (Eliasson 2013). 

Det finns två typer av observationer, den första kallas för strukturerad observation och 

då har forskarna själva bestämt fokus istället för att detta efter hand ger sig till känna. 

De har formulerat ett tydligt syfte med undersökningen vilket göra att forskarna vet mer 

exakt vad det är som ska observera. 

Den andra typen är ostrukturerad observation, denna typ av observation används oftast i 

utforskande syfte för att kunna inhämta så mycket information som möjligt kring ett 

visst problemområde. Vid dessa observationer försöker observatören få en helhetsbild 

av situationen (Bell och Nilsson 2006). 

Förutsatt att använda observationer i utforskande syfte har forskarna i vissa fall hunnit 

så långt i forskningsprocessen att de har relativt god kunskap, både teoretisk och 

empiriskt om problemområdet. Det leder till lättare bedömning av vilka situationer som 

ska observeras. Det skiljs även mellan deltagande och ickedeltagande observatörer. Med 

en deltagande observatör menas med att observatören låtsas vara en deltagare utan att de 

andra vet om det. Med en ickedeltagande observatör menas med att de deltagande vet 

om att de blir observerade av en observatör. Ett problem som kan uppstå vid en icke 

deltagande observation är att deltagarnas beteenden kan förändras för att de är medvetna 

om att de blir observerade (Patel och Davidsson 2011). 

 

2.5.3 Dokument 
 

Dokument är idag ett brett begrepp, traditionellt påbrå från information som antecknas 

men på grund utav den tekniska utvecklingen och möjligheten att bevara information 
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har begreppet utvecklats menar Patel och Davidsson (2011). Dokument omfattar en stor 

informationsgivande grupp, exempelvis statistik, register, officiella handlingar, litteratur 

och tidningar (Bryman och Bell 2005). Dokument kan vara sekretessbelagda, 

begränsade eller offentliga för allmänheten, anledningarna kan vara rättsliga eller 

privata då känslig information måste säkerställas (Denscombe 2009). 

 

2.5.4 Videoinspelningar och foton 
 

Förutom allt det skrivna material som forskare skapar och samlar in om en situation så 

föredras att dokumentera med videoinspelningar och foton. Det visar visuella 

sammanhang. Dessutom underlättar videoinspelning en analys genom regelbunden 

uppspelning och möjligheten att jämföra med noteringar och utskrifter. Utöver 

intervjuer och traditionella observationer kan videoinspelningar ge en bättre förståelse 

och helhetssyn av den aktuella situationen, dessutom ställer traditionella observationer 

krav på bra minne och skicklighet att anteckna samtidigt som omgivningen observeras 

(Bailliard 2015). 

                   

2.5.5 Val av datainsamling 
 

Inledningsvis har primärdata används som har består av observationer och intervjuer 

med företagsrepresentanter. Eftersom återvinning är en speciell verksamhet valdes 

intervjuer för att få fram oväntade aspekter från utredningsområdet. Intervjuerna gjorde 

att forskarna kunde få en bättre uppfattning av den nuvarande situationen och relevanta 

frågor kunde ställas samt vilka problem som fanns till grund för lagerhanteringen. 

Forskarna utgick från ett frågeformulär för att sedan ställa ytterligare följdfrågor om så 

behövdes. Sedan har sekundärdata använts som består av litteraturstudier. Teorikapitlet 

består endast av sekundärdata i form av böcker och vetenskapliga artiklar. Ytterligare 

sekundärdata har samlats in i form av företagsdokument, det ledde till en starkare 

empirisk grund. Ett brett urval av litteratur har använts för att få en bred insyn i det 

valda ämnet. Forskarna använder aktuella källor för att garantera och representera den 

senaste forskningen.  

Observationerna i studiens tidiga skede var generellt strukturerade eftersom en 

helhetsbild av den nuvarande situationen behövdes. Lagerhanteringsobservationen 

genomfördes tillsammans med kvalitetsansvarig genom en berättande rundvandring, 
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syftet var att få kompletterande information gällande materialhanteringen. I takt med 

djupare förståelse över de bristande faktorerna har strukturerade observationer utförts 

och forskarna har valt att undersöka relevanta processer för fallstudien. Alla 

observationer har utförts som icke deltagande. 

Lagerhanteringen har dokumenterats i form av videoinspelningar och foton. Detta 

utfördes eftersom forskarna senare kan analysera empiriska data och få en bättre 

förståelse och helhetssyn. 

 

2.6 Urval 
 

Vid genomförandet av undersökningar dras ofta slutsatser om en stor population, då är 

det sällan praktiskt att undersöka hela populationen. Därför undersöks bara en mindre 

grupp (ett stickprov) och sedan generaliseras resultatet till hela populationen. En fråga 

som bör ställas vid en sådan undersökning är “Hur goda skäl har jag att tro att det 

resultatet jag sett i den mindre gruppen gäller för hela populationen?” (Backman 

2012).   

 

2.6.1 Urvalsram 
 

En urvalsram är en lista på enheter eller människor över den populationen som 

forskarna ska göra sitt urval. Tillvägagångssättet för framtagandet av en urvalsram beror 

både på tillgängliga resurser till förfogande och vilken population som ska representeras 

(Eliasson 2013). Urval av data kan göras på 2 olika sätt, sannolikhetsurval och icke 

sannolikhetsurval (Denscombre 2009). 

 

2.6.2 Sannolikhetsurval 
 

Med sannolikhetsurval menas att varje enhet i den statistiska populationen har lika stor 

sannolikhet att bli utvald i ett stickprov. Några vanliga metoder för sannolikhetsurval 

beskrivs av Denscombre (2009) nedan: 

• Slumpmässigt urval- innebär att urvalet av företeelser görs slumpmässigt, alla 

enheter har lika stor sannolikhet att hamna i undersökningen. 

• Stratifierat urval- Populationen delas in i grupper och ur varje grupp väljs sedan 

ett slumpmässigt element. 
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• Systematisk urval- Urvalsmetod där urvalet väljs efter en viss systematik, 

exempelvis var n-te person. 

 

2.6.3 Icke sannolikhetsurval 
 
Ett icke sannolikhetsurval är ett urval där sannolikheten för varje enhet att komma med 

är okänd (Eliasson 2013). Nedan beskrivs några metoder för icke sannolikhetsurval: 

• Subjektivt urval- Urvalet handplockas eftersom de utvalda anses ha särskilda 

kvaliteter och relevans för undersökningstemat. 

• Snöbollsurval- Urvalet bestäms genom en process där en person hänvisar till 

nästa person.  

• Bekvämlighetsurval- Bygger på forskarnas bekvämlighet (det första som finns 

till hands) eftersom en forskare har begränsade resurser till sitt förfogande där 

bl.a. tid och pengar är några begräsande resurser. Detta kan dock tyda på en lat 

inställning till arbetet (Denscombre 2013).  

 

2.6.4 Val av urval 
 
Studiens urval är ett icke sannolikhetsurval. Till en början intervjuades platschefen på 

fallföretaget vilket är ett subjektivt urval, detta val gjordes eftersom han hade en god 

helhetssyn över den nuvarande situationen. Även ett snöbollsurval gjordes då 

platschefen hänvisade oss till kvalitetsansvarig som var väl insatt i problematiken. En 

annan anledning till det subjektiva urvalet var att vi ansåg att både platschefen och 

kvalitetsansvarig var dem med högst kompetens och erfarenhet för vår studie. För att 

bedöma och få en bild av säkerheten på arbetsplatsen gjordes ett snöbollsurval där 

platschefen hänvisade oss till SSF-ansvarig på arbetsplatsen. 

 
2.7 Verifiering av data     
     

“Trovärdighet är avgörande för all forskning” (Silverman 2006 sid.20)är ett tilltalande 

citat som inriktar sig på verifiering av data oavsett ifall den är kvantitativ eller 

kvalitativ. Trovärdigheten kan inte representeras som självklarhet utav den måste 

bevisas, detta kan göras genom reliabilitet och validitet (Denscombe 2009). 
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2.7.1 Validitet  
 
Förmågan att mäta det som avser ett instrument att mäta definierar Eriksson och 

Wiedersheim (2013) validitet. Begreppet “validitet” kommer från termen valid, vilket 

betyder giltig och det ska svara på frågan: Är undersökningen giltig och mäts den 

önskade variabeln (Eliasson 2013)?  

Validitet kan skiljas mellan olika aspekter, inre-, och yttre-validitet. Inre validitet 

omfattar likheten mellan termer och definitionerna av det mätbara, det vill säga den inre 

validiteten kan undersökas utan någon empiri. Den yttre validiteten anger 

generaliseringen av det framförda resultatet vilket genererats ur studien. Vid felaktig 

studie med inkorrekta eller opålitliga källor medför det att den yttre validiteten förblir 

låg (Wiedersheim 2013). Den externa validiteten kan hänvisa och generalisera studien 

ifall den är lämplig för andra personer vid olika situationer (Trochim 2006).  

 

2.7.2 Reliabilitet 
 

Enligt Bryman och Bell (2005) handlar reliabilitet ifall resultatet av en studie är 

repeterbar. Termen reliabilitet eller, tillförlitlighet (vilket är en annan benämning), 

används i samband med frågan huruvida konsekventa de åtgärder som utformats 

är.  Reliabilitet är extra aktuellt i samband med kvantitativ forskning, likaså med 

kvalitativ fast i mindre skala, forskarna lär sannolikt bli berörd av faktumet om en 

åtgärd är stabil eller inte (Bryman och Bell 2005).  Reliabilitet kan ses som ett krav på 

diverse mätinstrument, detta innebär prestanda krav eller tillförlitlighets krav, resultaten 

ska vara pålitliga och stabila. Om en forskare försöker repetera studiens resultat ska 

upprepandet resultera till en likvärdig slutsats. För att uppnå hög reliabilitet bör 

mätvariablerna vara oberoende av vem som undersöker och i synnerhet mer 

generaliserade för området. (Wiedersheim 2013) 

 

2.7.3 Val av data 
 
För att öka studiens reliabilitet och validitet har anställda med hög kunskap inom 

området intervjuats, exempelvis har platschefen intervjuats över den nuvarande 

situationen, kvalitet- och logistiksansvarig för den nuvarande materialhanteringen och 

SSF-ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen. För att minska på felberäkningar och 

felmarginaler dokumenteras all data genom ljud och bild. Vid bokning av ett möte 
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förbestämdes ämne och tid i ett tidigt stadie så att båda parter, forskare och 

intervjuperson är väl förbereda. Bokningarna av möte anpassades efter inkommande 

leveranser av de olika slagen så en åskådlig observation kunde utföras samt 

dokumenteras genom diverse alternativ. För att nå hög validitet har studien grundats på 

bred teoretisk relevans från brett urval av akademiska källor. Yttre validitet uppnås 

genom generaliserad teoretisk relevans vilket medför att resultatet kan anpassas till 

andra organisationer med likvärdiga förutsättningar. Den inre-validiteten stärks genom 

att resultatet framför tydligt bristande faktorer vilket bearbetas och hänsynstas vid 

framförandet av rekommendationer.      

För att säkerställa reliabiliteten undersöks empirisk data av relevant person inom 

området. Säkerhetsstatistik har godkänts av SSF-ansvarige medan övrig statistik 

motagits och godkänts från platschefen. Tolkningen av diverse flöden har observerats av 

kvalitetsansvarig vilket stärker resonemang till bristande faktorer. 

  

2.8 Källkritik 
 
Källkritik kan förklaras som kritiskt förhållningsätt till informationskällor och inhämtad 

information.  Boken vetenskapliga tankeverktyg (2012) påpekar vikten att argumentera 

och motivera sina valda källor samt att uttryckligen diskutera varför de har valts.  

Boken källkritik (2012) beskriver de fyra källkritiska principerna som förklaras nedan 

1. Äkthet- Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

2. Tidssamband- Ju längre tid det har gått mellan en händelse och källans berättelse 

om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan 

3. Oberoende- Källan ska stå för sig själv, den ska exempelvis inte vara en avskrift 

eller ett referat av en annan källa. 

4. Tendensfrihet- Det ska inte finnas någon anledning att misstänka att källan ger 

en falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, 

politiska eller andra skäl. 

 

Studiens källkritik 
 
Vid val av källor har datum för publicering och utgivningsår beaktas för att säkerställa 

det senaste inom forskning används. Många källor har valts genom jämförelse med 

andra liknande för att säkerställa att det stämmer. Böcker och vetenskapliga artiklar 
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inom ämnet material och lagerhantering har använts och hittats genom skolans 

sökmotor. Dessutom har andra liknande uppsatser genomsökts för att hitta ytterligare 

referenser. 

         
2.9 Generaliserbarhet 
 
Med generaliserbarhet menas att resultatet som erhållits vid en studie även gäller för 

andra situationer, eller gäller resultatet endast i det aktuella fallet (Eriksson 

Wiedersheim-Paul 2014). Forskare vill vanligtvis kunna känna sig säkra på att deras 

resultat grundar sig på urval som antigen är representativa för eller har särskilda 

kännetecken som är signifikanta för analysen (Denscombe 2004). Denscombe (2004) 

nämner att jämföra en fallstudie med andra av samma typ kräver detaljer om följande 

faktorer: 

• Fysisk lokalisering- Geografiskt område 

• Historisk lokalisering- Utveckling och förändringar 

• Social lokalisering- Etnisk gruppering, socialgrupp, ålder och annan 

bakgrundsinformation om deltagarna. 

• Institutionell lokalisering- Typ av organisation, organisationsstorlek, officiella 

principer och förfaringssätt. 

 

Generalisering av studien 
 
I fallstudien är det svårt att göra en generalisering eftersom forskarna gör en 

undersökning på ett specifikt företag. Fallstudien är anpassad till företagets 

materialhantering och lagerlayout. Generaliserbarheten minskar eftersom fallföretaget 

har vissa förutsättningar samt att det inte finns något standardiserat sätt att organisera ett 

lager och materialplanering för återvinnande företag. Resultat ämnas till det specifika 

fallföretaget men kan även komma till användning inom liknande företag. 

Generaliseringsbarheten stärks genom att den relevanta teorin inom valt ämnesområde 

är anpassat till lagerrelaterade verksamheter. Denna studie innefattar att hitta ett 

strukturerat sätt att hantera återvinningsmaterial, detta gör att andra företag inom samma 

återvinningsbransch kan ta del av denna fallstudie. 
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2.10 Sammanfattning av metodologi 
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Sammanfattning av 
vald metodik för 
fallstudie 

Vetenskapliga förhållningssätt:  
  * Heremeneutik    
  * Positivism 

Vetenskapligt förhållningssätt: 

  * Abduktion  

Forskningsmetod: 
  * Kvalitativ 
  * Kvantitativ 
 
Datainsamlingsmetod: 
  * Frågeformulär 
  * Observation 
  * Experiment 
  * Dokument 
  * Vidpeinspelningar och 
                    foton 

Urval:  
  * Icke sannolikhets urval 
 
Verifiering av data: 
  * Övergripande reliabilitet 
     med viss mån av validitet  
 
Generaliseringsbarhet: 
  * Bred generalisering inom 
     liknande branscher.  
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3 Teori 
 
I detta kapitel redovisas noggrant utvald teori som hela fallstudien baseras på. 

Teorikapitlet grundar på ett fullföljt materialflöde avgränsat från produktion och 

försäljning.   

 

3.1 Materialanskaffning  
 
3.1.1 Godsmottagning 
 
Här sker lossning av ankommande gods och eventuell omlastning. Det är inte alltid 

personalen hinner göra ankomstkontroll och uppmärkning direkt, därför måste det 

finnas plats för temporär lagring exempelvis på golv eller mark (Oskarsson et al. 2013)                                                                                                                                                                                                                                                     

 
3.1.2 Ankomstkontroll 
 
Ankomstkontrollen är en viktig utgångspunkt för en god lagerhantering. Mercado 

(2008) beskriver ankomstprocessen enligt figur 1 som visas nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Ankomstprocessen (Mercado 2008, sid.80) 
 
Steg 1- Många kan anse att detta är en trivial händelse men i många fall finns en hel del 

detaljerad planering i detta steg som att samordna olika leverantörer så att leveranserna 

Steg 1 
Ankomst av material 

 
 

Steg 2 
Kontrollera material och specifikationer enligt 

överenskommelse  
 

Steg 3 
Granska materialet  

 

Steg 4 
Lagra materialet på korrekt plats 
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kan komma på ett smidigt sätt och rätt timing (Mercado 2008). Beroende på vad 

tillgängligheten är av utrustning på anläggningen måste det i ibland ske någon form av 

planering av inkommande material vid olika tidpunkter för att kunna dra nytta av 

hanteringsutrustningen (Crocker et al. 2012). Det finns även externa faktorer som inte 

går att kontrollera. Det kan exempelvis vara statliga regleringar, väderförändringar, 

tillgänglighet av material eller ekonomiska förändringar (Mercado 2008). 

