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Sammanfattning 

Kapavdelningen Preco på företaget Ovako Sweden AB har under senare år ökat sin 

produktion samt börjat röra sig mer mot en kundorderstyrd verksamhet. Genom att fokus lagts 

på en växande produktion har effektiviteten för kringliggande processer hamnat efter, och 

flödet och logistiken gällande hanteringen av pallar är idag inte optimerad. 

Arbetet syftar till att utifrån den givna problembeskrivningen ta fram ett eller flera 

förbättringsförslag hur pallflödet kan optimeras. Studien har inletts med en kartläggning över 

företagets nuläge, och utifrån detta har ett flertal problemområden identifieras. Två av de 

dessa, att man inte vet var pallarna befinner sig samt att tillverkningskvantiteterna vid 

lagerpåfyllnad är för höga, behandlas vidare och ges förslag på till förbättringar.  

De olika förslagen diskuteras med underlag från teori och empiri. Arbetet mynnar slutligen ut 

i en rekommendation om införandet av pallställ, vilket löser lokaliseringsproblemet för pallen.  

En rekommendation ges även att nuvarande tillverkningskvantiteter bör uppdateras och 

minskas, för att få mer kontroll på flödet samt stödja det nya kundorderstyrda arbetssättet. 

Abstract 

The cutting department Preco in the company Ovako Sweden AB has in recent years 

increased their production and started to move towards a customer-driven organization. By 

putting the focus on a growing production, efficiency for surrounding processes has fallen 

behind, and the flow and logistics regarding the handling of pallets is currently not optimized.  

The project aims at from the given problem description produce one or more improvement 

suggestions regarding how the pallet handling can be optimized. The study begins with a 

survey of the company´s current situation, and based on this, a number of problem areas has 

been identified. Two of these are being further processed and given suggestions how to 

improve: that the pallets location is unknown and the productions quantities in the 

replenishment are too high. 

The various proposals are eventually discussed, with input from theory and empiricism. The 

study culminates in a recommendation regarding the introduction of a pallet rack where the 

pallets can be located. A recommendation is also given that the current order quantities should 

be updated and reduced, to gain more control over the flow and to support the new customer-

driven approach. 
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Förord 

Detta examensarbete är den sista delen av 3 års studier på utbilningen Högkoleingenjör med 

inriktning Industriell ekonomi på Örebro Universitet. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng 

vilket innebär 10 veckors heltidsstudier och skrivs under VT 2015. 

Jag vill inleda denna rapport med att rikta ett stort tack till alla som engagerat sig och stöttat 

detta arbete på något sätt. Ett speciellt stort tack vill jag tillägna min handledare på 

fallföretaget Ovako Sweden AB, Andreas Littorin, som under hela arbetet hjälpt till genom 

diskussion och tips hur arbetet kan fortlöpa. Ett speciellt tack riktas även till min handledare 

på Örebro Universitet, Kerstin Winge, för stöd och peppning genom hela arbetet.  

Jag vill även passa på att tacka företaget Ovako och all personal, för att ha fått mig att känna 

mig välkommen och för all den hjälp som erhållts under arbetets gång. Viljan att svara på 

frågor och att visa mig er arbetsmiljö har gjort arbetsgången under studien betydligt 

smidigare.  
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1 Inledning 

I den inledande delen av arbetet ges en kort presentation av företaget, samt en introduktion av 

projektet och dess syfte, mål och avgränsningar.  

1.1 Ovako Sweden AB 

Ovako Sweden AB, fortsättningsvis Ovako, har en historia som sträcker sig långt tillbaka. 

Redan på 1600-talet började tillverkningen i järnsmedjor belägna i Hofors, och utvecklingen 

fortsatte till Hällefors och Boxholm under 1700-talet. I början av 1900-talet köpte SKF upp 

Hofors bruk och 1958 även Hällefors bruk.  

 

Under 60-talet skedde en utveckling inom stålindustrin, vilket innebar möjligheter att 

producera stål med högre kvalitet och produktivitet. Ovakos föregångsbolag började nu 

inrikta sig på specialstål och genomförde investeringar inom forskning och produktionsteknik. 

1969 skapades Ovako genom en sammanslagning av två finska företag,Vuoksenniska Oy och 

Oy Fiskars AB, och år 1986 slogs SKF Steel och Ovako ihop till koncernen Ovako Steel.  

 

Efter detta har ett flertal ägare till företaget funnits, men sedan 2010 ägs företaget av 

riskkapitalbolaget Triton, som köpte affärsenheterna Bar, Bright Bar och Tube and Ring. [1] 

 

Ovako baserar sin produktion på återvunnet skrot, som förädlas till komponentstål i form av 

stänger, rör, ringar och förkomponenter. De har främst kunder inom kullager-, transport-, och 

tillverkningsindustrin och är etablerade i mer än 30 länder. Under 2014 hade man en 

omsättning på 862 miljoner euro och 2 925 stycken anställda. Genom lång erfarenhet av 

avancerade stålegenskaper och satsningar på kvalitet och utveckling har man skaffat 

konkurrensfördelar och blivit en av Europas ledande stålproducenter. [2] 

 

Ovako arbetar för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och företaget arbetar efter den 

internationella standarden för miljöedningssystem, ISO 14001. Som tidigare nämnt baseras 

produktionen på skrot, vilket innebär att ingen ny järnmalm behöver brytas och gör Ovako till 

den största återvinnaren av stålskrot i Norden. [3] 

 

Ovakos verksamhet är indelad i tre produktionsflöden: Hofors-Hällefors, Smedjebacken-

Boxholm och Imatra [4]. Detta examensarbete inriktar sig på anläggningen i Hällefors, där det 

finns två affärsenheter: Bright bar och Bar. Studien avser sektionen Preco, som ligger under 

Bright bar, och det är där pallhanteringen äger rum. I Preco producerar man förkomponenter 

(precomponents), vilket innebär att de producerade stålstängerna kapas upp i kuts som sedan 

packas på pallar och levereras ut till kund.  
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Bright Bar – Hällefors 

 
Fig. 1 Organisationsschema över affärsenheten Bright Bar med ökad detaljgrad under produktion. 

1.2 Projektet 

Projektet avser att utreda Ovakos möjligheter till att förbättra och utveckla materialflödet av 

färdiglastade pallar från produktionen till utlastningen på avdelningen Preco. Samtidigt 

förväntar man sig en ökning av antal pall som produceras, och projektet tar även hänsyn till 

detta. 

1.2.1 Mål och syfte 

Det här är i första hand ett utvecklingsprojekt med inriktning att optimera flödet av pall från 

maskin till utlastning och studien riktar sig till företaget Ovako Sweden AB och främst 

avdelningen Preco. Syftet med arbetet är att möjliggöra ett effektivare flöde, skapa möjlighet 

att hantera rätt antal pall på mest effektivt sätt och underlätta för operatörerna i arbetet. 

Samtidigt kommer arbetet även ha en viss utredningskaraktär, då avdelningens pallhantering 

förväntas växa betydligt under de kommande åren och man måste kontrollera om befintliga 

lokaler kan hantera ökningen.  

Vid projektets slut ska ett eller flera förbättringsförslag vara framtagna, som bör kunna 

användas som beslutsunderlag, hur flödet av pall från maskin till lastbil kan optimeras. Idag 

hanteras 38 000 stycken pallar och förslaget ska även ta hänsyn till en framtida ökning av 

pall, som kommer ligga på ca 10 000 stycken pallar under en 2 års period. Den fråga projektet 

inriktar sig på att lösa är: 

 

 Hur kan pallflödet optimeras med avseende på ökade volymer? 

Ledning 

Marknad 

 

Logistik 

 

Service 

 

Ekonomi 

 Personal 

 
Teknik 

 

Produktion 

 

VBH 

 DRAPRO 

 PEBA 

 CEAX 

 PRECO 

 

Inköp 
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1.2.2 Avgränsningar 

Projektet avgränsar sig till flödet från att produkterna ligger i pallen till utlastning. Arbetet 

kommer inte att gå in på detaljnivå, och kommer därför inte ta hänsyn till de olika typerna av 

pall utan alla antas likadana i teorin, och det är endast antal pallar som behandlas. Dock måste 

viss tanke ligga i att det ibland rör sig om halvpall som väger mindre och tar upp hälften så 

stor yta. 

1.3 Disposition 

Inledningen av rapporten påbörjas med en presentation av företaget Ovako Sweden AB. 

Därefter presenteras kort projektet samt dess huvudsakliga mål och syfte.  

Bakgrunden definierar studien mer grundligt, och beskriver de problem som ligger till grund 

för frågeställningarna. Här tas även upp hur en potentiell lösning kan förhålla sig till hållbar 

utveckling och vad som gjorts tidigare inom detta område.  

Teorin som de valda teknikområdena vilar på presenteras och avsnittet är uppbyggt på så vis 

att teorin först beskrivs generellt, för att senare smalna av mot de delar som mest berör 

rapportens innehåll och slutsats. 

Metodavsnittet beskriver vilka metoder som valts inför genomförandet och varför, samt vilka 

verktyg som använts för hantering av insamlad data och utvärdering av framtagna resultat. 

Under tillvägagångssättet beskrivs hur studiens arbetsprocess gått till och slutligen förs en 

diskussion om giltigheten gällande reliabilitet, validitet och representativitet. 

Resultatet presenterar sedan vilken information som kommit fram från fallföretaget, empirin. 

Detta presenteras genom en grundlig nulägesbeskrivning och en processkartläggning. Olika 

förbättringsförslag jämförs sedan med hjälp av framtagen kravanalys. Slutligen genomförs 

nödvändiga beräkningar och redovisas.  

Diskussionen kopplar samman teori och resultat och värderar slutligen detta med avseende på 

tidigare satta kvalitetsdimensioner och krav. Rekommendationer gällande fortsatt arbete 

kommer slutligen ges. 

Slutsatsen sammanfattar till sist det som presterats under resultatet och diskussionsavsnittet.   
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2 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs problemet mer ingående, samt hur det kan förhålla sig till en hållbar 

utveckling. Det tas även upp vad både andra och företaget själva har gjort tidigare för att 

förbättra situationen, samt vilken teori som kan kopplas samman med problemet. 

2.1 Problemformulering 

Sektionen Preco har växt snabbt på kort tid och produktionen från avdelningen har ökat 

betydligt. Detta har även medfört en ökning av pallhantering, vilket fram till nyligen har 

fungerat utan större bekymmer. Nu börjar situationen bli ohållbar, då varken layouten eller 

logistiken är anpassad för hantering av den här volymen pall.  

Som det ser ut idag kommer sektionen att fortsätta växa, och man måste då kunna hantera 

denna ökning av pall som detta kommer innebära på ett effektivt sätt. Projektet kommer 

innebära en studie av befintligt tillvägagångssätt samt en analys av problemorsaker för att 

kunna ta fram ett eller flera förbättringsförslag. Projektet ska som tidigare nämnt utreda hur 

pallflödet kan optimeras med avseende på ökade volymer, vilket i sin tur kan delas upp i 

följande delfrågor: 

 Hur kan pallhanteringen på Preco effektiviseras?  

 Hur kan hanteringen av lagerpall förbättras? Vilka alternativa metoder finns? 

 Hur kan logistiken i utlastningen förbättras? Vilka alternativa metoder finns? 

 Kommer man klara av den kommande volymökningen i befintliga lokaler? 

2.2 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling definieras enligt världskommissionen för miljö och utveckling i [5] som 

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 

De viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är social miljö, ekonomi och miljö [6]. 

Social hållbarhet berör sociala faktorer samt samhället i stort gällande mänskliga rättigheter, 

hälsa och livssituationer [6]. 

Den ekologiska hållbarheten innebär vetenskapen om relationerna mellan organismer och 

deras omgivning. Det ingår i varje organisations ansvar att inte orsaka miljöstörningar och att 

inte utnyttja jordens resurser på ett ohållbart sätt. Det finns idag många lagar och miljömål 

som företag måste rätta sig efter och ett av de viktigaste verktygen företagen har för att uppnå 

detta är tekniken man använder. [6] 

Den ekonomiska hållbarheten handlar om att vi idag lever i en marknadsekonomi, som är 

baserad på frihet gällande både konkurrensmöjligheter samt prissättning. Det är viktigt att 

balansera denna ekonomi med ekologin, och idag har utvecklingen kommit så pass långt att 

de företag som presenterar sig som ekologiskt hållbara ofta har en viss fördel. [6] 



 

Rev 13, 2015-05-06, Malin Johansson 9 

Projektet kommer i så stor utsträckning som möjligt anpassa de tekniska lösningarna för att 

minimera negativ påverkan på miljön och upprätthålla både ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. 

2.3 Vad har gjorts tidigare 

2.3.1 Företaget 

Ovako har tidigare diskuterat Precos situation och hur man kan hantera en expandering av 

sektionen. Olika förslag har kommit upp, men det är få som faktiskt har genomförts. Då man 

märkte att situationen i utlastningen inte längre var under kontroll upprättade man ett 

färdigvarulager i form av ett palltorg inne i produktionen. Detta möjliggjordes genom att 

frigöra yta från maskiner som inte längre utnyttjades i så stor utsträckning. Förändringen blev 

inte tillräckligt förankrad och lösningen fungerar idag inte optimalt. Även förslag om lastkajer 

har tagits fram, men inte implementerats. 

 

Fig. 2 Den blåa markeringen visar var palltorget har upprättats. 

För att studera hur liknande processer ser ut har ett studiebesök genomförts på Ovakos 

anläggning i Hofors, där kapavdelningen samt utlastningshallen studerades. Här hade 

företaget löst lokaliseringsfrågan med hjälp av konventionella pallställ. Truckarna som 

användes till utlastningen var utrustade med skärmar, där lastlistorna visades, samt en 

streckkodsläsare. Då ordrar plockas fram ställdes de i kundrader i väntan på utleverans och 

här sker lastningen av pallen inne i utlastningshallen.  
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Under sommaren 2014 genomfördes en sommarpraktik med syftet att undersöka möjligheten 

till förbättring av pallhanteringen på Preco. Praktiken mynnade slutligen ut i en rapport som 

tar upp vilka möjliga alternativa lösningar som finns till svårigheterna och om tillräckligt 

underlag fanns för att genomföra ett examensarbete angående Precos pallhantering. Här 

diskuterades två olika lösningar i form av mobila pallställ eller ett automatiserat 

pallhanteringssystem. Med avseende på att avdelningen växer, samt viljan att öka 

effektiviteten rekommenderades slutligen att ett nytt höglager skulle byggas med ett 

automatiserat pallhanteringssystem. Dock krävs en mycket större volym av pall (ca 100 

stycken i timmen [7]) för att en investering av denna storlek ska vara lönsam, jämfört med 

den volym på ca 1 000 stycken pallar i veckan man ligger på idag.  

