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ABSTRACT  

 

Purpose: The purpose of this study is firstly to identify risks of ergonomic strain in a future 

internal logistics flow and secondly propose how to avoid these risks by applying LEAN 

methodology and a new logistics solution. In order to identify causes for problems and to find 

improvement opportunities the following issues have been addressed:  

 

1) What tasks in the studied logistics flow lead to risks of ergonomic strain? 

2) How can the studied company implement the LEAN methodology to improve 

ergonomics in the material handling? 

3) How can a new general and more ergonomic logistic solution for material handling 

look like for the studied company? 

 

Method: The study has been conducted based on a case at an industrial company. Data has been 

collected through interviews and observations at the company, visits at two other industries and 

through a literature survey. To identify and assess various ergonomic risks, the RAMP tool has 

been applied.  

 

Study result: The study resulted in an ergonomic survey for a selected internal logistics flow 

with suggestions on how to improve ergonomics in the studied company´s material handling. 

The ergonomic survey showed that several work tasks cause an increased risk for the operators 

to develop strain injuries and therefore improvements are required. Heavy lifting, pulling and 

sliding work pieces and incorrect working positions were shown to have the most adverse impact 

on good ergonomics. To reduce these risks - without major changes to the current factory layout 

and existing workflow - work rotation, various tools/aids and modifications of technical equip-

ment can be implemented. Proposals are presented on how a new and more ergonomic material 

handling solution can be achieved at the studied company through the introduction of a pickup 

station and a “supermarket”. A suggested framework is also presented for how the company can 

use LEAN methodology in order to achieve better ergonomics in the material handling process. 

 

Conclusion: The ergonomic survey indicated that improvements are required in order not to risk 

strain injuries for the operators. Suggestions have been made for how the ergonomic situation 

can be improved. 

 

Recommendations: The studied company is recommended to take measures with respect to the 

ergonomic risks identified. Before the proposed improvements can be introduced, studies are 

required to evaluate the improvement proposals from other than ergonomic aspects as well as 

performing a RAMP analysis. The studied company is also recommended to investigate the 

possibility of introducing the proposed LEAN framework. 

 

Keywords: Strain ergonomics, RAMP, Picking station, Work environment, Internal logistics, 

Material handling 

 

 

 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Syftet: Syftet med denna studie är att kartlägga belastningsergonomiska risker i ett framtida 

internt logistikflöde, samt att ge förslag på hur dessa risker kan undvikas genom tillämpning av 

LEAN metodik och en ny logistiklösning. Följande frågeställningar har ställts för att identifiera 

orsaker till problem och förbättringsmöjligheter: 

 

1) Vilka arbetsmoment i det studerade logistikflödet leder till ergonomiska risker?  

2) Hur kan fallstudieföretaget införa LEAN metodik för att uppnå bättre ergonomi vid 

materialhantering? 

3) Hur kan en ny generell och mer ergonomisk logistiklösning för materialhantering se ut 

på fallstudieföretaget? 

 

Metod: Studien har genomförts baserat på en fallstudie på ett industriföretag. Data har samlats 

in genom intervjuer och observationer på fallstudieföretaget, studiebesök på två andra 

industriföretag samt genom en litteraturstudie. För att identifiera och bedöma olika ergonomiska 

risker har verktyget RAMP tillämpats. 

 

Studiens resultat: Studien resulterade i en ergonomisk kartläggning för ett utvalt internt 

logistikflöde med förslag på hur bättre ergonomi kan uppnås i fallstudieföretagets material-

hantering. Den ergonomiska kartläggningen påvisade att flera arbetsmoment innebär en ökad 

risk för att personalen utvecklar belastningsbesvär. Många tunga lyft, skjuta- och dra arbete samt 

olämpliga arbetsställningar visades ha störst negativ inverkan på ergonomin. För att minska dessa 

risker utan större förändringar av nuvarande fabrikslayout och befintligt arbetsflöde kan bland 

annat arbetsrotation, olika hjälpmedel och modifieringar av teknisk utrustning införas. Förslag 

presenteras också på hur en ny och mer ergonomisk materialhanteringslösning kan se ut på 

fallstudieföretaget genom införande av en omplockningsstation och en supermarket. Även ett 

förslaget ramverk presenteras för hur fallstudieföretaget kan arbeta genom LEAN-metodik i syfte 

att uppnå en bättre ergonomi i materialhanteringen.  

 

Slutsats: Den ergonomiska kartläggningen indikerade att förbättringsåtgärder krävs för att 

personal inte ska riskera att utveckla belastningsbesvär och förslag har tagits fram för hur den 

ergonomiska situationen kan förbättras. 

 

Rekommendationer: Fallstudieföretaget rekommenderas att vidta åtgärder för de ergonomiska 

risker som har identifierats. Innan de föreslagna förbättringarna fullföljs krävs vidare studier för 

att utvärdera förbättringsförslagen ur andra än ergonomiska aspekter samt genomförande av 

RAMP-analys. Fallstudieföretaget rekommenderas även att undersöka möjligheten att införa det 

föreslagna LEAN-ramverket i syfte att skapa förutsättningar för en god ergonomisk situation. 

 

Nyckelord: Belastningsergonomi, RAMP, Omplockningsstation, Arbetsmiljö, Intern logistik, 

Materialhantering 
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FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER   

 

  

Artikel   Kartong- eller plastemballage innehållandes  

   en eller flera komponenter.  

 

Befintlig materialhantering  Det arbetssätt som idag tillämpas vid utkörning av  

   artiklar mellan lager och andra montering, d.v.s. inte  

   MY19 

 

Blåbox   Emballage för artiklar i form av standardiserad  

   plastlåda som   

     

Blåbox med kartong  Befintligt emballage innehållande artiklar placerade i  

   blåbox 

  

Förbättringsförslag MY19  Förslag på hur Nuläge MY19 kan förbättras kortsiktigt 

 

Generell logistiklösning  En ny föreslagen generell logistiklösning för hela  

   materialhanteringen 

 

G-Plock   ”Golvplock”. Lagerplats för artiklar från pallar  

   placerade på vagnar  

 

Hämtlucka   Plats där kranförrådet placerar pallar som ska placeras 

   vid G-Plock 

 

Kranförråd   Automatiserat höglager för pallar med tre kranar 

  

Materialhanterare   Personal som arbetar med utkörning av artiklar mellan 

   lager och montering 

 

Materialhantering   Hantering av artiklar mellan lager och monteringsbana 

 

MY19    Avser båda monteringsbanorna MY19-A och MY19-B 

     

MY19-A   Monteringsbana för montering av komponent A 

 

MY19-B   Monteringsbana för montering av komponent B 

 

Nuläge MY19   Det arbetssätt som kommer tillämpas i det studerade  

   logistikflödet 

 



 

 

Pall   Artiklar placerade på pallbotten, eventuellt med 

   pallaemballage 

 

Pallbrytning   Arbetsmoment som innebär öppning av en pall eller  

   att en pallkrage tas av  

 

Pallkrage   Krage i trä som placeras på runt artiklarna på  

   pallbotten för att säkra lasten 

 

Pallock   Lock som placerats ovanpå översta pallkragen eller 

   ovanpå blåbox och fästs med spännband för att säkra  

   lasten 

 

Plockmoppe    Truck för materialhanteringen i Nuläge MY19  

 

P-Plock   Lagerplats för artiklar där materialhanterare plockar  

   artikel från en utdragsenhet i anslutning till  

   kranförrådet 

 

Restprodukt   Tomma kartong och plastemballage 

 

RAMP    ”Risk Assessment and Management tool for manual  

   handling Proactively”. Ett verktyg att bedöma  

   ergonomiska risker.    

 

Utdragsenhet   Enhet som öppnas vid plock vid P-Plock  
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 INLEDNING 

 

I detta avsnitt presenteras grunden till examensarbetets initiering. Även syfte, frågeställningar 

och avgränsningar presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

Toyota är en välkänd och framgångsrik japansk biltillverkare och grundare till LEAN 

Produktion, (också känt som Toyota Production System eller TPS). Efter massproduktionen som 

uppfanns av Henry Ford, är LEAN Produktion den nästa stora evolutionen inom effektiva 

affärsprocesser, vilket inspirerar företag världen över att själva införa LEAN Produktion.  Toyota 

eftersträvar därför att eliminera allt som inte tillför något värde för kunden eller företaget och att 

ständigt öka produktiviteten genom hela produktionssystemet. För att uppnå detta värdesätter 

Toyota den mänskliga resursen mycket högt då det är viktigt att utnyttja all kompentens utan att 

överbelasta människan (Liker, 2004). 

 

Empiriska studier visar dock att företag som försöker införa LEAN Produktion oftast inte tar en 

tillräcklig hänsyn till människans hälsa (Conti, et al., 2006). Inom biltillverkningsindustrin ställs 

personal som arbetar på fabriksgolvet ofta inför fysiskt ansträngande arbetsuppgifter. Hur 

ergonomiskt en arbetsplats är utformad har därmed en avgörande roll för hur väl arbetsmoment 

kan utföras, vilket påverkar hur effektivt en arbetsprocess kan genomföras (Black, 1991). En 

ergonomisk arbetsplats leder även till en ökad hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, vilket bidrar 

till att bevara företagets arbetskraft (Thun, et al., 2010).  

 

Arbetet har dessutom en central roll i de flesta människors liv. Hälsostatus, social status, 

ekonomiska förhållanden, självförverkligande och egen utveckling kan ofta kopplas till en 

människas arbetssituation. Ett friskt och produktivt arbetsliv grundas därför i goda arbets-

förhållanden på arbetsplatsen, där teknik, arbetsplatsens utformning och hur arbetet organiseras 

oftast är avgörande faktorer (Abrahamsson, et al., 2010). 

 

 

1.2 Problemformulering 

Medvetenhet om ergonomibrister i existerande logistikflöde, befintlig materialhantering, av 

artiklar mellan lager och monteringsbanor finns på företaget där studien är utförd. En ny 

montering, MY19, med två monteringsbanor är under uppbyggnads och nya truckar, 

Plockmoppar, har köpts in. Med hjälp av Plockmopparna ska personalen, materialhanterarna, 

köra artiklar mellan lager och de nya monteringsbanorna, samt hämta restprodukter vid 

monteringsbanorna som ska köras till en återvinningsstation. Detta innebära att ett nytt arbetssätt 

för materialhanterarna kommer att initieras. Inför upphandlingarna av MY19 och Plockmopparna 

utfördes ingen ergonomisk riskanalys. Detta innebär att oklarhet råder kring hur ergonomiskt 

arbetet kommer att vara för materiahanterarna att arbeta i det nämnda flödet, som i denna studie 

kommer att refereras till som Nuläge MY19. 

 

Fallstudieföretaget strävar efter att skapa arbetsförhållanden som innebär en god ergonomi för 

materialhanterarna och att införa LEAN metodik i syfte att uppnå detta. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga de ergonomiska risker som kommer finnas i ett framtida 

internt logistikflöde, samt ge förslag på hur fallstudieföretagets materialhantering kan göras 

bättre ergonomiskt. Följande frågeställningar har ställts för att kunna uppfylla studiens syfte: 
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1) Vilka arbetsmoment i det studerade logistikflödet leder till ergonomiska risker? 

2) Hur kan fallstudieföretaget införa LEAN metodik för att uppnå bättre ergonomi vid 

materialhantering? 

3) Hur kan en ny generell och mer ergonomisk logistiklösning för materialhantering se ut 

på fallstudieföretaget? 

 

1.4 Avgränsningar  

Examensarbetet utförs under 20 veckor på halvtakt vilket innebär att arbetet måste avgränsas i 

syfte att göra studien genomförbar. 

 

Studiens fokus ligger på ergonomiaspekter vid materialhantering på ett industriföretag. I och med 

att begreppet ergonomi är väldigt omfattande har studien i samråd med fallstudieföretaget 

avgränsats till att endast behandla belastningsergonomi.  

 

Fallstudieföretaget arbetar sedan tidigare med verktyget RAMP (Risk Assessment and 

Management tool for manual handling Proactively) i syfte att identifiera ergonomiska risker på 

olika arbetsstationer. Författaren anser att verktyget RAMP är väl lämpat för kartläggning av 

ergonomiska risker i studien. Beslutet har därför tagits tillsammans fallstudieföretaget att endast 

använda RAMP som verktyg för att identifiera ergonomiska risker. En avgränsning har även 

gjort till att inte analysera de arbetsmoment som involverar körning med Plockmoppe. Detta på 

grund av att möjlighet inte kommer att finnas att testköra fordonet, samt att körsträckan mellan 

lager och montering vid studiens början inte blivit fastställd. 

 

Denna studie kommer att resultera i en kartläggning av ergonomin i logistikflödet Nuläge MY19 

med förslag på åtgärder på som kan vidtas för att reducera identifierade risker i det studerade 

flödet, samt förslag på en ny generell och mer ergonomisk logistiklösning för material-

hanteringen. Även förslag kommer att ges för hur fallstudieföretaget kan införa LEAN metodik 

i syfte att arbeta för en god ergonomi. 

 

De förbättringsförslag som presenteras ska endast ses som rekommendationer i och med att 

studiens fokus endast ligger på ergonomirelaterade aspekter. Det kommer följaktligen att existera 

ett flertal aspekter utöver ergonomiska, som bör beaktats för att kunna ta beslut kring huruvida 

de föreslagna förbättringsförslagen bör implementeras. 

 

I samråd med fallstudieföretaget har avgränsningar gjort gällande kostnadsuppskattningar för 

inköp och ombyggnationer kopplade till förbättringsförslagen som anges. 
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  ANSATS OCH METOD 

 

I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt och de metoder som tillämpats i examensarbetet. 

 

2.1 Ansats och tillvägagångssätt 

Examensarbetet grundades utifrån en kombination av existerande problematik hos industri-

företaget och ett förslag som gavs av författaren. Projektet påbörjades efter godkännande från 

examinator på högskolan samt handledaren på industriföretaget. Industriföretaget önskade att få 

ett framtida arbetssätt för materialhantering undersökt med avseende på ergonomiska aspekter 

samt förslag hur förbättrade ergonomiska arbetsförhållanden kan uppnås. 

 

Det inledande arbetet bestod av en studie för att kunna utföra en processkartläggning, vilket 

gjordes i syfte att bilda en förståelse för det arbetssätt som sedan kommer att tillämpas, Nuläge 

MY19. För att kunna genomföra processkartläggning utfördes intervjuer med ansvariga 

logistiktekniker för att bilda en förståelse för det arbetssätt som kommer att tillämpas i Nuläge 

MY19. Då vissa arbetsmoment kommer att vara desamma som i den befintliga material-

hanteringen har även observationer av dessa arbetsmoment utförts. Ett studiebesök utfördes på 

Företag A för att kunna kartlägga de arbetsmoment som involverar Plockmoppen. En ergonomi-

analys med verktyget RAMP utfördes sedan för att identifiera belastningsergonomiska risker i 

Nuläge MY19.  

 

En litteraturstudie genomfördes för att skapa en teoretisk grund inom de ämnen som behandlas i 

studien samt i syfte att jämföra existerande teorier med det insamlade empiriska materialet.  

Denna jämförelse ligger till grund för de förbättringsförslag och rekommendationer som 

presenteras till fallstudieföretaget.  

 

Genom benchmarking på Företag B, intervjuer med medarbetare på fallstudieföretaget och 

expert inom området LEAN och materialhantering har kunskap om alternativa logistiklösningar 

för materialhanteringen samlats. Dessa lösningar har sedan utvärderats av materialhanterarna. En 

lösning valdes sedan ut som har analyserats och resulterat i en Generell logistiklösning. 

 

Examensarbetet kan i stora drag delas i fyra olika moment: 

1) Insamling av data  

2) Kartläggning 

3) Analys av data 

4) Framtagning av förbättringsförslag 

 

2.2 Forskningsdesign 

Fallstudiens syfte är att belysa ett eller flera specifika fall (Blomkvist & Hallin, 2014). Detta 

återspeglas även av Denscombe (2010) som även poängterar att fallstudiedesignen skapar 

möjlighet för fördjupning inom det studerade området och att all relevant fakta behandlas. Likväl 

framhävs även att intresset i fallstudier bör ligga i undersökning av både miljöns verklighet samt 

utredning av dess bakomliggande orsaker. Vid fallstudier tillämpas som regel en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa metoder (Bryman, 2008) (Denscombe, 2010). Detta förklaras av 

Blomkvist & Hallin (2014) som ett resultat av att fallstudien framställer en mer detaljerad empiri 

som bättre fångar verklighetens komplexitet jämfört med att exempelvis utföra ett experiment 

eller samla information om flera fall.  