 

Steg 2- Jämför material och motsvarande dokumentation mot förväntade ankomster och 

kontrollera att specifikationen matchar inköpsordern. Det är inte alltid nödvändigt att 

kontrollera specifikationerna för material som tagits emot om företaget har ett etablerat 

program för kontinuerlig kontroll med dina leverantörer. En del material kanske inte 

behöver omfattande kontroll av specifikation på grund av dess enkla karaktär. I vissa 

fall kan företag vara tvungna att göra en kontroll pga. statliga regleringar eller egna 

införda regler som kräver fullständig kontroll av alla materialspecifikationer vid 

ankomst (Mercado 2008). 

 
Steg 3- Genomför en kontroll av det nyanlända godset. Kontrollen ska omfatta en 

vanlig inspektion av godset för någon yttre synlig skada, kvantitetskontroll och 

kvalitetskontroll. Eventuella avvikelser noteras och ligger till grund för reklamationer 

(Mattson och Jonsson 2012). Idag försöker många företag flytta processen med 

inspektion och kontroll av inkommande gods längre bak i försörjningskedjan innan 

materialet kommer till anläggningen. Det är inte ovanligt att företag hjälper sina 

leverantörer med kvalitetshantering, vissa företag anställer egen personal för att utföra 

kvalitetsförbättringar hos leverantörerna. Denna relation med leverantörerna gör att 

behovet av inspektioner minskas vid ankomsthantering (Mercado 2008) 

 

Steg 4- Sortera godset på rätt plats. Enligt Mercado (2008) ska godset sorteras på ett 

enkelt och säkert sätt exempelvis ska tunga gods placeras längst ner och farliga ämnen 

ska separeras. En annan regel är att godset inte ska flyttas flera gånger (Crocker et al. 

2012). 
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3.2 Artikelklassificering 
 

Analysering av artiklar kan variera mellan variablerna volymvärde, volym, 

behovsfrekvens alternativt en kritiskt variabel som anses vara intressant som 

klassificeringsfaktor. Identifiering och behandlingsparametrar av olika slag som 

underlättar bearbetning eller produktion i diverse avseenden, ger upphov till 

klassificeringen i olika urval. Vid en klassificering måste alltid syftet framföras och 

klargöras med avseende på b.la. prognostisering, lagerstyrning, inventering och 

sortimentanalys (Olhager 2013). 

 

3.2.1 Volymvärde 
 
Årlig förbrukning för en artikel multiplicerat med dess styckvärde eller styckpris ger 

produktens volymvärde, beskriver Olhager (2013) med avseende på analyser kring alla 

artiklar i ett företag. Det resulterar till en tydlig bild av relationerna mellan andel och 

omsättning (Olhager 2013). Innebörden av en klassificering bygger på att dela in 

artiklar i ett urval av varierade klasser inom volymmängd. Det vanligaste är indelningar 

i tre kategorier A, B och C artiklar, förfarandet relateras oftast med en s.k. ABC-Analys 

(Mattsson och Jonsson 2012).  

Volymvärdeklassificering bygger på Vilfredo Paretos empiriska 80/20 princip, 

”paretoprincipen” vilket syftar på en förmögenhets fördelning mellan ägd landyta och 

befolkningen i Italien (Grosfeld-Nir et al. 2007, sid. 2317). Med det menas att varje 

fraktion representerar ett litet antal för en stor del av utfallet, exempelvis att 20 % av en 

organisations artiklar eller produkter står för 80 % av de totala kostnaderna. 

"A" Artiklar representerar approximerat 15-20 % av ett övergripande lager, men står för 

ca 80 % av det totala värdet. Genom att uppmärksamma optimeringen av dessa artiklar i 

lagret är det möjligt att uppnå positiv effekt med minimal ökning av 

lagerhanteringskostnaderna. 

"B" Artiklar utgör ca 30-35 % av lagret, och ca 15 % av värdet. Dessa artiklar kan i 

allmänhet hanteras genom periodiserat lager och bör hanteras med ett formellt system. 

"C" Artiklar utgör ca 50 % men bara 5 % av lagervärdet. De flesta företag har råd med 

en relativt avslappnad process kring dessa artiklar, då de har ett väldigt lågt värde. Kan 

vara exempelvis muttrar till en bilindustri (Rusănescu 2014). 
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Volymvärdeklassificering används i synnerhet som redskap för differentiering av 

materiella insatser, med andra ord, tillägna rätt resurser och tid på de mest 

betydelsefulla artiklarna inom verksamheten.   

I figur 2 ser vi sambandet mellan volymvärde och andel produkter. De olika 

användningsområdena för volymklassificeringen kan relateras med, justering av 

säkerhetstider, justering av säkerhetslagar (fastställa servicenivåer till volymklasserna), 

justering av kontrollgränser (kontroll och uppföljning vid prognosfel) och även för 

justering av inventeringsfrekvensen i lagret (Mattsson och Jonsson 2012).  

 
 

Figur 2: Sambandsdiagram för ABC-Artiklar (Rudberg 2007, sid.4) 

 

3.2.2 Rörlighetsklass   
 

En artikels rörlighet definieras enligt Mattson och Jonsson (2012) som, hur många 

leveranser som en artikel utsätts för per tidsenhet och avser främst in- och utleveranser 

från ett lager.  Syftet är att klassificera artiklar enligt rörligheten, d.v.s. efter antalet 

lagerförflyttningar per tidsenhet (Oskarsson et.al 2013).  

Att enbart utgå från en klassificeringsmetod medför inte tillräcklig segregation för ett 

jämt flöde, där två artiklar är inom samma kategori och delar t.ex. volymvärde men har 

olika egenskaper och konsekvenser för produktion. Artiklar med samma volymvärde 

behöver nödvändigtvis inte ha samma leverans- eller förbrukningsfrekvens, därför anses 

att ytterligare kategorisering är nödvändig. Fördelarna överväger genom att klassificera 
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artiklar med hänsyn till volymvärde och behovsfrekvensen. En sådan klassificering ser 

vi exempel på i figur 3, vilket illustrerar sambandet mellan diverse nivåer (Olhager 

2013). 

 
Figur 3: Rörlighetsklassificering (Olhager 2013, sid.40) 

 

Användningen av en rörlighetsklassificering kan relateras med ett hjälpmedel för 

differentiering åt prognostisering och styrning av lager. De artiklar som har hög 

rörlighetsfrekvens är betydligt lättare att prognostisera och strukturera än artiklar med 

låg rörlighet. Rörlighetsklassificering är en stabil och konkret grund till uppbyggnad av 

lagerstruktur. Genom att klassificera efter behovsfrekvensen erhålls en tydligare bild 

över vilka artiklar som ska prioriteras i samband med lagerstruktur. Artiklar med hög 

frekvens bör vara närmare och lättåtkomliga för snabbt och smidigt flöde. 

Lagerutformning med avseende på rörlighetsklassificering är en stabil metod som 

hjälper företaget att tydliggöra vilka artiklar som ska prioriteras (Mattson och Jonsson 

2012).  

 

3.3 Lagerstruktur  
 
Ett lager är antigen ett materialförråd eller ett färdigvarulager. Det kan delas in i fysiska 

och administrativa funktioner. De administrativa funktionerna är att styra materialflödet 

så att godset är i rätt tid, har rätt kvantitet och på rätt plats. De fysiska funktionerna är 

bl.a. att lossa, utföra intern förflyttning och utföra lagerhantering. För att allt detta ska 

fungera krävs god samordning av både administrativa och fysiska funktioner (Lumsden 

2012). För att vinna konkurrensfördelar krävs att företagen förbättrar flödet av gods 

genom lagret på ett så effektivt sätt som möjligt. Godset kan komma genom olika 
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transportsätt som exempelvis vägtransporter eller järnvägstransporter. 

Omhändertagandet av godset måste ske på ett ordentligt sätt när det anländer. Den 

mängd kontroll som behövs beror på vilken typ av material som kommer in och vilka 

rutiner som finns på företaget (Crocker et al. 2012). I Jonsson och Mattsons (2014) 

enkätstudie framgår det att grundproblemet vid lagerstyrning är att fastställa kvantiteter 

och leverans- tidpunkter för lagerpåfyllningsordrar så att aktuell efterfrågan kan 

tillfredsställas i önskvärd omfattning på ett så effektivt sätt som möjligt med avseende 

på kapitalbindning och resursutnyttjande. 

 

3.3.1 Utformning av lager och förråd 
 

Följande punkter bör uppfyllas vid utformning av ett lager enligt Lumsden (2012) 

• Hög fyllnadsgrad 

Att uppnå 100 % fyllnadsgrad i ett lager är inte möjligt eftersom det alltid måste 

finnas utrymme för att hantera godset för gångar och truckar. Det är viktigt att 

åstadkomma en så hög utnyttjandegrad som möjligt av tillgänglig volym så länge 

det inte försvårar och fördyrar hantering och förflyttning av godset. För hög 

fyllnadsgrad i lagret kan öka transportarbetet.  

• Transportarbetet nedbringas 

Detta innebär att olika arbetsområden i lagret skall placeras så att de ansluter till 

arbetsordningen i lagret och onödig förflyttning av material och resurser undviks. 

Gods som omsätts snabbare än andra ska placeras så att förflyttningssträckan blir så 

kort som möjlig medan lågfrekventa artiklar placeras längre in i lagret. 

• Lätt att hitta och komma åt                 

Hanteringsarbetet kan ta onödig lång tid om artiklar är svåra att hitta, detta leder till 

att kostnaderna ökar. Artiklar som är lätta att hitta underlättar plockning utan att 

behöva flytta på andra gods som står i vägen. Vissa lagringsmetoder innebär att 

åtkomligheten begränsas.  

     
3.3.2 Lagring och hanteringseffektivitet 
 
Lagringen och hanteringen är två viktiga faktorer som påverkar utformningen av ett 

lager. Maximal lagringseffektivitet uppstår när lagret utnyttjas till 100 %, men detta är 

inte möjligt då det blir ett enormt problem att komma åt artiklarna som ligger längst in i 
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lagret eftersom godsen har fristaplats tills hela lagret är fyllt. När lagerytan utnyttjas 

maximalt blir åtkomligheten till artiklarna mycket begränsad och artiklar måste flyttas 

för att komma åt de som ligger längre in. Lagret skulle i detta fall ge lägsta 

kapitalkostnad med avseende på utrustning och lagerbyggnad men ge mycket höga 

driftkostnader.  

Maximal hanteringseffektivitet uppstår när tillgången till varje artikel skulle vara direkt 

utan att andra artiklar behöver flyttas. Detta kan göras genom att placera varje artikel på 

golvet, en och en i ordnad form. I detta fall skulle varje artikel vara lätt att lokalisera 

och möjliggör snabb plockning. Det skulle även ge låga driftkostnader men mycket 

höga kapitalkostnader eftersom kapacitetsutnyttjandet av byggnad och utrustning skulle 

vara mycket lågt.   Då effektiv hantering förutsätter en god åtkomst av artiklarna medan 

effektiv lagring förutsätter högt volymutnyttjande går dessa två emot varandra. Därför 

blir lagret en kompromiss av dessa två faktorer. En maximering av den totala 

effektiviteten kräver att hänsyn tas till lagring och hantering samtidigt. Det krävs balans 

mellan lagring och hantering för att vara kostnadseffektiv(Lumsden 2012). Figur 4 visar 

sambandet visuellt. 

 

 
Figur 4: Lagring och hanteringskostnad som funktion av omsättningen (Lumsden 2012, 

sid. 472). 

 

3.3.3 Flödesstuktur   
 
Olika flödesstrukturer kan urskiljas beroende på befintlig verksamhet. Lumsden (2012) 

beskriver diverse flöden och inom kategorin huvudprinciper finns linjärt, u-format, 
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triangulärt och cirkulärt flöde som representerar de vanligaste 

materialflödesstrukturerna. De olika materialflödesstrukturerna visualiseras i figur 5.  

Linjärt flöde beskrivs som ett flöde med två ändar, en in-, och en utgång där material 

flödas genom hela sträckan. Ett linjärt flöde är lämpligt för en hantering av få artiklar 

med stor volym, som konsekvens av flödesstrukturen ökar transportarbetet och fördelen 

är att flödet tydliggörs och blir klarare. Långa avstånd mellan stationer kan rimligtvis 

öka kostnaderna inom olika aspekter (Lumsden 2012) 

U-format flöde är en struktur som efter liknar bokstaven “U”, in- och utflödet befinner 

sig på samma ände och ligger nära varandra. U-flödet bidrar till ökad arbetsvariation 

och balans för flödet (Olhager 2013). Det tillåter och underlättar för placering av artiklar 

enligt de olika kategoriseringarna. Flödet bidrar till kortare flödessträckor och minskat 

transportarbete (Lumsden 2012).  

Triangulärt flöde är ett flöde som bygger på det linjära flödet men är utformat för 

underlättning av funktionella avdelningsstrukturer (Lumsden 2012). 

Cirkulärt flöde bygger på ekonomiska besparingsaspekter p.g.a. att flödet grundar på en 

gemensamt in-och utflöde. Strukturen leder till minskade kostnader eftersom behovet av 

investeringar i separata stationer för mottagning och avsändning inte är relevanta. 

 
Figur 5: Materialflödesstruktuer (Lumsden 2012, sid.484) 

 
3.3.4 Fast eller flytande placering 
 
Beroende på vart ett företag väljer att placera sina gods kan de välja om de vill använda 

sig av en fast eller flytande placering. Med en fast placering menas att varje artikel har 
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sin bestämda plats i lagret. En fördel med denna metod är att personalen efter ett tag 

vänjer sig vid artikelns placering och kan så småningom snabbt hitta den för plock eller 

lagring (Mercado 2008). En annan fördel är att företaget kan lägga artiklar som plockas 

lågfrekvent långt in i lagret och de som plockas med högfrekvens placeras nära ut och 

utlastningsområderna. På detta sätt kan det totala hanteringsarbetet minimeras och 

lagerutnyttjandet förbättras (Jonsson och Mattson 2005). En nackdel är att det kräver 

stort lagerutrymme. Fast placering underlättar inte FIFO (Aronsson et al. 2004) 

Motsatsen brukar kallas för en flytande placering. Detta är en mycket flexibel metod, 

den tilldelar helt enkelt inkommande artiklar till första möjliga utrymme som passar 

både vikt och volym. Detta gör att de tar vara på lagerutrymmet mer effektivt än en fast 

placeringsmetod. För att denna metod ska fungera är företagen i de flesta fall tvungna 

att använda sig av ett datasystem för att hålla ett register platser för alla artiklar. 

Metoden har sina begränsningar eftersom det i ett lager finns artiklar med varierande 

vikt, storlek och form samt att högfrekventa artiklar kan hamna långt in i lagret 

(Crocker et al. 2012). Flytande placering underlättar FIFO (Aronsson et al. 2004). 

 
3.4 Metoder för körplanering 
 
En detaljerad inplanering och val av vilken turordning och när inplanerade operationer 

skall utföras i en produktionsgrupp kallas för körplanering. Planeringen görs i syfte att 

prioritera order och operationer så att god leveranshållning och korta genomloppstider 

erhålls (Jonsson och Mattson 2003).  Jonsson och Matsson (2003) beskriver några 

metoder för körplanering och vilka karakteristiska egenskaper de har. De beskrivs 

nedan. 

 

3.4.1 Arbetarstyrd körplanering 
 
Arbetarstyrd körplanering innebär att arbetsledningen i verkstaden eller operatörerna 

själva prioriterar och väljer i vilken ordning som utsläppta ordrar och operationer ska 

utföras. Ju fler ordrar som släpps ut, desto större inflytande får verkstadspersonalen över 

i vilken ordning tillverkningen skall utföras. 