På avdelningen Preco har det tidigare gjorts ett examensarbete om materialförsörjningen in till 

avdelningen. Examensarbetet är utfört av två civilingenjörsstudenter vid Linköpings 

universitet 2002. Inriktningen på detta arbete var att utreda hur materialförsörjningen in till 

Preco gick till, samt utveckla förbättringsförslag angående detta. Ett av dessa förslag har idag 

implementerats i avdelningen och har inneburit att materialet transporteras in i produktionen 

med hjälp av rullvagnar. Man har även byggt ett höglager där det ingående materialet till 

Preco förvaras. I arbetet har materialflödet kartlagts, och denna information kan fortfarande 

utnyttjas idag med vissa uppdateringar.  

Efter det att examensarbetet genomfördes 2002 har produktionen ökat från ca 12000 ton/år till 

ca 23000 ton/år (2014). En av slutsatserna man kom fram till då var att om volymen skulle 

överstiga 36000 ton/år bör en investering i nya lokaler genomföras. Eftersom denna rapport 

inriktar sig på en ökning av 10 000 pallar under en två års period kommer det innebära att 

materialhanteringen kommer öka till ca 31 000 ton/år. En utredning om dagens lokaler räcker 

till är därför nödvändig.  

Idag pågår även ett sex sigma projekt på avdelningen Preco, med syfte att korta ner ledtiden 

och ta fram en värdeflödesanalys. Ett möte med ansvarig för projektet har därför genomförts, 

och resulterat i att vid redovisningstillfället av examensarbetet då alla berörda är närvarande 

genomförs även en workshop för vidare diskussion om vilka problem som finns och 

eventuella lösningar. 

Det pågår en minskning av färdigvarulagret i dagens läge. Avdelningen har märkt att man 

klarar av att hålla ledtiden på många av de produkter som tidigare behövts ha i lager och har 

nu börjat reducera de artiklar som går. 

2.3.2 Andra 

Liknande problem har naturligtvis förekommit och för att skapa en uppfattning om hur andra 

tidigare hanterat detta har en rapport samt examensarbeten studerats.  

Ett av de examensarbeten som berör det existerande problemet har rubriken ”Nyckelaspekter 

vid utformning av produktionslayout” och som titeln uppenbarar syftar denna studie till att ta 

fram ett antal faktorer som är viktiga att ha i åtanke vid utformningen av en 

produktionslayout. Man menar här på att valet av en produktionslayout bör spegla företagets 

tillverkningsstrategi och tar upp vikten av att skapa smarta och effektiva interna flöden. Detta 

kan utföras genom att minimera transporter och undvika onödiga förflyttningar. Man tar även 
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upp att högfrekventa produkter bör placeras nära de maskiner de förädlas i, vilket innebär att 

man på så vis rationaliserar flödet. Det tas även upp att de faktorer man bör beakta vid 

utrymmesdisponering är: arbetsyta, transportvägar, utrymmeseffektivisering samt utrymme att 

växa på. Arbetet verkar väl underbyggt av många olika referenser samt att en diskussion om 

studiens giltighet har genomförts. Det teoretiska ramverket berör produktionslayout som 

ämnesområde, och de aspekter som tagits med styrks av minst två olika källor. [8] 

Ytterligare ett examensarbete som är relevant för studien har rubriken ”Spårbarhet och FIFO 

i det logistiska flödet”. Här har inspiration hämtats från intressanta diskussioner om 

spårbarhet med hjälp av FIFO (först in först ut) och jämförande mellan spårbarhet med 

streckkoder eller RFID (Radio Frequency Identification). Även denna studie använder ett 

flertal referenser, samt genomför en kritisk granskning av det egna arbetet. [7] 

 Eftersom en av de möjligheter Ovako har till förbättring är att kunna identifiera pallarnas 

position, har ett examensarbete med titeln ”En modell för införandet av identifieringsteknik i 

interna flöden hos produktionsföretag” använts som inspiration. Arbetet har resulterat i en 

modell hur ett företag kan införa en ny identifieringsteknik på ett smidigt sätt och består av 

fem steg: nulägesanalys, kartläggning av tillgängliga lösningar, benchmarking, pilotprojekt 

och implementering. Ett väl redovisat tillvägagångssätt samt en mängd olika referenser 

stärker projektets giltighet. [9] 

En rapport som, baserat på en enkätstudie, redogör för hur svenska tillverkande och 

distribuerande företag utformat sina lagerstyrningssystem och hur väl dessa upplevs fungera, 

har använts. Här genomförs det bland annat en jämförelse av skillnaden mellan 

högpresterande och lågpresterande företag som tar upp en del intressanta punkter:  

 Högpresterande företag använder mer genomarbetade och kvalificerade mätningar 

 Högpresterande företag ändrar orderförslagen från styrsystemet mindre  

 Högpresterande företag underhåller sina lagerstyrningsparametrar mer frekvent 

Rapporten mynnar slutligen ut i några rekommendationer hur en effektiv lagerstyrning kan 

uppnås. Man tar här bland annat upp vikten av att mäta prestationerna, dels för att möjliggöra 

uppföljning samt att mätning i sig är motiverande. Det framgår även att högpresterande 

företag i större utsträckning har automatiserat orderförslagen som genereras av 

lagerstyrningssystemet, gällande mindre viktiga artiklar. Man pekar även på vikten att 

uppdatera lagerstyrningsparametrar, och även här är det de högpresterande artiklarna som ska 

prioriteras. [10] 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Examensarbetet ligger dels inom produktionsteknik, då en hel del av det teoretiska underlaget 

berör logistik. Produktionsteknik är något som berörts under utbildningen och en hel del 

kunskap har därför erhållts här, men en fördjupning inom logistiken har varit nödvvändig. 

Informationen har hämtats från bland annat läroböcker och publicerade rapporter. 
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Projektet går även in på området kvalitetsteknik, där olika förbättringsverktyg hämtats samt 

en hel del teori. En av de största teoretiska delarna här utgörs av Lean, då företaget börjat 

arbeta med en implementering av detta förhållningssätt. Arbetet berör även företagsekonomi, 

där teori gällande ledning och styrning av processer varit användbar.  

Matematik kommer användas till viss del i projektet, då det totala antalet pallplatser som 

kommer krävas efter volymökningen behöver beräknas.  
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3 Teori 

Teorin beskriver den teoretiska referensram som arbetet vilar på. Här presenteras information 

som är nödvändig för att förstå studiens innebörd och hur saker och ting hänger ihop. Delar 

som bedömts extra relevanta för arbetet har beskrivits på en mer detljerad nivå. 

3.1  Logistik 

Logistik handlar om att skapa flödeseffektivitet både inom och mellan organisationer, och 

detta innefattar fysiska flöden, informationsflöden samt betalningsflöden. Det innebär ett sätt 

att tänka som berör alla personer och aktiviteter som på något sätt har med företagets flöden 

att göra. Logistik blir idag allt viktigare och några av drivkrafterna är: att logistik utgör en stor 

del av tillverkningskostnaden, tid och flexibilitet får större betydelse, ökad globalisering, ökad 

strategisk betydelse etc. [11] 

Att världen blir allt mer globaliserad och gränser inte längre är några större problem gör att 

kunderna idag har ett större utbud av leverantörer att välja mellan. Det här gäller även 

relationerna mellan olika företag, där alla optimerar sina egna flöden, och kraven på att vara 

en pålitlig leverantör ökar. Logistiken står även idag för en stor andel av 

tillverkningskostnaden, vilket gör det till en viktig del att optimera. [11] I många företag står 

material- och varuhantering samt fysisk distribution för hälften av kostnaderna [12].  

Med ökade krav på tid och flexibilitet innebär det att lager mer och mer ersätts av snabba 

informationsutbyten och korta produktions- och distributionstider. För att lyckas med detta är 

det viktigt att ha en väl utformad och genomtänkt logistik, vilket slutligen kommer leda till 

ökad lönsamhet och konkurrenskraft. [11] Det finns främst fem sätt för logistiken att bidra till 

konkurrensfördelar:  

1. Kvalitet, göra saker bra. 

2. Tidsnytta, göra saker snabbt. 

3. Pålitlighet, göra rätt saker i rätt tid. 

4. Flexibilitet, förmåga till anpassning. 

5. Produktivitet, göra saker till lägsta möjliga kostnad. [13] 

En definition som täcker en stor del av innebörden av logistik är fastställd av Council of 

Supply Chain Management Professionals, CSCMP, i Europa: 

Logistik omfattar att strategiskt, taktiskt och operativt med en helhetssyn och med hänsyn till 

kundens önskemål och behov, styra, genomföra och kontrollera material-, varu- och 

tjänsteflöden och därtill hörande informations- och betalningsflöden genom hela 

försörjnings- och distributionskedjan på långsiktigt bästa möjliga företagsekonomiska och 

miljömässiga sätt. [11] s. 35 

Den viktigaste organisationsuppgiften för logistik är att sammanfoga de olika avdelningarna 

som historiskt sett funnits inom ett företag. Grunden i logistik utgår från helheten och man 

måste förstå vilken inverkan en ändring i ena delen av kedjan har på resten. [12] Det handlar 

om att skapa en fungerande kommunikation som stäcker sig över dessa gränser och att låta 

den informella strukturen utvecklas och påverkas mot det läge man vill uppnå. Logistik och 
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miljö går hand i hand. Transporter är en stor del av logistiken, och i de flesta fall är 

transportbehovet något man försöker minska ner på. En optimerad logistik bidrar även till 

resurseffektivare lösningar, vilket även det är positivt ur ett miljömässigt perspektiv. [11] 

Lager kan finnas till för många olika anledningar. Det främsta syftet med ett färdigvarulager 

är att täcka upp för ojämnheter mellan tillgång och efterfrågan, och inte ett sätt att frikoppla 

olika avdelningar från varandra. Inom logistiken är ett viktigt mål att minska ner på lager 

genom hela flödet, men detta görs inte genom att bara ta bort dem. För att klara av att minska 

ner på lagernivån krävs det att man börjar med att försöka utjämna flödet. Det är vanligast att 

börja med slöserier, men på grund av toppar i efterfrågan kommer detta inte fungera utan 

lager. Att utjämna tillverkningen är ett måste för att kunna eliminera ojämnhet, vilket i sin tur 

är en nödvändig förutsättning för att kunna eliminera överbelastning och slöseri. [14] Det 

kommer alltid att finnas en viss risk att gå för lågt då man försöker minska ner på lagren. Med 

den minskade nivån blir materialflödet känsligare och det ställs högre krav på väl fungerande 

kommunikationer, såväl internt som med leverantörer och kunder. [11] 

Lageranledning Exempel Hur man kan minska lagret 

Säkerhetslager Säkerhet vid ojämn 

efterfrågan 

Förbättra prognosen, 

Förbestämda orderkvantiteter 

Flexibilitet Ha varor tillgängliga då nya 

tillverkas 

Öka processflexibiliteten, 

Parallella processer som 

tillverkar samtidigt 

För att möta efterfrågan Lager byggs upp när 

efterfrågan minskar för att 

användas vid perioder med 

hög efterfrågan 

Öka volymflexibiliteten, 

Arbeta med dragande system 

Färdiga produkter kan inte 

flyttas till kund omedelbart 

Produkter som väntar på att 

levereras till kund 

Reducera tid från beställning 

till utleverans 

Tabell 1, Olika möjligheter att minska olika typer av lager. [15] 

Lager kommer alltid behöva finnas, men som tidigare nämnt är ett av logistikens mål att 

försöka minska lagernivån. Det finns många anledningar till det, men ur ett logistiskt 

perspektiv är det främst eftersom lager för med sig många kostnader. Den totala kostnaden 

ligger ofta högre än vad man tror från början då det innefattar många olika poster som till 

exempel svinn, investeringar i lagerutrustning, försäkringar, inventering, underhåll, 

omlokaliseringar etc. Ett sätt att kapitalrationalisera lager är att senarelägga dyra operationer. 

Kapitalbindningen stiger successivt desto mer en produkt förädlas samt hanteras. Dessutom 

blir kapitalbindningstiden längre ju tidigare produkten färdigställs. Detta är en viktig aspekt 

då man använder sig av logistiken som strategi. [11] 

Att hantera och styra lager är en utmanande uppgift, med målet att endast tillåta lager där 

fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Vissa lager har tusentals olika artiklar, och kan vara 

mycket komplexa att hantera. Det är ofta en nödvändighet här att prioritera hanteringen av 

dessa, och man brukar tala om 80/20 regeln, som innebär att det ofta bara är en liten del av 

produkterna (20%) som står för en stor del av användarvärdet. [15] 
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Inom produktionslogistiken talar man om en rad olika faktorer som påverkar effektiviteten: 

Lagerservicenivå – Innefattar dels andel orderrader som kan levereras direkt från lager samt 

andel komplett levererade order direkt från lager. Det finns dock felkällor i detta mätsätt. Om 

t.ex. en order inte blir av för att den inte finns tillgänglig i lager finns ingen data kvar som tar 

hänsyn till detta. Måttet gäller främst företag som tillverkar mot lager. [11] 

Leveransprecision - Mått på hur många orders som levererats i tid. Det brukar ofta vara ett 

betydande mått för kunden, då man hellre accepterar en viss leveranstid och får produkterna 

vid utlovat tillfälle. [11,16] Leveransprecisionen har ökat i betydelse då tillämpningen av 

leanprincipen ”just in time” används mer frekvent [11]. 