 

I denna studie har en fallstudiedesign tillämpats då syftet ligger i att undersöka ett unikt fall. 

Studiens komplexitet har medfört i att både kvalitativa och kvantitativa ansatser i syfte att uppnå 
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ett godtyckligt resultat för de utvalda forskningsfrågorna. Detta argumenteras även av Bryman 

(2008) som hänvisar till kombinationsforskning vid skilda forskningsfrågor i syfte att uppnå ett 

mer trovärdigt forskningresultat.    

  

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 

Intervjumetodik 
En stor del av den empiriska insamlingen har utförts via intervjuer. Intervjumetodiken möjliggör 

att på ett relativt enkelt tillvägagångssätt samla information om hur olika individer förhåller sig 

till olika frågeställningar (Blomkvist & Hallin, 2014). Kvalitativa intervjuer kan vara av 

ostrukturerad eller semistrukturerad karaktär. Semistrukturerade intervjuer innebär en för-

beredelse av områden och frågor som ska diskuteras men att utrymme lämnas för nya frågor som 

uppkommer under intervjuns gång, vilket skapar en flexibilitet i intervjun (Bryman, 2008).  

 

I studien har flertalet semistrukturerade intervjuer tillämpats i syfte att skapa en djupare förståelse 

kring flödet Nuläge MY19, alternativa logistiklösningar samt fallstudieföretagets ergonomi-

arbete. Upplägget inför varje intervju har varit ett par grundfrågor för att sedan ställa vidare 

följdfrågor eller låta intervjun övergå till en diskussion. Syftet med intervjuerna har varit att 

samla information, bilda en noggrannare förståelse för ett ämne och få en bekräftelse att vara på 

rätt väg i arbetet. 

Fokusgruppsmetodik 
Fokusgruppsmetodik definieras av Blomkvist & Hallin (2014) som en intervju med flera 

personer i grupp. Metoden rekommenderas då syftet är att skapa en allmän uppfattning kring ett 

ämne, utvärdera en idé eller stimulera generering av nya tankesätt.  

  

Vid konceptutvärdering har denna metodik tillämpats i syfte att utvärdera de identifierade 

förslagen på nya generella logistiklösningar samt analysera potentiella för- och nackdelar de 

framtagna lösningarna. Metodiken har även tillämpats vid genomföranden av RAMP 2- analys i 

syfte att ta del av olika kompetensers kunskaper. Detta är i linje med Blomkvist & Hallin (2014) 

argument över varför fokusgruppsmetodik bör etableras i en studie.  

Enkätmetodik 
För att kunna hantera och sortera en större mängd data har en enkätmetodik använts. Detta 

förklaras av (Denscombe, 2010) som en metodiktyp som medger en konsekvent och precis data 

insamling, och underlättar den slutgiltiga behandlingen av insamlad data. Denna metodik 

användes i samband med fokusgruppsmetodik för att på en kvantitativt tillvägagångsätt samla 

information kring hur respondenterna upplever de föreslagna generella logistiklösningarna.  

 

Bryman (2008) framhäver emellertid även ett flertal nackdelar i jämförelse med en strukturerad 

intervju. En enkät möjliggör till exempel inte uppföljnings- och sonderingsfrågor, och förtydligar 

inte vem respondenten faktiskt är, något som i specifika fall kan vara önskvärt för tydlig-

göranden.  

Observationsmetodik 
Blomkvist & Hallin (2014) definierar denna metodik som att på ett systematiskt sätt och under 

en längre tid observerar samt dokumenterar händelser på studerad plats. Denna data förlitar sig 

där av inte på vad människor säger att de gör, utan deras faktiska handlingar (Denscombe, 2010). 
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Metodiken har tillämpats i studien för att samla in objektiv information kring befintligt arbetssätt. 

Observationerna har dokumenteras med hjälp av fältanteckningar, bilder och filmer. Enligt 

Blomkvist & Hallin (2014) är det viktigt att noggrant dokumentera sina observationer för att 

sedan kunna använda da underlaget vid analys. 

Dokumentinsamling 
Vid genomförande av en fallstudie är det vanligt att dokumentinsamling i kombination med andra 

datainsamlingsmetoder förekommer. Olika slags dokument kan användas som empiriskt 

underlag (Blomkvist & Hallin, 2014). 

 

I studien har dokumentinsamling huvudsakligen tillämpats för att samla in data i form av tekniska 

specifikationer samt vikt- och frekvensinformation. 

2.3.2 Sekundärdata 
Analys av redan existerande data är kallad sekundäranalys. Denna metod kan tillämpas då tid 

och resurser är begränsade och redan existerande data finns att tillgå. Fördelar med metoden är 

att den möjliggör data av hög kvalitet då ytterst noggranna urvalsprocesser och etablerade 

metoder har tillämpats (Bryman, 2008). 

Litteraturstudie 
I detta arbete har sekundäranalys tillämpats genom en litteraturstudie. För att säkerställa att 

relevant teori tillämpades i studien har litteratur använt efter rekommendation från skolans 

handledare och expertkompetens inom området. Även litteratur avsedd för utbildning inom det 

studerade området och vetenskapliga artiklar har använts som grund. Vetenskaplig artiklar har 

tagits fram med hjälp av MDH Bibliotekets sökmotor Primo. Följande sökord har används i 

kombination med varandra eller var för sig: Ergonomics, Automotive Industry, Work 

Environment, Health aspects, Material handling och Lean Manufacturing. I syfte att sortera bort 

irrelevanta sökträffar har sökningarna begränsats till resurstyp Artiklar och träffar skapade 

mellan årtalen 2006-2018.  

 

Artiklar med relevanta titlar för studien valdes sedan ut och abstract lästes därefter för att avgöra 

om dess innehåll kunde tillämpas.  

 

2.3.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär en värdering av huruvida de resultat som utvecklats från en studie hänger 

samman med undersökningen eller ej (Bryman, 2008). Blomkvist & Hallin (2014) sammanfattar 

kortfattat detta i konceptet att rätt sak studeras. Reliabilitet avser huruvida studiens resultat blir 

densamma om studien upprepas eller om resultatet påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga 

förutsättningar (Bryman, 2008). Dessa två faktorer anses av Bryman (2008) som kritiska att 

uppmärksamma vid bedömning av vetenskapliga undersökningar. Blomkvist & Hallin (2014) 

menar att hög validitet förutsätter en hög reliabilitet, medan hög reliabilitet inte garanterar en 

hög validitet.  

 

I och med att studien fokuserar på ett specifikt fall skulle inte samma resultat uppnås vid 

genomförande av samma studie i ett annat fall. Enligt Denscombe (2010) bör fallstudien inte ses 

som generaliserbar i och med att resultaten inte är applicerbara i alla situationer och inte anses 

som absoluta. Tillvägagångssättet i studien har noggrant dokumenterats, vilket möjliggör att 

studiens tillvägagångssätt generellt är repeterbart. I och med att semistrukturerade intervjuer har 

tillämpats i studien kan det däremot vara svårt att upprepa studien och uppnå samma resultat och 

därmed kan reliabiliteten i vissa fall anses som låg. 
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Enligt Blomkvist & Hallin (2014) uppnås validitet i litteraturstudien genom att litteraturen 

behandlar det ämnesområde som anges i studiens problematisering, syfte och frågeställning Vid 

val av litteratur har därför endast litteratur som är relaterad till studiens syfte och frågeställningar 

tillämpats.  

 

2.3.4 Analys av data 
Vid analys av insamlad data gjordes en jämförelse mellan teori från litteraturstudien och den 

empiriskt insamlade informationen. Analysen identifierade likheter och olikheter som samman-

ställdes i ett dokument för en enklare överskådlighet. 

 

Pughs konceptvalsmatris har använts för att på ett kvantitativt tillvägagångssätt analysera olika 

alternativ för en generell logistiklösning utifrån utvalda parametrar, vilket har legat till grund för 

beslut kring vilken lösning som skulle vidareutvecklas. Vid bedömning genom Pughs 

konceptvalsmatris tillämpades resultatet från den organiserade konceptutvärderingen samt 

självständig betygsättning baserat på information som samlats in under studien. Vid 

vidareutveckling av den utvalda lösningen beaktades de ergonomiska risker som identifierats i 

frågeställning 1, överbelastning av kranförråd samt de Åtta Slöserierna presenterade av Liker 

(2004). 
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 TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta avsnitt presenteras den teori som krävs för att bilda en förståelse för det studerade ämnet 

samt använda metoder.  

 

3.1 Ergonomi 

En definition av ergonomi är ”läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och 

arbetsredskapen” (Nationalencyklopedin, 2018). 

 

Enligt Arbetsmiljölagen (2018) ska arbetsgivaren i den utsträckning det är praktiskt möjligt, ut-

forma och ordna arbetsplats och arbetsuppgifter på ett sådant vis att arbetstagaren kan använda 

arbetsrörelser och arbetsställningar som är skonsamma för kroppen.  

 

3.1.1 Arbetspositioner 
Utformningen på arbetsplatsen ska vara sådan att de anställda ska kunna utföra arbete med sänkta 

axlar och överarmarna nära kroppen i upprätt ställning.  För de flesta arbeten är armbågshöjd en 

bra arbetshöjd, oberoende om arbetet sker i sittande eller stående position. Arbete med händer 

ovanför axelhöjd eller nedanför knähöjd under lång tid är något som ska undvikas. Med hjälp av 

arbetsbord som kan justeras i höjdled kan arbetshöjden anpassas till kroppsstorlek  

(Arbetsmiljöverket, 2018). 

 
Figur 1: Lämplig arbetshöjd (Arbetsmiljöverket, 2018)  

Arbetsmoment som tillämpas större tiden av arbetsdagen ska utföras inom det inre arbets-

området, vilket är inom underarmsavstånd, som presenterar i Figur 2 (Arbetsmiljöverket, 2018). 

 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/arbetshojd-och-arbetsyta/
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Figur 2: Inre och yttre arbetsområde (Arbetsmiljöverket, 2018) 

3.1.2 Stående och gående arbete 
Det är viktigt att skornas svikt är anpassade till underlaget föra att inte bli för stumt eller för 

mjukt. Arbetspass innehållande mycket stående och gående kan leda till trötthet och svullnad i 

ben samt besvär i ryggen. Möjlighet att sitta ner och vila under arbetspasset är därför viktigt  

(Arbetsmiljöverket, 2012) 

3.1.3 Manuell hantering 
Manuell hantering syftar till förflyttningar eller transporter av laster där arbetstagare skjuter, 

lyfter, drar, bär, sätter ner eller flyttar en last. Vid manuell hantering av laster eller andra 

arbetsmoment som innebär kraftöverföring ska arbetsplatsen utformas av arbetsgivaren så att 

risken för belastningsbesvär hos arbetstagaren minskas eller undviks (Anon., 2018).  

 

Flera faktorer kan bidra till ökad risk för belastningsbesvär. När flera av förekommande faktorer 

existerar, rekommenderas en lägre maxvikt för lasten i jämförelse med idealiska förhållanden.  

 

Faktorer att beakta för att undvika risker för belastningsbesvär: 

 

 Egenskaper hos lasten 

En ökad risk för skada kan uppstå om lasten är  

- för stor eller för tung, 

- instabil eller innehåller komponenter som kan förskjutas, 

- otymplig eller är svår att greppa, 

- är placerad så att det krävs att arbetstagaren hanterar eller håller lasten med ett 

visst avstånd från kroppen eller gör vridande rörelse av bålen, 

- utformad på ett sådant sätt att arbetstagaren löper risk att skadas, särskilt vid 

sammanstötning med något. 

 

 Den fysiska ansträngningen 

Fysisk ansträngning kan resultera i skaderisker, då ansträngningen  

- är för påfrestande, 

- endast genomförs vid bålvridning, 

- kan resultera i att lasten plötsligt sätts i rörelse, eller 

- genomförs då arbetstagaren har dålig balans. 

 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/arbetshojd-och-arbetsyta/
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 Arbetsplatsens utformning 

Utformningen av arbetsplatsen kan resultera i risk för skador, där riskerna ökar om 

- det saknas tillräckligt utrymme för arbetstagaren att utföra arbetet, 

- underlaget är ojämnt och kan medföra risk för att arbetstagaren snubblar eller 

om det är ostadigt eller halt, 

- arbetstagaren hindras från att hantera lasten i lämplig kroppsställning eller 

arbetshöjd på grund av arbetsplatsen eller arbetsmiljön, 

- det finns nivåskillnader i golvunderlaget, eller 

- vid otillfredsställande temperatur, ventilation eller fuktighet. 

 

 Krav från verksamheten 

Risk för skador kan uppstå om arbetet innebär 

- mycket långvarig eller mycket ofta förekommande fysisk ansträngning som i 

synnerhet belastar ryggraden, 

- alltför liten återhämtningstid eller fysisk vila, 

- för långa avstånd då arbetstagaren lyfter, sänker eller bär en last, eller 

- en arbetstakt som arbetstagaren själv inte kan påverka. 

 

 Individuella omständigheter 

En risk finns för skador om arbetstagaren  

- saknar fysiska de förutsättningar som krävs för att utföra arbetet 

- inte bär lämplig klädsel eller utrustning, eller 

- saknar den kunskap och utbildning som krävs (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Lyftarbeten 
Kroppen löper en risk att ta skada vid tunga lyft och ländryggen är extra utsatt. En risk finns för 

akut överbelastning vid enstaka lyft och därför ska tunga lyft undvikas (Arbetsmiljöverket, 

2018). Vid bedömning av risken att utföra lyftarbeten ska hänsyn tas till vikt och avstånd till 

lasten samt hur ofta och länge lyften förekommer på en arbetsdag. Tekniska hjälpmedel och 

rullande hantering kan tillämpas för att undvika tunga lyft (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Skjuta- och dra arbeten 
Förflyttning av last som antingen delvis eller helt vilar på underlaget alternativ är upphängt 

innebär skjuta- och dra arbete. Igångsättningskraft och kontinuerlig kraft beror av lastens tyngd 

och friktionen mellan underlag och lasten (Arbetsmiljöverket, 2012). För att mäta skjuta- och 

dra- arbeten kan en dynamometer användas (Rose & Lind, 2017).  

 

3.1.4 Repetitivt arbete 
Med repetitivt arbete menas att liknande arbetsrörelser upprepas flertalet gånger. Varje 

arbetsmoment utförs på kort tid och omfattningen av rörelserna är sådana att arbetstagaren kan 

få besvär i rörelseorganen. Rörelseorganen är de kroppsdelar, muskler, skelett, senor, ledband, 

brosk och nerver, som gör så att kroppen rör sig och intar olika positioner (Arbetsmiljöverket, 

2012). 

 

3.1.5 Stress 
Stress kan ses som ett yttre stimuli eller faktorer som på något sätt är skadliga för människan. I 

dessa fall handlar stress om att individen överbelastas på grund av större påfrestningar än vad 
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han eller hon klarar av. Effekterna kan då visa sig psykiskt, fysiskt eller socialt (Abrahamsson, 

et al., 2010). 

 

Stress ökar spänningen i kroppen och arbete med manuell hantering under tidspress ökar därför 

risken för skador. Risken för belastningsskador ökar dessutom då det förekommer oväntade 

störningar i arbetet som inte kan kontrolleras av arbetstagaren  (Arbetsmiljöverket, 2012).  

 

En orsak till stress kan vara att arbetstagaren har för många arbetsuppgifter och att arbetstagaren 

på grund av lojalitet till arbetet väljer att utföra arbetet i ett högt tempo. Stress kan då medföra 

att arbetstagaren medvetet väljer att utföra arbetsmoment på ett mindre ergonomiskt arbetssätt, 

vilket kan resultera i fysiska skador (Respondent-Q, 2018). 

 

3.1.6 Belastningens variation 
Frekvens och varaktigheten av en belastning, det vill säga variationen har en stor betydelse för 

hur snabbt smärta och trötthet i rörelseorganen uppkommer. Ensidigt upprepat arbete är något 

som ska undvikas. Istället bör arbetet utformas så att det ger en variation av olika belastningar 

mellan lätta och tunga belastningar med lagomt många och långa pauser. Pauserna bör bestå av 

moment med total avslappning av muskulaturen (Abrahamsson, et al., 2010). Arbetsrotation 

möjliggör variation mellan olika arbetsuppgifter och därmed variation mellan olika belastningar 

(Respondent-O, 2018) (Respondent-Q, 2018). 