Karakteristisk egenskap för metoden är följande: 
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• Eftersom turordningen påverkas av verkstadsnära faktorer tenderar 

produktionsföljderna att bli slumpmässiga ut materialplaneringssynpunkt, dvs. 

utan koppling till de materielbehov som föreligger (Mattson och Jonsson 2012).  

 
3.4.2 Körplanering med prioriteringsregler 
 

När förutbestämda ordrar och operationer av någon anledning har skilt sig från den 

verkliga situationen kan en körplanering med prioriteringsregler komma till 

användning. Det kan exempelvis vara att produktionsförhållanden har ändrats, eller att 

fler ordrar står i kö för samma produktionsgrupp. Prioriteringsregler avgör i vilken 

ordning de köade ordrarna ska utföras i (Jonsson 2008). Även denna 

körplaneringsmetod innebär att arbetsledningen i verkstaden eller operatörerna själva 

väljer i vilken ordning som utsläppta order och operationer skall utföras. Här menas det 

att generella prioriteringsregler formuleras och tillämpas utan att det används någon 

information från den specifika planeringssituationen (Mattson och Jonsson 2012). 

Några generella prioriteringsregler tas upp nedan. 

 

• Kortast operationstid först- Order eller artikel med kortast operationstid 

bearbetas först. Denna regel leder till låg medelväntetid för order, minskad 

kapitalbindning i produkt i arbete och minskat antal förseningar. Detta kan dock 

vara riskabelt eftersom det ibland släpps igenom ordrar så snabbt att de efter 

färdigställandet kan bli liggandes för att bli levererade. En annan nackdel är att 

ordrar med långa operationstider kan få vänta så länge att de blir försenade 

(Lumsden 2012) 

• Högst antal återstående operationer först- Ordrar med många operationer 

prioriteras. Ju fler operationer en order har desto större brukar risken vara för 

leveransförseningar (Mattson och Jonsson 2012). 

• Först in först ut (FIFO)- Order med tidigast ankomsttid också bearbetas först. I 

situationer med få köande order, exempelvis vid flödesgrupps- eller 

linjeorienterade tillverkningsupplägg är detta en mycket enkel och användbar 

regel (Monden 2012). Enligt Monden (2012) är FIFO att föredra före LIFO 

eftersom i LIFO staplas nya artiklar över gamla och det leder till en 

lagringsmetod där endast de nya artiklarna väljs först medans de gamla 
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artiklarna är kvar på botten. Det kan leda till kvalitetsproblem. Figur 6 visar 

skillnaden mellan dessa två lagringsmetoder 

.  

Figur 6: (a) visar LIFO-principen och (b) visar FIFO-principen som kräver att 

ett utrymme skapas för passage för transportörer så att artiklar kan plockas på 

ett effektivt sätt (Monden 2012, sid.208). 

 

• Störst ordervärde först- Metod som håller nere kapitalbindningen. 

• Slumpvis turordning- Kan tillämpas om inga särskilda skäl föreligger att välja 

en order före en annan (Mattson och Jonsson 2012). 

 

Några karakteristiska egenskaper för denna metod är att den är enkel att använda och 

ställer inga krav på överföring av planeringsinformation till verkstaden. I jämförelse 

med arbetsledarstyrd körplanering tas större hänsyn till vad som är praktiskt ur 

planeringssynpunkt. Effektiva prioriteringsregler måste då väljas, exempelvis genom att 

välja regeln kortast operationstid först för att minimera genomloppstid (Mattson och 

Jonsson 2012). 
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3.5 Lean 
 
3.5.1 5-S 
 

5S är en japansk metod som härstammar från biltillverkaren Toyota för att skapa 

ordning och reda på arbetsplatsen. Med tiden kan olika sorters avfall och smuts samlas i 

anläggningarna. Detta kan vara extra arbete i lager, defekta enheter i lager, onödiga 

verktyg och utrustning.  5S är ett arbetssätt som tar bort allt avfall och smuts för att 

kunna använda endast nödvändiga saker vid rätt plats och i rätt mängd. Genom att 

implementera 5S kan kvalitén och ledtiden förbättras samt kostnaderna reduceras (Jaca 

et al. 2014). Det är möjligt för vem som helst, inklusive chefer, anställda och även 

besökare att se vad som är på sin plats och vad som inte är det genom att bara titta runt i 

området. Ett visuellt system används för att dela information på ett ögonblick, vilket 

bidrar till att engagera alla i att hålla arbetsplatsen produktiv och säker (Edwards 2015). 

Enligt Richards och Grinsted (2013) beskrivs att 5S kan tillämpas i ett lager och 

förklaras nedan. De visas även i figur 7 av Likers et.al (2009).  

 

Figur 7: De fem S:en (Liker et al. 2009, Sid.188) 

31 

Sortera 
 Rensa ur sällan 

använda 
artiklar genom 
att märka de 

Strukturera 
Organisera och 

märk upp en plats 
för varje sak 

Städa 
Gör rent 

Standardisera 
 Skapa regler för 
att upprtätthålla 
de tre första S:en 

Skapa vana 
 Ledningen skapa 

granska regelbundet 
för att upprätthålla 

diciplinen 



Teori  
 

1. Sortera (Seiri) - Separera allt som är nödvändigt från det som är onödigt och 

markera det som används sällan med rött (Monden 2012). Det kan vara 

föråldrade och skadade lager, överlager, defekt utrustning och 

förpackningsavfall. Det kan också vara onödiga rörelser i lagret. Onödiga 

rörelser kan minskas genom att införa en tvärgång inom plockområdet. 

2. Systematisera (Seiton) – Lägg saker i sin ordning så att det blir lättillgängligt 

och så att vem som helst kan hitta det snabbt. Föremål som används ofta ska 

vara mer lättillgängliga än andra. Detta steg kan genomföras genom att använda 

platsmärkning för att ange namnet på varje objekt och adressen till dess lagring 

(Monden 2012). Skyltar i lagret är en annan viktig åtgärd för att lätt kunna hitta i 

lagret och spara tid, även parkeringsplatser för utrustning måste införas 

(Richards och Grinsted 2013) 

3. Städa (Seiso) - Rengör hela området, det inkluderar även förråd, verktyg och 

utrustning. Det är allas jobb att hålla rent på arbetsplatsen. Rena och tydliga 

arbetsområden leder till en säker arbetsmiljö (Lanigan 2004). Människor som 

jobbar i ett rent område tenderar att ha en positiv attityd som leder till högre 

produktivitet. En tidsplan för rengöring kan skapas exempelvis vid slutet av 

varje skift (Sayer och Williams 2007). 

4. Standardisera (Seiketsu) – Upprätthålla rutiner för ovanstående 3S, genom att 

slumpvis granska olika områden ses rutinerna över så att alla följer den uppsatta 

standarden (Dwyer 2006). Gå igenom varje process med berörd personal och 

visa vilken procedur samt vilka rutiner som gäller inom lagret. De ska vara enkla 

att läsa och förstå, ett fotografi som visar processen med minimal text fungerar 

bra i den här situationen (Richards och Grinsted 2013). 

5. Se till allt, sköt om (Shitsuke) – Skapa vana så att alla följer reglerna (Monden 

2012). Detta steg är den svåraste av de alla eftersom det skapar nya vanor och 

förväntningar. Nya vanor kräver tid och disciplin innan det har blivit en standard 

Personalen måste övertalas att inte gå tillbaka till gamla rutiner och acceptera 

förändringar (Sayer och Williams 2007). 
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3.5.2 Just in time (JIT) 
 
JIT som är förkortningen till lean begreppet ”Just in Time” definieras av Liker (2009) 

som ” JIT levererar är de rätta artiklarna vid rätt tidpunkt och i rätt mängd”. JIT är en av 

de två grundstenarna i TPS (Toyota Production System). TPS är Toyotas 

produktionssystem. JIT är en filosofi innehållande verktyg, tekniker och principer som 

ska följas för att kunna tillfredsställa kundbehov, gäller interna- och externa kunder 

(Liker 2009). Ett integrerat JIT bidrar till en låg nivå på produkter i arbete (PIA), höga 

nivåer beskrivs som en mer ”bekväm” miljö av Olhager (2013) men bidrar till högre 

bundet kapital och svårare materialhantering. Spårbarheten av en artikel försvåras då 

produkter är aktiva under en längre period, likaså informationen från 

kvalitetskontrollerna kan fördröjas (Olhager 2013).  JIT kan tillämpas i olika områden 

och justeras efter relevans, JIT inom transportlogistik kräver precision i alla former av 

inleveranser med avseende för tidsplanering. Det innebär att inleveranserna styrs och 

planeras noga i förhållande till produktion parallellt med leveransens precision. En JIT 

baserad transportlogistik ska inte motivera snabbare respektive långsammare 

inleveranser, istället ökar kraven på planering och administration (Lumsden 2012). 

JIT-leveranser skiljer sig från ”traditionella” leveranser, i tabell 3 framförs skillnaderna 

mellan de två leveransteknikerna (Jonsson 2008; Lumsden 2012). 

   

Traditionell leverans   JIT-Leverans 

Stora orderkvantiteter 

Oregelbundna inleveranser 

Varierande inleveranser 

Transportanpassad leverans       

Ankomst- och kvalitetskontroll          

↔ 

↔ 

↔ 

↔ 

↔ 

 

Små Orderkvantiteter 

Regelbunden inleverans 

Planerad inleverans 

Produkt-/Materialanpassad leverans 

Leverans utan ankomst-  

och kvalitetskontroll 

Tabell 3: Egen, Jämförelse mellan traditionell- och JIT-Leverans. 
 
3.5.3 Kanban 
 
Signal till en föregående process om påfyllning eller behov bidrar till dragande 

produktionssystem, definierar enligt Liker (2009) ett kanbansystem. Ett dragande 

system är nyckelfaktorn till den ovannämnda principen JIT, utan ett dragande system 

skulle JIT och kanban inte vara möjligt (Liker 2009).  
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Kanbanprincipen fungerar som ett verktyg för kontrollering av nödvändig kvantitet 

samt anpassa och planera produktionstid. Lai (2009) beskriver kanban principen som ett 

informationssystem för att skapa ett dragande flöde för relevanta artiklar. Systemet 

grundar sig från begreppets japanska härkomst, ”kort att anteckna på” eller ”litet kort” 

(Lumsden 2012). Ett kanbanstyrt lager skall styras av interna kundordern d.v.s. 

prognoser på uppskattat behov inte är relevant till detta system. När en artikel förbrukas 

från t.ex. lagret in till produktion ska det utsändas en signal i form av ett kort till lagret, 

kortet signalerar att ny artikel behövs. Korten behöver nödvändigtvis inte vara ett 

praktiskt- eller teoretiskt kort, utformningen kan anpassas efter behov och simplifiering 

för uppgiften. Ett kanban kort kan vara ett kort, en tom låda, pall eller något som är 

relevant för den specifika aktiviteten (Monden 2012). Vid kanbanlager kan en tom 

lageryta signalera att det behövs påfyllning eller motsatsvis, en full lageryta ger 

indikationer för bearbetning av den specifika artikeln (Rother 2013).  

Figur 8 illustrerar hur en kanbansignal kan medverka inom produktionen.  

 

 
Figur 8: Signalkanban (Werma 2015). 
 
3.6 Arbetsmiljö 

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö” lyder arbetsmiljölagen (AML) 1 kap 1§. På ett arbetsställe 

där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts ska det bland arbetstagarna utses ett 

eller flera arbetsmiljöombud och vid en arbetsplats med minst 50 sysselsatta 

arbetstagare ska det finnas en skyddskommitté sammansatt av företrädare för 
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arbetsgivaren och arbetstagarna (AML kap 6, 1 §). Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

Arbetsgivare skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 

som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö (AML 

kap 3, 2a § ) 

God arbetsmiljö (SOU 2009:47, 2009) nämner att forskningslitteraturen visar tydligt att 

många arbetsmiljöfaktorer som störande buller, olämpliga arbetsställningar, vibrationer, 

relativt små avvikelser i temperaturförändringar och icke optimal belysning kan var och 

en orsaka en markant försämring av prestationsförmågan som därmed kan leda till 

försämrad produktivitet och kvalitet. Diskussioner om arbetsmiljö fastnar ofta i hälsa 

och välbefinnande ur ett individperspektiv, det finns även ett verksamhetsperspektiv på 

arbetsmiljön som inte är lika uppmärksammat som handlar om hur arbetsmiljön 

påverkar kvalitet, störningar och produktivitet (SOU 2009:47, 2009).  

3.6.1 Fysisk arbetsmiljö 
 

Med fysiskarbetsmiljö menas den omgivning som människor arbetar i, det kan utgöras 

av ämnen vi kommer i kontakt med, byggnader, maskiner eller andra människor 

(Lorentzi 2008). 

Den fysiska miljön är viktig för att personalen ska trivas (Dertell och Herlitz 2005). 

Dertell och Herlitz (2005) nämner att attityden till jobbet blir positiv om den som jobbar 

tänker att det är trivsamt på jobbet. Investeringar i den fysiska miljön kan betala sig med 

friskare och mer motiverad personal, det kommer alla att tjäna på långsiktigt. Något av 

det mest grundläggande för den fysiska miljön är att det finns tillräckligt med plats för 

den verksamhet som ska bedrivas. Det måste finnas tillräckligt med utrymme för att 

kunna arbete på ett bra sätt och för att kunna använda av de hjälpmedel som behövs 

(Dertell och Herlitz 2005). 

Miller och Kelber (2015) menar att arbetsrelaterade belastningsskador är mycket svåra 

att förutse, dessutom går det inte att veta i förväg hur många olyckor som kan inträffa på 

en arbetsplats.  
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3.6.2 Klimat 
Klimat handlar om temperaturer och luftkvalitet på arbetsplatser både inomhus och 

utomhus (Dertell och Herlitz 2005). Kroppstemperaturen är betydelsefull för 

människans fysiska och mentala prestationsförmåga. Temperaturen påverkar 

aktivitetsnivå, uppmärksamhet och minne. Utomhusarbete i mycket låga temperaturer 

kan ge försämrad koordination och påverka armarnas rörelsemönster (SOU 2009:47, 

2009). 

 
3.6.3 Ergonomi 
 
En god ergonomi är viktigt för den enskilda individen, för organisationen där personen 

jobbar och för samhället som omger organisationer och företag. De som systematiskt 

integrerar ergonomiska hänsyn i sin verksamhet kan nå ökad lönsamhet genom ökad 

produktivitet, bättre kvalitet och mera attraktiva arbete. För samhället ligger det vinster i 

minskade kostnader för sjukpenning och sjukersättning (Mathiassen och Olofsson 

2007). Zanderin (2005) menar att så låga värden som 3 % av maximal muskelstyrka 

anses nu som gränsvärde för att förslitningsskador inte ska uppstå. Anhell (2005) 

nämner några allmänna ergonomiska principer som är: 

• Utforma ett arbetssystem som tillåter variationer i arbetsställningar. 

• Utforma ett arbetssystem som optimerar arbetsbelastningen. 

• Utforma ett arbetssystem som gör att de anställda får utföra en mängd olika 

arbetsuppgifter. 

Vid manuell hantering ska arbetsgivaren vidta organisatoriska åtgärder eller använda sig 

av andra medel som exempelvis mekanisk utrustning. När manuell hantering inte kan 

undvikas ska arbetsgivaren anordna arbetsplatsen så att hanteringen blir säker och så 

riskfri som möjlig (Mathiassen och Olofsson 2007). Figur 9 visar hur material ska 

hanteras på rätt sätt (Faber et al. 2013). 
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Figur 9: Hur material ska hanteras manuellt (Faber et al. 2013, Sid.229) 
 
3.6.4 Säkerhet 
 

En likhet bland många moderna branscher är att säkerheten bedrivs som en viktig faktor 

inom lager och distribution. Material ska lagras och hanteras för att minimera 

skaderisken av människor material eller utrustning (Crocker et al. 2012). Risker 

gällande lagring förekommer vid stapling och förflyttning av artiklar. Hanteras godset 

på ett felaktigt sätt kan det rasa och skada personal och maskiner nedför Frazelle (2002).  