Leveranssäkerhet – Hur stor andel rätta produkter som har levererats i rätt tid. I begreppet 

”rätta produkter” ingår även produkter till rätt kvalitet. En väl planerad och anpassad logistik 

kan hjälpa till att höja leveranssäkerheten. Saker som kan ha negativ inverkan på 

leveranssäkerheten kan vara osäkra plockrutiner, opålitlig lagerplacering samt om ingen 

automatisk artikelidentifiering finns. [16] 

Leveranstid – Den tid det tar från att en kundorder kommit in till dess att leverans kan ske, 

och påverkas framför allt av två faktorer: den egentliga verksamhetens effektivitet samt 

beläggning av andra inkomna kundorder. Den förstnämnda faktorn kan kortas ner med hjälp 

av smarta logistiklösningar samt ett välutformat produktionsflöde. Logistiksystemet kan även 

hjälpa till att skapa en högre produktionsflexibilitet, vilket innebär att kapaciteten kan ökas 

eller minskas vid behov anpassat efter inkomna kundorder. [16] 

Kapitalbindning – Det är framför allt den kapitalbindningen som finns i lager som kan 

påverkas av logistikutformningen, och normalt är det förråd, produkter i arbete (PIA) samt 

färdigvarulager som tas upp. Ju högre omsättningshastighet, desto bättre ur 

kapitalbindningssynpunkt. [16] 

Kapitalbindningen påverkar ett företags lönsamhet i form av räntabilitet, och kan visas i ett 

lönsamhetsdiagram [11,16]. Räntabiliteten är förhållandet mellan företagets vinst och 

investerat kapital. Detta visar att genom att öka omsättningshastigheten och då sänka bundet 

kapital förbättras företagets resultat. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Lönsamhetsdiagram som tydliggör kopplingen mellan omsättningshastighet, 

vinstmarginal samt lönsamhet. [11,16] 
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Logistikkostnader – Transport och hanteringskostnader avser kostnader för interna transporter, 

förflyttningar och hantering, vilket även tar med kapitalkostnader för utrustning. 

Lagringskostnader avser kostnader för kapitalkostnader, förvaringskostnader och 

osäkerhetskostnader. Osäkerhetskostnader utgörs av svinn, kassaktioner och värdeminskning, 

och ökar normalt med ökat lager. Brist- och förseningskostnader uppkommer då en viss 

produkt inte kan levereras på grund av att det inte finns tillräckligt i lager eller en försening i 

produktionen. Även administrativa kostnader ingår här. [16] 

Flexibilitet – Flexibilitetens betydelse har idag ökat, då de flesta strävar efter en allt mer 

kundorderstyrd verksamhet [12,16]. De dimensioner som har betydelse ur ett 

produktionslogistiskt synsätt är produktmixflexibilitet, volymflexibilitet och 

leveransflexibilitet. Flexibilitet kostar pengar, men ger samtidigt nödvändig konkurrenskraft. 

[16] 

Produktmixflexibiliteten påverkas av bl.a. tillverkningsorderstorlekar, genomloppstider och 

informationstillgång. Volymflexibiliteten påverkas av leveranstider, lagerstorlek på utgående 

material, genomloppstider och orderkvantiteter i produktionen. Leveransflexibilitet innebär 

förmåga att kunna anpassa sig efter kunders förändrade behov genom att ändra på satta 

leveransdatum och påverkas av leveranstider, genomloppstider och 

tillverkningsorderkvantiteter. [16] 

För att kunna uppnå en god flexibilitet är det viktigt att först skapa en stabilitet i processen för 

att få fram de förutsättningar man har att jobba med [11]. Genom ett jämnt flöde med det som 

efterfrågas kan konkurrensfördelar gällande flexibilitet uppnås [12]. 

Hur mycket man måste effektivisera sin verksamhet beror på vilken konkurrens man har. Det 

är en avvägning mellan kostnader och grad av leveransservice. Några av de olika 

effektivitetsmåtten kan strida mot varandra. T.ex. strider låg kapitalbindning mot många av 

effektivitetsmåtten; hög lagerservicenivå, kort leveranstid, hög produktmixflexibilitet och stor 

leveransflexibilitet. För att kunna optimera effektiviteten är det därför viktigt att kunna 

prioritera vad som är viktigt för företagets konkurrensfördelar och som samverkar med 

organisationens övergripande mål. [16]  

Ur ett leanperspektiv diskuteras ibland skillnaden mot en traditionell ekonomistyrning, där 

fokus ofta ligger på att optimera en del av verksamheten och man förespråkar stora 

partistorlekar. Inom lean strävar man istället mot en användning av resurserna som är bäst för 

verksamheten ur ett helhetsperspektiv och talar om att utmaningen ligger i att utjämna 

produktionen för att få ett jämnt och högt utnyttjande av resurserna, samtidigt som 

produktionen svarar väl mot kundbehovet. [17] 

3.2 Processperspektiv 

I traditionella organisationer är det vanligt att verksamheten är uppdelad i olika funktioner 

(avdelningar). En konsekvens av detta är att varje funktion optimerar sin egen del, utan att 

tänka på vad som är bäst för helheten. I en processinriktad verksamhet arbetar människor från 

olika avdelningar tillsammans med att förbättra flödet av en viss produkt/kund. [18] 

Det finns vissa problem med det funktionella tankesättet. Kommunikationen mellan 

avdelningar är ofta inte optimal, något som kan bidra till informationsmissar gällande 
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produkten. Ofta har avdelningarna separata mål som ska uppnås, t.ex. ekonomiska, vilket kan 

leda till att man försöker optimera den egna delen utan att ta hänsyn till helheten. Problemen 

som kan uppstå mellan olika avdelningar kan även bidra till att buffertar byggs upp som 

säkerhet mot störningar. [18] 

Det finns naturligtvis svårigheter att lyckas med ett processperspektiv i praktiken, men det är 

viktigt att tänka på rätt sätt, det vill säga att flöden kommer i första hand och funktioner i 

andra hand [18]. Processkartläggning kan användas för att visualisera processen och beskriver 

hur aktiviteterna inom den hör samman och fungerar som ett hjälpmedel vid förbättringar 

[16]. En process har en början och ett slut, en kund och leverantör, består av ett nätverk av 

ingående aktiviteter, producerar något värdeskapande och upprepas i tiden. Målet med varje 

process är att tillfredsställa sina kunder med så lite resurser som möjligt. [19] 

Det finns tre olika typer av processer: 

 Huvudprocess – skapar värde för kunden t.ex. produktionsprocess 

 Stödprocess – tillhandahåller resurser till huvudprocess 

 Ledningsprocesser – beslutar om organisationens mål och strategier samt finns till för 

att förbättra övriga processer t.ex. planering  

Processerna i ett företag bildar ett system och långsiktigt tänkande är viktigt för framgång. 

Man måste förstå helheten och hur de olika delarna påverkar varandra. [19] 

Supply chain management, SCM, är en aktivitet som kontrollerar flödet av produkter/tjänster 

från leverantör till kund. Detta gäller både de interna processnätverken och de externa 

leverantörsnätverken. Det berör även flöden både ”nedströms” av produkter och ”uppströms” 

av information och betalningar. Inom SCM talar man om att varje operation bör tillfredsställa 

sin egen kund, men främst alltid tänka på slutkunden. Man kan säga att målet är att 

tillfredsställa slutkundens behov genom att tillhandahålla önskvärda produkter/tjänster när de 

behövs, till ett konkurrenskraftigt pris. [15] 

Inom kvalitetstekniken är arbetet med processer så pass centralt att det utgör en av de sex 

hörnstenar som offensiv kvalitetsutveckling vilar på [19].  

3.3 Lean 

Begreppet Lean syftar till att steg för steg förbättra verksamheten genom att synliggöra och få 

bort slöserier. Det är inte bara en aktivitet som genomförs och sedan tar slut, utan snarare ett 

förhållningssätt som omfattar allt ifrån företagskultur, grundläggande principer, medarbetare 

ledning etc. De positiva effekterna som fås av ett framgångsrikt leanarbete är många, och 

dessa gäller främst kvalitet, kostnad, flexibilitet, leveranssäkerhet och produktivitet. [17] 

Enligt Peterson et al. är den viktigaste framgångsfaktorn för en lyckad implementering av lean 

företagets inställning och förståelse för förhållningssättet. Både ledning och medarbetare 

behöver förutsättningar för att upptäcka och åtgärda de slöserier som finns. [17] 
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Fig. 4 Diagram över sambanden inom leanfilosofin [17] 

Värderingarna beskriver hur företaget vill förhålla sig till sina intressenter. Tydliga och väl 

kommunicerade värderingar är viktigt för att få organisationen att arbeta åt samma håll. 

Principerna beskriver tankesätt för att nå dit, och kan beskrivas som strategin. Sedan behövs 

metoder och arbetssätt som beskriver hur man kan genomföra detta i praktiken för att uppnå 

önskat resultat. [17] 

De två huvudprinciperna inom lean är JIT (just in time) och jidoka (rätt kvalitet). För att 

kunna uppnå önskade effekter av dessa huvudprinciper är det viktigt att först jämna ut flödet, 

med avseende på både volym och arbetsinnehåll. För att lyckas med detta är det ibland 

lämpligt att dela in produkterna i olika produktfamiljer med separata flöden. [17] 

JIT innebär att man levererar rätt detalj i rätt antal vid rätt tidpunkt. Huvudprincipen vilar i sin 

tur på tre andra principer:  

 Takt 

 Kontinuerligt flöde 

 Dragande system 

Att takta ett flöde innebär att beräkna en takttid som baseras på kundbehovet. Fördelar med 

detta är att takten har en utjämnande effekt kortsiktigt och kundbehovet och leveranstidpunkt 

kan brytas ner på processtegsnivå. Genom att takttiden bryts lyfts avvikelser fram. [17] 

Kontinuerligt flöde strävar efter att produkter och material ska vara i konstant rörelse. Man 

kan på så vid minska antal stopp som i sin tur leder till kortare takttid och minskat ytbehov. 

Layouten har stor betydelse för hur kontinuerligt flödet kan göras. En effektiv layout 

reducerar ofta mer slöseri än om de enskilda processerna trimmas. [17] Vid en processlayout 

bör man sträva mot ett så enkelt och transparent flöde som möjligt. Detta hjälper till att 

synliggöra förbättringsmöjligheter, öka kvaliteten och göra informationen mer lättillgänglig. 

[15] 

 

Värderingar 
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Dragande system innebär att produktionen startas när efterföljande process i flödet signalerar 

ett behov. Det handlar om att utifrån kundens faktiska efterfrågan producera rätt produkter i 

rätt tid. [17] Man brukar benämna efterföljande process som en ”intern kund” till den 

levererande processen [14]. 

Jidoka som är den andra huvudprincipen berör inbyggd kvalitet och stoppa vid fel. Viktigast 

för att lyckas med inbyggt kvalitet är att det finns ett bestämt arbetssätt och att alla följer 

detta. Medarbetarna ska ha rätt kompetens att göra detta samt att det ska vara lätt att göra rätt. 

Att stoppa vid fel innebär att processen inte släpper ifrån sig några defekta produkter och på 

så sätt säkras kvaliteten. [17] 

Förbättringsarbete är mycket centralt inom lean och anges även det ibland som en 

huvudprincip. Det handlar om att i små och kontrollerade steg driva ut slöserier ur 

verksamheten. Inom lean talar man ofta om sju (ibland åtta) former av slöseri: 

1. Överproduktion: den värsta formen av slöseri då det bidrar till alla andra slöserier. Det 

innebär att man tillverkar mer eller tidigare än kunden vill ha. 

2. Väntan: tidsslöseri i väntan på nödvändiga förutsättningar. 

3. Transport: interna transporter är inget kunden vill betala för och är därför ett slöseri. 

Kan påvisa att till exempel layouten är fel. 

4.  Extra arbete: utförs som kunden inte är villig att betala för, exempelvis om man 

producerar till högre kvalitet än kunden efterfrågar.  

5. Lager: binder kapital, tar upp yta, döljer problem, förlänger ledtiden, utgör en 

kvalitetsrisk etc. 

6.  Onödig förflyttning: påverkar både ergonomin och produktiviteten. 

7. Produktion av defekta produkter: beror på exempelvis felaktigt ifyllda uppgifter. 

8. Outnyttjad kompetens hos medarbetarna: går miste om möjliga förbättringar. [17] 

Standardisering är utgångspunkten för förbättringsarbetet då det möjliggör att avvikelser 

upptäcks. Avvikelser kan sorteras efter så kallad pareto ordning, för att synliggöra vilka som 

påverkar verksamheten mest. Däremot är det inte självklart bäst att börja med de som har 

störst påverkan, då detta kan leda till att förbättringsarbetet stannar av. Ibland kan det vara att 

föredra att angripa en blandning av stora och små avvikelser, och speciellt till en början. Det 

är medarbetarna som driver förbättringsarbetet framåt genom att upptäcka avvikelser och 

slöserier. För att följa upp förbättringarna krävs mätetal, och det är en klar fördel om 

medarbetarna är med och tar fram dem, dels för en djupare förståelse hur de hör ihop med 

helheten och dels hur de kan påverkas. Motivationen hos både medarbetare som såväl ledning 

påverkar av hur verksamheten mäts och följs upp. [17] Man bör inför detta veta vad det är 

som ska mätas och här kan man utgå från de fem prestationsmåtten kvalitet, hastighet, 

pålitlighet, flexibilitet och kostnad, samt vilka av dessa mått som är viktigast vilket avgörs av 

strategin. För att alltid sträva mot ständiga förbättringar bör prestationsmål sättas, som kan 

vara baserade på t.ex. historik, strategi eller konkurrens. Det gäller att vara medveten om att 

olika mål sänder olika budskap om förbättringsgrad. [15] 
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Att arbeta med ständiga förbättringar innebär att man hela tiden ifrågasätter nuvarande 

arbetssätt och processer. Ett av de verktyg som finns för att strukturera förbättringsarbeten är 

PDCA. [15] 

 

Fig. 5 PDCA cykeln [17] 

PDCA är en cykel som består av fyra faser: Planera (plan), Genomför (do), Kontrollera 

(check) och Standardisera (act).  

Planera: Då ett problem identifierats handlar arbetet i den här fasen om att granska nuvarande 

metoder och samla in data och analysera denna, för att formulera en plan [15,17]. Det är här 

mätpunkter identifieras för att kunna följas upp och basera beslut på fakta.  

Genomför: Planen testas i praktiken [15]. 

Kontrollera: Här studeras lösningen och om den uppfyllde förväntad förbättring [15]. Här tar 

man lärdom av vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra [17]. Har 

förbättringen inte uppnått önskat resultat upprepas cykeln igen, och nödvändiga förändringar 

genomförs. 

Standardisera: Var lösningen lyckad ska den göras permanent och man tar fram en standard. 

Man bör även ställa sig frågan om lösningen kan användas på någon annan del av 

verksamheten. [17] 

Inom lean talar man om att det är lika viktigt hur man kommer fram till ett beslut, som 

beslutet självt [13]. Ofta är den vägen fram till en lösning som avgör hur väl den fungerar 

[17].  

För att kunna utveckla värdeflödet krävs förutsägbara och välfungerande processer. Man 

måste även genomföra en ordentlig analys av flödets nuläge för att undvika suboptimering. 