 

3.1.7 Kunskap och information 
För att kunna undvika att arbetstagarna får belastningsbesvär är det viktigt att arbetstagarna har 

kunskap kring hur arbetet ska utföras på ett lämpligt sätt. Det är också viktigt att arbetstagaren 

har en tillräcklig kunskap för att kunna förstå tidiga signaler på överbelastning. Särskilt under 

stress förekommer det att muskelsmärta inte tas på allvar. För utbildning kan exempelvis 

företagshälsovården vara till hjälp. Det är också viktigt att information upprepas regelbundet för 

att säkerställa att information inte glöms bort. (Respondent-Q, 2018) (Arbetsmiljöverket, 2012) 

 

För att arbetstagaren ska kunna anpassa sin kraftinsats är det viktigt med viktkännedom för att 

kunna anpassa sin kraftinsats. Arbetsplatser där regelbunden manuell hantering tillämpas bör 

överväga att införa ett system för märkning av lasternas vikt. Utan information gällande en 

lastens vikt kan problem orsakas av både oväntat tunga och lätta vikter (Arbetsmiljöverket, 

2012). 

 

Vid introduktion av nyanställda och vid förändringar i arbetssättet är det också viktigt med 

utbildning. Tillräcklig mängd tid bör avsättas för att låta arbetstagaren öva in bra arbetsrörelser, 

arbetsställningar, lära sig hantera hjälpmedel och utrustning samt hur arbetstagare kan hjälpas åt 

för att utföra arbetsuppgifter tillsammans. Instruktioner kan vara användbart för exempelvis 

funktion av manöverdon och tekniska hjälpmedel. Checklistor kan vara till hjälp för att 

säkerställa att inga moment missas vid upplärning av nyanställd (Arbetsmiljöverket, 2012).  

 

3.1.8 Förebyggande av arbetsskador 
Enligt Arbetsmiljöverket (2018) har arbetsgivaren ett huvudansvar för sin verksamhets 

arbetsmiljö. För att kunna förebygga arbetsskador på en arbetsplats krävs en bra säkerhetskultur 

inom företaget med gemensamma värderingar, normer och attityder kring säkerhet. Ett 

fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är också mycket viktigt för att förebygga arbetsskador 

(Abrahamsson, et al., 2010). Systematiskt arbetsmiljöarbete syftar till att undersöka, genomföra 
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och uppföljning av verksamheten så att en god arbetsmiljö uppnås samt att ohälsa och olycksfall 

inom arbetet förebyggs. Skyddsombud, elevskyddsombud och arbetstagarna ska ges möjlighet 

till att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet  (Arbetsmiljöverket, 2018). 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete kan ses om en kontinuerligt pågående process och är en rutin-

baserad och systematisk metod för att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar, vilket regelbundet 

genomföras av alla arbetsgivare. Modellen nedan är vanligt förekommande i utvecklingsarbete 

hos företag (Abrahamsson, et al., 2010). 

 

 
Figur 3: Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2018) 

 

3.2 LEAN Produktion 

Toyota är en välkänd och framgångsrik japansk biltillverkare och grundare till LEAN 

Produktion, (också känt som Toyota Production System eller TPS). Efter massproduktionen som 

uppfanns av Henry Ford, är LEAN Produktion den nästa stora evolutionen inom effektiva 

affärsprocesser. Företag världen över inspireras att införa LEAN Produktion. LEAN Produktion 

utgörs av en filosofi och en samling verktyg där målet är att uppnå bästa kvalitet, lägst kostnad, 

bästa säkerhet, kortast ledtid och en hög moral. Toyota kompromissar aldrig med sina 

medarbetares säkerhet, då filosofin inte innebär att skapa osäkra eller stressfulla arbeten (Liker, 

2004). 

 

3.2.1 Långsiktig filosofi 
Enligt Liker (2004) arbetar Toyota utifrån en långsiktig filosofi även om det innebär kortsiktiga 

ekonomiska konsekvenser. Filosofin innebär att arbeta, växa och att leda organisationen mot ett 

gemensamt mål som är större och viktigare än att göra ekonomiska vinster. Startpunkten anses 

vara att skapa värde för kunden, samhället och marknaden. Att arbeta utifrån den filosofin är 

grunden för alla andra av Toyotas principer. Vidare menar Liker (2004) att Toyota i första hand 

utvecklar människor och därefter utvecklar produkter. En ledares målsättning bör följaktligen 

vara att utveckla anställda att efterleva filosofin, då en gemensam gruppmentalitet resulterar i ett 

starkt och stabilt företag. De största utmaningar som en ledare ställs inför i syfte att uppnå detta 

är att själv bilda en tillräcklig kunskap för att kunna avgöra vad som ska göras, hur det ska utföras 

samt att utveckla människor till att förstå och kunna utföra sitt arbete på det mest lämpade 

tillvägagångssättet (Liker, 2004). 

 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/


 

 12  

 

3.2.2 Eliminering av slöserier 
Liker (2004) presenter åtta slöserier som bör elimineras då de inte skapar något värde för varken 

kunden eller företaget. Dessa är följande: 

 

Överproduktion – tillverkning av fler produkter än vad som efterfrågas. Detta skapar i sin tur 

ytterliggate slöserier i form av extra bemanning, lager- och transportkostnader.  

 

Väntan – operatörer som observerar en automatiserad maskin eller väntar på nästa processteg. 

Kan även utgöras av att inga arbetsuppgifter kan utföras på grund av förseningar, stopptid 

eller flaskhalsar.  

 

Onödiga transporter – flytta produkter i arbete (PIA) långa sträckor, ineffektiva transporter, 

eller flytta material eller komponenter in eller ut från lager eller mellan processer. 

 

Överarbete eller felaktig bearbetning – onödiga eller och ineffektiva arbetsmoment. 

 

Onödigt lager – överskott av råmaterial, PIA, eller färdiga komponenter skapar längre 

ledtider, åldrande, högre lager- och transportkostnader. 

 

Onödiga rörelser eller förflyttningar – onödiga förflyttningar eller arbetsmoment då operatör 

utför sitt jobb. Sträcka sig efter verktyg, leta efter, stapla delar, verktyg etc. Även fysisk 

förflyttning (att gå).  

 

Produktion av defekta produkter – resulterar i reparationer och ombearbetning som inte tillför 

något värde för kund.   

 

Outnyttjad kompetens – Förlorar tid, idéer, förmågor, förbättringar och lärande genom att inte 

engagera eller lyssna på de anställda (Liker, 2004). 

 

3.2.3 Standardisering  
En av Toyotas filosofier är att standardiserade arbetsuppgifter är grunden till ständiga 

förbättringar. Syftet med standardiserat arbete är inte att tvinga fram strikta standarder som gör 

arbetet långtråkigt och degraderande utan att ge personalen ansvar och möjlighet att skapa 

innovationer på arbetsplatsen. Genom att fånga den samlade läran om en process kan den bästa 

tekniken standardiseras och i sin tur även förbättras (Liker, 2004). 

 

3.2.4 Ständiga förbättringar 
När en process har uppnått stabilitet finns möjlighet att arbeta med ständiga förbättringar. 

Ständiga förbättringar reflekterar Toyotas arbetssätt: att utmana allting. Värdet av att arbeta med 

ständiga förbättringar är att det ger möjlighet att engagera personalen och skapar en arbetsmiljö 

med ständigt lärande och som välkomnar förändringar. 

 

Enligt Liker (2004) är det viktigt att vid ett problem först identifiera grundorsaken för att 

möjliggörs effektiva åtgärder. Grundorsaker till problem bör fastställas genom egen verifierad 

information snarare än att förlita sig på någon annans data, då det bidrar till en mer fullständig 

förståelse för situationen. Detta är även viktigt att tillämpas av den högre ledningen. Arbetssättet 

är kallat Genchi genbutsu. Grundorsaker till problem kan fastslås exempelvis genom att tillämpa 
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metoden ”5 Varför”. Metoden innebär att frågan Varför? ställs upprepande antal gånger tills 

grundorsaken till ett problem kan fastställas. 

 

Genom reflektion vid milstolpar och efter avslutade projekt ges möjlighet att identifiera brister i 

projektet, vilket gör det möjligt att vidta åtgärder för att undvika att misstag upprepas (Liker, 

2004). 

 

3.2.5 Utjämning av arbetsbelastningen 
Att eliminera överbelastning hos anställda och utrustning samt ojämnheter i produktionsschemat 

är lika viktigt som att eliminera slöserier. Detta kan uppnås genom att fördela produktionstid och 

andra processer jämnt över tiden istället för arbete genom ständiga start och stopp (Liker, 2004).  

 

3.2.6 Långsamma beslut 
Liker (2004) beskriver även Toyota´s princip att arbeta genom att ta långsamma beslut och att 

noggrant överväga alla möjliga alternativ, för att sedan implementera besluten snabbt. Syftet med 

detta är att inte endast fokusera på enbart en lösning. Genom att diskutera problem och möjliga 

lösningar med samtliga som påverkas av beslutet kan alla existerande idéer samlas in och enighet 

om fortskridningsprocessen åstadkommas. Processen kan vara mycket tidskrävande men möjlig-

gör en större sökbredd av lösningar. När ett beslut sedan har tagits kan lösningen snabbt 

implementeras. 

 

3.2.7 Pålitlig teknik 
Liker (2004) beskriver att teknik ska användas som stödjer och inte ersätter människan. Det kan 

ofta vara fördelaktigt att arbeta fram en manuell process innan teknologi införs i syfte att stödja 

processen. Genomför tester innan implementering av ny teknologi i tillverkningssystem. 

Teknologi som inte är i linje med företagets kultur bör modifieras eller avvisas. Liker (2004) 

uppmuntrar att överväga ny teknologi vid införande av nya arbetssätt, men teknologin bör först 

utvärderas noggrant och utförligt för att sedan implementeras snabbt. 

 

3.2.8 Supermarket 
I en välfungerande supermarket (livsmedelsbutik) fylls respektive artikel på då lagersaldot blir 

lågt på hyllan, vilket innebär att påfyllningen baseras på konsumtion. Om denna princip överförs 

till verkstadsindustrin innebär det att steg 1 i en process fyller på med material först när processen 

efter (steg 2) har förbrukat det tidigare påfyllda materialet till en lägsta säkerhetsnivå. När detta 

inträffar skickas en signal till steg 1 om materialpåfyllnad. Systemet säkerställer också att 

material som fylls på först även förbrukas först, kallat Först in först ut, då material (Liker, 2004) 

 

Inom LEAN produktion tillämpas ett ruttbaserat och cykliskt materialhanteringssystem i syfte 

att uppnå frekventa och konsekventa leveranser mellan en central lagringsplats (en supermarket) 

och flera utkörningspunker på fabriksgolvet. Systemet innebär som regel korta cykeltider, låga 

lagersaldon i fabrik samt låg variabilitet (Bozer & Ciemnoczolowski, 2013). 

 

 

3.3 Verktyg 

3.3.1 RAMP 
Belastningsergonomiska risker i arbetsuppgifter som innehåller manuell hantering kan analysers 

med riskhanteringsmetoden Risk Assessment and Management tool for manual handling 
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Proactively (RAMP). RAMP är framtaget för att identifiera, analysera, åtgärda och följa upp 

belastningsergonomiska risker vid manuell hantering, vid främst transport- tillverknings- och 

logistikindustrin (Rose & Lind, 2017). 

 

Verktyget RAMP är framtaget baserat på forskning och har utvecklats genom samverkan mellan 

forskare vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan och genom praktiker på olika företag i 

finansierat projekt. 

 

RAMP är uppdelat i fyra olika moduler: RAMP 1, RAMP 2, resultatmodulen samt åtgärds-

modulen (Rose & Lind, 2017). Då fallstudieföretaget inte använder åtgärdsmodulen kommer den 

inte heller att användas i denna fallstudie. 

 

RAMP 1 

RAMP 1 består av en checklista som är avsedd för att bedöma huruvida olika 

belastningsergonomiska risker i materialhantering förekommer eller inte. Riskfaktorerna bedöms 

inom följande områden: arbetsställningar, arbetsrörelser och repetitivt arbete, lyftarbete, skjuta- 

och dra arbete, påverkande faktorer, rapportering av fysiskt påfrestande arbete och upplevt 

fysiskt obehag. Om gråa risker identifieras krävs en vidare analys genom exempelvis RAMP 2.  

Bedömaren bör ha en grundläggande utbildning inom belastningsergonomi samt i RAMP-

metoden. Detta kan uppnås genom Massive Open Online Courses (MOOC-kurser) samt genom 

att läsa igenom RAMP-manualen (Rose & Lind, 2017). 

 

 
Figur 4: Risker RAMP 1 (Användarmanual för riskhanteringsverktyget RAMP, 2017) 

 

RAMP 2 

Med RAMP 2 utförs en mer djupgående analys och bedömning av riskfaktorer vid 

arbetsuppgifter beståendes av manuell hantering. RAMP 2 ger mer fördjupad analys av de 

områden som ingår i RAMP 1: arbetsställningar, arbetsrörelser och repetitivt arbete, lyftarbete, 

skjuta- och dra-arbete, påverkande faktorer, rapportering av fysiskt påfrestande arbete och 

upplevt fysiskt obehag. Beroende på bedömningsområde, tas hänsyn till hur frekventa olika 

rörelser är, tid per skift då rörelser utförs, vikter på laster, skjut- och dragkrafter och faktorer på 

arbetsplatsen som kan påverka arbetet. Bedömaren rekommenderas att ha en mer djupgående 

kunskap vid RAMP 2 jämfört med RAMP 1, vilket kan uppnås genom att följa MOOC- kurser 

om RAMP-verktyget (Rose & Lind, 2017). 

 



 

 15  

 

 
Figur 5: Risker RAMP 2 (Användarmanual för riskhanteringsverktyget RAMP, 2017) 

 

3.3.2 Pughs konceptvalsmatris 
Syftet med Pugh´s konceptvalsmatris är att sortera bort ett antal koncept för att sedan förbättra 

kvarstående koncept.  Följande steg igång i metoden: 

 

1. Förberedelse av konceptvalsmatrisen 

2. Poängsättning av koncepten 

3. Rangordning av koncepten 

4. Kombination och förbättring av koncepten 

5. Val av ett eller flera koncept 

6. Reflektion av resultatet och processen 

(Ulrich & Eppinger, 2012) 
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 FALLSTUDIE – FÖRETAGSPRESENTATION 

 

I detta avsnitt ges en generell presentation av det företag där fallstudien har utförts. Företaget 

önskar anonymitet och kommer därför att refereras till som Fallstudieföretaget. 

 

4.1 Fallstudieföretaget 

Fallstudieföretaget har cirka 1000 anställda och specialiserar sig på skärande bearbetning. På 

anläggningen utförs både egen tillverkning och montering. Vid studien initiering fanns nio aktiva 

monteringar. I materialhanteringen på Fallstudieföretaget hanteras i genomsnitt cirka 900 artiklar 

per dygn som körs mellan lager och montering. Dagstakten för samtliga monteringsbanor är cirka 

5000 produkter.  

 

4.1 Fallstudieavsnitt 

En ny montering med två monteringsbanor är under uppbyggnad, MY19-A och MY19-B 

(Fallstudieföretaget använder andra benämningar), vilket kommer att innebära initiering av ett 

nytt arbetssätt för materialförsörjningen till montering och hantering av restprodukter. Ingen 

ergonomisk riskanalys har utförts för det nya arbetssättet och därmed råder oklarhet i hur den 

ergonomiska situationen kommer att se ut för personalen som ska utföra arbetet.  

 

I denna fallstudie har materialflödet ”Nuläge MY19” studerats vilket innefattar utkörning av 

artiklar till montering (MY19) samt restprodukthantering. I Nuläge MY19 kommer ca 40 olika 

artikelsorter att flöda per monteringsbana med en utkörningstakt på cirka 20 respektive 50 

artiklar per timme och monteringsbana. Materialhanterare kommer med hjälp av en Plockmoppe 

hämta material vid lager och som sedan körs till monteringsbana. Dessa arbetsuppgifter kommer 

att vara fysiskt krävande då de bland annat kommer att innebära lyft med böjning, vridning och 

sträckning. 

 

Uppdraget som gavs av Fallstudieföretaget var att kartlägga de belastningsergonomiska riskerna 

i det utvalda materialflödet och att undersöka hur denna hantering kan göras mer ergonomisk. 

Önskvärt var även att införa LEAN metodik i syfte att uppnå bättre ergonomi vid material-

hantering, 
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 KARTLÄGGNING RESULTAT 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av det empiriska data som samlats in på fallstudieföretaget 

och vid studiebesök på andra företag. Avsnittet är uppdelat i processkartläggning, ergonomisk 

riskanalys och alternativa generella logistiklösningar. 