 

Vid utformning av ett lager är det viktigt att prioritera säkerheten, olika faktorer 

påverkar säkerheten beroende på typ av bedriven verksamhet men de generella 

faktorerna är (Hellberg och Jondell 2003; Atlet 2005): 

• Regler och rutiner som är anpassade efter verksamheten 

• Kompetens och utbildning 

• Ergonomiska krav på utrustning och maskiner  
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3.7 Miljö 
 

För att säkerställa att miljön skyddas mot förorenade utsläpp samt andra skadliga 

störningar, gäller (Miljöskyddslag 1969:387). Allmänt om tillämpningen gäller det alla 

utsläpp till luft, mark och vatten, som har sitt ursprung från fasta anläggningar eller 

egendom. Detta omfattar stora som små anläggningar. Lagen syftar lika mycket till 

stora industrier som till ensamma individer (Bjällås och Rahmn 1996). 

CFC-ämnen är inget naturligt grundämne, utan det är en vetenskaplig produkt av 

människan. Användningsområdet för CFC-ämnen varierar eftersom substanserna är 

formbara, giftfria, svårantändliga och mycket lämpliga som isoleringsmedel (Vedung 

och Klefbom 2002).  På miljömåls hemsida (2015) definieras ett av Sveriges miljömål 

som ”Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-

strålning”. Orsaken till uttunning av ozonskiktet är utsläpp av ämnen som exempelvis 

klorerade ämnen, de finns bland annat i kylskåp och anläggningar för luftkonditionering 

(Miljömål 2015). 

 

3.7.1 Farligt gods 

 
Farligt gods och avfall omfattar en stor kategori som är svår definierat, enligt Lumsden 

(2012 sid.763) definieras farligt gods som: 

”Farligt gods är en vara ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska 

egenskaper att den/det i sig självt, eller genom kontakt med andra ämnen 

(t.ex. luft eller vatten) kan orsaka skada på människor, annat gods, 

material eller miljö”. 

 

Farligt gods kan för lättare identifiering kategoriseras i olika grupper, varje kategori har 

eget åtgärdsförslag som simplifierar vid eventuell olycka. Exempel på kategorier är:  

1. Gaser 

2. Brandfarliga vätskor 

3. Brandfarliga fasta ämnen 

4. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

5. Diverse farliga ämnen (Lumsden 2012) 
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Miljöbalken (MB) innehåller bestämmelser och anvisningar för hantering av avfall. Den 

som yrkesmässigt hanterar farligt avfall föra punktliga anteckningar för varje slag om 

(MB kap 15, 56§): 

1. Vart avfallet härrör 

2. Hur ofta man intar avfall 

3. Årlig insamlad mängd 
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3.8  Analysmodell 

 
 
 

Identifiera 
nuläget 

• Kartläggning av materialflöde 
• Nuvarande kategorisering 
• Insamling av statistik och data ( Ex. 

Olyckor, pris, inkommande kylmöbler 
mm. 

Nuläges-
analys 

• Analys av materialflöde 
• Ankomstkontroll - JIT  

• Analys av layout 
• Kategorisering 
• Struktur och lagringsmetod 

Identifiera 
problem 

• Planering 
• Variation 
• Lager 
• Ergonomi 

Utvärdering 

• Framför resultat över nuvarande situation 
med bristande faktorer. 

• Diskutera resultat 

Förbättrings-
förslag 

• Ny artikelkategorisering 
• Planeringsverktyg 
• Layoutförslag med hänsyn till 

klassificering, behovsfrekvens och 
lageryta. 

• Lyft- och dragtekniker 

Empiri 

Analys 

Resultat 
och 
diskussion 

Slutsats och 
rek. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras företaget som fallstudien baseras på samt information om 

hur Stena Recycling i nuläget arbetar inom valda områdena. Empirin följer samma 

upplägg som teori.  

 

4.1 Företagspresentation 
 
Stena AB grundades 1939 av Sten Allan Olsson där han i början handlade med metall. 

Idag består stenasfären av tre helägda moderbolag, Stena AB, Stena metall AB och 

Sessan AB. Stenasfären omsätter idag ca 52 miljarder och sysselsätter 19 586 anställda 

och är verksamma inom följande områden: 

• Återvinning och handel 

• Färjelinjer 

• Offshore drilling 

• Shipping 

• Fastigheter 

• Finans 

• Adactum (investmentbolag) 

Stena Technoworld i Halmstad är en del av Stena metall koncernen som återvinner 

kylmöbler av olika slag. De har egna produktionsanläggningar och erbjuder 

kundanpassade lösningar med minsta möjliga miljöpåverkan. Den årliga återvinningen 

är 215 000 - 220 000 kylmöbler på anläggningen i Halmstad. 99 % av ett kylskåp 

återvinns, där järn, olja, metall, plast och isolering blir nya råvaror.  

 
4.2 Materialanskaffning 
 
Materialet på Stena Technoworld kan komma in på tre olika sätt, lastbil med flak, lastbil 

med container och med tåg. De har ett bokningssystem för lastbilar med flak och 

container. Det finns inget bokningssystem för tåg, de får reda på om det kommer en 

leverans tre till fyra dagar innan. Ibland kan det finnas många som har bokat sig i 

bokningsschemat vilket kan göra att lagret fylls på snabbt. 

I bilaga A visas hur bokningssystemet ser ut. Innan bokningssystemet infördes kunde 

flera lastbilar stå i kö utanför anläggningen i väntan på lossning eftersom det inte fanns 
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plats på lagret för alla lastbilar samt tillgänglig utrustning. Anledningen till att de inte 

använder ett bokningssystem för tåg är att det kan uppstå oförutsägbara stop på vägen.  

När lastbilar från Norge anländer till lagret har de med sig ett transportdokument där det 

står hur många kylmöbler och vilken kategori de tillhör. Informationen på 

transportdokumentet kommer i samband med transporten och överlämnas till 

mottagande personal. När det kommer från andra länder och inom Sverige finns ingen 

information om hur många kylmöbler som finns och ingen information om vilken 

kategori de tillhör. Detsamma gäller när kylmöbler kommer med tåg. Med hjälp av ett 

kontrollprotokoll antecknas hur många kylskåp av varje kategori som har anlänt, i 

samma protokoll antecknas även om det finns några avvikelser i kvalitén. 

Kvalitetskontrollen görs genom en okulär besiktning. Om det finns några 

kvalitetsbrister så begärs ersättning för dessa. Detta kontrollprotokoll görs på alla tre 

inkommande transporttyper. Kontrollprotokollet finns som bilaga A. 

Kontrollprotokollet fylls i under tiden kylmöbler lastas av och om det finns tillgänglig 

plats så lyfter hjullastare kylmöblerna till plattan, annars läggs de på lagret där det finns 

plats. Bilderna nedan är tagna från fallföretaget och visar deras 

materialanskaffningsprocess för lastbil. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Bild 1: Egna tagna bilder från materialanskaffningsprocessen på fallföretaget när en 
lastbil med flak anländer, en anställd fyller i ett kvalitetsprotokoll under tiden 
kylmöblerna lastas av. Sedan kör en hjullastare kylmöblerna till plattan eller placerar 
de någonstans i lagret. I detta fall körs kylmöblerna direkt till plattan (JIT). Kylskåpen 
som är uppradade på bilden till höger är ett mellanlager som står på tur att köras till 
plattan. 
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4.3 Artikelklassificering 
 
Som underlättning för arbetarna följs en kategoriseringsrangordning där alla kylmöbler 

är uppdelade i totalt sju kategorier. Kategoriseringen finns för enklare identifiering av 

avvikande artiklar samt som hjälpmedel för kalkylering av olika slag. Kategoriseringen 

är en standardmodell utformad av leverantörerna, Stena använder sig av samma 

uppdelning på grund av förenklade kommunikationsaspekter med leverantörerna. 

Kategoriseringen och genomsnittlig fördelning ser ut på följande sätt (bilder på 

respektive kategori finns i bilaga D). 

Kategori Slag Genomsnittlig 

andel 

1 Standard kyl och frys 0-200 L 15 % 

2 Standard kyl och frys 251-340 L 50 % 

3 Frysbox 400-800 L 11 % 

4 Andra frysmöbler (GB glass, frysdisk mm.) 1 % 

5 Andra kylmöbler (Redbull-, cola-, restaurangkylar mm) 17 % 

6 Värmepumpar och AC 5,5 % 

7 Fragg (Stora, små eller övrigt avvikande kylmöbler) 0.5 % 

Tabell 2: Egen tabell för varje kategorislag med genomsnittlig andel 

 

Ovanstående siffror baseras över ett års tidsintervall, variationen är väldigt 

säsongsberoende och siffrorna varierar under de olika årstiderna. 

Kylmöbler kommer i olika former och storlek, ingen möbel är lik nästkommande. Inom 

de olika kategorierna kan vinstmarginalen skifta enormt. Frysmöbler generar mer 

material och är därför mer gynnsamma för företaget. Dock kan de inte urskiljas om det 

är en kyl eller frys i kategori 1 och 2 genom okulär besiktning, för att göra den 

bedömningen behövs en närmare titt inne i möbeln eller om personalen är väldigt 

erfaren så upptäcks detta kvickt.  

Alla de sju kategorierna har en gemensam komponent, en kompressor. Kompressorerna 

är kylmöblernas ”hjärta” och står för ca 30 % av hela värdet. För att beräkna 

vinstmarginal per enhet multipliceras vikten med en gemensam faktor som varierar 

beroende på försäljningspriset. Priserna varierar från dag till dag då valuta och 

råvarupriser inkluderas. Den kategori som genererar mest vinst per kg är kategori 6, 
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värmepumpar och ac innehåller stor mängd koppar, dock är bearbetningen svårare och 

mer tidskrävande. Därefter kommer frysmöblerna, de har tjockare isolering och bidrar 

till mer material.  

 

4.4 Lagerstruktur 
 
Idag har Stena Technoworld ett lager med kylmöbler i väntan på återvinning, dock finns 

inga speciella metoder för lagring av kylmöblerna, utan de lagras där det finns 

tillgänglig plats. Hjullastare och till en viss del människan sköter den fysiska 

hanteringen av kylmöblerna. Lagerytan är approximerat till 7125 m2 och är avsedd för 

ca 15 000 kylmöbler. I Bilaga C finns en karta där lagret är utmarkerat. Lagerstrukturen 

påverkas mycket av säsongsvariationer, under lågsäsong kan inleveranserna ligga 

mellan 20 000 och 25 000 kylmöbler per månad och under högsäsong beräknas Stena få 

in det dubbla. Hantering av artiklar under högsäsong medför svårigheter inom logistik 

och planering, stora lager bildas med saknad struktur. Den stora variationen går inte att 

hantera och kylmöblerna placeras inte efter någon specifik ordning. Under extrema 

perioder hyrs extern lageryta för att kunna hantera ingående material.  Det går inte i 

förväg att veta hur många kylskåp som kommer att komma till anläggningen därför är 

det svårt att planera logistiken på lagret.  Artiklarnas flödesstruktur bygger på 

traditionell sopdumpningsteknik, leveransen kommer in och sedan lastar av 

kylmöblerna, fordonen kör sedan ut samma väg de entrérade från. Artiklarna placeras 

genom en flytande placering vilket innebär att de placeras ut beroende på tillgänglig yta 

eftersom de inte har något system för var kylmöblerna ska placeras. Stena tar inte 

hänsyn till frekvensgrad, storlek eller kategori vid lagerplacering. Arbetarna har efter 

många års erfarenhet delat upp lagret i två delar, den undre delen placeras kategori 1 

och 2, andra hälften består en blandning av de resterande kategorierna. Detta förblir ett 

naturligt beslut då kategori 1 och 2 omsätts mer än de andra och 

bearbetningsanläggningen för kategori 1 och 2 finns på den nedre delen. Kategori 1 och 

2 går inte att stapla på varandra, medan kategori 3 går att stapla fyra till sex enheter upp. 

Kategori 4 och 5 går att stapla till viss del eftersom de har olika form och storlek, dessa 

dumpas oftast av oorganiserat. Kategori 6 varierar i storlek och utseende lika som de 

resterande kategorierna, dock brukar de placeras (beroende på leverantör) i pallar med 

galler, dessa lagras ca 20 enheter per pall. Vid inleverans utan pall hanteras de som 
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kategori 4 och 5. Kategori 7 hanteras med alla kategorier och filtreras bort under 

hanteringen. 

Under högsäsong är fyllnadsgraden i lagret mycket hög, detta visas i foto 2. 

Åtkomligheten i lagret är då mycket begränsat och det återvinns av den kategori som 

har störst kvantitet. Detta gör att resterande kylmöbler lagras där det finns plats på lagret 

vilket leder till det enorma lagret.  

Lagrets flödesstruktur bygger på ett U-format flöde då in-och utleverans från lagret 

befinner sig på samma sida men mynnar ut genom olika portar. Detta bidrar till ökad 

förståelse och synlighet över befintligt lager. Alla kan tydligt se inkommande leveranser 

samt lagrets fyllnadsgrad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Flygfoto över Stena Technoworld i Halmstad. Det hela vita området är kylskåp 
som är lagrade nästan hela vägen till plattan. 
 

Under lågsäsong finns det inte lika mycket kylmöbler i lagret som vid högsäsong. Detta 

gör att åtkomligheten blir bättre och det är lättare att hitta i lagret. Möjligheten för 

fordon att röra sig i lagret blir mycket bättre. Foto 3 visar hur lagret ser ut under 

lågsäsong. 
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Bild 3: Egen tagen bild på lagret vid lågsäsong. 
 

4.5 Metoder för körplanering 
 
Produktionschefen samlar data från medarbetarna samt gör en observation för att sedan 

bestämma därefter vilken kategori som ska köras för dagen. Kategori 1 och 2 återvinns 

mest eftersom de går snabbast att köra i produktionen samt inkommande leveranser 

består mestadels av dessa kylmöbler. Körplaneringen varierar ständigt och det finns 

ingen standard för hanteringsordningen, när en artikel plockas från lagret hämtas den 

mest lättåtkomliga samt solida kylmöbeln. Det medför att inkompakta och djupt 

lagerplacerade artiklar hanteras sist och förblir kvar i lagret under längre perioder. 

Dessutom placeras det i många fall nya inkommande kylmöbler både på och framför 

andra kylmöbler. Det leder till att den kylmöbel som är lättast att komma åt plockas 

först vilket i många fall är den som ligger längst ut. Det är arbetarna som själva styr 

körplaneringen när det gäller vilka specifika enheter som ska återvinnas och i vilken 

ordning de hanteras. Av kategori 1 och 2 finns kapacitet för återvinning på 120 st/h och 

körplaneringen beror på som tidigare nämnt av inkommande kvantitet.  Kategori 3 går 

att köra ca 70 st/h och hanteras på samma sätt som kategori 1 och 2, körplaneringen 

styrs efter innehavande kvantitet. Kategori 4 och 5 kan skifta väldigt mycket, därför går 

det inte att fastställa exakt bearbetningstid men arbetaren lägger inte mer än 10 minuter 

per enhet. Enheternas körplanering bygger på kvantitet och resterande lagrets fyllnad. 

Kategori 6 har en egen produktionslinje och går att köra ca 20st/h, denna kategori har 
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dessutom högst återvinningsvärde. Kategori 7 varierar i behandlingsmomentet då enbart 

kompressor och tillgänglig koppar plockas bort. Resterande material säljs i befintligt 

skick. 

 

4.6 Lean 
 
Vid inleverans av kylmöbler måste leverantörerna boka in en ankomsttid som de sedan 

får följa. Tiderna följs delvis bra, oftast kommer leveranserna in i tid. Bokningssystemet 

möjliggör för ett JIT system från grunden, men tyvärr tar det stop vid lagret. Under en 

lågsäsong kan JIT fullföljas från ingående leverans till produktion. Dock medför detta 

problem och extra bearbetning som försvårar arbetet. När en leverans kommer med 

fullföljd JIT placeras de på plattan beroende på hur väl sorterade de varit av 

leverantören. Oftast placeras kylmöblerna på fel håll, d.v.s. med kylmöbelns framsida 

mot inspektören. Ett JIT system försvårar arbetet men underlättar lagerhållningen då 

lagring av kylmöblerna inte är nödvändig. JIT gäller enbart för kategori 1, 2 och 3, för 

övriga kategorier dumpas leveransen av i lagret.  