Analysen bör utgå från vad som tillför kunden värde och att resten är slöserier eller nödändiga 

men icke värdeskapande aktiviteter. [17] 

Ett produktionsflöde består av tre huvudsakliga delar: produktflöde, materialflöde och 

informationsflöde. Produktflödet som avser produktens väg genom flödet är det som bör 

utvecklas först då det är här förädlingen sker. Man strävar mot raka och enkla flöden, istället 

för parallella, då detta minskar antal planeringspunkter i flödet. Få planeringspunkter ger ett 

mer förutsägbart värdeflöde och underlättar att hålla ”först in först ut”, FIFU. Ett rakt flöde är 

också enklare att takta. [17] 
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Vid utformning av materialflödet, som förser produktflödet med material, är korta 

materialtillförselvägar och material nära förbrukningsplatsen viktigast [17]. 

Informationsflödet styr både produktions- och materialflödet, och strävar mot att det ska vara 

enkelt att överföra behovssignalen. Ibland kan förändringar i de fysiska flödena krävas för att 

uppnå ett så bra informationsflöde som möjligt ur ett helhetsperspektiv. Införandet av själva 

behovssignalen går snabbt, men den stora utmaningen ligger i att förbättra produktionsflödet 

så pass mycket att åtgärden får önskat resultat. [17] 
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4 Metod 

Här ges en kort introduktion till de metoder man kan använda sig av vid genomförandet av ett 

examensarbete, samt vilka metoder som valts att arbeta vidare med och varför. Därefter ges 

en övergripande bild av tillvägagångssättet för arbetet och slutligen diskuteras studiens 

giltighet. 

4.1  Metoder för genomförande  

Metodiken som används i ett examensarbete bör väljas efter arbetets syfte och mål. Det finns 

olika övergripande syften: 

 Beskrivande- redogöra för hur något fungerar/utförs 

 Utforskande – djup förståelse hur något fungerar/utförs 

 Förklarande- söker klarläggning till hur något fungerar/utförs 

 Problemlösande – söker en lösning till ett känt problem [20] 

Projektet kommer främst ha ett utforskande syfte och vara en så kallad explorativ 

undersökning, där målet är att skaffa så mycket kunskap som möjligt om ett specifikt problem 

[21]. Även ett problemlösande syfte finns, då målet med hela arbetet är att arbeta fram ett 

eller flera förbättringsförslag.  

Data som samlas in kan vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Det som avgör vilken 

typ av data som i huvudsak används är hur forskningsfrågan är formulerad. Är den 

exempelvis av karaktären ”Hur? Vilka är relationerna?” är kvantitativ data och analysmetoder 

att föredra. Om den däremot fokuserar på förståelse för människors upplevelser, till exempel 

”Vad är orsaken till detta? Vad är de underliggande mönstren?” används ofta ett kvalitativt 

förhållningssätt. Däremot är det inget som säger att endast en av dessa metoder kan användas 

och för att få en så heltäckande bild som möjligt används här båda. [21] Kvantitativ data 

består av sådant som kan räknas eller klassificeras och kommer här tas fram med hjälp av det 

interna affärssystemet Movex, samt även en del egna mätningar. Kvalitativ data, som innebär 

ord och beskrivningar, samlas in genom intervjuer och möten samt observationer på berörd 

avdelning. [20] 

Det finns fyra vanliga metoder vid genomförandet av examensarbete: 

1. Kartläggning – frågeundersökning där ett urval av personer ingår 

2. Fallstudie – beskriver ett visst fenomen/objekt på djupet för att förstå hur man arbetar, 

genom intervjuer, observationer och arkivanalys 

3. Experiment – testar olika parametrars inverkan genom att variera och upprepa dessa 

4. Aktionsforskning – observerar och definierar ett problem där man sedan tar fram en 

lösning som genomförs, för att slutligen utvärderas [20]  
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De olika typerna av syften, metoder och datatyper kan sammanställas i en tabell för att 

sammankoppla de olika tillvägagångssätten. 

Metod Huvudsyfte Primärdata Design 

Kartläggning Beskrivande  Kvantitativ Fix 

Fallstudie Utforskande Kvalitativ Flexibel 

Experiment Förklarande Kvantitativ Fix 

Aktionsforskning Problemlösande Kvalitativ Flexibel 

Tabell 2, Sammanställning av metoder, syften, datatyper och design [20] 

Studerar man tabell 1 och arbetets övergripande mål och syfte blir det mest passande valet en 

kombination av fallstudie och aktionsforskning. Olika metoder och typer av data kommer 

användas för att få en så heltäckande bild som möjligt, så kallat triangulering. Båda 

metoderna som är valda har en flexibel design, vilket innebär att projektet kan anpassas efter 

nya förutsättningar kontinuerligt. [20] 

4.1.1 Fallstudie 

En fallstudie syftar till att beskriva något på djupet, till exempel för att förstå hur man arbetar 

i en viss organisation. Studien skiljer sig från kartläggning, då den metoden ger en mer 

statistisk information. En fallstudie ger en mer specifik kunskap om något och 

datainsamlingen sker främst genom intervjuer, observationer och arkivanalys. [20] Fallstudien 

passar bra då undersökningen gäller en mindre avgränsad grupp, s.k. population [21]. 

Dessa faktorer gör att metoden blir ett naturligt val i första delen av projektet, där målet är att 

på djupet försöka förstå hur pallhanteringen på Preco fungerar. För att skaffa denna kunskap 

har tid spenderats i både produktionen och utlastningen för observationer. En hel del 

intervjuer med olika berörda personer har även genomförts för att få en intern syn på dagens 

läge och ökad förståelse för arbetsmiljön. Även annan dokumentation från företaget (som inte 

rör just pallhanteringen) har setts över, så kallad arkivanalys.                                                                                                                                           

4.1.2 Aktionsforskning 

Då andra delen av projektet är av problemlösande karaktär har aktionsforskning valts som 

metod. Aktionsforskning inleds med att en situation observeras, för att bättre förstå det 

problem som projektet behandlar. Som tidigare nämnts har fallstudiemetoden använts till just 

denna del, vilket är ett vanligt sätt att gå tillväga under aktionsforskningen. Man tar sedan 

fram förslag till en lösning och utvärderar detta. Just aktionsforskning är nära kopplat till 

PDCA-cykeln som används i stor omfattning inom kvalitetsutveckling. Metoden kommer att 

anpassas efter just detta projekt en del, då lösningen endast kommer vara på det teoretiska 

stadiet och det som utvärderas och diskuteras är hur förslaget förväntas kunna fungera vid en 

eventuell implementering. [20] 
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4.2 Verktyg 

4.2.1 Datainsamling 

Teknikerna för att samla information har valts utifrån vilken data som behövs samt anpassats 

efter undersökningsgruppen [21]. 

Intervjuer med karaktären ”öppet riktade” har använts, vilket innebär att frågorna har ställts 

utefter vilket delområde personen har tillhört. Syftet med denna intervjutyp är att utforska hur 

något fungerar. [20] Frågorna har haft en låg grad av både standardisering samt strukturering, 

vilket lämnar stort svarsutrymme för intervjupersonen. Detta tillvägagångssätt används då 

man vill genomföra en kvalitativ analys av resultaten. [21] Därigenom har en god uppfattning 

skapats om hur de olika avdelningarna ser på pallhanteringen idag, och vad varje del av flödet 

anser skulle kunna fungera bättre.  

Arkivanalys Här var examensarbetet och sommarpraktiken som har genomförts på 

avdelningen en bra ingång till vad som tidigare gjorts på företaget och vilka tankar och idéer 

som funnits gällande Preco [20].  

Observationer har använts för att studera hur tompallshanteringen går till. Detta verktyg har 

använts genom ”deltagande observervation”, där personerna på den berörda avdelningen varit 

medvetna om att de varit observerade. Däremot har inget aktivt deltagande i arbetsuppgifterna 

skett, utan data har samlats in genom öppna frågor och intervjuer. [20] Observationerna har 

använts som ett sätt att komplettera den information som framgick av intervjuerna [21]. 

Data som andra samlat in har använts för att få fram hur många pallar som produceras och 

omsätts hos Preco, genom att koppla samman data från interna leveransprogram. Även 

uppdelningen mellan hel- och halvpall har utretts, samt hur stor del varje maskingrupp 

producerar. [20] 

Litteraturstudie har använts för att säkerställa att lösningen stöds av redan etablerade 

resonemang, samt för att försöka skapa en bild över själva teknikområdet som problemet 

tillhör. Information har hämtats från tryckta och digitala källor. Detta är ofta en relativt 

tidskrävande process och det gäller att avgränsa och sortera litteraturen efter ämnesområdet. 

[21] 

Benchmarking innebär processen att lära från andra och har använts för att samla information 

om hur andra har tacklat problemet tidigare. Ett studiebesök har genomförts på Ovakos 

motsvarighet till Preco i Hofors, för att se hur de har löst logistikfrågan vid kapningen. 

Benchmarking är en metod som baseras på att de problem man har mycket sannolikt delas av 

andra och att det finns förmodligen en bättre lösning. Det är viktigt att komma ihåg att det inte 

ger lösningar utan idéer, det är inte bara att kopiera en lösning utan syftar till lärande och det 

kräver ofta en hel del resurser. [15] 

Brainstorming har använts för generering av lösningsförslag. Det är en teknik som går ut på 

att generera så många förslag som möjligt gällande ett visst ämne, utan att kritiskt bedömma 

eller diskutera dem, och slutligen granska de olika idéerna. [22] 
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4.2.2 Analys av data 

Vilken typ av analys som genomförs av insamlad data kommer bero på om den är kvantitativ 

eller kvalitativ. För att strukturera upp den kvantitativa informationen kommer statistiska 

metoder, som t.ex. histogram, att användas för lättare förståelse samt tydliggöra samband. 

Att analysera kvalitativ data är inte lika lätt, då den består av ord och beskrivningar. Syftet 

med genomförda intervjuer har främst varit att försöka förstå nuläget, och en sammanfattande 

transkribering har därför kunnat användas. Materialet har sedan grupperats och slutsatser 

dragits utifrån detta. [20] 

Paretodiagram är ett av de sju förbättringsverktygen inom kvalitetstekniken. Diagrammet 

hjälper till att avgöra i vilken ordning olika problem bör angripas och visualiserar i vilken 

grad problemen bidrar till variation och hur vanliga de är. Vid utformning av ett 

paretodiagram ska antalet defekta enheter eller kvalitetsbristkostnaden redovisas på den 

vänstra axeln. På den högra axeln kan andel defekter redovisas, och detta kan även göras med 

en linje som dras över de olika staplarna. Problemen visualiseras i storleksordning, där det 

största felet placeras längst till vänster. [19] 

Pughs matris är en metod som används för att jämföra olika alternativ baserat på 

förutbestämda kriterier. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att det är en relativt enkel 

metod som tillåter jämförelse mot ett antal olika faktorer.  Arbetsgången för metoden är: 

framtagning av ett antal alternativ som ska jämföras, val av kriterier som ska användas vid 

jämförandet, vikta dessa, upprätta en besluts matris, betygssätt hur väl de olika alternativen 

stämmer med varje krav och summera slutligen resultatet som är produkten av vikten och 

bedömningen. [23] 

4.2.3 Kvalitetsdimensioner 

För att själv kunna utvärdera kvaliteten på examensarbetet måste ställning tas till vilka 

kriterier det ska ske utifrån. Här har dimensionen ”processkvalitet” valts som utgångspunkt 

och inspiration. Då detta är ett examensarbete av problemlösande karaktär som syftar till att 

förbättra en process, blir kvaliteten runt detta centralt. Enligt Höst et. Al. kan följande 

kvalitetsdimensioner då vara relevanta: 

 Effekt: hur stora vinster/kvalitetsförbättringar kan uppnås? 

 Införandekostnad: vad kostar utbildning/omorganisation? 

 Användbarhet: hur lätt går den nya metoden att lära sig? Hur väl stödjer den 

användarnas arbete? 

 Automatiseringsgrad: till hur stor del kan automatisering genomföras? 

 Acceptans: i hur stor grad kommer användarna stödja/acceptera den nya metoden? 

[20] 
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Då Ovako arbetar med lean kommer även kvalitetssäkringen ske ur ett leanperspektiv. Detta 

görs genom att ställa sig frågan om lösningen som man kommit fram till stödjer principerna.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Studien har inletts genom att skapa en mer tydlig och djupgående problemformulering för att 

få en klar bild av vad som ska genomföras. När det ursprungliga problemet brutits ner i 

mindre och mer lätthanterliga frågor genomfördes en fallstudie för att skapa en djupare 

förståelse av nuläget, framförallt genom intervjuer och observationer på de berörda 

avdelningarna. Viss annan information från företaget samlades ihop och användes som 

komplettering till nulägesanalysen och en kartläggning av flödet från maskin till lastbil kunde 

arbetas fram.  

För att säkerställa att lösningsförslagen vilar på etablerad teori har en litteraturstudie 

genomförts som tar upp berörda teknikområden. Till sist har aktionsforskning tillämpats vid 

framtagning av lösningsförslag och utvärdering av resultat. Här gjordes ett val om förslagen 

skulle bestå av ett heltäckande lösningskoncept eller enbart behandla vissa av de 

probemområden som identifierats. Fördelen med lösningskonceptet är att många dellösningar 

behandlas, men en nackdel är att detaljgraden på dessa är låg. Därför har problemen istället 

valts att sorteras i ett paretodiagram, och angripas ett problem i taget. Genom att göra på det 

sättet får lösningsförslaget ökad detaljgrad och förbättringar genomförs i små steg, vilket är 

mer lämpligt då Ovako arbetar med Lean.  

För att slutligen diskutera och utvärdera framtagna resultat på ett väl underbyggt sätt har 

kvalitetsdimensioner satts och en kravviktsmodell använts för rangordning av de olika 

lösningarna. Studien mynnar slutligen ut i en diskussion och slutsats, där rekommendationer 

om fortsatt arbete ges.  

4.4   Giltighet 

4.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur pålitlig datainsamling samt analys är med avseende på slumpmässig 

variation. Genom en noga genomförd datainsamling samt användning av etablerade 

analysmetoder anpassade efter typ av data, kvantitativ och kvalitativ, kan en god reliabilitet 

uppnås. [20] Hur arbetet har gått till kommer redovisas utförligt, för att läsaren kan skapa en 

egen uppfattning om data. En kollegial granskning kommer även genomföras av arbetet för att 

hitta förbättringsområden.  