 

5.1 Processkartläggning  

En processkartläggning har genomförts i syfte att ge en djupare förståelse för det arbetssätt som 

kommer att tillämpas i Nuläge MY19. Processkartläggningen avser att beskriva de arbetsmoment 

som kommer att utföras i Nuläge MY19. Även upphandlingsprocessen vid inköp av nya 

monteringsbanor har kartlagts. 

5.1.1 Tillvägagångssätt processkartläggning 
Information till processkartläggningen har samlats in genom intervjuer med logistiktekniker och 

materiahanterare. En del arbetsmoment som kommer att utföras i Nuläge MY19 är samma som 

i befintlig materialhantering, vilket har möjliggjort observationer och eget utövande på 

fallstudieföretaget. De Plockmoppar som kommer att användas i Nuläge MY19 fanns inte 

tillgängliga på fallstudieföretaget och därför utfördes ett studiebesök på Företag A. Vid 

studiebesöket simulerades det tänkta arbetssättet för Nuläge MY19, som författaren fått beskrivet 

genom intervjuer med logistiktekniker inför studiebesöket. Vid studiebesöket deltog författaren 

själv, en van materialhanterare samt en person utan erfarenhet inom materialhantering. 

Processkartläggningen har dokumenterats genom filmning, fotografering och anteckningar. 

 

Upphandlingsprocessen för inköp av nya monteringsbanor har kartlagts genom intervjuer med 

den person som var ansvarig vid upphandlingen av MY19, intervjuer med logistiktekniker samt 

analys av befintliga beställningsrutiner. 

5.1.2 Resultat processkartläggning 

Översiktlig layout 
Figur 6: Översiktlig layout (Respondent-K, 2018 med modifiering av författaren) nedan visar 

placering av kranförråd, område för hämtning av artikel, MY19-A, MY19-B samt 

återvinningsstation. De blåa ytorna visar var olika transportfordon, så som Plockmoppar, får köra 

och de vita ytorna utgörs av gångvägar för fotgängare, monteringar och olika lokaler. 
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Figur 6: Översiktlig layout (Respondent-K, 2018 med modifiering av författaren) 

Plockmoppe 
De fordon som kommer att användas i Nuläge MY19 är speciella truckar kallade Plockmoppar, 

se Figur 7. En Plockmoppe per monteringsbana kommer att användas. En plockmoppe kan höjas 

från golvytan vilket är en förutsättning i Nuläge MY19 då monteringen har banor för ingående 

artiklar på en höjdnivå upp till 1,8 meter från golvytan. Plockmoppen har ett kulbord som separat 

kan regleras i höjdled och sidled. En mycket liten kraft krävs för att skjuta en artikel (även tunga 

artiklar) på kulbordet i och med att ytan består av kulor som roterar kring sin egen axel. En hylla 

med hyllplan i olika höjdnivåer kommer vara placeras på Plockmoppens pallgafflar, där artiklar 

och restprodukter placeras vid transport. Arbetssättet med Plockmoppen kommer att beskrivas i 

senare avsnitt. 
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Figur 7: Plockmoppe 

  

Flödet Nuläge MY19 
För att bilda en förståelse för de arbetsmoment som kommer att tillämpas i flödet Nuläge MY19 

har en processkartläggning utförts. De två monteringsbanorna är uppbyggda på liknande sätt 

gällande inbanor för ingående artiklar och utbanor för utgående restprodukter, vilket innebär att 

arbetssättet för materialhanterarna kommer att vara detsamma oavsett vilket monteringsbana 

man arbetar mot. Artiklarna som körs ut till de två monteringsbanorna skiljer sig åt vilket innebär 

hantering av olika vikter med olika frekvenser. 

 

Huvudprocesserna består av hämtning av artikel, lämning av artikel, hämtning av restprodukt 

och lämning av restprodukt. Arbetsprocessen i Nuläge MY19 kommer delvis att variera beroende 

på vilka och hur många artiklar som kommer att ingå i truckuppdraget samt vilken lagerplats 

artiklarna är placerade på. Figur 8 visar arbetsflödet då artiklar hämtas från båda hämtplatserna, 

P-Plock och G-Plock. Det är mycket troligt att truckuppdrag med hämtning av artiklar från enbart 

P-Plock eller G-Plock kommer att förekomma. Under studiens genomförande var placeringen av 

artiklarna för MY19 ännu inte fastställd. 
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Figur 8: Arbetsflödet Nuläge MY19 

I Tabell 1 och Tabell 2 presenteras de arbetsmoment som utförs i respektive ”block” som present-

eras i Figur 8. För att få en förståelse för de olika arbetsmomenten visualiseras dessa längre fram 

genom bilder. 
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Tabell 1: Beskrivning av de fem första momenten i Nuläge MY19 

Hämta artikel * 
P-Plock 

Transport Hämta artikel * 
G-Plock 

Transport Lämna artikel ***** 

1. Godkänn  
truckuppdrag  

9. Körning till  
G-Plock 

10. Dra ut pall från 
hämtlucka **** 

14. Körning  
till montering 

15. Anpassa 
Plockmoppens höjd till 
inbana montering 

2. Öppna  
utdragsenhet P-
Plock 

  11. Bryt pall **   16. Anpassa kulbordets  
höjd till hyllplan 

3. Bryt pall **   12. Skjut pall till G-
Plock **** 

  17. Dra artiklar, en i 
taget, till kulbord 

4. Kvittera artikel 
*** 

  13. Upprepa 
moment 4-8 

  18. Justera höjd på 
kulbord till lämplig 
arbetshöjd 

5. Lyft artikel till 
Plockmoppens 
kulbord *** 

  
 

  19. Kvittera artikel 

6. Anpassa höjd på 
kulbord till 
hyllplan 

      20. Skär bort ovandel vid 
kartongemballage 

7. Skjut in artiklar 
till hyllplan 

      21. Anpassa höjd på 
kulbord till höjd på 
inbana  

8. Säkra last       22. Anpassa kulbord i 
sidled till inbana 
montering 

        23. Skjut artikel i sidled 
till inbana montering 

  
 
 
       

24. Återställ kulbord till 
ursprungsläge 

 

* Delprocess upprepas för varje artikelnummer som ska hämtas 
** Moment sker endast då pallock eller pallkrage behöver tas bort för att artikel ska kunna plockas 
*** Moment 4 och 5 upprepas beroende på antalet artiklar som ska hämtas 
*** Moment 4 och 5 upprepas beroende på antalet artiklar som ska hämtas 
**** Moment sker endast då artiklar är slut i G-Plock och en ny pall behöver hämtas ut 
***** Delprocess lämna artikel och hämta restprodukt sker i följd och upprepas för varje arbetsstation 
vid MY19 
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Tabell 2: Beskrivning av de tre sista momenten i Nuläge MY19 

Hämta rest-
produkt***** 

Transport Lämna 
restprodukt 

25. Anpassa 
plockmoppens 
höjd och 
kulbordets höjd 
till utbana 
montering 

32. Körning 
till  
komprimator 

33. Anpassa 
plockmoppens  
höjd till container 
återvinningsstation 

 
26. Anpassa 
kulbord i sidled 
till utbana 
montering 

  34. Anpassa 
kulbordets  
höjd till hyllplan 

 

27. Skjut 
restprodukter till 
kulbord 

  35. Dra 
restprodukt/ 
restprodukter 
till kulbord  

28. Anpassa 
kulbord i sidled 
till ursprungsläge 

  36. Separera ren 
plats, oren plast 
och kartong  

29. Anpassa 
kulbordets höjd 
till hyllplan 

  37. Justera 
kulbordet i höjd- 
och sidled till höjd 
återvinningsstation  

30. Skjut 
restprodukt till 
hyllplan 

  38. Skjut 
restprodukter till 
respektive 
container   

31. Säkra last   39.  Återställ 
kulbord och 
Plockmoppe till 
ursprungsläge 

   

 
***** Delprocess hämta artikel och hämta restprodukt sker i följd och upprepas för varje arbetsstation 
MY19 

Beskrivning av Nuläge MY19 
I syfte att tydliggöra olika arbetsmoment och situationer i Nuläge MY19 har ett antal bilder valts 

ut. Eftersom Nuläge MY19 är ett framtida logistikflöde och Plockmoppe inte fanns tillgänglig 

på fallstudieföretag under studien visas därför en simulering, utförd på Företag A, av de olika 

arbetssituationer som involverar Plockmoppe vilket innebär att de exakta arbetsmiljö-

förhållandena inte visas. 

 

Hämtning av artikel vid P-Plock  

Den första huvudprocessen i Nuläge MY19 är ”hämtning av artikel P-Plock”. I Figur 9 

visualiseras processen och olika situationer som materialhanteraren kan ställas inför. 

Materialhanteraren får ett truckuppdrag i truckdatorn som måste godkännas för att processen ska 

kunna startas. I truckuppdraget anges de artikelnummer som ska köras till montering. För varje 

artikelnummer anges antal som ska hämtas, lagerplats och vilken arbetsstation vid montering 

som artikeln ska levereras till. Materialhanteraren kör Plockmoppen till angiven lagerplats och 
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öppnar därefter utdragsenheten med artiklar, vilket visas i Figur 9 – bild 2. En medelkraft på 130 

N krävs för att öppna en utdragsenhet, denna varierar dock beroende på hur tungt lastad 

utdragsenheten är. Varje artikel kvitteras med scanner för att säkerställa att rätt artikel och rätt 

antal hämtas. Angivet antal artiklar lyfts från pall i utdragsenheten till Plockmoppens kulbord. 

Det kan vara svårt att greppa artiklarna beroende på artiklarnas emballageutformning och hur 

artiklarna är placerade i pallen. Artiklarnas emballage saknar som regel handtag som kan 

användas för att lyfta artikeln, dessutom finns många artiklar som är tunga och stora vilket gör 

dem otympliga att hantera. Många emballage är placerade tätt intill varandra på pallen vilket 

innebär att mycket litet avstånd finns mellan artiklarna vilket resulterar i svårighet att greppa 

artikel, se Figur 9 - bild 6.  

 

Varje pall i P-Plock har pallkragar för att kranen i kranförråden ska kunna flytta pallarna utan att 

artiklar riskerar att falla ner från pallen. Antalet pallkragar på en pall varierar beroende på hur 

många pallkragar pallen har vid ankomst samt hur många artiklar som har plockats från pallen, 

då detta påverkar hur många pallkragar som kan tas av utan att lasten är osäkrad. 

Materialhanteraren bedömer själv när en pallkrage kan tas av. Som visas i Figur 9 – bild 5 måste 

materialhanterare utföra lyft ovan axelhöjd när fyra pallkragar finns på pallen. Dessa lyft av 

artiklar kan utföras med vikt upp till 11 kg, vilket innebär en stor fysisk påfrestning. 

 

När artiklarna placerats på Plockmoppens kulbord anpassar materialhanteraren kulbordets höjd 

till samma höjd som ett hyllplan, därefter skjuts artikeln till hyllplanet. Om artiklar från andra 

lagerplatser (utdragsenheter) ingår i truckuppdraget kör materialhanteraren Plockmoppen till 

nästa lagerplats och upprepar processen. 

 

Om en pall i P-Plock är tom hanterar kranförrådet pallbotten samt tar ner en ny pall från 

höglagret. Materialhanteraren måste då först bryta pallen för att kunna plocka artiklar. 

Pallbrytning innebär att materialhanteraren skär bort spännband som sitter runt pallemballaget 

och lyfter bort pallock. Om möjligt tas även den översta pallkragen av. Pallbrytningsmomenten 

visualiseras i Figur 11, men vid P-Plock sker pallbrytning när pallen är placerad i utdragsenheten. 

 

 

 

 



 

 24  

 

 
Figur 9: 1 - Godkänner truckuppdrag. 2 - Öppnar utdragsenhet. 3 - Kvitterar artikel. 4 - Lyfter artikel (en pallkrage på 

pallen). 5 - Lyfter artikel (fyra pallkragar på pallen). 6 - Svår greppbarhet. 7 – Artikel placeras på kulbord. 8- Skjuter artikel 

till hyllplan (höjd 110cm). 9 - Skjuter artikel till hyllplan (höjd 125 cm). 

 

Hämtning av artikel G-Plock 

Processen ”hämtning av artikel G-Plock” är mycket lik den föregående. Det som skiljer är att 

varje pall med artiklar är placerad på en på vagn (pallvagn) utanför kranförrådet (se Figur 10), 

istället för på en utdragsenhet i kranförrådet. Vid hämtning av artikel i G-Plock kvitterar material-

hanterare varje artikel innan den lyfts till Plockmoppen, därefter anpassas kulbordets höjd till 

valt hyllplan innan artikeln skjuts in till hyllplanet.  
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Figur 10: Lyfter artikel G-Plock. 

I tabellerna nedan visas hur frekvent olika lyft vid P-Plock och G-Plock kommer utföras. 

 
Tabell 3: Lyft MY19-A 

Lyftföremål Vikt (kg) 
Frekvens 

(antal lyft per skift) 
Total vikt per skift 
(vikt × frekvens) 

Artiklar 5,7* 298 1651 

Pallkrage liten 8 4 30 

Pallkrage stor 10 12 120 

Pallock liten 3 2 6 

Pallock stor 6 8 48 

Summa  324 1855 
*Medelvikt = ∑ (𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 × 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛

𝑖 ) 

 
Tabell 4: Lyft MY19-B 

Lyftföremål Vikt (kg) 
Frekvens 

(antal lyft per skift) 
Total vikt per skift 
(vikt × frekvens) 

Artiklar 7,5* 394 2937 

Pallkrage liten 8 5 38 

Pallkrage stor 10 15 150 

Pallock liten 3 2 6 

Pallock stor 6 5 30 

Summa  421 3161 
*Medelvikt = ∑ (𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 × 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛

𝑖 ) 

 

När en pall är tom vid G-Plock transporteras en ny pall med artiklar ner från höglagret i 

kranförrådet. Pallen placeras på en pallvagn i en hämtlucka där materialhanteraren sedan drar ut 

pallen ur hämtluckan innan pallbrytning, vilket visas i Figur 11. I hämtluckan finns skenor för 

pallvagnens hjul. Pallvagnen har svängbara hjul på ena sidan, vilket innebär att hjulens position 

är en påverkande faktor för vilken igångsättningskraft som krävs för att sätta pallen i rullning. 

Smuts har observerades samlas på golvet i hämtluckorna, vilket påverkar hur lätt hjulen rullar. 

Med hjälp av en dynamometer har skjut- och dragkraft mätts upp på tio pallar, vilket kan ses i 

Diagram 1 där den uppmätta kraften är medianen av fem utförda mätningar.  I diagrammet ses 
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att en högre igångsättningskraft, cirka 100 N extra, krävs för att dra ut pall ur hämtlucka jämfört 

med på golvytan mellan P-Plock och G-Plock. Faktorer som kan påverka den ingångsättnings-

kraft som krävs är pallens vikt, hjulens slitage och funktionalitet samt golvets renlighet och 

jämnhet. Diagram 1 visar inget tydligt samband mellan pallvikt och den igångsättningskraft som 

krävs, då stora variationer förekommer. Vid mätningar på golvytan mellan P-Plock och G-Plock 

gjordes bedömningen att golvförhållandena var relativt lika vid mätningarna av de olika pallarna.  

I diagrammet ses att mätningar har utförts på en pall med vikt 370 kg och på en annan pall med 

vikt 375 kg, men de två övre kurvorna visar stora skillnader gällande uppmätt igångsättningskraft 

mellan de två pallarna.  

 
 

 

 

Pallbrytning innebär att spännband skärs loss samt att pallock och översta pallkragen tas av. 

Emballaget placeras sedan på särskild plats innan pallen sedan skjuts sedan till G-Plock. 

Pallbrytning visualiseras i Figur 11. 
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Figur 11: 1 - Drar ut pall från hämtlucka. 2 - Skjuter pall. 3 - Pallbrytning: lossar spännband. 4 - Pallbrytning: tar bort 

pallock. 5 - Pallbrytning: tar bort pallkrage. 6 - Plats för pallemballage. 

 

 

Lämna artikel 

När samtliga artiklar i truckuppdraget har hämtats körs Plockmoppen till monteringen (MY19). 

I truckuppdraget anges vilka arbetsstationer som ska ha respektive artikel. Materialhanteraren 

kör till angiven arbetsstation och anpassar Plockmoppens höjd till monteringens inbana. 

Kulbordets höjd anpassas till valt hyllplan och en artikel i taget dras från hyllplanet till kulbordet. 