 

Inget skåp har fast standardplats, de placeras där det finns plats men de flesta arbetare 

har efter många års erfarenhet funnit vissa platser för specifika kylmöbler. Detta har 

gjort att de placerar kategori 1 och 2 kylskåp i den undre halvan eftersom de ligger 

närmast produktionen och omsätts snabbast. Resterande kylskåp placeras i den övre 

halvan där det finns plats. Eftersom de har erfarna arbetare som har jobbat länge sker 

denna uppdelning naturligt och alla följer den. Det finns dessutom ingen platsmärkning 

eller skyltar som säger var kylmöbler ska placeras. Miljön på gården är mycket smutsig 

vilket nämndes av både platschefen och säkerhetsansvarig. Då lagret är utomhus är det 

mycket svårt att hålla det rent. Vid regn blir det lerigt. De ska i framtiden asfaltera 

marken på gården. Det finns inget nerskrivet eller illustrerat arbetssätt på lagret 

eftersom personalen efter många års erfarenhet har ett arbetssätt som de naturligt arbetar 

efter. 

Att materialet inte är sorterat och inte ligger på rätt sätt försvårar hanteringen av 

kylmöbler för hjullastare, även den manuella hanteringen påverkas negativt.    
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Idag används på Stena recycling något som heter Stenas way of production (SWOP). 

SWOP är Stenas egna system för ordning och reda på arbetsplatsen vilket de jämför 

med 5S. Tidigare försök har gjorts för att implementera 5S men misslyckats, 

säkerhetsansvarig nämnde att det berodde på att det blev för mycket tavlor och statistik. 

Nyligen anställdes en Lean-manager på heltid som ska jobba med att implementera 

SWOP. I nuläget försöker de få materialet sorterat när det anländer till anläggningen, 

eftersom de vill minska materialhanteringen. En hjullastare kostar 850kr/h, därför vill 

de minimera denna kostnad genom att begränsa materialhanteringen. I många fall 

kommer materialet osorterat i lastbilar och tåg. Bild 4 är ett exempel på en bra lastning. 

Denna lastning kan förbättras ytterligare genom att kylmöblerna placeras åt rätt håll, det 

vill säga med kylmöbelns dörr mot öppningen. Detta gör att de hamnar rätt på plattan 

när en hjullastare lossar.  

 

Bild 4: Egen tagen bild som visar ett exempel på bra lastning. 

 

Bild 5 visar hur en dålig lastning kan se ut. Transportbolagen vill alltid utnyttja hela 

lastningsutrymmet, därför placeras kylmöblerna liggande över de stående. Detta gör att 

avlastningen försvåras, att komma åt de som ligger överst först kan göra att de som 

ligger under kan falla ner. Det gör att materialhanteringen försvåras och skräp samlas på 

marken. 
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Bild 5: Egen tagen bild som visar ett exempel på dålig lastning. 

 

När en lastbil med container ska lossa finns det också storas skillnader mellan bra och 

dålig avlastning. Bild 6 visar bra avlastning, här har kylskåpen avlastas stående med 

boxarna över, detta underlättar mycket när en hjullastare sedan ska plocka kylmöblerna 

till plattan eller till lagret. Denna avlastningsmetod ställer krav på en skicklig chaufför. 

På bild 7 lastas kylmöblerna av utan hänsyn till nästa steg i processen. Denna 

avlastningsmetod gör det mycket svårt för en hjullastare att hantera kylmöblerna, 

dessutom måste någon person manuellt utföra ett lyft för att få kylskåpen stående.  

 

 
 

 

 

Bild 7: Egen tagen bild som visar ett 
exempel på dålig avlastning 

Bild 6: Egen tagen bild som visar ett 
exempel på bra avlastning 
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4.7 Arbetsmiljö  
 
Eftersom kylmöblerna kräver stor yta är det svårt och kostsamt att hålla lagret inomhus, 

därför är det fysiska lagret placerat utomhus. Arbetsmiljön innefattar manuellt som 

maskinellt arbete, människor är ute på lagret samtidigt som det befinns lastbilar och 

hjullastare av olika slag. Detta medför risker för både fordon och individer. Hjullastarna 

har kommunikationsutrustning för att enkelt kunna informera och meddela riskerna, 

kommunikationssystemet är kopplat till alla delar av anläggningen för enkel kontakt 

med relevant personal. Hjullastarna är även utrustade med kameror för bättre synfält 

samt ökad bekvämlighet då påfrestningar för nacke och rygg minskar.  

När personal är ute på lagret vid fots krävs helkroppsvarsel, shorts och kortärmade 

tröjor är inte tillåtet. Det finns inga markeringar som delar upp gå- med körfält därmed 

ökade risker och vikten att bära tydliga reflexkläder. Trots de dåliga förhållandena visar 

statistiken att det sker minst olyckor på lagret, detta förebyggs genom få variationer av 

lagerpersonal. Eftersom de vill ha erfaren personal på gården för att minimera riskerna 

är det också minst rotation av arbetspersonal där. Högst risk är under vinterhalvåret då 

väderförhållandena påverkar många faktorer, materialet blir då glatt pga. is och 

snöbildning leder till att materialet blir mer svårhanterligt. De har flest incidenter under 

lågsäsong, detta kunde bero på att personalen under högsäsong automatiskt blir mer 

försiktiga. Under de senaste 4 åren har det endast skett en olycka relaterat till lagret. I 

diagram 2 visas hur många olyckor som skett sedan årsskiftet. Genom åren har de haft 

hög sjukfrånvaro pga. förslitningsskador nämnde SSF-managern på anläggningen. I 

förhållande till hur mycket material som kommer in och hanteras så är gården liten, 

detta ökar risken för olyckor menar säkerhetsansvarig. 

Det finns idag fem stycken skyddsombud på arbetsplatsen, deras uppgifter är att 

arbetsplatsen är säker att arbeta på samt upptäcka eventuella risker som kan leda till 

olyckor. Om inte chefen agerar i säkerhetsförebyggande frågor kan arbetarna prata med 

skyddsombuden som förmedlar detta vidare. Alla skyddsombud träffas någon gång i 

månaden tillsammans med säkerhetsansvarig för att diskutera säkerheten på 

arbetsplatsen. Skyddsombudet vi talade med nämnde att det var svårt att få ihop alla 

samtidigt.  

Vid de manuella arbetsuppgifterna utsätts arbetarna för olika klimat beroende på årstid, 

det påverkar inte arbetet eftersom utrustning har anpassats efter alla förutsättningar.  
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Det sker knappt några manuella arbeten på lagret då kylmöblerna hanteras med truckar 

eller hjullastare, dock kan det ibland krävas att personal stiger ur fordonet för att vända 

eller lyfta en möbel. På plattan finns alltid en anställd som gör artikelkontroller och 

förbereder kylmöblerna för bearbetning. Denne anställd utsätts för fysiska påfrestningar 

då arbetsuppgiften är att vända rätt på kylmöblerna och rensa på glas och skärp. Inga 

tydliga anvisningar finns för hur ett sådant arbete ska utföras på ett korrekt ergonomiskt 

sätt, dock finns rutiner men inget som de anställda kan ta del av. När olyckor inträffar 

undersöks orsaken och vid flera liknande incidenter prioriteras ny princip som 

förebyggande gyllene princip. Gyllene principer prioriteras och lyfts fram till personal.  

Förebyggandet av skador hanteras genom att Stena erbjuder, massage av olika slag samt 

friskvårdsbidrag. 

På senare tid har de infört något som kallas för safety walk/safety talk. Detta görs i syfte 

att få ledare och chefer ut i verksamheten och uppmärksamma säkerhetsaspekterna. 

Målet är att få med sig alla på kontoret minst en gång i månaden. Då går ledare och 

chefer ut och pratar med de anställda genom att skapa en dialog om säkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2: Olyckor som medfört lämnat arbete från Stena recycling i Halmstad 

 

4.8 Miljö 
 
Eftersom kylmöblerna innehåller gas och olja klassificeras de som farligt gods, Stena 

har tillstånd från miljövårdsverket att hantera artiklarna i utomhusmiljö samt blivit 
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certifierade för mottagning och återvinning. CFC:n återvinns inne i anläggningen och 

förbränns enligt miljövårdverkets regler. 

 
När kylmöbler behandlas registreras ifall möbeln innehar gas eller inte, anledningen kan 

dock variera och är i dagsläget nästintill omöjligt att kontrollera. På grund av olika 

levnadsstandards går det att se tydliga exempel på att brukbara kylskåp återvinns mer 

med åren. Många kylmöbler återvinns innehavande gas och olja, statistik har samlats in 

på möjliga utsläpp påverkade av bland annat materialhanteringen, statistiken visar att 30 

% av alla återvunna kylskåp saknar gas, anledningen varierar men exempelvis kan det 

bero på skador vid förflyttningar eller dålig lagring. Siffrorna baseras med hänsyn till 

trender, kylskåpens årtal och återvinnigssyfte eftersom det finns kylskåp som återvinns 

på grund av att kompressorn saknar tryck.  

Vid ingående leveranser mottas ett dokument med kategori och antal samt vart det 

kommer ifrån. Informationen bevaras och redovisas vid kontroll från miljövårdsverket.  
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5 Analys 
 
I analysen jämförs utvald teori med empirisk data som har utvunnits från fallföretaget. 

Analysen ligger till grund för rekommendationerna som presenteras i samband med 

diskussionen. 

 
 
5.1 Materialanskaffning 
 
Fallföretagets materialanskaffningsprocess liknar det som beskrivs av Mercado (2008) i 

teorin. I teorin beskrivs att samordna olika leverantörer så att de kommer i rätt tid, detta 

kan jämföras med bokningssystemet som har införts. Med hjälp av bokningssystemet 

slipper Stena de långa köerna som kunde bildas utanför anläggningen. 

Bokningssystemet är viktigt med tanke på anläggningens begränsade 

hanteringsutrustning för att det ska kunna ske någon form av planering. 

De externa faktorerna har inte påverkat de märkvärt eftersom det alltid finns tillgängliga 

kylmöbler på gården som går att köra. Steg 2 och 3 i materialanskaffningsprocessen på 

fallföretaget görs i en samordnad aktivitet, genom den okulära besiktningen och 

kontrollprotokollet undersöks kylmöblerna. Steg 2 i materialanskaffningsprocessen 

beskriver att det inte krävs någon omfattande inspektion om materialet är av en enkel 

karaktär och detta gäller på fallföretaget eftersom det räcker med en okulär besiktning 

för att se om något fattas.  Stena har för nuvarande inget program som sköter arbetet, 

utan det görs det manuellt. Om kvalitén brister på det anlända materialet, exempelvis 

om det saknas en dörr så antecknas det och ersättning krävs från leverantören. Detta 

beskrivs som steg 3 i materialanskaffningsprocessen där eventuella avvikelser noteras 

och ligger till grund för reklamationer. Transportdokumenten som anländer från Norge 

underlättar materialhanteringen eftersom de är kategoriserade från början vilket innebär 

att processen med kontroll flyttas längre bak i kedjan, även detta beskrivs i steg 3 i 

materialanskaffningsprocessen. Men de gör även en kontroll när materialet anländer för 

att verifiera att det stämmer överens med transportdokumentet. Steg 4 beskriver att 

material ska förflyttas så lite som möjligt, det görs när kategori 1 och 2 kylmöbler 

inkommer. Då körs kylmöblerna direkt till plattan eftersom de går att återvinna snabbast 

i produktionen. Andra kylmöbler placeras där det finns tillgänglig plats på lagret, vilket 

visar på att de inte har något system för att placera kylmöbler på speciella platser. 
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5.2 Artikelklassificering 
 
Kylmöbler omfattar tusentals olika typer av enheter, de varierar väsentligt och få 

modeller återkommer med tydligt mönster. På grund av variationens bredd kategoriseras 

kylmöblerna enligt slag, antingen är det en frys- eller kylmöbel. Kategorierna grenar ut 

och bildar resterande kategorier som baseras på variablerna storlek och 

brukningsområde. Kategoriseringen är grundad av leverantörerna och Stena utgår från 

dessa klassificeringar för att underlätta det administrativa arbetet och i synnerhet för att 

de är bruksvänliga och väl anpassade till verksamheten. Dock framförs inte syftet 

tydligt och inga inriktade avseenden för kategoriseringen. Utöver syfte och 

avseendefaktorer har inga analyseringar av artiklarna utförts för att finna lämpligaste 

variabel som klassificeringsfaktor, anläggningen har anpassats efter de befintliga 

kategorierna.  

Med avseende för den breda variationen är volymvärdeklassificeringen inte möjlig med 

de befintliga kategorierna, enheterna varierar väldigt mycket i storlek och vikt i 

respektive kategori. Vid en grov syn på ABC-analysen syns tydliga likheter i pris och 

antal, ex. kategori 6 står enbart för ca 5.5% men genererar ett betydligt högre värde än 

resterande kategorier.  

Kategori 1 och 2 står för totalt ca 65 % i snitt, detta medför att produktionen planeras 

med avseende på omsättningen. Dessa enheter förblir mest rörliga då de återvinns 

snabbast och till störst volym. 

 
5.3 Lagerstruktur 
 

I teorin beskrevs att ett lager är uppbyggt av fysiska och administrativa funktioner, på 

fallföretaget är de fysiska funktionerna när hjullastare, och till viss del människan sköter 

hanteringen av kylmöblerna. De administrativa funktionerna är bokningssystemet som 

gör att kylmöblerna kommer på rätt plats vid rätt tid. Med god samordning mellan dessa 

två funktioner kan nyanlända lastbilar eller tåg lossas så fort de kommer in på lagret. 

Idag är flödet av vissa kategorier mindre bra och det är enligt teorin viktigt att förbättra 

detta. Likt många andra företag enligt Jonsson och Mattson enkätstudie har de svårt att 

fastställa kvantiteter och leveranstidpunkter för lagerpåfyllning, detta stämmer överens 

med fallföretaget eftersom under högsäsong finns ett fullt lager medan det under 

lågsäsong är mycket mindre. 
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Teorin nämner att vid utformning av ett lager ska en hög fyllnadsgrad uppnås, detta 

utförs genom att stapla de kategorier som går att stapla på varandra. Under högsäsong är 

lagret så fullt att det inte finns plats för hjullastare att röra sig på lagret vilket påverkar 

åtkomligheten negativt.  

En annan viktig del vid utformning av lager var att minimera transporten, detta utförs 

naturligt av de anställda genom att lägga de kategorier som omsätts snabbare i den nedre 

halvan, de vill säga kategori 1 och 2. 

Den sista delen vid utformning av lager bygger på lättåtkomlighet och lokalisering, vid 

lågsäsong är det lätt att hitta på lagret men vid högsäsong när lagret är fullt försvåras det 

mycket eftersom de inte har någon speciell lagringsmetod vilket leder till att 

hanteringen förvåras. 

I teorin nämns sambandet mellan lagring och hanteringseffektivitet, under lågsäsong är 

lagret mycket mindre, det gör att arbetarna kan komma åt kylmöbler mycket lättare 

genom att de placerar kylmöbler så att det finns en körbana för hjullastarna, det gör att 

hanteringseffektiviteten förbättras. Vid högsäsong är lagret så fullt att det inte går att 

bilda någon körbana eftersom de måste placera kylmöbler på all plats som finns 

tillgänglig på lagret. Lagringeffektiviteten har då utnyttjats maximalt, ibland kan lagret 

bli så fullt att de blir tvungna att hyra lokaler för att lagra kylmöblerna. Det leder till 

höga driftkostnader som nämndes i teorin men lägsta möjliga kapitalkostnad eftersom 

lagret har utnyttjats maximalt. Det gör att hanteringseffektiviteten försämras mycket 

mer eftersom det blir mycket svårt att komma åt de kylmöbler som ligger längst in. 

Eftersom varje hjullastare kostar 850kr/h ökar kostnaderna genom att 

hanteringseffektiviteten försämras, även denna kostnad togs upp i teorin.  

Vid lågsäsong fylls inte lagret maximalt, detta gör att hanteringen underlättas genom att 

arbetarna sorterar kylmöblerna på ett sådant sätt så att de bildar en körbana för fordon.  