Trots att väl valda analysmetoder används finns fortfarande vissa svårigheter med att 

sammanställa och analysera kvalitativ data. Utfall i olika metoder kan peka åt olika håll, och 

det gäller att ha tillräckligt med underlag för att kunna tolka detta på ett korrekt sätt. Enligt 

Patel et al. kännetecknas en god kvalitativ analys av en god inre logik som kan relateras till en 

meningsfull helhet. [21] 
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4.4.2 Validitet 

Validiteten innebär att man mäter rätt saker. För att få en god validitet har triangulering 

använts, vilket innebär att flera olika metoder tillämpats för en så heltäckande bild som 

möjligt. [20,21] 

4.4.3 Representativitet 

Representativitet innebär att slutsatserna man kommer fram till är generella, vilket beror 

mycket på urvalet av populationen. Metoder som fallstudie samt aktionsforskning som bygger 

på kvalitativ data är relativt svåra att uppnå god representativitet på, men kan generaliseras 

genom en noggrann och detaljrik beskrivning. [20] För att försöka få en så bred bild av läget 

som möjligt har populationen valts från olika delar av företaget med olika roller. Detta bidrar 

till att öka representativiteten för studien. 

Vid observationer måste man vara medveten om att det inte är säkert att de beteenden som 

observeras är representativa. Man kan störa gruppens naturliga beteenden genom en 

deltagande observering, och det är här viktigt att visa sig opartisk och förklara varför man är 

där. Att ha en noggrann genomförd förstudie hjälper till att veta vad som bör studeras. [21] 
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5. Resultat 

Resultatet redovisar tillvägagångssättet för genomförandet. Här framförs till en början 

utfallet av nulägesanalysen samt processkartläggningen. Förbättringsförslag presenteras och 

jämförs med framtagna krav. Slutligen redovisas en beräkning över behovet av pallplatser 

med avseende på en förväntad volymökning och en utvärdering av lokalen genomförs. 

5.1 Processkartläggning  

För att skaffa en god överblick och en djupare förståelse av vad som egentligen händer med 

pallen då den är färdigpackad har en processkarta framställts. 

Fig. 6 Processkarta för producerad pall. 

Efter att stängerna är kapade i kuts och packade i pall läggs ett lock på och pallen bandas. 

Detta görs idag manuellt på alla kapstationer utom en, där bandningen är semiautomatisk. 

Därefter lyfter operatören ner pallen med hjälp av truck, och staplar dessa, ofta fyra stycken 

på varandra. Operatören fäster sedan en flagga på varje pall och kör iväg dessa till antingen 

palltorget eller utlastningshallen, beroende på om de ska lagerläggas eller direktlevereras. Om 

pallen har producerats mot lager kör produktionspersonalen in godset i utlastningshallen och 

ställer det på en speciell yta så utlastningspersonalen ska lagerlägga pallarna. Ska pallen 

direktlevereras skickar operatören ett meddelande till distributionen att ordern är klar, och kör 

sedan iväg ordern till palltorget.  
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När distributionen får meddelande om att orderna är klar ringer de och bokar en transport. De 

går sedan till Preco för att kontrollera vart pallen står och antecknar detta. Sedan skickar de en 

lastlista till utlastningspersonalen. 

Utlastningspersonalen plockar ihop ordern som antingen finns på lagret eller palltorget. När 

man plockar pallar som inte står på lager har de ingen given position och man får ofta gå runt 

och leta. Man tar då med sig lastlistan och läser av kollinumret manuellt samt markerar med 

en penna vilka pallar man ska ha till vilken order. Sedan hämtas de markerade pallarna med 

truck och transporteras till utlastningshallen. Där står ofta pallarna och väntar eftersom man 

inte riktigt vet när uttransporten kommer.  

Pallarna flaggas om till kundflagg och hämtas slutligen av ett inhyrt transportbolag som kör ut 

pallen till lastbil. Detta ligger utanför projektet, och därför avslutas processkartan här.  

5.2 Nulägesanalys 

Produktionsökningen på Preco har skett hastigt och nya maskiner har köpts in och placerats ut 

efter var plats finns, inte vad som varit bäst logistikmässigt. Nu har man kommit fram till ett 

läge där lager har hamnat i produktionen och produktion i lagret, detta på grund av att det har 

varit de enda ytorna tillgängliga. På Preco där produktionen sker har man fått upprätta ett 

”palltorg”, se fig. 2, där den färdigpackade pallen mellanlagras till dess att utlastningen 

kommer och hämtar dem. Inne i hallen där höglagret, som förser Preco med material, befinner 

sig har man fått ställa kapstationer, detta ligger dock utanför avgränsningarna för projektet 

och kommer därför inte behandlas närmare.  

Eftersom Preco tidigare varit en relativt liten avdelning har utlastning av de färdiga pallarna 

kunnat skötas från utlastningshallen utan större bekymmer. Utlastningen har varit belägen i 

byggnad 511 länge, och upprättades från början för att främst lasta ut stänger. Allt eftersom 

Preco har växt har pallarna behövt mer och mer plats, men ingen annan anpassning av hallen 

har genomförts, annat än att ett pallställ som fungerar som färdigvarulager ställts in.  

Anledningen till att palltorget upprättades inne i produktionen var att hanteringen av den höga 

volymen pall blev ohållbar för utlastningen, vilket ledde till en hel del reklamationer från 

kunder. Fel pallar skickades iväg och detta beror främst på att personalen läser av kollinumret 

manuellt, vilket består av nio siffror. För att utlastningen skulle ha färre kollin att hålla reda på 

löste man det genom att endast ha lagerpall och orderplockad pall inne i utlastningshallen och 

flytta resterande omsättningspall till produktionen.  

Att gå runt och leta efter pall är något som tar mycket tid för utlastningen då ordrar ska 

plockas samman. Många pallar är markerade med lagerpositionen X100, vilket innebär att den 

kan befinna sig var som helst inne på Preco eller i utlastningen. Ofta står pallen inom rätt 

område på palltorget, som är uppdelat i kundrader, men de kan fortfarande vara svåra att hitta. 

Ibland räcker de befintliga lagerplatserna inte heller till och personalen inne på produktionen 

måste tillämpa en provisorisk lösning. 
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Dessutom sker letandet två gånger per order, då speditionen går ut och antecknar hur pallen 

står när de sammanställer lastlistorna till utlastningspersonalen. Detta började för att 

speditionen skulle underlätta vilken ordning pallen skulle plockas vid utlastningen, men idag 

gör personalen på olika sätt, vilket medför att detta inte längre ger önskade effekter.  

Det händer att saker som ska levereras först hamnar emellan andra pallar. Dagens lösning för 

färdigpall på torget tar endast hänsyn till vilken kund det ska levereras, och pallen är placerad 

i rader. Man måste då ibland flytta pallarna som står i vägen med truck för att få fram godset. 

Det här är något som kostar pengar i form av både tid och en del svinn, då pallarna inte håller 

för hur många förflyttningar som helst. Detta har även en negativ inverkan på avdelningens 

säkerhet, eftersom både pallhantering och trucktrafik är aktiviteter som medför vissa risker.  

Man har ett avtal med en kund att hålla vissa ledtider, som idag är svårt att uppnå. Det har 

medfört att man upprättat ett säkerhetslager i utlastningshallen i form av ett pallställ. 

Lagerpallen har en given position i systemet, och kan därför lätt lokaliseras. Däremot 

stämmer inte alltid informationen om pallen plockats ur, då det är något fel i systemet. Det 

finns även två pallar i varje fack på stället, och det är placerat på ett sådant sätt att den yttre 

pallen måste plockas ner om det är den inre man behöver. Även placeringen av flaggan på 

halvpall medför här problem. Pallarna placeras med långsidan utåt i pallstället, och det är här 

flaggan sätts. Man behöver kunna komma åt denna för att registrera pallens position samt när 

pallen ska plockas till en utleverans. Samtidigt placeras pallarna på golvet med långsidorna 

mot varandra, vilket medför att flaggan inte går att komma åt och läsa av om inte pallen ställs 

med mellanrum, vilket tar upp onödig yta. 

Kombinerat med det ställer dessutom kunderna högre krav på korta ledtider, vilket kräver att 

flödet förbättras. En förutsättning för detta är att produktionen och distributionen samarbetar 

och kommunicerar med varandra, och att man undviker att flödet blir indelat i olika 

avdelningar. Idag finns ett djupt rotat avdelningstänk, och man har begränsad insyn i vad som 

händer utanför sin egen del. De förbättringsmöjligheter som hittats har sammanställts i en 

tabell: 
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 Problem Medför Slöseri Orsak 

1 Logisktiken och layouten 

är inte anpassad för att 

hantera denna mängd pall 

 

De 

färdigproducerade 

pallarnas flöde är 

inte optimerat. Ytan 

upplevs som för liten 

och att man har 

platsbrist. Lager har 

hamnat i 

produktionen. 

 

Man måste även 

flytta pallarna ibland 

då de står i vägen. 

Mycket trucktrafik 

och svinn då pallarna 

inte håller för 

oändligt många lyft. 

En och samma order 

kan också stå på 

olika ställen. 

 

Maskinerna är inte 

placerade efter hur 

mycket de 

producerar. 

Transport, 

Rörelse 

Då sektionen har växt, 

och man fokuserat på 

produktionen, har 

logistiken hamnat efter.  

 

Har idag inget fungerande 

FIFU system. 

2 Vet inte var pallarna 

befinner sig 

 

Mycket tid går åt till 

att leta efter pall då 

den ska lastas ut.  

 

Både speditionen och 

utlastningspersonalen 

letar efter pallar. 

Transport, 

Rörelse 

Många pallar har idag 

lagerplats X100 i Movex, 

vilket innebär att de kan 

befinna sig vart som helst 

inom byggnad 511. Det 

finns endast namngivna 

pallplatser för lagerpallen 

idag. 

3 Tillverkningskvantiteterna 

vid lagerpåfyllnad är för 

höga 

Då lagerpall fylls på 

tillverkas fler pallar 

än nödvändigt 

Överproduktion, 

Lager 

Tillverkningskvantiteterna 

har inte setts över och 

anpassats till dagens läge 
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4 Kollinummer läses idag 

av manuellt 

 

Utlastningen kan lätt 

läsa av fel, vilket 

medför att kunden 

får fel pall levererad. 

Produktion av 

defekta 

produkter 

En streckkodsläsare finns, 

men är fortfarande ett 

pågående projekt. Därför 

läser man fortfarande av 

kollinumret manuellt 

idag. 

Dessutom finns sju 

stycken olika streckkoder 

på flaggan, vilket 

försvårar avläsningen 

ytterligare.  

5 Uppdelat i avdelningar 

 

De olika 

avdelningarna, 

produktion, spedition 

och utlastning, 

saknar 

kommunikation 

mellan sig. Detta 

medför att 

samarbetet inte är 

optimalt i dagens 

läge, och man skulle 

kunna underlätta för 

varandra i större 

utsträckning.  

 

Pallen hamnar i fel 

ordning och man har 

olika uppfattning om 

vart pallflaggan ska 

sättas. 

Rörelse, 

Transport, 

Lager 

I byggnad 511 har man 

idag ett väldigt indelat 

tankesätt mellan 

avdelningarna 

6 Man vet inte när 

transporten kommer för 

utleverans 

Utlastningen och 

speditionen känner 

sig stressade. Man 

plockar ihop ordern 

tidigare än vad som 

egentligen krävs. 

Väntan När transporten är bokad 

vet man inte när den 

kommer komma. Man har 

idag ingen standard för 

detta. 
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Tillsammans leder de sex huvudsakliga problemen till att distributionen vill att pallarna ska 

vara färdigproducerade ca två dagar innan de ska skickas iväg. Detta är något som förlänger 

ledtiden och drar ner produktionsavdelningens flexibilitet. Det medför även att fler pallar står 

färdigproducerade på golvet än nödvändigt. 

Siffror har kunnat plockas fram på antal lastade pall från år 2009 till 2014, men dessa är inte 

från något system, utan kommer från statisktik man fört på distributionen på egen hand. Trots 

att dessa värden inte är exakta får man ändå en god uppfattning om förändringarna som skett 

på Preco. Man kan då se att antalet pall faktiskt har minskat från 2011 då man var uppe i ca 

50 000st, jämfört med dagens läge på ca 38 000st. Dock verkar det som att även fast antalet 

pall har minskat, krävs ungefär samma hanteringstid. Detta beror på att fyllnadsgraden på en 

utgående transport har minskat, då man börjat acceptera mer kundstyrda orders. Man hanterar 

en mindre mängd pall idag, men som levereras ut mer frekvent. Detta blir både dyrare och 

trafiken ökar. Man rör sig alltså mer mot en kundorderstyrd produktion, vilket ställer högre 

krav på att flödena trimmas och processerna blir mer flexibla. 

 

Fig. 7 Diagram över antal lastade pall från år 2009-2014. 

5.3 Rangordning av problem   

Då ett flertal problem kommit fram kommer alla inte kunna lösas på en gång. Genom att 

arbeta enligt Lean ska förändringar ske i små och kontrollerade steg. För att detta ska vara 

möjligt har problemen rangordnats i ett paretodiagram. Eftersom det skulle vara för komplext 

att ta reda på antal defekta produkter som varit kopplade till ett visst problem eller hur stora 

kvalitetsbristkostnader de olika problemen medför har de istället rangordnats enligt Pughs 

matris. För att få fram i hur stor utsträckning de ger en negativ påverkan har kriterierna valts 

till:  

1. Hur många slöserier leder problemet till? 

2. Hur mycket tidsspill för problemet med sig? 

3. Hur stor ungefärlig kvalitetsbristkostnad kan kopplas till problemet? 
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Dessa tre kriterier har viktats från 1-3 vilket framgår i matrisen nedan. De olika problemen 

viktas sedan hur väl de svarar upp mot kriterierna från 1-5, vilket innebär att ju högre total 

desto allvarligare problem. Kvalitetsbristkostnader kan vara svåra att uppskatta och kommer 

därför delas upp i fyra områden: förebyggande kostnader, kontrollkostnader, interna 

felkostnader och externa felkostnader. [15] 

 Problem 

Kriterie Vikt I II III IV V VI 

Kriterie 1 3 2 2 2 1 3 1 

Kriterie 2 2 3 5 3 2 4 2 

Kriterie 3 1 3 1 1 4 3 3 

Total  15 17 13 11 20 10 

Rangordning  3 2 4 5 1 6 

 

Resultaten av viktningen kan sedan sammanställas i ett paretodiagram: 

 

Enligt förbättringsarbete inom lean kan det vara lönsamt att börja med en blandning av stora 

och små problem, för att undvika att satsningen rinner ut i sanden [17]. Här kan man se att det 

allvarligaste problemet är att det finns ett uppdelat avdelningstänk, som står för ca 23% av 

den totala viktningssumman. Att börja lösa ett sådant problem skulle fömodligen bli mycket 

svårt och ta lång tid. Genom att istället börja med att angripa det näst största problemet, som 

gäller lokaliseringen av pallen finns ett påtagligt problem att lösa som dessutom kan ha 

positiv inverkan på kommunikationen mellan avdelningarna. Att angripa detta problem först 

är något som också stödjs av lean, då man tar upp att det är produktflödet som bör utvecklas 
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först, eftersom det är här förädlingen som skapar värde sker [17]. Då detta är en åtgärd som 

kan kräva en del tid innan något konkret kan hända, kan det vara en god idé att samtidigt 

angripa en mindre förbättringsmöjlighet.  