Höjden på kulbordet anpassas sedan till en bekväm arbetshöjd för materialhanteraren. Med hjälp 

av en kniv skärs emballagets ovandel bort. Kulbordet anpassas i sidled mot inbanan och sedan 

kvitteras varje artikel innan de skjuts till inbanan. När samtliga artiklar har levererats återställs 

kulbordets läge och Plockmoppens höjd. Vid truckuppdrag innehållande körning till flera 

arbetsstationer upprepas processen. 
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Figur 12: 1 - Drar artikel från hylla till kulbord. 2 - Skär bort ovandel av kartong. 3 - Skjuter artikel till inbana montering. 

 

Hämta restprodukt 

Om restprodukter finns på monteringens utbana hämtas dessa. Materialhanteraren kör Plock-

moppen till utbanan, anpassar Plockmoppens höjd samt kulbordets position i höjs-och sidled. 

Samtliga restprodukter dras sedan, en i taget, över till Plockmoppens kulbord. Kulbordets läge i 

sid- och höjdled anpassas till det nedersta hyllplanet innan restprodukten skjuts in till hyllplanet. 

Plockmoppens höjd anpassas innan körning till återvinningsstation. 

 

 
Figur 13: 1 - Drar restprodukt från utbana montering till kulbord. 2 - Sänker kulbordet. 3 - Skjuter restprodukt till nedersta 

hyllan. 

 

Lämna restprodukt 

Restprodukter lämnas vid en återvinningsstation. Materialhanteraren drar restprodukterna från 

nedersta hyllan till kulbordet och anpassas sedan kulbordets och Plockmoppens höjd till 

återvinningsstationen. Ren plast, oren plast (plast med spår av olja) och kartong sorteras i olika 

containrar genom att skjutas från Plockmoppens kulbord. 
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Figur 14: 1 - Drar restprodukt från nedersta hyllan. 2 - Restprodukt med olika material. 3 - Slänger plast.  

4 - Komprimator för kartong. 

 

Upphandlingsprocessen vid nya monteringsbanor 
Vid upphandlingen av MY19 utfördes ingen ergonomisk riskanalys för materialhanteringen. I 

Figur 15 visas och beskrivs sammanfattat de moment som ingår vid upphandling av nya 

monteringsbanor. 

 

 
Figur 15: Processflöde för upphandling av nya monteringsbanor 
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1) Metodundersökningen avser att analysera vilka problem som finns i dagens monteringar 

och att undersöka vilka metoder som är lämpade vid ny montering. I detta moment ligger 

fokus på monteringsprocesserna och operatörerna som arbetar med montering. Material-

flödet till och från montering samt materialhanterarnas ergonomiska situation utvärderas 

inte. 

2) Förfrågan skickas till de överenskomna leverantörerna. 

3) Offerterna utvärderas utifrån monteringsmetoder, tekniska specifikationer, miljökrav, 

leveranstider etc. Ingen utvärdering genomförs gällande materialflödet till och från 

montering eller materialhanterarnas ergonomiska situation. 

4) Under mötet presenteras en sammanställning av inkomna offerter och rekommendationer 

till beslutsmötet läggs fram.  

5) Ett beslut fattas. 

 

5.2 Ergonomisk riskanalys 

För att bedöma den ergonomiska situationen i flödet Nuläge MY19 har en ergonomisk riskanalys 

har utförts med hjälp av verktyget RAMP.  

5.2.1 Tillvägagångssätt ergonomisk riskanalys 
Verktyget RAMP har tillämpats för att identifiera belastningsergonomiska risker i logistikflödet 

Nuläge MY19. Författare har genomgått en introduktionsutbildning i RAMP-metoden på 

fallstudieföretaget samt läst RAMP-manualen i syfte att skaffa sig kunskap om metoden. 

Grundläggande kunskap kring belastningsergonomi har erhållits genom en litteraturstudie. 

 

Vid RAMP-analyserna användes data i form av filmer, bilder, dokument och information från 

intervjuer som grund för att sedan i grupp med olika kompetenser genomföra RAMP-analysen. 

Bilder och filmer som användes var en kombination av material som fanns att tillgå på 

fallstudieföretaget och information som författaren själv tagit fram på fallstudieföretaget och vid 

studiebesök på Företag A. 

 

RAMP 1-analysen har genomförts i samråd med fallstudieföretagets ergonomitekniker för att 

säkerställa att analysen utfördes korrekt. Ergonomiteknikern samarbetar med utvecklarna av 

RAMP i syfte att vidareutveckla verktyget, samt är delaktig vid samtliga RAMP-analyser på 

fallstudieföretaget. Ergonomiteknikern bedöms därför ha en djup kunskap inom området. 

 

Vid genomförandet av RAMP 2-analysen involverades två ansvariga logistiktekniker, chef för 

materialhanteringen, vice skyddsombud/ materialhanterare, företagshälsovård samt 

ergonomitekniker. Enligt fallstudieföretagets rutiner ska dessa roller delta vid genomförande av 

RAMP 2-analys, vilket författaren ser som mycket viktigt för att kunna genomföra en korrekt 

analys. Möjlighet fanns inte att utföra RAMP 2-analysen med samtliga kompetenser vid ett 

tillfälle, vilket medförde i att analysen utfördes vid två tillfällen. Förutom författaren, som ledde 

de två mötena, deltog följande vid det första tillfället: ansvariga logistiktekniker, chef för 

materialhanteringen, vice skyddsombud/ materialhanterare och ergonomiteknikern. Vid det 

andra tillfället deltog följande: företagshälsovård, vice skyddsombud/ materiahanterare och 

ergonomiteknikern. Analys för moment lyftarbete samt skjuta- och dra arbete kompletterades i 

efterhand i samråd med ergonomiteknikern, då fullständiga uppgifter ännu inte fanns att tillgå 

vid RAMP 2-analyserna. 
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5.2.2 Resultat ergonomisk riskanalys    
RAMP 1-analysen påvisade flera gråa och gröna risker i flödet Nuläge MY19. Den fullständiga 

RAMP 1-analysen finns presenterad i Bilaga 1. I och med att gråa risker identifierades krävdes 

en vidare undersökning genom RAMP 2 för att bedöma nivån på de identifierade riskerna. 

 

 
Diagram 2: Resultat RAMP 1 

 

Nedan, i Tabell 5, visas en sammanställning av RAMP 2-analysen. Tabellen visar bedömningen 

för hela flödet Nuläge MY19 för en åtta timmars arbetsdag. Eftersom olika artiklar levereras med 

olika frekvenser till de två monteringsbanorna, MY19-A och MY19-B, har en bedömning utförts 

för respektive monteringsbana. 

 
Tabell 5: Resultat RAMP 2-analys 

Bedömningsområde 
MY19- 

A 
MY19- 

B 
Beskrivning av moment som resulterar 

 i risk 

1. Arbetsställningar                                    

1.1 Huvudets arbetsställning ‐ framåt  
och åt sidan 

0 0   

1.2 Huvudets arbetsställning ‐  
bakåtböjning 

0 0   

1.3 Ryggens arbetsställning ‐ måttlig  
böjning 

2 2 Lyft av artikel från P-Plock, G-Plock och 
pallbrytning 

1.4 Ryggens arbetsställning ‐ kraftig 
böjning samt vridning 

3 3 Lyft av artikel från P-Plock, G-Plock och 
pallbrytning 

1.5 Överarmens arbetsställning‐ handen 
i eller över axelhöjd* 

3 3 Övre hyllplan plockmoppe, pallbrytning 
vid fyra pallkragar vid P-Plock, P-Plock vid 
fyra pallkragar 

1.6 Överarmens arbetsställning ‐ 
handen i/utanför yttre arbetsområde* 

5 5 All hantering till/ från hylla Plockmoppe, 
lyft av artikel från G-Plock + P-plock 

1.7 Handledens arbetsställning* 3 3 In- och utskjut hylla plockmoppe, Plock 
pall G-Plock och P-plock 

1.8 Ben‐ och fotutrymme samt underlag 0 0   

2. Arbetsrörelser och repetitivt arbete       

2.1 Armens rörelser (över‐ och  
underarm)* 

2 2 Frekventa lyft 

2.2 Handledens rörelser* 1 1 Hantering till/ från hylla Plockmoppe 

2.3 Grepptyp‐ frekvens* 0 0   
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2.4 Kortare återhämtning/variation 
under  
arbetet 

0 0   

2.5 Längre återhämtning/variation 
under  
arbetet 

3 3 Mängden arbetsuppgifter 

3. Lyftarbete       

3.1 Lyftarbete (genomsnittligt fall) 5,8 4 Lyft av artikel från P-Plock, G-Plock och 
pallbrytning. MY19-A: 5,7 kg 41 lyft/h. 
MY19-B: 7,5 kg 52 lyft/ h.  

3.1 Lyftarbete (värsta fall) 18,3 12,6 Lyft av artikel P-Plock vid fyra pallkragar. 
MY19-A: 8,6 kg 1 lyft/ h. MY19-B: 11 kg, 
1 lyft/ h.  

4. Skjuta‐ och dra‐arbete       

4.1 Skjuta‐ och dra‐arbete 
igångsättningskraft (genomsnittligt fall) 

5,1 5,1 Öppna och stänga utragsenhet. 
Medelkraft 100-150 N.  
MY19-A: ca 50 ggr/ h. MY19-B: ca 50 ggr/ 
h.  

4.2 Skjuta‐ och dra‐arbete 
igångsättningskraft (värsta fall) 

9,4 7,1 Utdrag av pall hämtlucka. MY19-A: 
medelkraft ca 250-300N, 1,8/ skift.  
MY19-B: medelkraft: 400-450N ca 2-16 
ggr/ skift ca 380 N 2-16 / skift. RDU:  

4.3 Skjuta‐ och dra‐arbete kontinuerlig  
kraft (genomsnittligt fall) 

9,4     

4.4 Skjuta‐ och dra‐arbete kontinuerlig 
kraft (värsta fall) 

4,3   Skjut av pall till G-Plock. 120 N, 1/ skift 

5. Påverkande faktorer       

5.1 Påverkande fysiska faktorer 
hand/arm 

      

a. Arbetstagaren utsätts för hand  
vibrationer 

0 0   

b. Arbetstagaren utsätts för arm 
vibrationer 

0 0   

c. Föremål som är varma eller kalla 
hanteras manuellt 

0 0   

d. Handen används som slående verktyg 
ofta eller länge 

0 0   

e. Hållande av handverktyg som väger 
>2,3 kg mer än 30 min/arbetsdag 

0 0   

f. Hållande av precisionsverktyg som 
väger >0,4 kg mer än 30 min/arbetsdag 

0 0   

5.2 Påverkande fysiska faktorer övriga       

a. Arbetstagaren utsätts för 
helkroppsvibrationer mer än 1 timme. 

0 0   

b. Arbetstagaren utsätts för 
helkroppvibrationer mer än 6 timmar. 

0 0   

c. Synförhållandena är otillräckliga för 
arbetsuppgiften 

0 0   

d. Arbetet sker i varm eller kall 
temperatur eller i drag 

0 0   
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e. Stående eller gående på hårt underlag 
mer än halva arbetsdagen 

2 2 Ja. Betonggolv, hårt underlag i truck 

f. Stillasittande arbete utan möjlighet att 
växla till stående arbete 

0 0   

g. Stillastående arbete utan möjlighet 
att växla till sittande arbete 

0 0   

h. Knästående/huksittande >30 
gånger/arbetsdag eller >30 
min/arbetsdag 

0 0   

5.3 Påverkande arbetsorganisatoriska och psykosociala faktorer  

a. Det saknas möjlighet att påverka i 
vilket tempo arbetet utförs 

2 2 Ja. Högt arbetstempo p.g.a. mängden  
arbetsuppgifter 

b. Det saknas möjlighet att påverka hur 
arbetet är upplagt/ska utföras 

0 0   

c. Det är ofta svårt att hinna med  
arbetsuppgifterna 

2 2 Ja. Högt arbetstempo p.g.a. mängden  
arbetsuppgifter 

d. Arbetstagarna arbetar ofta snabbt för 
att kunna ta längre paus 

0 0   

6. Rapportering av fysiskt påfrestande arbete 
** 

    

6.1 Finns dokumenterad rapportering 
om fysiskt påfrestande arbetsmoment 

2 2 Ja. 

6.2 Om "Ja" på 6.1, vilken typ av arbete 
eller arbeten medför detta? - - 

Lyft av artikel vid P-Plock 

7. Upplevt fysiskt obehag **       

7.1 Finns det moment i arbetet som 
medför fysiskt obehag? 

2 2 Ja. 

7.2 Om "Ja" på 7.1, vilket är det värsta 
momentet? (ange svar från fem 
arbetstagare) 

- - 

Person 1: Lyft av artikel från P-Plock och 
G-Plock. 
Person 2: Nej, upplever inte obehag.  
Person 3: Vridningar och 
arbetsställningar för att nå artiklar i P-
Plock. 
Person 4: Nej, upplever inte obehag. 
Person 5: Helhet lyft och pallbrytning P-
Plock och G-Plock. 

*Se Bilaga 3 för visualisering av hur området bedöms 

**Baserat på befintlig materialhantering då lyftmoment vid P-Plock och G-Plock kommer att vara desamma 

Observationer av stress 
Vid observationer av befintlig materialhanteringen var det tydligt att störningar i kranförrådet är 

en bidragande faktor till stress hos materialhanterarna, då dessa innebär extra arbetsuppgifter. 

Störningarna har observerats kräva mellan 15-120 minuters arbete per pass för en material-

hanterare, däremot har ingen utförlig störningsanalys utförts. Materialhanterare som arbetar 

under hög stress tenderar att utföra snabbare arbetsrörelser, kraftigare vridningar och böjningar 

samt att lyfta flera artiklar åt gången. Detta har inte beaktats i RAMP-analysen. 

Sammanställning av intervjuer med materialhanterare 
Ergonomin i materialhanteringen upplevs av merparten av respondenterna som mycket dåligt. 

Två respondenter berättar att hälften av personalen tar tabletter för smärtlindring på grund av 

belastningsrelaterade besvär orsakat av arbetsmoment i befintlig materialhanteringen. Vid frågan 
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gällande vilka arbetsmoment som medför belastningsbesvär nämner en respondent lyft av 

artiklar. En annan respondent anger att vridningar och arbetsställningarna för att nå artiklarna är 

det mest påfrestande för kroppen. Den tredje tillfrågade anser att helheten att lyfta artiklar vid P-

Plock och G-Plock samt pallbrytning är det som medför i störst belastning. Två respondenter 

menar dock att de inte upplever några arbetsmoment som är påfrestande för kroppen.  

 

Merparten av respondenterna upplever inte att det utförs något arbete för att göra material-

hanteringen mer ergonomiskt och att de därför har bristande förtroende för ledningen. Flera 

respondenter menar att ledningen saknar tillräcklig kunskap kring materialhanteringen för att 

kunna åstadkomma tillräckliga förbättringar, då de anses sakna en fullständig bild av situationen. 

Två respondenter menar att ledningen själv måste se och uppleva arbetssituationen för att kunna 

förstå arbetssituationen.  En av respondenterna är själv delaktig i ett förbättringsprojekt, vilket 

hen ser positivt på. Hen menar också att övriga materialhanterare inte upplever att någonting 

händer gällande arbete för bättre ergonomi då de inte informeras eller involveras. Dessutom 

menar respondenten att fler och större åtgärder krävs för att förbättra ergonomin. 

 

Samtliga respondenter svarar att de inte fått någon utbildning gällande ergonomi. I 

materialhanteringen finns i dagsläget inget standardiserat arbetssätt. Vid upplärning av ny-

anställda finns inga fasta rutiner. Respondenterna menar att som regel följer en nyanställd en 

erfaren materialhanterare tills den nye klarar av att utföra arbetet själv. En respondent svarar att 

hen själv började arbeta under en väldigt hektisk period och därför tvingades lära sig arbetet 

väldigt snabbt. En annan respondent menar att hen fick god tid till att lära sig arbetsuppgifterna 

tillsammans med en erfaren anställd innan hen började arbeta själv. 

 

Inget system finns för att involvera materialhanterare i förbättringsarbete inom befintlig 

materialhantering i dagsläget. Enstaka förbättringsprojekt finns där en utvald material-hanterare 

är delaktig, övriga materialhanterare har inte möjlighet att komma med olika förslag på 

förbättringar. Vid nya upphandlingar av monteringsbanor involveras inte personal från material-

hanteringen. Flera respondenter menar att fokus vid nya upphandlingar endast ligger på 

monteringen, vilket innebär att materialhanteringen måste anpassas därefter. Nuläge MY19 

kommer innebära öppning av kartongemballaget och restprodukthantering, vilket flera 

respondenter påpekar är nya arbetsuppgifter som de inte haft möjlighet att påverka. De ser 

mycket negativt på de extra arbetsuppgifter och uttrycker oro kring hur arbetet ska hinnas med. 