Då kategori 1 och 2 placeras i den undre halvan och resterande kylmöbler i den övre 

halvan så har de en fast placering till en viss del. Men inom dessa två områden används 

en flytande placering där kylmöblerna läggs där det finns tillgänglig plats. I teorin togs 

det upp att de artiklar som plockas högfrekvent ska placeras nära in och 

utlastningsområderna, detta är exakt vad man gör på Stena genom att placera de 

kylmöbler som omsätts mest i den undre halvan. 

Det finns inget tydligt syfte och ändamål med den befintliga flödesstrukturen dock går 

det att se tydliga relationer på det Olhager (2013) beskriver, strukturen skapar en balans 

55 



Analys  
 

för materialflödet då man tydligt kan uppvakta lagret och dess fyllnadsgrad. Det U-

formade flödet bör vara det flöde som möjliggör samt underlättar för kategorisering av 

de olika artiklarna. 

 

5.4 Metoder för körplanering 
 

Ett vanligt kännetecken för en arbetsledarstyrd planering enligt teorin var att 

produktionsföljderna blir slumpmässiga ur materialplaneringssynpunkt, dvs. utan 

koppling till de materielbehov som föreligger. Detta är exakt vad som händer på Stena 

recycling där det är arbetarna själva som väljer vilka specifika enheter som ska plockas, 

dessutom väljs de kylmöbler som är mest lättillgängliga och har kortast operationstid 

utan hänsyn till vad som egentligen måste plockas först. Detta kan även jämföras med 

slumpvis turordning samt kortast operationstid först vilket togs upp som två av de 

generella prioriteringsreglerna i teorin. De andra kylmöblerna med längre 

operationstider blir liggandes på gården och de finns inget system för hur de ska köras. I 

empirin nämnde vi att nya inkommande kylmöbler placeras både på och framför andra, 

det leder till som vi tidigare nämnde att de som är lättast att komma åt plockas först. I 

Stenas fall blir det de kylmöbler som ligger längst upp på de staplade kylmöblerna eller 

de som ligger längst ut. Dessa kylmöbler är dessutom de senaste inkomna kylmöblerna. 

Det kan jämföras med LIFO-principen som beskrevs i teorikapitlet svåråtkomliga 

artiklarna förblir därmed liggandes under längre perioder. 

Kategori 6 har en separat produktionslinje eftersom de har högst återvinningsvärde av 

alla kylmöbler, dessutom håller den nere kapitalbindningen i förhållande till antal. Detta 

är en annan prioriteringsregel som stämmer överens med teorin där de med högst 

ordervärde körs först. 

 
5.5 Lean 
 
För tillfället arbetas det inte med någon medveten lean filosofi på Stena, men 

arbetssättet finns omedvetet implementerat i vissa områden. I empirin nämndes att stena 

utför en grov sortering genom att dela in lagret i en övre och undre halva, det kan till 

viss del jämföras med det första S.et i 5S men de har ingen standardplats för varje 

kategori inom dessa två halvor. Eftersom de har mycket erfaren personal arbetar de 

automatisk efter en viss systematik vilket gör att de kan hitta relativt snabbt i lagret, 
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detta beskrevs som det andra S:et i 5S. Genom att placera de kylskåp som återvinns 

mest närmast produktionen blir de mer lättillgängliga än andra, även detta nämndes i det 

andra S:et i teorin. Dock finns ingen platsmärkning eller skyltning för var kylmöbler ska 

placeras. De har inget arbetssätt för att hålla lagret rent pga. att det är utomhus. I 

framtiden ska marken asfalteras på lagret för att det ska bli mindre lerigt. Det kan 

jämföras med det tredje S:et i 5S. Erfaren personal har lett till ett eget standardiserat 

arbetssätt som de arbetar efter men det är inget officiellt, utan de görs efter många års 

erfarenhet. Detta kan förklaras som det fjärde och femte S:et.  

I Empirin framfördes skillnaden mellan bra och dålig avlastning. En dålig lastning likt 

bild 5 i empirikapitlet leder till ökade kostnader och tar längre tid eftersom hjullastare 

inte kan plocka ur kylmöblerna på ett lika snabbt och effektivt sätt som vid en bra 

lastning. Det kan jämföras med teorin som förklarade att 5S kan förbättra ledtiden samt 

reducera kostnaderna. 

Denna jämförelse kan även relateras till skillnaden mellan bra och dålig avlastning, att 

lasta av kylmöbler likt bild 7 i empirin leder till att materialhanteringen ökar som i sin 

tur påverkar lagerflödet negativt. Att lasta av enligt bild 6 leder till att kylmöblerna bli 

mer lättillgängliga vilket togs upp som det andra S:et (systematisera) i teorikapitlet. 

 

Precis som Liker (2009) och många andra lean filosofer beskriver teorin, grundas det på 

ett dragande flöde, vid jämförande av nuläget med JIT och kanban system förförs det 

motsatta, anläggningen är så pass komplex och omfattar en hög variation av artiklar att 

lagerflödet istället förblir tryckande fram tills bearbetningen. Lagret fylls på utan någon 

direkt planeringen och kan variera oberoende av omständigheterna. Många mellanlager 

byggs och omplaceringar av artiklar kan ske för att anskaffa tillgängligt avlastnings 

utrymme. De stora mellanlagrerna bidrar till högt PIA och arbetarna har ingen koll på 

vart artiklar befinner sig efter att de anlänt till anläggningen. Vid inleverans görs 

ankomstkontroller vilket inte borde utföras vid ett fullständigt JIT system enligt 

teorikapitel 3.5.2. Leverantörerna fyller oftast lasten till det maximala för minskade 

transportkostnader, det leder till varierande inleveranser och inget planerat system finns 

för diverse kategorileveranser. I utbyte av 5-S har SWOP istället införts, det finns 

tydliga likheter mellan de olika benämningarna men SWOP inriktar sig enbart på 

produktion och allt resterande från 5-S saknas.  
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5.6 Arbetsmiljö 
 
I empirin nämnde vi att det endast skett en allvarlig olycka i lagret de senaste fyra åren. 

Med tanke på att de anställda dagligen använder stora fordon samt hanterar tunga 

kylmöbler så är arbetsmiljön god på lagret och är i linje med arbetsmiljölagen. En stor 

anledning till att det inte har skett fler olyckor på arbetsplatsen är att personalen har lång 

erfarenhet. Precis som lagen lyder finns skyddsombud på arbetsplatsen. Det finns fem 

stycken skyddsombud som tillsammans bildar en skyddskommitté, även detta stämmer 

överens med arbetsmiljölagen som togs upp i teorin. Eftersom det endast har skett en 

allvarlig olycka på fyra år relaterat till lagret fungerar samverkan mellan arbetsgivare 

och arbetstagare när det kommer till att förebygga olycksfall, detta är ytterligare en 

lagtext som lyfts fram i arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagen nämns att det är 

arbetsgivaren som ska systematisk planera, leda och kontrollera verksamheten i ett 

arbetsmiljöförebyggande syfte, detta görs idag av en säkerhetsansvarig och 

skyddsombuden. Eftersom det är lågsäsong under vintern är det svår att avgöra om 

produktiviteten minskar pga. temperaturskillnaden men säkerhetsansvarig påpeka att det 

kan vara mycket möjligt. Den höga sjukfrånvaro pga. förslitningsskador är inte riktigt i 

linje med arbetsmiljölagen vars ändamål är att förebygga ohälsa, detta är något stena bör 

se över.  

Safety walk/talk som har införts kan jämföras med arbetsmiljölagen kapitel 3 om att 

arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, detta 

görs genom att en dialog skapas med arbetarna på lagret. En annan del som nämns i 

samma lag är att arbetsgivaren systematisk ska planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på god 

arbetsmiljö, detta görs idag av en säkerhetsansvarig samt skyddsombuden på 

arbetsplatsen som sedan informerar platschefen om säkerhetsbristerna. 

I teorin nämndes att det grundläggande för den fysiska miljön är att det ska finnas 

tillräckligt med plats för att kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt. Enligt 

säkerhetsansvarig var ytan på lagret liten vilket gör att riskerna för olyckor ökar. 

Under vinterperiod används helkroppsutrustning. Det är svårt att mäta vad klimatet ger 

för påverkan på produktiviteten och det finns inga sådana undersökningar på 

fallföretaget i nuläget. 
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I kapitel 4.6 nämndes den höga sjukfrånvaron vilket till största del beror på 

ergonomiska förhållanden, många förslitningsskador uppstår i produktionen men de kan 

även förekomma vid lagerhanteringen. I empirin nämndes att Stena erbjuder massage 

samt friskvårdbidrag, vilket kan ses som en investering för en bättre arbetsmiljö samt 

mer motiverad personal. 

De har infört kameror i hjullastarna för bättre synfält vilket visar att de har utformat ett 

arbetssystem som optimerar arbetsbelastningen. Detta var även en av de tre 

ergonomiska principer som togs upp i kapitel 3.6.2. I empirin nämnde vi att de vill ha 

minst variation på gården eftersom de vill ha erfaren personal där, detta är inte riktigt i 

linje med de två andra ergonomiska principerna som togs upp i kapitel 3.6.2. Dessutom 

nämndes i teorin att vid manuell hantering ska arbetsgivaren vidta åtgärder eller 

exempelvis använda sig av mekanisk utrustning, idag hanteras kylmöblerna på lagret 

med hjälp av truckar och hjullastare vilket stämmer överens med teorin. Dock kan det 

ibland krävas manuella lyft, exempelvis att få en liggande kylmöbel stående eller att de 

behöver vända på det. Denna manuella hantering är svår att undvika och det finns ingen 

information om hur lyften ska utföras. 

 
5.7 Miljö 
 

Lumsden (2012) beskriver att farligt gods har sådana egenskaper att kontakt med luft 

eller vatten kan orsaka skador på miljön. Då utsläpp av cfc-ämnen påverkar ozonskiktet 

negativt kan det alltså definieras som et farligt gods.  

Cfc-ämnen stämmer dessutom in på de tre kategorierna som identifierar farligt gods, 

följande är gaser, oxiderande ämnen och brandfarliga vätskor. Eftersom branschen är 

väldigt styrd och påverkad av miljöaspekter måste Stena Technoworld fullfölja de lagar 

och bestämmelser som finns för utsläpp till luft, mark och vatten. Annars tvingas de 

stänga ner och får certifikatet indraget. Detta kontrolleras av miljövårdsverket vilket gör 

att de följer miljöskyddslagen och den allmänna tillämpningen som beskrivs i kapitel 

3.7.  

Eftersom de är certifierade och har tillstånd att återvinna gamla kylmöbler som 

innehåller cfc-ämnen visat att de värnar om ett av de svenska miljömålen som beskrevs i 

teorin om förtunning av ozonskiktet.  
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Dessutom nämnde vi i empirin att ett dokument med information mottas vid ankomsten 

och bevaras, på detta dokument finns information precis enligt (MB kap 15, 56§).  
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6 Resultat  
Här presenteras resultatet som undersökningen lett till samt beskrivs de brister som 

förekommer vid materialhanteringen som har störst påverkan på lagerflödet. Genom 

resultatet kan undersökningsfrågan besvaras. 

6.1 Materialanskaffning 

• Saknas en lämplig plats för godsmottagning. 

• Ankomstdokument erhålls i ett sent skede som minskar möjligheterna till bra 

planering. 

Ankomstdokumentet med antal och kategori mottags i samband med inleverans, i 

och med den sena informationen förblir planeringen försvårad och oförutsägbar. 

Utan förvarning kan det komma in x antal leveranser med enbart en specifik 

kategori och då måste hela körplanen styras om. Vid inkommande leveranser 

avlastas artiklarna på olika områden beroende på transportmedel, respektive 

transport har egen yta för avlastning eller dumpning och sedan förflyttas 

kylmöblerna direkt in till produktion eller till lagret. Avlastningsytorna är inga 

fastställda godsmottagningsstationer eftersom de kan variera beroende på 

fyllnadsgrad och personal som kör. Nackdelen med nuvarande system är att yta kan 

blockeras och individuella lösningar måste vidtas för att snabbt åtgärda situationen. 

Detta medför att sorteringen försvåras och artiklar hamnar på ovanliga ytor.   

6.2 Artikelklassificering 

• Klassificering är inte anpassad efter volymvärde eller behovsfrekvens.  

• Klassificering sker enligt typ av kylmöbel. 

• Kylmöblerna i respektive kategori har stor variation i slag och 

återvinningsvärde. 

Kylmöblerna har kategoriserats enligt identifieringsfaktorer och har inget ursprung från 

kapital eller dylikt. Klassificeringen är fastställd av leverantörerna och Stena utgår från 

samma standard på grund av simplifiering gällande kommunikation. Kategorierna 

bygger på vilken typ av kylmöbel det är, huvudsakligen kyl, frys och ac/värmepump. 

Diverse slag indikerar varken storlek, form eller värde.  Variationen inom de olika 
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kategorierna är enorm, speciellt för kategori 4 och 5, kylmöblernas varians beror på den 

generaliserade kategoriseringen. Kategori 1, 2 och 3 är tämligen mer nischade och kan 

inte delas upp i fler underkategorier då storleken oftast är densamma på de flesta 

enheter. Kategori 6 är de artiklar som har högst styckvärde men står för en marginell del 

av det totala. Därefter kommer genom en väldigt generell uppskattning frysmöbler, 

dessa innehåller mer material och genererar mer värde. Kylmöbler är den kategori som 

överrepresenterar det totala men innehåller minst materialvärde. Denna uppdelning kan 

jämföras med paretoprincipen och likheterna syns då kategori 6 står för ett högt värde 

men lågt antal. Parallellt jämförs kategori 1 och 2 som står för ca 65 % men genererar 

inte ett högt styckpris 

6.3 Lagerstruktur 

• Beroende på säsong ser strukturen olika ut, under sommarsäsongen är 

fyllnadsgraden högre vilket leder till att åtkomligheten försvåras och strukturen 

anpassas efter tillgänglig yta.  

• Lagring och hanteringskostnad varierar mellan hög och lågsäsong. 

• U-format materialflöde. 

• Saknar fastplacering för varje kategori. 

Genom jämförelse och observationer har slutsatsen dragits att ett u-format materialflöde 

bedrivs, flödet är bra och lämpligt eftersom det underlättar körplaneringen. En tydligare 

bild över fyllnadsgraden erhålls av alla då arbetarna enkelt kan få en överblick på lagret. 

Materialflödet från inleverans till slutstadiet illustreras med hjälp av pilar på kartan 

nedan. 

 

 

 

 

 

Karta 1: Nuvarande flödesstruktur 
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Det finns ingen särskild lagerstruktur på Stena recycling, arbetarna har efter många års 

erfarenhet endast delat in lagret i en övre och undre halva där de som omsätts snabbast 

placeras i den undre halvan. Dessutom finns inga fasta placeringar för varje typ av 

kylmöbel förutom att de placeras efter de som omsätts snabbast i den undre halvan. I 

nuläget fylls lagret av de kylmöbler som är svårhanterliga.  

6.4 Körplanering 

• Körplaneringen styrs av inkommande leveranser. 

• Det finns inget som tydliggör vad som ska köras.  

• Artiklar som är lättåtkomliga prioriteras och svårhanterade väljs bort. 

Körplaneringen styrs efter inkommande leveranser, eftersom inkommande artiklar 

varierar väsentligt finns det ingen tydlig plan för framtid körplanering. Vid 

lagerbildning tillämpas en LIFO-princip vilket leder till att alla svåråtkomliga 

kylmöbler samlas djupt inne i lagret, kylmöbler stängs in av nyanlända leveranser. Det 

finns inga tydliga anvisningar för exakt vilken kylmöbel som ska hanteras, arbetarna har 

fria händer och hämtar in den lämpligaste artikeln för återvinning. Lämpligast definieras 

som lättåtkomlig, hanterbar, hel och kompakt för snabb inplockning och mindre fysiskt 

krävande enhet. Kylmöbler som väljs undan förblir ofta kvar som rester och hanteras 

som skräp eller återvinns vid överkapacitet. 

6.5 Lean 

• Lagret är inte leanutvecklat. 

• Tryckande lagerflöde. 

• Finns vissa paralleller med 5S. 

Inkommande leveranser är väldigt säsongspåverkade och varierar inom alla aspekter, 

detta försvårar förutsättningarna för lean och dess verktyg. Nuvarande arbetssätt och 

flöde strider mot en lean filosofisk metod, exempel där lean inte fungerar är: 

- Ankomstkontroll utförs för varje leverans, antal- och kategoridata samlas 

in för sent. 