Det minsta problemet är enligt diagrammet att man inte vet exakt när transporten kommer. 

Detta är något som man förmodligen har mer nytta av att lösa i ett senare skede, då man 

jämnat ut och ökat pålitligheten för produktionsprocessen. Istället kan man börja med att 

angripa det näst minsta problemet, vilket innebär att orderkvantiteterna är för höga. Att 

åtgärda det är en relativ snabb aktivitet, men som ändå kommer ha stor inverkan på flödet, 

genom att minska antalet pall som hanteras på samma gång. Det här problemet bidrar även till 

den allvarligaste typen av slöseri, nämnligen överproduktion. 

De två problem som kommer arbetas vidare med är alltså hur pallen ska lokaliseras och hur 

orderkvantiteterna kan minskas. 

5.4 Lösningsförslag 

5.4.1 Lokalisering 

För att få fram olika alternativ på lösningar till lokaliseringsproblemet har metoden 

brainstorming använts. Det har resulterat i ett flertal lösningsförslag som presenteras nedan: 

Då lokaliseringen av pallarna har granskats har två huvudsakliga lösningar hittats: RFID och 

namngivna pallplatser. Förslaget med namngivna pallplatser kan utvecklas i ytterligare tre 

delar: pallställ, golvmarkeringar och rullbanor.  

5.4.1.1 RFID 

RFID är en teknik som går ut på att varje pall märks upp med ett elektroniskt chip, som med 

hjälp av radiovågor kan lokalisera och få fram information om pallen. Avläsningen sker med 

en RFID-läsare, som inte behöver vara i direktkontakt med chippet, utan fungerar med en viss 

räckvidd. [7] Att införa ett sådant lokaliseringssystem skulle kräva ekonomiska samt 

tidskrävande resurser, och eftersom Ovako idag arbetar med streckkoder kommer denna 

lösning inte att tas med i vidare diskussion. 

5.4.1.2 Pallställ 

Det finns flera olika typer av pallställ, och för att veta vilket alternativ som är mest lämpligt 

krävs en jämförelse av dessa. För att få informationen enkel och lättöverskådlig har den 

sammanställts i en tabell: 
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Typ av pallställ Användningsområde Fördelar Nackdelar FIFO 
kan 

erhållas 

Konventionellt 
pallställ 

Mindre volymer av 

varje produkt som 

lagras 

Låg 

investering, 

flexibelt 

Truckgångar krävs Ja 

Smalgångslagring Hög kostnad per 

kvadratmeter 

Högt 

golvutnyttjande 

Kräver speciella 

smalgångstruckar 

Ja 

Djuplagring Få artiklar i höga 

volymer 

Hög 

utnyttjandegrad 

av pallplatser 

Stor investering Nej 

Satellitlager  Få artiklar i höga 

volymer 

Hög 

utnyttjandegrad 

av pallplatser, 

truck behöver 

ej åka in i 

pallsystemet 

Svårt med 

individuell 

pallåtkomst 

Ja 

Rullager Få artiklar i höga 

volymer 

Hög 

utnyttjandegrad 

Stor investering, 

svårt med 

individuell 

pallåtkomst 

Ja 

Push back Används främst vid 

först in först ut 

Hög 

utnyttjandegrad 

Stor investering, 

svårt att förändra 

Nej 

Mobila Pallställ Mindre volymer av 

varje produkt som 

lagras 

Mycket hög 

utnyttjandegrad 

och 

golvutnyttjande 

Krävs en väldigt 

god ordning på 

hanteringsprocessen 

för optimal 

användning, endast 

en truckgång öppen 

per tillfälle 

Ja 

Tabell 3, översikt över olika typer av pallställ [24] 

Efter jämförande av de olika alternativen kan några direkt avlägsnas. Då FIFO är ett krav på 

lösningen kommer direkt djuplagret samt push back att avlägsnas. Då man hanterar många 

olika artiklar på Preco kommer även satellit- och rullagret sorteras bort, eftersom pallarna hela 

tiden måste vara tillgängliga. Att införa smalgångslagring i sig innebär inte den största 

investeringen, men inköp av smalgångstruckar innebär en hel del ekonomiska resurser och är 

inte ekonomiskt försvarbart då truckar redan finns.  
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Ett mobilt pallställ innebär en hög utnyttjandegrad av teoretiska pallplatser och även en 

optimering av ytan, däremot krävs en väldigt god ordning på pallhanteringen för att få 

optimalt resultat av lösningen. Det krävs väldigt god organisation och kommunikation, då 

endast en truckgång är öppen åt gången. I dagens läge har processen inte uppnått denna nivå 

av kontroll än, och därför väljs även denna lösning bort.  

Det som då återstår är användningen av konventionella pallställ, som ser ut att passa Precos 

situation bäst. Detta är en lösning som inte kräver någon större investering och vid behov 

möjliggör justering av utformningen. Genom att utforma pallstället på ett sådant sätt att endast 

en pall lagras på djupet kommer alla pallar alltid att vara tillgängliga. Väljs dessutom ett 

pallställ liknande det i figur 8 kan pallflaggan istället placeras på kortsidan av pallen. De 

pallar som ännu inte lagerlagts kan då placeras tätt ihop, samtidigt som streckkoden 

fortfarande är tillgänglig, vilket optimerar utnyttjandet av ytan.  

Resultatet att ett konventionellt pallställ utgör den bästa lösningen för Ovakos unika situation 

har stärkts efter kontakt med ett företag som arbetar med pallhanteringssystem. Här beskrevs 

endast parametrar som hanterad pallvolym, krav på FIFO, pallvikt och palltillgänglighet och 

även denna kontakt rekommenderade det valda alternativet.  

 

Fig. 8 Konventionellt pallställ
1
 

5.4.1.3 Golvmarkeringar  

Dagens lösning innebär att pallarna placeras inom golvmarkeringar i form av kundrader. Då 

det medför problem med att pallar står i vägen samt att raderna upplevs som att de inte räcker 

till, krävs en annan typ av golvmarkering för att lösa detta. 

Ett sätt skulle vara att placera pallarna direkt i namngivna utlastningsrutor. Lösningen skulle 

inte innebära några problem med att pallar blir instängda då de ska plockas till en order, och 

FIFO skulle kunna möjliggöras. Personalen skulle få lägga in manuellt i systemet i vilken ruta 

vilken order står. Lagerpallen skulle i detta fall behållas på pallstället som redan finns i 

utlastningshallen.  

                                                

1 http://www.hhl-pallstaell.se/pallstaell-i-bilder.aspx Hämtad: 2015-05-25 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hhl-pallstaell.se%2Fpallstaell-i-bilder.aspx&ei=--JZVaH2O4KksAHInIDYBA&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D194.16.68.129%26ts%3D1431954044813561%26auth%3Dbjl3o32rdgjmq2alfq5w2nkrbtvugiw7%26rndm%3D0.466874397888647&v6s=2&v6t=127270&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNF1QKt3vx63ARbqXilXMkCCytuscA&ust=1432040501255560
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hhl-pallstaell.se%2Fpallstaell-i-bilder.aspx&ei=--JZVaH2O4KksAHInIDYBA&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D194.16.68.129%26ts%3D1431954044813561%26auth%3Dbjl3o32rdgjmq2alfq5w2nkrbtvugiw7%26rndm%3D0.466874397888647&v6s=2&v6t=127270&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNF1QKt3vx63ARbqXilXMkCCytuscA&ust=1432040501255560
http://www.hhl-pallstaell.se/pallstaell-i-bilder.aspx
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Det lämnar i genomsnitt 33 stycken lastbilar per vecka med pall från byggnad 511. Eftersom 

pallarnas omsättningshastighet är ca fem dagar skulle det alltså behövas minst 33 stycken 

sådana rutor. Ett problem här är att platsbristen redan är ett bekymmer, och den mängd pall 

som ska skickas med olika lastbilar varierar. Enligt gällande föreskrifter får endas fyra pallar 

placeras på varandra, så högstapling är inte möjligt. Detta är ändå ett alternativ som väljs att 

ha med vid utvärderingen, eftersom det innebär en mycket låg investeringskostnad och 

faktiskt möjliggör lokalisering av pallen. 

 
Fig. 9 Golvmarkering

2
 

5.4.1.4 Rullbanor 

Istället för golvmarkerade rader kan man placera ut rullbanor som pallen ställs på. Detta 

medför att FIFO alltid tillämpas och trucktrafiken minskar. När pallen placerats på banan kan 

man antingen manuellt eller automatiskt rulla fram den, så att den hamnar bakom tidigare 

producerad pall. Vid hämtning av pallarna tas alltid den äldsta, då det är dessa som hamnar 

längst fram på bandet. För att lösningen ska fungera och fylla sitt syfte att möjliggöra 

lokalisering av pallen krävs det att rullbanorna är namngivna. Precis som föregående lösning 

krävs det då att personalen manuellt registrerar vilken bana pallen befinner sig på. Däremot 

tar lösningen upp en hel del plats, och tillgängligheten på pall försvåras, men kan lösas genom 

olika tillval vid installation.  

Lösningen möjliggör även framtida möjligheter att automatisera palltransporten från 

produktionsavdelningen till utlastningen, och på så vis kunna minska ner på trucktrafiken.  

 

Fig. 10 Rullbanor
3
 

                                                

2 http://static.witre.se/products/xk/ST/xk-51210-01.jpg Hämtad: 2015-05-25 

3
 http://www.nashvillepalletracking.com/ Hämtad: 2015-05-25 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nashvillepalletracking.com%2F&ei=MuJZVeOZC4WMsAHB_4GADA&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNGx3Hb5nzqp9fY2MqTuD-prQ0Ztag&ust=1432040354680437
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nashvillepalletracking.com%2F&ei=MuJZVeOZC4WMsAHB_4GADA&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNGx3Hb5nzqp9fY2MqTuD-prQ0Ztag&ust=1432040354680437
http://static.witre.se/products/xk/ST/xk-51210-01.jpg
http://www.nashvillepalletracking.com/
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5.4.2 Orderkvantiteter 

Orderkvantiteterna för lagerpall ligger idag alldeles för högt på ett visst antal produkter och 

detta medför att fler pallar än nödvändigt hanteras. Antalet kuts som ska tillverkas har varit på 

samma nivå länge, och kommer troligtvis från tidigare strategi att tillverka i batcher.  

Då Ovako rör sig allt mer mot ett kundorienterat leveranssätt krävs det att orderkvantiteterna 

uppdateras och anpassas efter detta. För att uppnå önskat resultat med detta krävs att 

planering och produktion tillsammans kommer överens om en optimal orderkvantitet. Hänsyn 

måste tas till den överenskomna lagernivån med kund, samt stånglängd och fyllnadsgrad i 

pallen för att undvika onödigt skrot. När den nya nivån är fastställd kan detta ändras i det 

interna affärssystemet Movex. 

5.5 Kravanalys 

De krav som ställs på lösningsförslagen och har samlats in genom dels intervjuer, handledning 

samt egen efterforskning är följande: 

 Säkerhet, det är alltid säkerheten som är viktigast. Alla ska kunna arbeta i en riskfri 

arbetsmiljö och trucktrafiken är idag den största riskfaktorn. Även den ergonomiska 

aspekten ingår här. 

 Upprätta en lämplig förvaringsplats av pallen, detta dels för att pallen bör bli lättare att 

hitta och dels så den inte står i vägen. Kan båda dessa faktorer förbättras kommer en 

hel del tid att kunna sparas in och onödig förflyttning minskas. 

 FIFO, att alltid se till att den äldsta pallen tas först samt att denna alltid finns 

tillgänglig. 

 Ekonomiskt försvarbar, lönsam investering som undviker suboptimering.  

 

Viktningen av kraven har skett genom att en enkät har fyllts i av olika berörda personer. För 

att erhålla en god representativitet har populationen valts ut lika stor från varje berörd 

avdelning där ett antal poäng fått delats ut mellan de olika kriterierna. Ett genomsnitt har 

sedan beräknats för att få fram viktningen: 

Krav Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Totalt Vikt 

Säkerhet 0,35 0,625 1 0,5 2,475 0,6 

Förvarings. 0,15 0,225 0 0,15 0,525 0,15 

FIFO 0,25 0,15 0 0,25 0,65 0,15 

Ekonomisk 0,25 0 0 0,1 0,35 0,1 

Summa         4   

 

Viktningen har avrundats till jämnt närmast 0,05 tal, vilket lett till att vissa krav som fått 

något olika totalsumma ändå får lika vikt.  
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5.6 Rangordning av lösningsförslag 

Genom att återigen använda metoden Pughs matris kommer lösningsförslagen poängsättas 

och rangordnas jämfört med de framtagna kraven och deras respektive vikt.  

5.6.1 Lokalisering 

Lösningsförslagen poängsätts från 1-5 hur väl de stämmer överens med de satta kraven. De 

utdelade poängen multipliceras sedan med vikten och produkten som fås fram räknas samman 

till en totalsumma. 

  Lösningsförslag 

Kriterier Vikt Pallställ Golvmarkeringar Rullbanor 

Säkerhet  0,6 3 1,8 2 1,2 4 2,4 

Förvaringsplats  0,15 4 0,6 3 0,45 2 0,3 

FIFO 0,15 4 0,6 3 0,45 5 0,75 

Ekonomisk  0,1 5 0,5 5 0,5 1 0,1 

Totalsumma 3,5 2,6 3,55 

Den lösning som fick högst totalbetyg var förslaget gällande rullbanor. Dock låg pallställ 

väldigt nära, och det kan då vara lämpligt att genomföra en sensitivitetsanalys, som innebär 

att man ändrar vikten av några av kraven för att se om resultatet fortfarande förblir detsamma.  