En respondent menar att materialhanterarna fått dessa extra arbetsuppgifter på grund av att 

personal från monteringen såg det som jobbiga arbetsuppgifter. En person från monteringen 

tillfrågades gällande detta och svaret som gavs var att personalen från monteringen inte haft 

någon påverkan i detta. 

 

Inför upphandling av Plockmopparna utfördes ett studiebesök för att granska Plockmopparna på 

ett annat företag då även en av respondenterna deltog. Respondenten menade dock att dennes 

synpunkter inte uppmärksammades.  Flera respondenter menar att de inte fick vara delaktiga 

inför en stor ombyggnation som utförts av kranförrådet. De menar att ombyggnation innebar en 

drastisk försämring av de ergonomiska förutsättningarna i materialhanteringen.   

 

Vid införande av hjälpmedel eller ny teknik i arbetet menar flera respondenter att tekniken måste 

vara väl utprovad av de som ska utföra arbetet och att tekniken är anpassad för arbetsuppgiften. 

Annars finns risken att tekniken inte är av värde utan istället blir en investering som inte används 

eller som försämrar arbetsförhållandena. En respondent beskriver förutsättningarna för att ett 

hjälpmedel ska användas i arbetet: hjälpmedlet måste antingen vara nödvändigt för att kunna 

utföra arbetsuppgiften eller innebära en avsevärd förbättring för den som arbetar. En annan 
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respondent berättar att lyfthjälp idag finns på vissa utkörningsfordon men på grund av att de är 

otympliga och ineffektiva att använda i arbetet så väljer materialhanterare att utföra lyft manuellt 

istället. Vidare menar respondenten att den stora variationen av emballagetyper gör det svårt att 

hitta ett lämpligt lyfthjälpmedel. Respondenten berättar också att hjälpmedel för att dra pallar 

har funnits. Draghjälpmedlet var ineffektivt tidsmässigt att använda samt otympliga att hantera i 

den utsträckningen som krävs och därför användes de inte. 

 

 

5.3 Alternativa generella logistiklösningar 

För att få en bild av olika alternativa långsiktiga lösningar som skulle kunna appliceras på 

fallstudieföretaget i syfte att uppnå förbättrade ergonomiska förhållanden för materiahanterarna, 

har en kartläggning av alternativa logistiklösningar utförts i studien.  

5.3.1 Tillvägagångssätt alternativa generella logistiklösningar 
Genom enskilda intervjuer, gruppintervjuer och brainstorming har olika alternativa generella 

logistiklösningar, koncept, identifierats. Även ett studiebesök på Företag B har utförts för att 

praktiskt prova på olika förslag. 

 

De koncept som ansågs som potentiella alternativ utvärderades i en utvärdering/ workshop med 

materialhanterarna. Syftet med utvärderingen var att samla in materialhanterarnas synpunkter 

och idéer. Materialhanterarna bedömde koncepten ur tre olika perspektiv: ergonomi, tidsåtgång 

och trivsel. Konceptutvärderingen inleddes med muntlig genomgång av utvärderingens syfte och 

upplägg samt en genomgång av enkäten som förberetts inför tillfället. Varje logistiklösning 

presenterades först muntligt i kombination med bilder och filmklipp. Sedan demonstrerades 

arbetssättet genom simulering i ett scenario som byggts upp för att efterlikna det verkliga 

scenariot. Samtliga deltagare i workshoppen fick sedan möjlighet att prova på arbetssättet. Efter 

att materialhanterarna fått prova på respektive logistiklösning, uppmuntrades materialhanterarna 

att betygsätta logistiklösningen i enkäten. I enkäten fanns även möjlighet att lämna kommentarer. 

En medhjälpare noterade de kommentarer och synpunkter som uttrycktes muntligt under 

utvärderingstillfället. Efter att samtliga koncept hade demonstrerats, provats på av material-

hanterarna samt betygsatts identifierades ett nytt koncept som materialhanterarna sedan fick 

betygsätta i enkäten. 

 

För att skapa en djupare förståelse för det koncept som materialhanterarna ansåg bäst, genom-

fördes även benchmarking på företag B. 

 

5.3.2 Resultat alternativa generella logistiklösningar 

Supermarket 
Ett långsiktigt förbättringsförslag är att införa ett till lager, en supermarket, där materialhanterare 

hämtar artiklar som redan är uppackade ur pall för att sedan köra ut till montering. Supermarket 

har lutande rullfack där artiklar fylls på ena sidan och hämtas på den andra sidan enligt Figur 16, 

vilket säkerställer principen Först in först ut. Rullfackens utformning innebär att ingen kraft 

behövs för att artiklarna ska förflyttas i supermarket. Placeringen av supermarket kan vara på 

den ytan där G-Plock är placerat i nuläget, se Figur 17: Layout Smalgångstruck (Respondent-K, 

2018). Arbetet delas upp i att fylla på supermarket och att köra ut artiklar till montering. I och 

med att arbetet delas upp i olika arbetsstationer blir det en bättre fördelning av arbetsbelastningar. 

Kran 3 blir även mindre belastad då supermarket innebär en extra buffert av artiklar. En 

supermarket innebär även kortare ledtider vid utkörning av artiklar till montering (Respondent-

A, 2018). 
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Figur 16: Princip supermarket 

För att en supermarket ska kunna införas krävs ett system för påfyllning av artiklar. På 

fallstudieföretaget finns tre olika förslag på hur detta kan genomföras: Smalgångstruck, 

Ledstaplare och Omplockningsstation. 

Smalgångstruck 
Förslag smalgångstruck innebär att utflödet av pall sker via en driven bana vid kranförrådets 

kortsida enligt Figur 17, istället för via de utdragsenheter som finns idag. Dessa utdragsenheter 

tas bort och en vägg byggs istället upp. Ändringen av pallutflödet innebär att ingen kran blir 

beroende av en annan kran. I förslaget finns även ett pallställ för ej förbrukade pallar ovanför 

supermarket vilket visas i Figur 18. 

 

 
Figur 17: Layout Smalgångstruck  

 
Figur 18: Supermarket smalgångstruck 



 

 37  

 

 
Figur 19: Processflöde smalgångstruck 

Utflödet av pallar sker via en driven bana där smalgångstrucken hämtar pallen. Materialhanterare 

kliver upp på en upphöjd yta för att ta av pallock och eventuellt även en pallkrage som sedan 

placeras på angiven plats. Lasten måste vara säkrad så artiklar inte kan ramla av under transport, 

vilket innebär att materialhanteraren själv bedömer när en pallkrage kan tas av. Smalgångs-

trucken transporterar pallen till supermarket. I Figur 20 visas en ritning av smalgångstrucken 

ovanifrån.  Artiklar lyfts från pall, över pallkrage till kulbord. Via kulbordet skjuts artiklar till 

supermarket. Materialhanterare tömmer först den halvan av pallen som är närmast hytten och så 

många lager av artiklar på höjden som är möjligt innan en pallkrage behöver tas bort. Vid 

hantering av den bortre halvan görs först en rotation av pallen som innebär att den bortre 

pallhalvan placeras intill hytten. Genom detta arbetssätt behöver materialhanteraren inte sträcka 

sig över hela pallen. Om en pallkrage behöver tas bort så kör materialhanterare till en 

pallbrytningsplats för att ta bort en pallkrage och sedan tillbaka till supermarket. När inga fler 

artiklar kan placeras i supermarket på grund av platsbrist, placeras pallen i ett pallställ ovanför 

supermarket. Detta innebär att pallar med artiklar inte behöver skickas tillbaka in i kranförrådet 

(Respondent-K, 2018).  

 

 
Figur 20: Översikt smalgångstruck (Projekt and truck data, 2017 med modifierar av författaren) 

Konceptet kan även tillämpas om nuvarande emballage skulle ersättas med blåbox. Med blåbox 

menas en typ av greppvänlig och stapelbar plastlåda, se Figur 21. Inga pallkragar behövs då 
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blåbox används i och med att de är stapelbara, endast ett pallock ovanpå blåboxarna används som 

spänns fast med spännband. Pallbrytningsmomentet utgörs därför av lossning av spännband samt 

borttagning av lock. För att säkra lasten inför placering av pall i pallställ placeras pallock ovanpå 

blåboxarna som spänns fast med spännband. En tillräcklig yta för pallbrytning i supermarket 

uppskattas inte finnas, vilket medför i att lasten måste transporteras osäkrad mellan pall-

brytningsplats och supermarket. Arbetssättet måste undersökas vidare för att säkerställa att 

transporten inte innebär en säkerhetsrisk eller om det är möjligt att genomföra pallbrytning i 

smalgången.  

 
Figur 21: Blåbox (V-EMB small plastic containers, 2018) 

 

För att införa arbete med smalgångstruck och blåbox krävs att artiklarna kommer paketerade i 

blåbox från fallstudieföretagets leverantörer. Detta skulle innebära en annan hantering vid 

påfyllnad av supermarket med smalgångstruck. Vid förflyttning av blåbox från pall till kulbord 

krävs inget lyft över pallkrage, däremot ”hakar” blåboxarna i varandra eftersom de är stapelbara, 

vilket innebär att en viss lyftande rörelse är nödvändig.  

Ledstaplare 
Förslag ledstaplare innebär två olika utflöden av pall från kranförrådet och två olika supermarket, 

se Figur 22. Utflödet sker genom drivna banor och supermarket har inte pallställ för pallar, vilket 

innebär att samtliga artiklar på pallen måste tömmas i supermarket.  

 

https://www.volvogroup.com/content/dam/volvo/volvo-group/markets/global/en-en/suppliers/useful-links-and-documents-for-existing-suppliers/logistics-solutions/volvo-group-packaging-system/small-plastic-containers.pdf
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Figur 22: Layout ledstaplare 

 

 

 
Figur 23: Processflöde ledstaplare 

Arbetssättet är sådant att materialhanterare hämtar pall vid den drivna banan med hjälp av en 

ledstaplare och pallen placeras på pallgafflarna med längden mot föraren, se Figur 24. Pallen 

körs sedan till supermarket. Pallgafflarnas höjd anpassas till lämplig höjd för att material-

hanteraren ska kunna bryta pallen ståendes på golvet. Materialhanterare kliver ned från led-

staplaren och tar bort lock och pallkrage som placeras på plats under supermarket. Pallgafflarnas 

höjd anpassas så de översta artiklarna är i höjd med supermarket. Materialhanterare flyttar sedan 

artiklar manuellt från pall till supermarket. Samtliga artiklar på pallen töms i supermarket. Efter 

behov tar materialhanterare bort pallkragar och anpassar pallens höjd genom att justera pall-

gafflarnas höjd (Respondent-P, 2018). 
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Figur 24: Förslag ledstaplare (Respondent-P, 2018 med adderad textmarkering) 

Ledstaplaren kan även tillämpas om befintligt emballage ersätts med blåbox, vilket skulle 

innebär att pallkragar inte kommer att användas. Blåbox går däremot inte att dra ovanpå varandra 

utan ett visst lyft av materialhanteraren. Processflödet för ledstaplare med blåbox är för övrigt 

detsamma som ledstaplare med befintligt emballage.  

Omplockningsstation 
Genom att låta samtliga pallar passera en omplockningsstation, innan artiklarna fylls till 

supermarket, sker hantering av artiklar från pall vid omplockningsstationen istället för vid 

supermarket. Tanken med en omplockningsstation är att pallens utflöde sker genom kran 3, men 

med ett färre antal utflödesplatser än i dagsläget. I Figur 25 demonstreras konceptet med tre 

omplockningsstationer (O) och tre utflöden (gula pilar), dessa antal kräver vidare undersökning 

för optimalt antal stationer och utflöden (Respondent-A, 2018). 

 

 
Figur 25: Layout omplockningsstation 
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Figur 26: Processflöde omplockningsstation 

Tillvägagångssättet är sådant att materialhanterare hanterar pallen på ett bord vars höjd kan 

anpassas. Pallen bryts manuellt och artiklar flyttas över till ett bord där artiklarnas innehåll flyttas 

över till blåbox. Detta möjliggör även att fördela artiklarnas innehåll mellan flera blåboxar vilket 

ger en viktfördelning. Blåbox placeras sedan på en utkörningsvagn som materialhanterare 

manuellt skjuter till supermarket. Blåbox lyfts från utkörningsvagn till supermarket. Om plats 

inte finns för samtliga artiklar i supermarket transporteras pallen tillbaka till höglagret i 

kranförrådet (Respondent-A, 2018). 

 

Konceptet kan även tillämpas med kartongemballage, det vill säga utan att omplockning till 

blåbox sker. Omplockningen består då av att plocka upp artiklar från pall och sedan till ut-

körningsvagn. I samband med omplockningen kan ovandel av kartongemballaget skäras bort 

istället för vid monteringen (Respondent-A, 2018). 

Utkörning till montering 
Vid utkörning till monteringen hämtas artiklar från supermarket och placeras på utkörnings-

fordon innan utkörning. Två alternativa utkörningsfordon har identifierats: Plock-moppe och Tåg 

med hylla. Båda alternativ kan tillämpas med antingen befintligt emballage eller blåbox. 

 

Utkörning med Plockmoppe skulle innebära att artiklar dras över från supermarket till plock-

moppens kulbord. Arbetssättet som följer är sedan motsvarande Nuläge MY19 (Respondent-K, 

2018).   

 

En alternativ metod till Plockmoppe är Tåg med hylla. Ett tåg med flera vagnar innebär att fler 

artiklar köras ut till monteringen åt gången. Varje vagn har hyllor som artiklarna placeras på.  

 

Materialhanterare lyfter artikel från supermarket till hylla, därefter säkras lasten och utkörning 

sker till montering. Konceptet kräver att varken hyllorna i supermarket eller inbanorna vid 

montering är för höga då materialhanteraren måste utföra lyften manuellt från golvet. 

 

Utvärdering av alternativa logistiklösningar 
För att utnyttja materialhanterarnas kunskap arrangerades en workshop där materialhanterarna 

fick utvärdera de olika koncepten för påfyllning av supermarket samt utkörning till montering. 

 

I förväg insamlade koncept till konceptutvärderingen för påfyllnad av supermarket:  

- Smalgångstruck - befintligt emballage  

- Smalgångstruck - blåbox 
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- Ledstaplare - befintligt emballage 

- Ledstaplare – blåbox 

 

Koncept som identifierades under konceptutvärderingen för påfyllnad av supermarket: 

- Omplockningsstation 

 

I förväg insamlade koncept till konceptutvärderingen för utkörning till montering: 

- Plockmoppe - befintligt emballage 

- Plockmoppe - blåbox 

- Tåg med hylla - befintligt emballage 

- Tåg med hylla - blåbox 

 

Genom en enkät fick materialhanterarna utvärdera varje koncept utifrån tre olika perspektiv, som 

beskrev på följande sätt: 

- Ergonomi: Hur upplevs arbetssättet ur ergonomiskt perspektiv som logistiklösningen 

skulle innebära?  

- Tidsåtgång: Hur tidseffektivt upplevs det arbetssätt som logistiklösningen skulle 

innebära? 

- Trivsel: Hur upplevs trivseln med det arbetssätt som logistiklösningen skulle innebära? 

 

Följande bedömningsskala användes:  

1 – Mycket dåligt 

2 – Dåligt  

3 – Okej  

4 – Bra  

5 – Mycket bra 

 

Nedan presenteras resultatet från utvärderingen som ett medelvärde av respondenternas svar och 

i Bilaga 5 kan kommentarer från respondenterna gällande de olika koncepten läsas. 