- JIT fungerar inte med nuvarande ankomst system, kylmöblerna måste 

återhanteras av manuell kraft för att korrigera kylmöbelns position.   
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- Nuvarande körplanering i lagret medför ett tryckande flöde. 

- Körplaneringen går inte att följa visuellt. 

Ett välfungerande och förutsättande system för lean är bokningssystemet till 

inleveranserna. Tåg har inget bokningssystem men produktionschefen blir informerad 

ungefär tre, till fyra dagar innan leverans. I nuläget arbetas det inte efter någon metod 

som 5S. Men det går dra vissa paralleller med den nuvarande lagerhanteringen och 5S. 

Det finns mycket att förbättra inom detta område. Efter många års erfarenhet jobbar 

arbetarna efter den systematik och den sortering som de tycker är bäst och den är inte 

tillräcklig. 

6.6 Arbetsmiljö 

• Fysiskt arbete med stora påfrestningar på kroppen. 

• Mycket erfaren personal leder till begränsade olyckor på lagret. 

• Lagerstrukturen påverkar arbetsmiljön (dålig planering leder till försvårat 

arbete). 

Säkerheten på lagret är mycket bra i förhållande till möjliga risker. Den erfarna 

personalen på lagret är en mycket viktig faktor som håller nere olycksstatistiken. Dock 

är arbetet mycket tufft, i vissa fall krävs manuell hantering vilket ställer stora krav på 

människokroppen. Detta leder lätt till förslitningsskador, speciellt när det finns personal 

som har arbetat länge på samma arbetsplats och att det inte finns någon information om 

korrekta lyfttekniker. Dessutom är lagret utomhus vilket gör att arbetarna påverkas av 

väderförändringarna. Hade materialet kommit rätt från början samt avlastats på rätt sätt 

kan dessa manuella lyft undvikas. Dessutom påverkar den dåliga lagerstrukturen 

arbetsmiljön negativt eftersom kylmöblerna kan ligga hur som helst i lagret. Det finns 

ett gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare om frågor som rör arbetsmiljö, 

de har en anställd säkerhetsansvarig samt utvalda skyddsombud som för 

arbetsmiljöarbetet framåt. 

6.7 Miljö 

• De följer de lagar och bestämmelser.  

• Materialhanteringen påverkar utsläpp av cfc. 
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För att få bedriva verksamheten måste lagar och regler följas. Utöver är det inte 

praktiskt möjligt att förhindra alla utsläpp som sker. 30 % av alla kylmöbler som saknar 

gas påverkas uppskattningsvis inte helt av lagerhanteringen, kylmöbler anländer till viss 

del utan tryck med. Den varierande hanteringen och dåligt placerade artiklar fördärvar 

kylmöblerna vilket medför att gaserna frigörs i naturen, dock är det omöjligt att beräkna 

eftersom första kontrollen om det finns gas utförs i produktion. 
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7 Diskussion  
 
I detta kapitel framförs en diskussion över framtaget resultat vilket ligger till grund för 

slutsats och rekommendationer. 

 
 
Verksamheten är mycket speciell jämfört med många andra företag, istället för att 

sammansätta delar till en produkt tas delarna isär och återvinns. Något som möjligtvis 

kan underlätta materialanskaffningsprocessen skulle vara att få transportdokumentet 

innan det anländer till anläggningen likt de som kommer från Norge där det står hur 

många samt vilken kategori varje kylmöbel tillhör. Det hade kunnat underlätta 

planeringen ytterligare. Detta system hade även kunnat möjliggöra ett JIT system 

eftersom Stena redan i förväg vet vad som kommer att anlända och kan planera 

produktionen efter dess data. Enligt teorin blir detta likt en FIFO-princip där den 

föredras före LIFO-principen som används i nuläget. Inkompetensen om vilka typer av 

kylmöbler som anländer verkar det som att snabba beslut tas om var saker ska placeras 

vilket tillslut leder till ett ostrukturerat lager. Dessutom finns ingen speciell plats för 

avlastning, vilket förväntas ha en påverkan på lagrets struktur. Olika personer kan ta 

individuella beslut om var kylmöbler ska placeras, det kan hända att kylmöblerna 

placeras på olämpliga platser. 

Kylmöbler är ett brett begrepp som omfattar flera tusentals olika sorters kyl, frys och 

ac/värmepumpar. Eftersom det inte finns någon klar definition på kylmöbler kan olika 

typer av artiklar levereras för återvinning och hög variation bildas. Användningen av 

leverantörernas befintliga kategorisering underlättar kommunikationen mellan 

leverantör och anläggningen samt medför det inget extra administrativt arbete. Det 

positiva är som nämnt ekonomiska aspekter men kategoriseringen är inte korrekt 

utvecklad.  För kategori 1, 2 och 3 omfattar kategoriseringen en nischad faktor som 

identifierar kylmöblerna genom storlek och typ. Det positiva med de tre kategorierna är 

en begränsad variation då volym och slag sammanfogats och bidragit till respektive 

kategori. Kylmöblerna skiljer sig inte avsevärt, alla har en standardform och kan 

serieköras, dock finns det avvikande kylmöbler som inte kan återvinnas på grund av 

b.la. inkompakt hållning eller skåp med mat, dessa omplaceras istället till kategori 6 

eller behandlas som skärp. Beräkning av vinst per enhet och cykeltider går enklare att 
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beräkna samt produktionsplaneringen förblir mindre komplex när variationen är på låga 

nivåer. Kategori 1 och 2 erhåller två typer av skåp, kyl- och frysskåp, dessa typer hade 

kunnat kategoriseras var för sig eftersom de genererar olika mycket återvunnet material. 

Hanteringen för kategori 1 och 2 ser densamma ut och behovet är likavärdigt därför går 

det att sammanfoga kategorierna till en gemensam lagringskategori. Kategorierna är de 

mest högfrekventa artiklarna och borde enligt teorin placeras närmst anläggningen. 

Volymvärdet skiljer sig från en kyl- till frysskåp, en frysmöbel har tjockare isolering 

och medverkar till mer material. Trotts detta förmodas inte en ytterligare kategorisering 

vara nödvändig för optimering av lagerflödet. Med ändamålet för beräkning av 

kostnader och vinst per enhet kan nuvarande kategorisering uppskattas som ofullständig 

eftersom faktoriseringen inte innehåller någon parameter för beräkning av diverse 

faktorer. Den ofullständiga kategoriseringen kompletteras med extra arbete på plattan 

där en arbetare markerar ifall artikeln är en kyl eller frys. Processen tolkas som ett 

nödvändigt moment i och med den generaliserade kategoriseringen. Data om 

inkommande material kan klokare behandlas för kalkylering av utgående samt 

planerade vinster. Ifall informationen angående antal av kyl- respektive frysskåp 

behandlades i tidigare flödesstadie påverkar det inte utifrån egna analyser lagerflödet. 

Detsamma gäller för kategori 3, momenten för kategori 1 och 2 ser samma ut för 

frysboxarna, därför anses nuvarande kategorisering för 1, 2 och 3 som korrekt 

utformade. Variationsvidden för kategori 4 och 5 är betydligt bredare än resterande, den 

enda gemensamma paramentren är identifieringsfaktorn, d.v.s. ifall artikeln är en kyl 

eller frys, utöver kan ingen annan gemensam faktor utvinnas. Nackdelen med nuvarande 

system är den breda variationen av levererade kylmöbler, skildringar i storlek, form, 

vinst-, volymvärde och hanteringstider finns. Kategoriseringen medför inget tydligt 

syfte i varken lagerflöde eller produktionsplanering. Med avseende för de bristande 

faktorerna i kategori 4 och 5 anses kategoriseringen som olämplig och inte tillräcklig då 

den inte medför någon tydlig nytta utöver en generaliserad benämning. För enklare 

identifiering behövs ytterligare identifieringsfaktorer med tydligare syften som 

underlättar produktionsplaneringen och lagerflödestrukturen. Den nuvarande faktorn 

framför enbart ifall artikeln är en kyl eller frys, frysskåp har i synnerhet ett högre 

styckvärde än kylskåp och kategoriseringen hade varit välfungerande ifall den delades 

upp i fler faktorer. Den kategori som genererar mest värde per enhet är 6, 

kategoriseringen omfattar AC och värmepumpar, de faktorer som spelar roll i urvalet är 
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enbart slag och ingen annan faktor erhålls. Kategorin står enbart för ca 6 procent och 

variationen är låg då de flesta AC och värmepumpar ser likvärdiga ut. Med hänsyn till 

det låga antalet och den lilla variationen anses befintlig kategorisering som tillräcklig. 

Vinstmarginaler kan beräknas i och med den låga variationen samtidigt som 

bearbetningstiderna enkelt kan uppskattas. Alla avvikande kylmöbler bildar en egen 

kategori, det kan exempelvis vara för stora, inkompakta, innehållande mat, ohanterbart 

material eller okända enheter. Dessa står för en liten del och bidrar varken till försämrad 

lagerstruktur eller planeringskomplikationer. Kategori 6 behandlas halvt av befintliga 

anläggningen sedan outsourcas nedmalningen. Eftersom det är en väldigt liten andel är 

den befintliga kategoriseringen lämplig.  

Det finns för tillfället ingen lagerstruktur, det beror bland annat på den bristande 

systematiken för var kylmöbler ska placeras. Dessutom uppfattas variationen av antalet 

inkommande kylmöbler för varje månad som stor påverkan över hur det ser ut på lagret. 

215 000 - 220 000  kylmöbler har stena årligen tillstånd att ta emot men de kan inte veta 

exakt vilken kvot som kommer in varje månad och vilken kategori de tillhör. Vad de vet 

är att antalet inkommande kylmöbler ökar vid sommarårstid. Om de skapar en 

lagerstruktur som klarar dessa stora variationer hade plockningen kunnat underlättas 

samt planeringen av vilken kategori som ska köras i produktionen. Under 

observationerna vid lågsäsong kunde tydliga placeringsstrukturer observeras som 

skapade körbanor för hjullastare och truckar. Det leder till fler valmöjligheter vid 

plockning när de väljer vad som ska köras i produktionen eftersom de vanligtvis väljer 

det kylmöbler som är lättast att plocka. 

Under högsäsong finns ingen körbana mellan de olika lagren av kylmöbler då lagret har 

en alldeles för hög fyllnadsgrad. Det leder till att hjullastarna och truckarna endast 

kommer åt de kylmöbler som ligger längst ut likt figur 7a i teorin som visar LIFO-

principen, vilket begränsar valmöjligheterna över vilka kylmöbler de kan välja. Detta 

antas ha negativ inverkan på lagerflödet eftersom de svårplockade kylmöblerna kommer 

bli liggandes en längre tid. Om någon form av systematik finns för var och hur de ska 

placera de olika kategorierna, hade det inte bara underlättat hanteringen utan de slipper 

även hyra annan lokal/plats för att lagra kylmöbler. Det hade lett minskad 

lagringskostnad per enhet. Dessutom antas hanteringskostnaderna minskas om 
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fallföretaget vet exakt på vilken plats varje kategori ska placeras eftersom det hade 

underlättat både vid lagringstillfället och vid plockningstillfället.  

I nuläget finns inga fasta placeringar för kylmöblerna förutom indelningen i övre och 

undre halva där de placerar kylmöbler som omsätts mest i den undre halvan. Detta 

stämmer helt överens med teorin, dock bör de ha fasta placeringar för varje kategori i 

både den undre och övre halvan, det hade troligtvis underlättat plockningen och 

lagringen. Då kan de snabbt se vilka kylmöbler som det finns mest av och välja 

produktionsplan utefter det. Men i nuläget går det enligt oss inte att skapa ett FIFO-

system för varje kylmöbel eftersom det är stor variation av kylmöbler som tas emot, 

men det går skapa ett sådant system genom att anpassa körplaneringen i produktionen 

efter de fasta placeringsytor som fylls upp först av respektive kategori. Lagrets 

flödesstruktur bygger på ett u-format flöde, anledningen till dess tolkning är att 

kylmöbler kommer in och ut från lagret genom samma sida. Flödet är lämpligt eftersom 

en tydlig bild över lagrets fyllnad kan åskådas genom en snabb överblick från 

produktion. Flödet kan ersättas med andra strukturer men det hade bidragit till sämre 

möjligheter för klassificeringsuppdelningar på lagret. 

 

Det finns inget tydligt mönster eller riktning för nuvarande körplanering, det är omöjligt 

att förbestämma vad som ska köras innan inkommande leveranser anländer. Den 

oförutsägbara variationen försvårar planeringen och oväntade mängder kan komma 

vilket fyller lagret och planeringen måste justeras. En tydlig flaskhals i detta fall är den 

höga variationen och för tillfället arbetar stena inte med att begränsa den. Nuvarande 

körplanering är inte hållbar under högsäsong med hänsyn till variationsvidden, lagret 

fylls och ingen specifik planering kan följas. När lagret fylls ut finns ingen strikt 

arbetsrutin. Nackdelen är att inga tydliga anvisningar över körplaneringen kan följas 

från produktionsansvarig då arbetarna utför det som de själva anser vara mest relevanta 

kylmöblerna. Produktionschefen bestämmer endast vilken kategori som ska återvinnas 

och inte någon specifik kylmöbel. Ett sådant system är inte långsiktigt hållbart eftersom 

den individuella kompetensen kan variera och ifall det råder bristande kommunikation 

mellan arbetare och chefer kan planeringen hävas och måste istället återskapas. 

Eftersom nuvarande körmetod grundar på en planering från produktionschefen 

uppmärksammas tydliga kommunikationsbrister, såvida produktionschefen inte ger 

arbetarna fria händer, vilket möjliggör ett arbetarstyrt produktionssystem. För att skapa 
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ett jämt och kontrollerat flöde måste en oberoende körplanering skapas, d.v.s. 

oberoende av variation eller fyllnadsgrad. LIFO-principen kan tolkas som en genväg för 

att undgå utökad lagerbildning, vid högsäsong fungerar inte genvägen och den bristande 

planeringen övergår till ett enormt lager där LIFO-principen måste fullföljas och 

kylmöbler förblir instängda tills lagret töms. Systemet gör det omöjligt alternativt 

komplicerar artiklars spårning vilket leder till oförutsägbart lager. Ingen vet vilken sort 

som gömmer sig bakom en stor hög därför kan planeringen inte heller fullföljas. När 

artiklar står på lagret under längre perioder ökar den fysiska påfrestningen genom 

skador från den dåliga placeringen eller flyttningshanteringen. Artiklarna som är mindre 

”fina” väljs undan och måste sedan behandlas som skräp eller kategori 7. Den 

ekonomiska aspekten påverkas inte kortsiktigt men gasutsläppen ökar och oredan på 

lagret ökar lika så. 

 

Den bristande ordningen på lagret har gjort att de nyligen anställt en ny lean-

manager vilket är uppskattat. Förmodligen kommer detta bli en utmaning för personalen 

med många års erfarenhet då de jobbar på ett speciellt vis, att bryta gamla vanor är en 

svår uppgift. Att införa 5S i lagret hade enligt oss underlättat mycket, i kapaitel 3.5.1 

nämndes att införa 5S förbättras ledtiden och kostnaderna reduceras samt kvalitén 

förbättras. I nuläget är tiden för vissa kylmöbler från det att de kommer in tills det att de 

återvinns alldeles för lång. Genom att införa 5S hade det blivit enklare att hitta och 

placera kylmöbler i lagret. Även hanteringskostnaderna kan minskas eftersom 

hjullastarna behöver köra mindre om de vet exakt var kylmöbler ska placeras. Ett 

exempel är de kylmöbler som placeras i den undre halvan, dessa kylmöbler kan göras 

mer lättillgängliga genom att placera de på rätt sätt vilket kommer underlätta 

plockningen i ett senare skede. Kylmöbler som är svåra att plocka förblir i nuläget 

liggandes en längre tid. Det är bra att kategorier placeras enligt vilka kategorier som 

återvinns mest frekvent i den undre halvan vilket gör att transportarbetet nedbringas. 