Då säkerheten är mycket viktig kommer den ligga kvar på en hög vikt, men kommer dock 

sänkas lite för att öka inkluderingen av resterande krav. 

  Lösningsförslag 

Kriterier Vikt Pallställ Golvmarkeringar Rullbanor 

Säkerhet  0,4 3 1,2 2 0,8 4 1,6 

Förvaringsplats  0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4 

FIFO 0,2 4 0,8 3 0,6 5 1 

Ekonomisk  0,2 5 1 5 1 1 0,2 

Totalsumma 3,8 3 3,2 
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Förslagen hamnar då i en annan ordning, och detta beror förmodligen främst på att lösningen 

gällande rullbanor innebär mindre trucktrafik än resterande förbättringsförslag. Den lösning 

som blir mest lämplig enligt sensitivitetsanalysen är istället pallställ. Förslaget gällande 

golvmarkeringar har hamnat lägst på båda matriserna, och kommer därför inte diskuteras 

vidare. Både rullbanor och pallställ bör jämföras ytterligare.  

Om man studerar matrisen ovan mer detaljerat framgår att förslaget angående rullbanor främst 

uppfyller två kriterier: säkerhet samt FIFO. Anledningen till den höga poängen gällande 

säkerheten är att en del interna transporter med truck kan minskas, som idag medför den 

högsta säkerhetsrisken. Lösningen möjliggör FIFO-systemet fullt ut, då det äldsta kollit alltid 

kommer att befinna sig längst fram. En begränsning här blir att de pallarna som hamnar i 

mitten har minskad tillgänglighet, samt att exakt lokalisering inte kommer vara möjlig, utan 

man kommer endast veta vilken rad pallen befinner sig på. Dessa två begränsningar, samt att 

lösningen innebär en stor ekonomisk insats och tar upp för stort utrymme gör att förslaget inte 

rekommenderas för Ovakos nuvarande pallhantering.  

Om istället lösningen gällande pallställ granskas ytterligare ser man att förslaget uppfyller de 

flesta kriterier med goda poäng. Den har däremot fått något lägre på säkerheten, då lösningen 

fortfarande kommer innebära en del trucktrafik. Jämfört med dagens läge, där man får åka 

runt och leta efter pallen samt flytta vissa pallar, kommer detta ändå innebära en minskning av 

trucktrafiken och det är alltså en bättre lösning än den som finns idag. Eftersom lösningen inte 

innebär någon större investering och är relativt enkel att justera i efterhand är det en bra 

början för att förbättra pallhanteringen i byggnad 511.  

5.7 Beräkning antal pallplatser 

För att beräkna antal pallplatser som kommer behövas inom en snar framtid har data på hur 

många pallar man hanterade under 2014, samt fördelningen mellan hel- och halvpall hämtats 

från det interna systemet Movex. Värden har räknats fram med hjälp av producerade volymer 

uttryckt i antal ton och måste därför anpassas efter pallarnas genomsnittliga fyllnadsgrad. 

Hänsyn har även tagits till en ökning av 10 000 pall, och här har samma fördelning mellan 

hel- och halvpall antagits. 

Omsättningspall: 

Under 2014 hanterades: 

Palltyp Antal 

Halvpall 13 860 

Helpall 24 051 

Totalt 37 911 

 

Detta medför en fördelning mellan hel- och halvpall på: 
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Avseende en ökning med 10 000 pall blir det nya antalet hanterade pallar: 

 

Omsättningshastigheten kan antas till 5 dagar enligt Ovako. Med hjälp av detta kan man 

beräkna hur många pallar som finns under taket på samma gång. 

 

En genomsnittlig fyllnadsgrad på ca 70 % kan antas enligt Ovako, vilket innebär att totalt 

antal omsättningspall kommer ligga på: 

 

Lagerpall: 

Då det finns stora möjligheter att minska ner på lagret som det ser ut idag, genom att anpassa 

orderkvantiteter samt rensa ur föråldrade artiklar, kommer beräkningarna gällande lagerpallen 

inte ta hänsyn till den kommande ökningen av pall. För att kompensera upp för detta kommer 

det heller inte antas hur mycket man lyckas minska på lagret, utan antalet pallplatser som 

behövs kommer ligga kvar på samma nivå som under 2014. 

På lagret finns 238 stycken halvpall och 142 stycken helpall. Med hänsyn till en ungefärlig 

fyllnadsgrad på 70 % blir totalt antal lagerpall: 

 

Totalt antal pallplatser: 

Då en halvpall endast tar upp hälften så stor yta som en helpall, och en pallplats avser ytan för 

en helpall, kommer behovet av totalt antal pallplatser ligga på: 

  

Antalet pallplatser är beräknade utan hänsyn till stapling. I de flesta fall hos Preco skickas 

pallarna iväg staplade fyra stycken på varandra, och det skulle då vara väldigt tidskrävande att 

först dela på pallarna för att sedan stapla dem igen. Det rekommenderas därför att alla 
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pallplatser som ligger efter golvet har en anpassad höjd för en stapel på fyra pallar. Efter 

benchmarking på Ovakos anläggning i Hofors noterades det att en lösning på fyra våningar i 

pallstället valts, och eftersom liknande produkter hanteras i Hällefors rekommenderas detta 

även här. Resterande platser bör vara inställda på stapling av minst två pallar och behovet av 

pallplatser minskar då avsevärt. 

Staplas pallarna enligt figur 12 kommer det rymmas tio stycken pallar per kolumn då 

pallstället har fyra rader. 

 

Fig. 11 Utformning av pallställ med avseende på stapling av pall. 

För att rymma de pallar som hanteras kommer det då krävas: 

 

Det nya antalet pallplatser blir då: 
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5.8 Utvärdering av lokal 

Ett layoutförslag har hittats hos ett företag som arbetar med pallhanteringssystem. Enligt dem 

skulle 866 m
2
 krävas för 1515 stycken teoretiska pallplatser, under förutsättning att det är fem 

hyllor högt [24]. Skulle man istället välja att ha fyra våningar fås 1212 stycken teoretiska 

pallplatser. Eftersom utnyttjandegraden av ett pallställ ofta inte är 100 procentig kommer 

beräkningar av ytbehovet utföras i överkant (cirka 25% fler platser än vad som egentligen 

krävs). Det är heller inte alltid optimalt att stapla två pallar på varandra, och för att undvika en 

upprepning av problemet att pallar måste flyttas kommer extra platser att behövas. 

 

 

 

Fig. 12 Layout exempel för ett konventionellt pallställ. Det består av 5 pallnivåer, 1515 

stycken teoretiska pallplatser och tar upp 866 kvm. [24] 

Genom att halvera den rekommenderade ytan fås ca 600 stycken teoretiska pallplatser, vilket 

innebär att ca 433 kvm kommer krävas till förvaring av pallen. Utöver detta måste det även 

finnas plats för pall som ska lastas ut, samt färdigproducerad pall som väntar på 

lagerläggning. Olika layoutförslag om pallställens placering återfinns under bilaga B. 

Det krävs vidare utredning om stängerna som i dagens läge lastas från samma hall som pallen 

fortfarande får plats, eller om utlastningen för dessa bör flyttas. 
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6. Diskussion 

Avsnittet inleds med en analytisk diskussion gällande det som framkommit under 

nulägesanalysen samt den teoretiska referensramen. Det som diskuteras berör på något sätt 

varför nuläget ser ut som det gör och hur arbetet med eventuella förbättringar kan drivas 

framåt. Utfallet från resultatdelen värderas sedan med avseende på giltighet, 

kvalitetsdimensioner, hållbar utveckling, möjlighet till generalisering och grad av 

måluppfyllnad.  Slutligen ges rekommendationer om fortsatt arbete. 

6.1 Analyserande diskussion 

6.1.1 Logistik 

Logistikens roll har idag fått ökad betydelse och handlar till största delen om att skapa 

flödeseffektivitet, där lager ersätts mer och mer av snabbt informationsutbyte och korta 

ledtider [11]. Det är därför viktigt för Ovako att lyckas förbättra den rådande situationen i 

byggnad 511. Då man rör sig mer mot en kundorderstyrd produktion blir kriterier som 

kvalitet, tidsnytta, pålitlighet, flexibilitet och produktivitet viktiga ur konkurrenssynpunkt 

[13]. Om Ovako kan få ordning på logistiken, och då till en början framför allt lokaliseringen 

av pallarnas position, minskas en hel del tidsspill och utlastningens flexibilitet kommer öka. 

Genom att hela tiden veta var pallarna befinner sig kommer dessutom hela processens 

pålitlighet öka, och dubbelarbete i form av att både speditionen och utlastningen letar efter 

pallarna kan undvikas. Detta är faktorer som möjliggör att ledtiden för pallarna kan kortas ner, 

något som i sin tur bidrar till att färdigvarulagret så småningom kan minskas.  

Ett mål inom logistiken är just att minska ner på lager, då det innebär en hel del kostnader 

[11]. För att lyckas med detta krävs det att flödet jämnas ut och man börjar med fördel att 

jämna ut tillverkningen [14]. Genom att minska tillverkningskvantiteterna hos Ovako och röra 

sig från tidigare batchtillverkning mot en mer stycktillverkande produktion, jämnas därmed 

tillverkningen ut. Andra sätt som lager kan minskas på är genom ökad processflexibilitet, 

ökad volymflexibilitet och reducerad tid från beställning till leverans [15]. Mindre 

tillverkningskvantiteter för Preco möjliggör volymflexibiliteten, samtidigt som möjlighet att 

lokalisera pallen bidrar till att ledtiden kan kortas ner och processflexibiliteten kan ökas.  

Utöver volymflexibiliteten påverkas även produktmixflexibiliteten och leveransflexibiliteten 

av tillverkningskvantiteternas storlek. Dessa tre dimensioner påverkar den övergripande 

flexibiliteten mest, vilket är en betydelsefull faktor då man strävar mot en kundorderstyrd 

organisation [16]. Eftersom det är åt detta håll Ovako strävar, ser man vikten att 

tillverkningskvantiteterna uppdateras för att processen ska klara av den flexibilitet en sådan 

strategi kräver. Produktionslogistiken tar även upp fler faktorer som påverkar effektiviteten. 

En av dessa är leveranssäkerheten, som kan påverkas negativt av osäkra plockrutiner, opålitlig 

lagerplacering och avsaknad av automatisk artikelidentifiering [16]. Skulle Ovako få till en 

fungerande process kring streckkodsläsaren samt lösa placeringen av pallarna skulle 

leveranssäkerheten, som idag redan ligger högt, kunna förbättras ytterligare och användas 

som konkurrensfördel. En annan faktor som har inverkan på effektiviteten är 

kapitalbindningen, som främst påverkas av färdigvarulagrets storlek, PIA och lagrets 

omsättningshastighet [16]. Genom att minska färdigvarulagret på Preco, samt öka lagrets 
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omsättningshastighet kan en ökad lönsamhet erhållas. Lyckas man minska ner på 

tillverkningskvantiteterna kommer omsättningshastigheten förbättras.  

Vid en minskning av tillverkningskvantiteterna bör Ovako med fördel börja med de produkter 

som står för störst del av användarvärdet och enligt 80/20 reglen är detta endast 20 % av alla 

produkter [15]. Enligt den undersökning som jämför skillnaden mellan högpresterande och 

lågpresterande företag är det viktigt att uppdatera sina lagerstyrningsparametrar, och att 

prioritera de artiklar som tillför mest värde [10].  

6.1.2 Processperspektiv 

Att förbättra kommunikationen mellan de olika avdelningarna är ett måste för att uppnå ett 

pålitligt och effektivt flöde. Detta är något som kan bli svårt i praktiken, men genom att alltid 

tänka på flödet i första hand vid förbättringar kan detta underlättas [18]. Vid framtagningen av 

befintliga resultat för denna studie har en helhetsbild alltid funnits, och en ökning av flödets 

effektivitet varit i fokus. 

En processkartläggning har genomförts för att visualisera processens olika delar och hur de 

hör samman [15]. Denna karta har främst tagits fram för att skapa en förståelse för nuläget 

gällande projektet, men är även en del som kan användas vid framtida förbättringar hos 

Ovako genom att ge en överblick över helheten. Det gäller då att den förankras med de som 

berörs av processens innehåll och eventuellt uppdateras efter genomförda förbättringar.  

Man bör även förankra att det är produktionsprocessen som är huvudprocess och utlastningen 

är dess stödprocess. Detta innebär att det är produktionsprocessen som skapar värde för 

kunden, och utlastningen ska fungera som ett stöd och underlätta arbetet för dem genom att 

tillhandahålla nödvändiga resurser. [19]  

6.1.3 Lean 

Då Ovako arbetar med lean har arbetet tagit stor hänsyn till innebörden av detta. Även inom 

lean talar man om att innan ett värdeflöde kan förbättras bör det jämnas ut och göras mer 

förutsägbart [17]. Genom att börja med att uppdatera tillverkningskvantiteterna på Ovako och 

fortsätta arbetet med minskningen av färdigvarulagret, kan flödet jämnas ut och antalet 

färdiga produkter minskas. Genom att minska lagernivån kommer även andra avvikelser 

lättare fram och kan åtgärdas.  

Förbättringsarbete är centralt inom lean och handlar om att i små och kontrollerade steg driva 

ut slöserier. Att tillverkningskvantiteterna hos Ovako ligger högt medför överproduktion, som 

innebär att man tillverkar mer eller tidigare än kunden vill. Detta benämns ofta som den värsta 

typen av slöseri, eftersom det bidrar till alla andra typer av slöserier. [17]  

 

 

 



 

Rev 13, 2015-05-06, Malin Johansson 47 

Att man inte vet var pallarna befinner sig medför en hel del letande och detta leder främst till 

två typer av slöseri i form av transporter och onödig förflyttning. Detta är inget som tillför 

värde och därför inget som kunden är villig att betala för. [17] Införandet av ett pallställ 

minskar båda dessa slöserier, och medför att personalen i utlastningen kan åka direkt till 

pallens placering, endast genom att kolla på lastlistan. 