 

 

 
Tabell 6: Sammanställning utvärdering påfyllning av supermarket 

Koncept Ergonomi Tidsåtgång Trivsel Totalpoäng Ranking 

Smalgångstruck, kartong 2,6 1,9 2,1 6,6 3 

Smalgångstruck, blåbox 3,0 2,6 2,9 8,4 2 

Ledstaplare, kartong 1,4 2,1 1,7 5,3 4 

Ledstaplare, blåbox 1,4 2,1 1,7 5,3 4 

Omplockningsstation 4,0 3,7 3,7 11,4 1 

 
Tabell 7: Sammanställning utvärdering utkörning till montering 

Koncept Ergonomi Tidsåtgång Trivsel Totalpoäng Ranking 

Plockmoppe, kartong 2,7 2,4 3,0 8,1 2 

Plockmoppe, blåbox 3,1 2,9 3,1 9,1 1 

Tåg med hylla, kartong 1,7 2,3 2,0 6,0 4 

Tåg med hylla, blåbox 2,0 2,2 2,0 6,2 3 
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Benchmarking omplockningsstation Företag B 
I syfte att bilda kunskap kring hur andra företag arbetar med omplockning har benchmarking 

utförts på ett annat industriföretag, Företag B. Företag B har ett manuellt höglager för lager-

hållning av pallar och pall flyttas med hjälp av truck till omplockningsstation. Vid 

omplockningsstationen placeras pall med artiklar på ett höj- och sänkbart saxbord där pallen 

bryts manuellt. Artiklarna lyft sedan till en pall bredvid där artiklarnas innehåll paketeras om till 

blåbox efter särskilda packinstruktioner. Om ett plastemballage omsluter komponenterna i 

blåboxen behövs inget extra skydd. För de artiklar som saknar plastemballage sätts ett skydd 

ovanpå blåboxen för att skydda innehållet från smuts. En etikett skrivs ut och placeras på 

blåboxen. Färdigomplockad blåbox placeras på en tom pall som sedan körs till supermarket med 

hjälp av en ledstaplare. Vid supermarket lyfter materialhanterare blåbox till supermarket. Företag 

B har även supermarket för mindre kartonger, det vill säga inte blåbox. Dessa kartonger går 

genom omplocknings-stationen för märkning med etikett, men utan omplockning till blåbox. 

 

 
Figur 27: Processflöde omplockningsstation Företag B 

 

Vid utkörning till montering arbetar Företag B med en vagn med flera hyllplan som dras med en 

truck. Varje hyllplan är indelat i sektioner med olika platsnummer. Vid truckuppdrag kör 

materialhanterare en förbestämd plockrunda genom supermarket för att hämta de artiklar som 

anges i truckuppdraget. I handdatorn anges lagerplats, antal och platsnummer var på vagnen 

artikeln ska placeras. Detta system bidrar till effektivare levereras av rätt artiklar till respektive 

utkörningspunkt. När plockrundan är klar säkras lasten genom att fälla ner en lucka av 

genomskinlig plats på vangens sida. Eftersom Företag B inte har sin montering i samma byggnad 

som supermarket sker transport mellan byggnaderna med lastbil. Vid utkörning till montering 

lyfts artiklarna från vagn och till montering. Personal från montering hanterar sedan tomma 

blåboxar. Dessa tomma blåboxar scannas vilket resulterar i att en signal skickas att ny artikel 

behöver plockas vilket resulterar i ett nytt truckuppdrag. Innan blåboxarna återanvänds genomgår 

de en tvätt.  
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 ANALYS KARTLÄGGNING 

 

I detta avsnitt analyseras processkartläggningen och alternativa förbättringsförslag med avseende 

på problembeskrivning och frågeställningar.  

 

6.1 Ergonomirelaterade risker i Nuläge MY19 - Frågeställning 1 

 

Vilka arbetsmoment i det studerade logistikflödet leder till ergonomiska risker? 

 

Verktyget RAMP har använts i syfte att kartlägga de ergonomiska riskerna i flödet Nuläge 

MY19. Efter genomförd RAMP 1-analys visade resultatet att en vidare undersökning genom en 

RAMP 2-analys var nödvändig för att bedöma riskerna i flödet. Resultatet från RAMP 2-

analysen delar in riskerna i tre olika risknivåer. Enligt Rose et al. (2017) klassificeras de röda 

som höga risker, vilket innebär att arbetet innebär en ökad risk att många arbetstagare får 

belastningsbesvär. Gula risker innebär att arbetet har belastningar som innebär en ökad risk att 

belastningsbesvär utvecklas hos vissa arbetstagare och att åtgärder bör vidtas. Risker som 

klassificeras som gröna innebär att risken att utveckla belastningsbesvär är låg för merparten av 

arbetstagarna. Personer med nedsatt fysik kan dock riskera att utveckla belastningsbesvär, vilket 

innebär att individuella åtgärder kan vara nödvändiga (Rose & Lind, 2017).  

 

Efter genomförd RAMP-2 analys identifierades följande riskkategorier för MY19-A: 6 röda, 11 

gula och 19 gröna. Följande riskkategorier identifierades för MY19-B: 7 röda, 10 gula och 19 

gröna. Resultatet innebär att förbättringsåtgärder krävs för Nuläge MY19.  I Tabell 8 visas en 

sammanställning av de arbetsmoment som medför antingen gula eller röda risker.  

 

 
Tabell 8: Sammanställning gula och röda risker RAMP 2-analys 

Huvudprocess som 
bidrar till gul eller 

röd risk 

Bedömningsområde Specifikt 
arbetsmoment som 

bidrar till gul eller röd 
risk 

MY19-  
A 

MY19- 
B 

Hämta artikel 
P-Plock 

1.3 Ryggens arbetsställning - 
måttlig böjning 

Lyft av artikel och  
pallbrytning 

    

  1.4 Ryggens arbetsställning -  
kraftig böjning samt vridning 

Lyft av artikel och  
pallbrytning 

    

  1.5 Överarmens 
arbetsställning‐ handen  
i eller över axelhöjd 

Lyft av artikel och  
pallbrytning 

    

  1.6 Överarmens 
arbetsställning ‐ handen 
i/utanför yttre arbetsområde 

All hantering till/ från 
hylla Plockmoppe 

    

  1.7 Handledens 
arbetsställning 

Greppa kartong vid lyft 
av artikel samt in-och 
utskjut hylla plockmoppe 

    

  2.1 Armens rörelser (över‐ 
och underarm) 

Frekventa lyft     

  2.2 Handledens rörelser Hantering till och från 
hylla Plockmoppe 
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  3.1 Lyftarbete (genomsnittligt  
fall) 

Lyft av artiklar      

  3.2 Lyftarbete (värsta fall) Lyft av tunga artiklar   
vid fyra pallkragar   

    

  4.1 Skjuta‐ och dra‐arbete 
igångsättningskraft 
(genomsnittligt fall) 

Öppna utdragsenhet      

  5.2 e. Stående eller gående på 
hårt underlag  
mer än halva arbetsdagen 

Betonggolv, hårt 
underlag i truck 

    

  6.1 Dokumenterad 
rapportering om fysiskt 
påfrestande arbetsmoment 

Lyft av artiklar       

  7.1 Upplevt fysiskt obehag Lyft av artiklar, 
vridningar/ 
arbetsställningar för att 
nå artiklar och 
pallbrytning 

    

Hämta artikel  
G-Plock 

1.3 Ryggens arbetsställning - 
måttlig böjning 

Lyft av artikel och  
pallbrytning 

    

  1.4 Ryggens arbetsställning -  
kraftig böjning samt vridning 

Lyft av artikel och  
pallbrytning 

    

  1.5 Överarmens 
arbetsställning‐ handen  
i eller över axelhöjd 

Lyft av artikel och  
pallbrytning 

    

  1.6 Överarmens 
arbetsställning ‐ handen 
i/utanför yttre arbetsområde 

All hantering till/ från 
hylla Plockmoppe 

    

  1.7 Handledens 
arbetsställning 

Greppa kartong vid lyft 
av artikel samt in-och 
utskjut hylla plockmoppe 

    

  2.1 Armens rörelser (över‐ 
och underarm) 

Frekventa lyft     

  2.2 Handledens rörelser Hantering till och från 
hylla Plockmoppe 

    

  3.1 Lyftarbete (genomsnittligt  
fall) 

Lyft av artiklar      

  4.2 Skjuta‐ och dra‐arbete 
igångsättningskraft (värsta 
fall) 

Skjut av pall till G-Plock     

  4.4 Skjuta‐ och dra‐arbete 
kontinuerlig kraft 
(genomsnittligt fall) 

Skjut av pall till G-Plock     

  5.2 e. Stående eller gående på 
hårt underlag mer än halva 
arbetsdagen 

Betonggolv, hårt 
underlag i truck 

    

  7.1 Upplevt fysiskt obehag Lyft av artiklar och  
pallbrytning 

    

Lämna artikel 1.5 Överarmens 
arbetsställning‐ handen i eller 
över axelhöjd 

All hantering till/ från 
hylla Plockmoppe 
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  1.6 Överarmens 
arbetsställning ‐ handen 
i/utanför yttre arbetsområde 

All hantering till/ från 
hylla Plockmoppe 

    

  1.7 Handledens 
arbetsställning 

In-och utskjut hylla 
plockmoppe 

    

  2.2 Handledens rörelser Hantering till och från 
hylla Plockmoppe 

    

  5.2 e. Stående eller gående på 
hårt underlag mer än halva 
arbetsdagen 

Hårt underlag i truck     

Hämta restprodukt 1.6 Överarmens 
arbetsställning ‐ handen 
i/utanför yttre arbetsområde 

All hantering till/ från 
hylla Plockmoppe 

    

  1.7 Handledens 
arbetsställning 

In-och utskjut hylla 
plockmoppe 

    

  2.2 Handledens rörelser Hantering till och från 
hylla Plockmoppe 

    

  5.2 e. Stående eller gående på 
hårt underlag mer än halva 
arbetsdagen 

Hårt underlag i truck     

Lämna restprodukt 1.6 Överarmens 
arbetsställning ‐ handen 
i/utanför yttre arbetsområde 

All hantering till/ från 
hylla Plockmoppe 

    

  1.7 Handledens 
arbetsställning 

In-och utskjut hylla 
plockmoppe 

    

  2.2 Handledens rörelser Hantering till och från 
hylla Plockmoppe 

    

  5.2 e. Stående eller gående på 
hårt underlag mer än halva 
arbetsdagen 

Hårt underlag i truck     

Påverkande  
faktorer 

5.3 a. Det saknas möjlighet att 
påverka i vilket tempo arbetet 
utförs 

Styrs av takt vid  
monteringsbana 

    

  

5.3 c. Det är ofta svårt att 
hinna med arbetsuppgifterna 

Förhållande mängd 
arbetsuppgifter och 
personalstyrka 

    

 

 

I tabellen tydliggörs att de gula och röda riskerna är kopplade till de arbetsmoment som innebär 

lyft av artiklar, pallbrytning, öppna utdragsenheter, skjut- och dra arbete av pallar, hantering av 

artikeln och restprodukt till/ från hylla Plockmoppe, stående i truck samt gående på betonggolvet.  

Övriga påverkande faktorer som påverkar de belastningsrelaterade riskerna är att 

materialhanterarna inte kan påverka taktens arbetstempo, då det styrs av montering, och att 

mängden arbetsuppgifter som ska hinnas med per person.  

 

6.1.1 Förbättringsförslag MY19 
De förbättringsförslag som presenteras i detta avsnitt bör ses som riktlinjer för hur olika 

ergonomiska problem i Nuläge MY19 kan lösas och därmed presenteras inte tillämpade 

lösningar som är färdigutvecklade för fallstudieföretaget kan införa. 
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Arbetsrotation 
Variation har en stor betydelse för hur snabbt smärta och trötthet i rörelseorganen uppkommer. 

Arbetet bör utformas så att variation ges mellan olika belastningar (Abrahamsson, et al., 2010). 

Arbetsrotation skapar möjlighet till variation mellan olika arbetsuppgifter och därmed variation 

mellan olika belastningar (Respondent-O, 2018) (Respondent-Q, 2018).  

 

I Nuläge MY19 kommer en materialhanterare att arbeta åtta timmars arbetspass, det vill säga 

ingen arbetsrotation kommer att finnas. Vid RAMP analys beaktas hur lång tid under en 

arbetsdag olika belastningarna utförs. Detta innebär att gula och röda risker kan minimeras via 

införande av arbetsrotation genom att exempelvis låta materialhanterare arbeta fyra timmar i 

Nuläge MY19 och fyra timmar på en avdelning med andra typer av belastningar.  

Fallstudieföretaget rekommenderas därför att undersöka möjlighet att införa arbetsrotation för 

minska risken för belastningsrelaterade besvär. 

 

Stress 
Enligt Arbetsmiljöverket (2012) ökar stress spänningen i kroppen och arbete med manuell 

hantering under tidspress ökar därför risken för skador. Risken för belastningsskador ökar 

dessutom då det förekommer oväntade störningar i arbetet som inte kan kontrolleras av 

arbetstagaren eller då arbetet innebär för liten återhämtningstid eller fysisk vila. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2012) och Rose et al (2017) kan risker för skador uppstå om arbetet innebär 

en arbetstakt som arbetstagaren själv inte kan påverka. Enligt Respondent-Q (2018) kan för 

många arbetsuppgifter och lojalitet till arbetet resultera i stress hos arbetstagaren. Det kan även 

medföra att arbetstagaren väljer att arbeta i ett snabbare arbetstempo och med mindre 

ergonomiska rörelser. 

 

Materialhanterare i befintlig materialhantering utsätts periodvis för en hög halt av stress orsakat 

av störningar i kranförrådet och för många arbetsuppgifter. Vid intervjuer med logistiktekniker 

har det framkommit att mängden arbetsuppgifter i Nuläge MY19 troligtvis kommer att vara svårt 

att hinna med för en person per monteringsbana. Det är därför troligt att mängden arbetsuppgifter 

och störningar i kranförråden kommer innebära stress hos materiahanterarna även i Nuläge 

MY19. För att undvika att materialhanterare kommer utsättas för stress i Nuläge MY19 bör 

fallstudieföretaget se över och anpassa mängden arbetsuppgifter per materialhanterare. 

Fallstudieföretaget rekommenderas även att undersöka hur störningar i kranförrådet kan 

reduceras eller elimineras. Ett system där materialhanterarna ser vilket prioritet olika 

truckuppdrag har, skulle ge möjlighet till att påverka arbetstempot. Detta genom exempelvis 

koder i truckdatorn som ändras efter saldot vid montering. 

 

Lyftarbeten 
Tunga och frekventa lyft av artiklar kommer att utföras i Nuläge MY19. Enligt 

(Arbetsmiljöverket, 2012) är risken för att kroppen utsätts för skada stor om lyft kombineras med 

vridna, sneda eller böjda arbetspositioner. Vid bedömning av risken att utföra lyftarbeten ska 

hänsyn tas till vikt och avstånd till lasten samt hur ofta och länge lyften förekommer på en 

arbetsdag.  En ökad risk för skada kan uppstå om lasten är otymplig, svår att greppa eller då 

arbetstagaren hindras från att hantera lasten i lämplig kroppsställning eller arbetshöjd på grund 

av arbetsplatsen eller arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2012). Detta styrks även av Rose et al. 

(2017), då dessa faktorer beaktas vid genomförande av en RAMP analys. Tekniska hjälpmedel 

och införande av rullande hantering istället för lyft rekommenderas av Arbetsmiljöverket (2012) 

för att undvika tunga lyft.  
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I befintlig materialhantering utförs lyft vid P-Plock och G-Plock med bålvridning när artikel ska 

placeras på Plockmoppen. Detta för att materialhanterare arbetar i ett högt arbetstempo och 

vridning av bålen är mer tidseffektivt istället för att ändra hela kroppens position genom extra 

fotsteg. Om materialhanterare i Nuläge MY19 kommer kunna utföra sina arbetsuppgifter utan 

stress, det vill säga med en lämplig mängd arbetsuppgifter, kan lyft med bålvridning undvikas. 

Befintligt emballage för artiklar (kartonger och plastemballage) samt pallemballage (pallkragar, 

pall) är inte utformade för en bra greppbarhet. För att möjliggöra lyft med god greppbarhet bör 

andra emballage för artiklar och pall införas. 

 

Artiklar och pallemballage lyfts med ett varierande avstånd från kroppen beroende på var på 

pallen artikeln är placerad och hur många pallkragar som finns på pallen. Även lyft med böjd 

och kraftigt böjd rygg förekommer. Möjlighet till att justera höjd och lutning av pall alternativt 

att rotera pall vid P-Plock och G-Plock skulle ge bättre möjligheter för materialhanterare att 

utföra lyft i lämplig kroppsställning och närmare kroppen. Detta kan vara svårt att införa vid P-

Plock i och med dess utformning. Ett alternativ kan då vara att placera pallar med tre eller fyra 

pallkragar vid G-Plock.  

 

Genom att införa lyfthjälp kan nämnda ergonomiska risker relaterade till lyftarbete troligen 

elimineras. Enligt Liker (2004) ska teknik användas i syfte att stödja människan och tekniken 

därför bör vara väl utvärderad innan en snabb implementering. Vid intervju med personal från 

materialhanteringen berättade en respondent att ett hjälpmedel måste vara väl anpassat till arbetet 

samt innebära en avsevärd förbättring för att det ska användas. Det är därför viktigt att ett 

eventuellt lyfthjälpmedel för artiklar och pallemballage är väl utprovat och anpassat till arbetet 

för att ergonomiska risker ska kunna minskas.  