Ett annat stort problem de har är hur kylmöblerna kommer lastade, i många fall fylls 

lastbilarna till sin maximala volym vilket gör det svårt för hjullastare att lasta av. Om de 

kommer in rätt, nämligen ståendes med dörren utåt och utan några kylmöbler lastade 

ovanför hade det lett till snabb lagring samt underlättat vid plockning då de kan köras 

direkt till plattan utan att behöva vändas eller vridas. Plockningen försvåras även när en 
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oerfaren lastbilschaufför lastar av från en container, kylmöblerna lagras på ett 

ostrukturerat sätt som kommer försvåra hanteringen i ett senare skede. 

Något som upptäcktes under observationerna var att det inte fanns någon platsmärkning 

eller skyltar för var saker ska placeras, om skyltar eller någon annan form av 

platsmärkning införs hade det underlättat vid plockning och lagring för varje kategori. 

Monden (2012) nämnde i teorin att platsmärkning var ett bra sätt att få saker i sin 

ordning. Det hade underlättat vid avlastning från lastbilar, om det exempelvis kommer 

in en lastbil med en viss kategori kan lastbilen ställa sig precis i närheten där just den 

kategorin lagras och lasta av, detta förmodas minska transportarbetet. Dock är det inte 

fysiskt möjligt eftersom lastbilarna kräver stor yta och med nuvarande flödesstruktur 

behöver lastbilarna vända ut från samma ingång. När markerade och bestämde ytor 

avses för specifika kategorier tydliggörs fyllnadsgraden av respektive kategori och 

produktionschefen kan enklare planera och bestämma en körplanering. Om en yta fylls, 

syns detta tydligare och ett behov för bearbetning skapas. Detta hade bidragit till ett 

dragande flöde och förutsättningar för ett leanlager bildas. 

 

Enligt Stenas egna olycksstatistik har det bevisats att minst olyckor sker på lagret. På 

fallföretaget med de höga olycksriskerna och den tuffa arbetsmiljön är det nuvarande 

arbetssättet det mest lämpliga eftersom den erfarna personalen på lagret är medvetna om 

riskerna och vet hur de ska hanteras. Den låga olycksstatistiken beror på den låga 

rotationen, dock talar det emot teorins beskrivning av de allmänna ergonomiska 

principerna. Arbetet på lagret är som tidigare nämnt både skitigt och tungt. I nuläget är 

det svårt att ersätta de manuella momenten till något automatiskt därför är det mycket 

viktigt att kylmöbler hamnar rätt från början. I teorin framfördes att 3 % maximal 

muskelstyrka anses som ett gränsvärde till förslitningsskador. Att vrida och vända på en 

kylmöbel kräver långt över 3 % av maximal muskelstyrka dock är det rimligtvis 

omöjligt att undvika. Därför anses det vara extra viktigt hur kylmöbler placeras i 

lastbilarna, avlastas, lagras och plockas för att undvika att någon människa ska behöva 

utföra manuella lyft. Genom att skapa en god lagerstruktur där de vet var allt ska stå 

uppskattas arbetsmiljön förbättrats och sjukfrånvaron minskats. Eftersom verksamheten 

på Stena Technoworld är mycket speciell blir det svårt att komma ifrån 

förslitningsskadorna. Det är positivt med en SSF manager samt skyddsombud som 

driver säkerhetsarbetet framåt för att personalen ska må så bra som möjligt. Det ska de 
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fortsätta med eftersom försämrad arbetsmiljö kan påverka produktiviteten negativt 

enligt teorin. Då lagret är utomhus kan det under vinterperioder bli mycket kallt att 

arbeta, kyla i samband med manuella lyft är inte bra och enligt teorin leder det till 

förslitningsskador.  

 

I nuläget kan stena inte beräkna otillåtna och miljöpåverkade utsläpp, orsaken varierar 

men i synnerhet beror det på kunskapen om inkommande kylmöbler. Kylmöblerna 

kontrolleras inne i produktionen, konsekvensen av systemet leder till att artiklar 

behandlas efter olika lång tid på lagret. Vissa kylmöbler befinner sig i månader medan 

andra behandlas enligt JIT och kommer in i produktion direkt. En kylmöbel som 

befunnits på lager under längre period uppskattas som mer trolig att sakna gas. För att 

kunna beräkna på utsläppen i lagret behövs ytterligare en kontroll vid ankomsten.  Ett 

sådant system strider mot lean filosofin och JIT verktyget, eftersom nuvarande system 

godkänns och accepteras av miljövårdsverket anses detta som tillräckligt. En förbättrad 

logistik och lagerstruktur kan möjligtvis bidra till reducerande utsläpp påverkade av 

hanteringen.  
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8 Slutsats och rekommendationer 
 
I detta kapitel framförs en sammanfattning av huvudpunkterna i fallstudien. 

Avslutningsvis presenteras fallföretagets rekommendationer samt förslag till vidare 

forskning. 

 
 
8.1 Slutsats  
 
Fallstudiens undersökningsfråga ”Hur kan ingående variation hanteras för att minska 

lager och förbättra återvinningsflödet?” besvaras genom följande punkter: 

 

Materialanskaffning 

• Erhåll transportdokument i ett tidigare skede. 

• Fastställning av godsmottagningsyta för inkommande leveranser. 

Artikelklassificering 

• Underkategorisera nödvändiga kategorier med hänsyn till volym. 

• Sammanfoga enhetliga kategorier för underlättning av lagerstruktur. 

Lagerstruktur 

• Anpassa lagerstruktur som kan hantera variationen och bildar körbanor till 

fordon. 

• Skapa fasta placeringar för respektive kategori och underkategorier. 

Körplanering 

• Planeringsverktyg behövs för visualiserad körplanering.  

• Prioriteringsregler medför möjligheter till låg fyllnadsgrad. 

Lean 

• Avgränsa lagerytor för strukturering. 

• Markera lagerytor med benämning för underlättning av lokalisering. 

Arbetsmiljö 

• Utbildning till personal i lyft- och vridteknik för manuella arbetsuppgifter är 

nödvändiga. 
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8.2 Rekommendationer 
 

8.2.1 Materialanskaffning: 
¾ Erhåll transportdokument i ett tidigare skede.  

o Erhålls transportdokumentet med antal och kategori före inleverans kan 

körplaneringen enklare planläggas och känsligheten för variation 

minskar. Önskat skede för mottagande av transportdokument är två till 

tre dagar före inleverans.  

¾ Fastställning av godsmottagningsyta för inkommande leveranser. 

o Fastställ en godsmottagningsyta vid respektive kategori för underlättning 

av transportarbete samt flexiblare avlastingsmöjligheter.  

 

8.2.2 Artikelklassificering: 
¾ Underkategorisera nödvändiga kategorier med hänsyn till volym. 

o Med hänsyn till den breda variationen och saknad klassificeringsfaktor 

rekommenderas att sammanfoga kategori 4 – 5 och bilda tre 

underkategorier A, B och C, A representerar för kylmöbler i liten volym, 

B för mellanvolym och C för kylmöbler med stor volym. Volymerna får 

uppskattas av arbetarna.  

¾ Sammanfoga enhetliga kategorier för underlättning av lagerstruktur.  

o Eftersom kategori 1 och 2 hanteras genom samma 

produktionsanläggning kan de kategoriseras som gemensamma enheter 

fram tills produktionsprocessen.  

 
8.2.3 Lagerstruktur: 
¾ Anpassa lagerstruktur som kan hantera variationen och bildar körbanor till 

fordon. 

o Genom uppdelning av lagerytor efter procentuell kategoriandel minskar 

variationen i lagret till en strukturerad lagringsmetod. Att bilda körbanor 

i lagret möjliggör lättare åtkomst av kylmöbler. Det ger även fler 

avlastningsmöjligheter. En gemensam körbana för inkommande lastbilar 

rekommenderas genom hela lagret, anledningen är underlättat flöde 

eftersom lastbilarna inte behöver vända i lagret. Flödet visas i bilaga F 
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¾ Skapa fasta placeringar för respektive kategori och underkategorier. 

o Bilda fasta placeringar för varje kategori så att kategorierna inte blandas 

med varandra förhindrar oordning och lagervariation. Fasta placeringar 

rekommenderas eftersom det skapar förutsättningar för ett 

kanbansystem.  

¾ Anpassa fasta placeringar efter behovsfrekvensen.  

o Genom att strukturera lagerytorna efter behovsfrekvens medförs att 

högfrekventa kategorier placeras närmare produktion vilket leder till 

kortare transportsträckor och snabbare rörlighet.  

 

8.2.4 Körplanering 
¾ Planeringsverktyg behövs för visualiserad körplanering. 

o Forskarna rekommenderar Stena Technoworld Kanban-Card för att 

underlätta produktionsplaneringen. Markeringarna på lagerytan 

återspeglar färgskalan på y-axeln där rött representerar hög fyllnadsgrad 

och grönt representerar låg fyllnadsgrad.  

¾ Prioriteringsregler medför möjligheter till låg fyllnadsgrad. 

o Eftersom ytorna avser den procentuella kategoriandelen bör högst rankad 

kategori prioriteras i körplaneringen.  

 

8.2.5 Lean 
¾ Avgränsa lagerytor för strukturering. 

o Ytorna kan avgränsas med permanenta färgmarkeringar för varje 

kategoriyta. Rekommendationen baseras på den tillgängliga ytan 

eftersom färgmarkeringar inte upptar någon plats. 

¾ Markera lagerytor med benämning för underlättning av lokalisering. 

o För enklare lokalisering kan lagerytor markeras med befintlig kategori.  

¾ Utbilda leverantörer inom på- och avlastningstekniker. 

o För att uppnå jämn kvalité hos leverantörerna rekommenderas utbildning 

i på- och avlastningsmetoder. 

 

75 



Slutsats och 
rekommendationer  

 

8.2.6 Arbetsmiljö 
¾ Utbildning till personal i lyft- och vridteknik för manuella arbetsuppgifter är 

nödvändiga. 

o För att begränsa förslitningsskador rekommenderas en utbildning i lyft 

och vridteknik. 

 

8.3 Sammanfattning av rekommendation  
 
Enligt diskussionen framfördes tydliga bristaningar inom planeringsmöjligheterna för 

att stärka och precisera produktionsplaneringen. För att underlätta avseendet har 

forskarna utformat en kanbantavla som återspeglar lagerytornas fyllnadsgrad. 

Kanbantavlan ska fungera som dagligt planeringsunderlägg till produktionschef eller 

produktionsansvariga, syftet är att få en tydlig bild över lagrets fyllnadsgrad och 

prioriteringar.  För att kunna mäta fyllnadsgraden jämförs volymen med markeringar på 

lagerytan. Markeringarna är uppdelade i 1/3 per grad och tredjedel står för 2 steg i 

kanbantavlans färgskala. Kanbantavlan finns som bilaga E. Lagringen i ytorna fylls 

gradvis från anläggningen ut i motsattriktning, fyllnadssystematiken bidrar till ett FIFO-

system som förenklar artikelspårningen och minskar kylmöblernas lagringstid. Ett 

exempel på en förbättrad lagerstruktur med alla bristande faktorer inräknade visas i 

bilaga F, markeringar för kanbanskalan är markerade med röda linjer och varje 

kategoriyta representeras av diverse färger som framförs i tabell 4. Den förbättrade 

lagerstrukturen ökar säkerheten och den rekommenderande lagerstrukturen minkar 

variationen i lagret och tydligare körbanor för fordon har fastställts.  

Tabell 4: Egen tabell. Färg och andel för respektive kategori 

Kategori Lagerandel Färg 

Kategori 1-2 65 %  

Kategori 3 11 %  

Kategori 4-5 A                                 18/3 %    

Kategori 4-5 B 18/3 %    

Kategori 4-5 C 18/3 %    

Kategori 6 5.5 %  

Kategori 7 0,5 %  
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8.4 Framtida forskning 
 

Fallstudien omfattar hur ett lagerflöde kan förbättras med hänsyn till ingående variation. 

Nästa steg är att studera hur flödet implementeras och förändra kulturen på 

arbetsplatsen. Forskarna tror genom att strukturera lagret tillsammans med förbättringar 

i produktion hade lett till den mest optimala lösningen, produktionskapaciteten och 

ingående variation har en stor påverkan över den nuvarande situationen på lagret. 
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Diagram 1: Tidsfördelning för fallstudien. 

Diagram 2: Olyckor som medfört lämnat arbete från Stena recycling i Halmstad 

 

Bilder  
 
Bild 1: Egna tagna bilder från materialanskaffningsprocessen på fallföretaget när en 

lastbil med flak anländer, en anställd fyller i ett kvalitetsprotokoll under tiden 

kylmöblerna lastas av. Sedan kör en hjullastare kylmöblerna till plattan eller placerar de 

någonstans i lagret. I detta fall körs kylmöblerna direkt till plattan (JIT). Kylskåpen som 

är uppradade på bilden till höger är ett mellanlager som står på tur att köras till plattan 

Bild 2: Flygfoto över Stena Technoworld i Halmstad. Det hela vita området är kylskåp 

som är lagrade nästan hela vägen till plattan 

Bild 3: Egen tagen bild på lagret vid lågsäsong. 

Bild 4: Egen tagen bild som visar ett exempel på bra lastning. 

Bild 5: Egen tagen bild som visar ett exempel på dålig lastning. 

Bild 6: Egen tagen bild som visar ett exempel på bra avlastning 

Bild 7: Egen tagen bild som visar ett exempel på dålig avlastning 
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Bilagor 
 

Bilaga A: Bokningsschema för lastbil med flak och lastbil med container 

Bilaga B: Kontrollprotokoll kvalitet  

Bilaga C: Karta över Stena recycling i Halmstad med lagret utmarkerat 

Bilaga D: Foton på kylmöbler för respektive kategori 

Bilaga E: Stena Technoworld Kanban-tavla   

Bilaga F: Förslag till lagerstruktur  

Bilaga G: Frågeformulär 
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Bilaga A: Bokningsschema för lastbil med flak och lastbil 
med container 
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Bilaga B: Kontrollprotokoll kvalitet 
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Bilaga C: Karta över Stena recycling i Halmstad med 
lagret utmarkerat. 
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Bilaga D: Foton på kylmöbler för respektive kategori 
 

Kategori 1  

 
 

Kategori 2  

 
 

Kategori 3  
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Kategori 4   

 
 

Kategori 5  
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Kategori 7  
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Bilaga E: Stena Technoworld Kanban-Card 
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Bilaga F: Förslag till lagerstruktur  
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Bilaga G: Frågeformulär 
 
Materialanskaffning 
 
Hur många kylskåp återvinner ni varje år? 
 
Hur går er materialanskaffningsprocess till? 
 
Hur granskar ni inkommande kylmöbler? 
 
Vilken är den största problematiken i den nuvarande materialanskaffningsprocessen? 
 
Artikelklassificering 
 
Har ni någon klassificering för olika kylmöbler? 
 
Hur kategoriserar ni i nuläget och varför? 
 
Hur ser fördelningen för varje kategori? 
 
Lagerstruktur 
 
Lagrar ni kylmöbler efter speciella platser eller ytor? 
 
Vad är det maximala antalet kylmöbler som kan lagras? 
 
Påverkas ni mycket av säsong? 
 
Vilka typer av kylmöbler återvinns mest respektive minst? 
 
Metoder för körplanering 
 
Hur ser den nuvarande körplaneringen ut? 
 
Vem bestämmer vad som ska köras i produktionen? 
 
Vad är den genomsnittliga tiden för att återvinna respektive kategorikylskåp? 
 
Lean 
 
Finns Lean implementerat i lagret? 
 
Finns möjligheter för JIT? 
 
Kommer kylmöbler sorterade? 
 
Skiljer avlastningar mellan olika chaufförer? 
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Vad är det som försvårar materialhanteringen? 
 
Vilken påverkan har de osorterade kylmöblerna? 
 
 
Arbetsmiljö 
 
Inträffar det många olyckor på lagret? 
 
Vad gör ni för att förebygga olyckor på lagret? 
 
Vad tror ni är anledningen till att minska olyckor sker på lagret? 
 
Är risken för förslitningsskador stor? 
 
Vilka ansvarar för säkerheten? 
 
 
Miljö 
 
Påverkar er hanering utsläpp av farliga ämnen? 
 
Följer ni lagar och regler som krävs för att bedriva en återvinning verksamhet? Hur gör 

ni det?  
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