6.2 Värdering av resultat 

6.2.1 Giltighet 

Eftersom arbetet bygger en hel del på kvalitativ data kan en god reliabilitet vara svår att 

uppnå, eftersom utfall i olika metoder kan peka åt olika håll. För att kunna tolka detta på ett 

korrekt sätt, samt att med logik kunna koppla de olika delarna till en helhet, krävs tillräckligt 

med underlag. [21] Det finns även vissa svårigheter med att uppnå en god representativitet vid 

användning av metoder som baseras på kvalitativ data och det krävs nogranna och detaljrika 

beskrivningar för att uppnå representativa resultat [20]. Populationen bör väljas så olik som 

möjligt, samt att ha en väl genomförd förstudie kan hjälpa till vid genomförandet [21]. Vid 

genomförandet av studien har hela tiden en medvetenhet funnits gällande osäkerheterna kring 

kvalitativ data, och all information har tolkats med hänsyn tagen till detta. En hel del data har 

samlats in från många olika håll för att kunna skapa ett pålitligt underlag och skapa en 

helhetsbild utifrån de olika delarna. Arbetet inleddes genom att skapa en detaljrik och nogrann 

nulägesanalys, för att hela tiden veta att rätt saker studerades och vilken information som 

förde studien frammåt. 

Trots detta finns en del osäkerheter gällande resultatet som kan behöva utredas innan en 

faktisk implementering av förslagen sker. Beräkningar av pallplatserna baseras på vissa 

antaganden om bland annat fyllnadsgrad och liknande. Det har även inte tagit hänsyn till att 

ett visst antal pallar kommer befinna sig på golvet, redo att lastas ut, samt pallar som väntar 

på lagerläggning. Utvärderingen av lokalen är endast baserad på ett exempel på utförande av 

ett företag som arbetar med pallhanteringssystem. För just Ovakos unika situation kan 

ytbehovet förändras, och det är en viktig del att vara medveten om innan en implementering 

sker.  

Valet av lösningsförslag samt rangorning av problem baseras på Pughs matris, vilket innebär 

några osäkerheter. Viktningen av kraven baseras inte på någon fakta, utan är ett resultat av 

uppskattningar. Likaså hur väl de olika förslagen uppfyller kriterierna. För att få ett så pålitligt 

resultat som möjligt har olika berörda personer fått vikta kraven, vilket sedan har 

sammanställts till mer generaliserade vikter. Genom att utföra en sensitivitetsanalys vid val av 

lösningsförslagen har resultatets pålitlighet ökats.  

Ett av projektets avgränsningar gällde även att olika palltyper inte skulle beröras. Detta är 

något som måste tas hänsyn till innan lösningsförslaget gällande pallställ kan användas i 

praktiken.  
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6.2.2 Värdering avseende valda kvalitetsdimensioner 

De kvalitetsdimensioner som valdes för projektet har dimensionen ”processkvalitet”, och 

syftar på en utvärdering av resultatet baserat på faktorerna effekt, införandekostnad, 

användbarhet, automatiseringsgrad och acceptans [20]. 

Effekt: Syftar till hur stora vinster/kvalitetsförbättringar som kan uppnås med resultatet[20]. 

De förbättringar resultatet innebär berör främst kvaliteten, och kommer inte visa på stora 

ekonomiska vinster på kort sikt. Däremot kommer en hel del tidsspill kunna undvikas och 

flödet av pallen kommer förbättras och stabiliseras. Detta är något som lägger underlag för 

framtida förbättringsmöjligheter, samt ökar kvaliteten och pålitligheten för processen. 

Införandekostnad: Berör vad utbildning/omorganisation kommer kosta [20]. Eftersom 

personalen på utlastningen redan arbetar på ett liknande sätt gällande det färdigvarulager som 

finns idag, kommer ingen ytterligare utbildning att krävas vid en implementering av 

pallställen. En omfattande omorganisation kommer inte att behövas, utan den yta som pallen 

redan tar upp idag kommer användas. Om det däremot anses bäst att flytta stängerna från 

utlastningshallen kan detta kräva en del ekonomiska resurser, eftersom det då kommer 

behövas en ny lasthall som måste utrustas med travers.  

Användbarhet: Innebär hur lätt den nya metoden är att lära sig och hur väl den stödjer 

användarnas arbete[20]. Resultatet med pallställen stödjer dem som arbetar i processen genom 

att de alltid vet var pallen befinner sig, och som tidigare nämnt är detta ett arbetssätt som 

redan finns idag i viss utsträckning. 

Automatiseringsgrad: Berör hur stor del av resultatet som kan automatiseras [20]. I dagens 

läge hanterar man inte tillräckligt stor mängd pall för att en automatisering ska vara lönsam 

och lösningen innehåller därför en låg grad av detta. Däremot automatiseras momentet där 

man tidigare läst av kollinummret manuellt, något som verkar kvalitetssäkrande för 

processen. 

Acceptans: Innebär hur stor utsträckning användarna kommer stödja/acceptera den nya 

metoden [20]. Efter att ha varit i kontakt med personalen på både produktionen, speditionen 

och utlastningen upplevs det största gemensamma problemet att man inte vet var pallarna 

befinner sig. Att implementera ett pallställ är något som löser detta, och kommer underlätta 

arbetet för alla. Det yttersta ansvaret för att användarna ska acceptera förslaget ligger hos 

ledningen, som enligt kvalitetsutvecklingen måste kunna övertyga medarbetarna att 

förbättringar kommer bidra till organisationens uveckling [19]. 
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Då Ovako arbetar med lean krävs det även en utvärdering om resultatet av studien stödjer de 

båda huvudprinciperna: JIT och jidoka. Just in time berör att flödet bör vara taktat och 

kontinuerligt samt att man bör arbeta med ett dragande system. Resultatet att sänka 

tillverkningskvantiteterna kommer bidra till att flödet utjämnas, och på så vis blir mer 

kontinuerligt och lättare att takta. Arbetet med ett dragande system har inte berörts av det 

framtagna resultatet. Jidoka som innebär att bygga in kvalitet i processen och stoppa vid fel 

stödjs genom att streckkoden läses av med en läsare istället för manuellt. Kvaliteten för 

processen höjs här, då risken för felläsningar minskar. För att verkligen stödja lean bör även 

en metodstandard arbetas fram för hur arbetet med pallstället ska utföras. 

6.2.3 Värdering avseende hållbar utveckling 

Ovako arbetar mycket med hållbarhet och det är därför viktigt att resultatet stödjer detta. 

Genom att utveckla och förbättra flödet för pallarna möjliggörs ett mer resureffektivt 

arbetssätt, vilket bidrar till miljömässiga och ekonomiska fördelar samt en minskning av 

slöserier. Att använda resurser på det bästa sättet man vet samt att försöka minska ner på alla 

typer av transporter bidrar till att miljöpåverkan från organisationen minskar. 

Att hänsyn tagits till hur onödiga transporter kan minskas och att onödiga arbetsmoment kan 

undvikas medför även att lösningen underlättar arbetet för dem som verkar i processen. Detta 

resulterar i en mer tillfredsställande och säkrare arbetsmiljö och bidrar till positiva sociala 

faktorer.  

Det är viktigt att resultatet av studien utnyttjas på rätt sätt, och att ansvar tas för att det ska 

stödja hållbarheten. 

6.2.4 Möjlighet till generalisering 

Resultatet som berör delen med implementering av pallställ är svår att generalisera till andra 

produkter och processer, då det endast är kapavdelningen som hanterar pallar. Anläggningen i 

Hofors har redan implementerat denna lösning på deras motsvarande process, så förslaget 

används redan där. Resultatet är även väldigt anpassat efter Precos specifika fall, så att 

använda det gällande andra företag rekommenderas inte. Däremot kan inspiration och viktiga 

parametrar att tänka på hämtas från studien, då ett företag vill förbättra lokaliseringen av pall. 

Sammanfattningen gällande olika pallhanteringssystem är en del som kan användas till detta. 

Däremot är det resultat som berör tillverkningskvantiteterna av stor betydelse i hela Ovakos 

organisation. Här har fördelar med att uppdatera viktiga lagerstyrningsparametrar lyfts fram, 

och kan även användas gällande produktionen av stänger.  
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6.2.5 Grad av måluppfyllnad 

Genom projektets gång har en god överblick om Ovakos nuläge skapats, och en del 

förbättringsmöjligheter tagits fram. Genom att rangordna problemen och välja ut vad som bör 

börjas med har detta mynnat ut i en rekommendation att implementera ett pallställ samt 

justera tillverkningskvantiteterna. Projektets mål har varit att ta fram ett eller flera 

lösningsförslag med avseende på följande delfrågor:  

 Hur kan pallhanteringen på Preco effektiviseras?  

 Hur kan hanteringen av lagerpall förbättras? Vilka alternativa metoder finns? 

 Hur kan logistiken i utlastningen förbättras? Vilka alternativa metoder finns? 

 Kommer man klara av den kommande volymökningen i befintliga lokaler? 

Vid nulägesanalysen som genomfördes i början av projektet framkom ett antal delproblem 

som bidrar till att pallflödet inte fungerar optimalt. Det kunde redan här konstateras att alla 

problem inte skulle gå att lösa på en och samma gång. Genom att börja med att lösa 

lokaliseringsproblemet med pallarna kan färdigvarulagret återigen flyttas till 

utlastningshallen, vilket är något som kommer underlätta pallhanteringen inne på 

produktionsavdelningen Preco. Logistiken inne i utlastningshallen kan förbättras genom 

införandet av en lämplig förvaringsplats av pallen, samt att man alltid vet var pallarna 

befinner sig. 

Hanteringen av lagerpallen kan underlättas då tillverkningskvantiteterna sänks, och man inte 

längre hanterar lika stor mängd pall som tidigare samt att överproduktion undviks. 

Slutligen har en beräkning av nödvändigt antal pallplatser och en utredning om det finns plats 

i utlastningshallen utförts, vilket visar att en utbyggnad inte är nödvändig. Dock måste det 

utredas vidare om det finns plats för de stänger som i dagens läge delar utrymmet med 

pallarna.  

De olika lösningsförslagen som tagits upp och diskuterats har endast berört vissa delproblem, 

men trots detta anses projektets mål ha uppfyllts. För att förbättra resterande delar bör man 

först börja med att stabilisera och jämna ut flödet, något som rekommenderade åtgärder 

kommer hjälpa till att uppnå. 

6.3 Fortsatt arbete 

Innan pallstället implementeras och färdigvarulagret flyttas tillbaka till utlastningshallen 

rekommenderas det att projektet med streckkodsläsaren färdigställs. Detta är en nödvändighet 

då anledningen till att det flyttades till produktionen var att en hel del misstag uppstod, då 

utlastningen hade för mycket pallar att hantera. Att streckkodsläsaren fungerar och används 

krävs för att lösningsförslaget gällande pallstället ska fylla sitt syfte att lokalisera pallen.  

För att arbeta på detta sätt vore det en klar fördel om systemet klarar av att rekommendera en 

optimal lagerplats för nya pallar. Idag finns en sådan lösning när stänger produceras, vilket 
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borde fungera även för de producerade pallarna. Platsen bör rekommenderas efter vilken kund 

pallen tillhör, hur liknande pallar brukar staplas samt om det är en pall man plockar ur. Idag 

finns även ett problem med just denna plockpall. Då pallen lyfts ner från färdigvarulagret och 

plockas ur ställs den inte alltid tillbaka på samma plats. När personalen registrerar den nya 

pallplatsen fungerar det inte, utan det står att pallen finns kvar på den gamla platsen. Detta är 

något som bör rättas till snarast, för att erhålla en pålitlig process. 

Minskningen av färdigvarulagret som pågår i dagens läge bör fortsätta. Även en utrensning av 

detta lager rekommenderas, då det finns artiklar som inte längre är aktuella.  

Som tidigare nämnt bör en utredning genomföras om stängerna som lastas från byggnad 511 

fortfarande får plats efter införandet av pallställ. Eftersom produktionen av pallen sker i 

byggnaden vore det inte optimalt att flytta på dem, och man får då istället försöka hitta annan 

lämplig utlastningsplats för stängerna. Det är inte bara pallställen som kommer uppta yta, utan 

plats måste även avsättas för färdigproducerad pall innan lägerläggning, samt pall som väntar 

på utlastning. 

Om förslaget att införa pallställen genomförs bör pallflaggans placering ses över. Genom att 

utforma pallstället på ett sådant sätt att kortsidan av pallen hela tiden är tillgänglig kan 

flaggan istället placeras där. Det löser problemet med att pallarna behöver ställas med 

mellanrum på golvet för att komma åt streckkoden. Även utformningen av pallflaggan bör ses 

över, då den idag består av sju olika streckkoder som alla är relativt små. Genom att endast ha 

den streckkod som föreställer kollinumret och göra denna större skulle användningen av 

streckkodsläsaren underlättas.  

Genom benchmarking på Ovakos anläggning i Hofors har en del idéer genererats. Truckarna i 

utlastningen är utrustade med elektroniska skärmar där lastlistan finns och detta vore en bra 

idé även för Hällefors. I skärmen kan lastlistorna hanteras och rekommenderade lagerplatser 

visas. Lagerplatserna bör rekommenderas efter förenklad orderplockning samt hur det bästa 

sättet att stapla pallarna kan gå till.  

Kapavdelningen i Hofors hade även upprättat palltorg inne i produktionen där tompall 

förvarandes. Eftersom Preco idag saknar lämplig förvaringsplats av tompall, skulle ytan som 

frigörs i produktionen kunna användas till det. Det är enligt lean viktigt att placera material 

nära förbrukningsplatsen för att erhålla ett effektivt flöde [17].  
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7. Slutsatser 

Förbättringarna av pallflödet bör implementeras i olika steg och enligt PDCA: 

 Till att börja med bör flödet utjämnas och trimmas. Detta innebär att suboptimeringar 

kan undvikas och att flödet blir mer lätthanterligt. Genom att fortsätta med pågående 

minskning av färdigvarulagret, samt korrigera tillverkningskvantiteterna kan man 

åstadkomma en minskning av antal färdigproducerade pall som måste hanteras. Detta 

medför både minskade hanteringskostnader och en mindre kapitalbindning.  

 I nästa steg kan användningen av ett pallställ implementeras. Genom att ha kontroll på 

flödet och därmed processen kommer önskade fördelar att kunna nås enklare med 

denna lösning. Är flödet utjämnat i produktionen, kommer det även bli det i 

utlastningen. Pallarna kommer kunna lokaliseras och förvaras på ett bättre och 

smidigare sätt än dagens lösning. 

 Slutligen bör man utvärdera hur pallstället fungerar. Har det medfört önskade 

förbättringar? Som tidigare nämnt kan det vara bra att här sätta vissa mätetal innan och 

efter, för att göra förbättringen jämförbar. Om pallstället fungerar bra kan man 

bestämma vad nästa förbättringssteg kan vara, genom att gå tillbaka till den framtagna 

matrisen som sammanfattar de främsta problemen i dagens läge. Har det däremot inte 

medfört önskade resultat bör en utredning genomföras om anledningen till detta, samt 

åtgärda problemet.   
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