 

Skjuta- och dra arbete 
Skjuta- och dra arbete förekommer när pallar flyttas till G-Plock och när utdragenheter öppnas 

eller stängs. Enligt Arbetsmiljöverket (2012) påverkas igångsättningskraft och kontinuerlig kraft 

av objektets tyngd och friktionen mellan underlag och objekt. En ökad risk för skada kan 

dessutom uppstå om lasten är otymplig, svår att greppa eller då arbetstagaren gör vridande rörelse 

av bålen, vilket även styrks Rose et al. (2017) då dessa faktorer beaktas vid RAMP analys. 

Vid öppning och stängning av utdragsenheter krävs en igångsättningskraft som varierar beroende 

på tyngden på pallen i utdragsenheten. För att undvika att belastningen blir för stor därför inte 

tunga pallar placeras i P-Plock utan istället vid G-Plock. Modifikation eller hjälpmedel för att 

underlätta att öppna och stänga utdragsenheterna är en annan möjlighet.  

Skjut av pallar till G-Plock utförs med dålig greppbarhet och vridande rörelse av bålen. Tunga 

pallar kan vara mycket otympliga då pallvagnens hjul lätt ändrar riktning. Vid mätning av 

igångsättningskraft av pallar med olika vikt konstaterades att det krävs en större kraft, cirka 100 

N extra, för att dra ut pall från en hämtlucka jämfört med att dra pall på golvytan mellan 

kranförråd och G-Plock. Detta på grund av att smuts samlats på golvet i hämtluckorna och att 

hjulen går emot de skenor som finns i hämtluckorna. För att undvika smutsansamling på golvet 

i hämtluckorna bör dessa rengöras regelbundet. Vid mätningarna kunde inget tydligt samband 

ses mellan vikt och igångsättningskraft på grund av variationer i förhållandet mellan 

igångsättningskraft och pallvikt. Bedömningen gjordes att golvet inte påverkade denna variation 

och antagandet gjordes att de viktuppgifter som givits var korrekta. Slutsatsen dras därför att det 

varierande förhållandet mellan krävd igångsättningskraft och pallvikt berodde av hjulens skick. 

Skjut- och dra arbetet kan därför göras mer ergonomiska genom underhåll av befintliga hjul eller 

genom inköp av bättre hjul/ pallvagnar. Ett väl anpassat hjälpmedel för skjuta- och dra arbete 

skulle också innebära en minskad belastning vid förflyttning av pallar.  
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Arbetsområde 
Enligt Arbetsmiljöverket (2018) ska arbetsmoment som tillämpas större tiden av arbetsdagen 

utföras innanför underarmsavstånd eller inre arbetsområde visat i Figur 2. Vid arbete med artiklar 

till och från hylla på Plockmoppe kommer frekventa sträckningar att genomföras utanför yttre 

arbetsområde, vilket går emot Arbetsmiljöverkets rekommendationer och även innebär röd risk 

vid RAMP analys. Ett hjälpverktyg för att kunna skjuta in och ut artiklar till och från hylla skulle 

innebära att arbetet kan utföras med armarna närmare kroppen. Detta kan även förbättras via 

modifiering av kulbordet genom att göra det mindre djupt. 

 

Arbetshöjd  
Arbetsplatsen ska ha en sådan utformning att arbetet ska kunna utföras med sänkta axlar och 

överarmarna nära kroppen i upprätt ställning. Arbete med händerna ovanför axelhöjd eller nedan-

för knähöjd under lång tid är något som ska undvikas. Den arbetshöjd som enligt 

arbetsmiljöverket anses lämplig är för kvinnor mellan cirka 80-110 centimeter och för män 

mellan cirka 100-140 centimeter (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Vid arbete till och från hylla i Plockmoppe beror arbetshöjden av vilket hyllplan 

materialhanterare arbetar med samt materialhanterarens längd. För att möjliggöra arbete i 

lämplig arbetshöjd oavsett längd krävs möjlighet att reglera höjdrelationen mellan golv och hylla.  

 

Modifikationer Plockmoppe 
Nedan presenteras förslag på modifikationer av Plockmoppe som skulle innebära en förbättrad 

ergonomisk situation i Nuläge MY19.  

 
Tabell 9: Förbättringsförslag Plockmoppe 

Risker Plockmoppe Alternativ lösning 1 Alternativ lösning 2 

Underlag hårt i Plockmoppe Gummimatta Lämpliga skor 

Kulbordets djup medför 

sträckning  

- dålig ergonomi, arbete utanför 

underarmsavstånd 

Modifiering: göra  

kulbordet mindre djupt  

Hjälpmedel för in- och  

utskjut av artikel 

Höjdförhållande hyllplan och 

golv går inte att justera  

- dålig ergonomi, arbete över och 

under axelhöjd 

Möjlighet att justera  

golvhöjd 

Möjlighet att justera  

hyllhöjd 

  

 

6.2 LEAN i materialhanteringen – Frågeställning 2  

 

Hur kan fallstudieföretaget införa LEAN metodik för att uppnå bättre ergonomi vid 

materialhantering? 

 

I dagsläget saknas arbete enligt LEAN metodik i materialhanteringen. Nedan följer ett antal 

förslag på hur LEAN metodik kan bidra till en bättre ergonomi för materialhanterarna. I avsnittet 

refererar författaren till intervjuer som har genomförts med materialhanterare. Det fullständiga 

resultatet kan läsas i avsnittet Sammanställning av intervjuer med materialhanterare. 
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Gemensam filosofi 

Som nämns i avsnitt 3 bottnar alla Toyotas principer i deras långsiktiga och gemensamma 

filosofi. Liker (2004) menar att de anställda ska utbildas att efterleva denna filosofi eftersom en 

gemensam gruppmentalitet resulterar i ett starkt och stabilt företag. Abrahamsson et al. (2010) 

beskriver att en gemensam säkerhetskultur är en grundläggande förutsättning för att undvika 

belastningsskador.  

 

Upphandlingar och investeringar gällande kranförråd, Plockmoppar och monteringen MY 19 har 

genomförts utan att beakta ergonomi, vilket har medfört att arbetsplatsen är utformad på ett 

sådant sätt att materialhanterarna löper risk att utveckla belastningsbesvär. Flera intervjuade 

respondenter från materialhanterare anser att åtgärder inte vidtas för att förbättra den 

ergonomiska situationen trots att de upplever besvär. Detta indikerar att skiljaktigheter eller 

bristande förståelse finns på fallstudieföretaget gällande hur en god ergonomi ska uppnås. För att 

säkerställa att samtliga, som kan påverka materialhanteringen, arbetar för bästa möjliga 

arbetsmiljö krävs en gemensam filosofi kring ergonomi. Detta både vid förbättringsarbete och 

vid upphandling av nya monteringsbanor. För att kunna efterleva LEAN principer krävs enighet 

mellan samtliga som påverkas av ett beslut och skilda visioner skulle komplicera dessa beslut. 

Att beakta materialhanteringsprocessen inför upphandling av nya monteringsbanor är viktigt 

eftersom varje montering kräver försörjning av artiklar och hantering av restprodukter. För att 

kunna anpassa tillvägagångssätt, frekvens och tidpunkter för denna hantering krävs ett 

kontinuerligt samspel och en gemensam vision mellan montering och materialhantering för att 

säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga. Vid förändringar är det viktigt att ergonomin 

utvärderas i planeringsstadiet för att möjliggöra att arbetsmiljön anpassas till människan.  

 

Anpassning till människan 

Som tidigare nämnt har arbetsplatsens utformning en stor betydelse för hur ergonomiskt 

arbetstagaren kan utföra sina arbetsuppgifter. Enligt Arbetsmiljöverket (2018) ska arbetsgivaren 

i den utsträckning det är praktiskt möjligt, anpassa arbetsplats och arbetsuppgifter på ett sådant 

sätt att arbetstagaren kan utföra sitt arbete på ett tillvägagångssätt som är skonsamt mot kroppen. 

Enligt Liker (2004) ska teknisk utrustning användas i syfte att stödja människan och för att 

möjliggöra detta krävs noggrann utvärdering inför en eventuell implementering. Utrustning som 

inte anses lämplig bör antingen modifieras eller avvisas. 

  

I rutinerna för upphandling av nya monteringsbanor saknas kontroll av hur materialhanteringen 

ska skötas samt kontroll av ergonomiska aspekter i materialhanteringen. Vid inköp av 

Plockmopparna utfördes heller ingen ergonomisk riskanalys. För att möjliggöra anpassning till 

människan vid nya upphandlingar rekommenderas fallstudieföretaget därför att genomföra en 

ergonomisk riskanalys, förslagsvis genom RAMP, och att noggrant utvärdera förändringen samt 

tillföra eventuella modifieringar innan en implementering. Även nya emballage för artiklar bör 

utvärderas för att möjliggöra justeringar som bidrar till en enklare hantering för material-

hanterarna. För att undvika att idéer och viktiga detaljer missas är det viktigt att involvera 

logistiktekniker, materialhanterare, företagshälsovård och annan lämplig kompetens, vilket även 

understödjs av Liker (2004). Eftersom nya monteringsbanor byggs upp kontinuerligt kan 

nedanstående punkter läggas till i upphandlingsrutinerna för inköp av nya monteringsbanor i 

syfte att säkerställa att arbetsmiljön i materialhanteringen beaktas.  
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Tabell 10: Förslag på förbättringar inför upphandling av nya monteringsbanor 

Process Förslag på tillägg i rutinerna för upphandling av nya 

monteringsbanor 

Metodundersökning • Gör ergonomisk riskanalys tillsammans med 

företagshälsovården för materialhantering 

• Gör analys av dagens monteringar, vilka problem har vi 

idag?  

- Layout ur materialhanteringsperspektiv 

- Ingående, genomgående och utgående material 

• Gå igenom hela materialflödet 

Utvärdering av offert • Hur är materialhanteringen löst? 

• Hur är ergonomin för materialhanterare? 

 

Standardisering 

Standardiserat arbetssätt innebär att all kunskap kring en process samlas och att den bästa 

tekniken sedan standardiseras (Liker, 2004). I dagsläget tillämpas inte ett standardiserat 

arbetssätt i materialhanteringen. Dessutom saknas standardiserade rutiner för upplärning av 

nyanställda och för utvärdering av ergonomiaspekter vid nya upphandlingar. Liker (2004) 

beskriver att reflektion efter genomförda projekt är viktigt för att undvika att misstag upprepas. 

Eftersom tidigare upphandlingar har medfört ergonomirelaterade brister styrker detta att 

ergonomianalys bör införas som standard i upphandlingsrutinerna för att undvika liknande 

problem i framtiden. Enligt Liker (2004) innebär även införande av standarder möjlighet till 

förbättringsarbete. 

 

Fördela arbetet 

Arbetets variation är av stor betydelse för hur snabbt smärta och trötthet förekommer i 

rörelseorganen. Det är även viktigt med variation mellan lätta och tunga belastningar samt pauser 

(Abrahamsson, et al., 2010). Arbetsrotation möjliggör variation mellan olika arbetsuppgifter och 

därmed även olika typer av belastningar (Respondent-O, 2018) (Respondent-Q, 2018). I dags-

läget finns, som tidigare nämnt, ingen arbetsrotation mellan materialhantering och andra arbets-

uppgifter. Arbetsrotation skulle ge möjlighet för materialhanterarna att växla mellan olika arbets-

uppgifter och även variera mellan olika arbetsrörelser och belastningar.   

 

Liker (2004) menar att det är lika viktigt att eliminera överbelastning hos anställda som att 

eliminera slöserier. Mängden artiklar som efterfrågas vid montering varierar beroende på 

produktionsschemat. Vissa perioder riskerar materialhanteringspersonal att överbelastas, på 

grund av att stora mängder artiklar efterfrågas vid montering, medan andra perioder är lugnare. 

För att undvika att materialhanterare överbelastas krävs arbete för att jämna ut denna 

arbetsbelastning.  

 
Kunskap och information 

Liker (2004) antyder att en ledares roll är att skapa förutsättningar för att arbetstagaren kan utföra 

sitt arbete på mest lämpat sätt. Enligt Arbetsmiljöverket (2018) måste arbetstagaren ha en 

tillräcklig kunskap kring hur olika arbetsuppgifter ska utföras på ett ergonomiskt sätt, samt har 

förståelse för när kroppen signalerar att en påfrestning är för stor. För att uppnå detta kan 

företagshälsovården vara till hjälp. Vid upplärning av nyanställda och vid förändringar i 

arbetssättet är det viktigt med utbildning kring arbetsuppgifterna. Arbetstagaren bör få tillräcklig 

tid till att öva in bra arbetsrörelser och arbetsställningar samt att lära sig hantera eventuell 
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utrustning. Checklistor kan vara till hjälp för att säkerställa att den nyanställde får all nödvändig 

information (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Personal som arbetar i materialhanteringen får idag ingen utbildning i hur arbetsuppgifterna ska 

utföras på ett arbetssätt som är bra för kroppen. För att undvika att materialhanterare utvecklar 

belastningsbesvär på grund av bristande information kan regelbunden utbildning inom ergonomi 

införas genom exempelvis företagshälsovården. Då fasta upplärningsrutiner för nyanställda 

saknas på fallstudieföretaget finns en risk att nyanställda inte får en tillräcklig information för att 

kunna utföra sitt arbete. Detta kan undvikas genom införande av särskilda checklistor för 

nyanställda. 

 

Intervjuer med materialhanterarna påvisade brister gällande delning av information vid 

förändringsarbete, vilket resulterat i bristande förtroende till ledningen. Ett tydligare 

informationsflöde kring händelseförloppet i olika förändringsarbeten skulle ge material-

hanterarna en ökad trygghet gällande framtida händelser.  

 

Vid intervjuer med materialhanterare framkom att materialhanterare har bristande förtroende för 

ledningen att kunna åstadkomma en förändringar som innebär bättre ergonomi, då de anses sakna 

en fullständig kunskap kring materialhanteringen. Två respondenter menar att ledningen själv 

bör se den verkliga arbetssituationen för att bilda sig en tillräcklig förståelse. Detta stödjs även 

av Liker (2004) som menar att egna observationer tillämpas för att bilda en mer djupgående 

kunskap kring en situation, Genchi genbutsu, istället för att förlita sig på information från andra. 

Detta är även viktigt för att sedan kunna lösa grundorsaker till olika problem. Ledningen 

rekommenderas därför att utföra egna observationer och att själva verifiera information gällande 

materialhanteringen. Detta skulle även kunna ge materialhanterarna en trygghet i att olika 

problem tas på allvar.  

 

Ständiga förbättringar 

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska tillämpas kontinuerligt för att förebygga arbetsskador och 

förbättra arbetsmiljön (Abrahamsson, et al., 2010) (Arbetsmiljöverket, 2018). Förbättringsarbete 

förespråkas även av Liker (2004). Arbete med ständiga förbättringar innebär att utmana allting, 

vilket skapar möjlighet till personalengagemang och en arbetsmiljö med ständigt lärande (Liker, 

2004). Att inte involvera anställda beskrivs som ett av de slöserier som Toyota arbetar för att 

eliminera: Outnyttjad kompetens. Inför olika besluts involveras därför samtliga som påverkas av 

beslutet för att säkerställa att alla möjliga idéer undersöks. En enighet om fortskridnings-

processen kan efter detta uppnås innan en snabb implementering (Liker, 2004). 

 

Enligt Liker (2004) är det viktigt att grundorsakerna till ett problem blir lösta vid ett 

förbättringsarbete, för att möjliggöra effektiva åtgärder. Om grundorsaken till ett problem inte 

åtgärdas finns en risk att problemet kvarstår men att det istället förflyttas eller döljs. Metoderna 

5 Varför? och Genchi genbutsu kan tillämpas för att identifiera bakomliggande orsaker till 

problem vilket är nödvändigt för sedan kunna eliminera dessa.   

 

I dagsläget saknas ett system för kontinuerligt förbättringsarbete i materialhanteringen där 

personalen har möjlighet att delta. Eftersom materialhanterarna besitter en mycket stor kunskap 

och erfarenhet kring sina egna arbetsuppgifter, bör deras kompetens tas tillvara. Detta skulle ge 

ökade förutsättningar för att eliminera de åtta slöserier beskrivna av Liker (2004) och de 

ergonomiska riskerna beskrivna av Rose & Lind (2017). Vid förbättringsarbete rekommenderas 

även att all annan kompetens som anses vara till hjälp utnyttjas. Exempelvis logistiktekniker, 

ergonomitekniker och företagshälsovård. Ett system för att säkerställa att de verkliga 
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grundorsakerna till olika problem blir lösta för att inte riskera att onödiga resurser läggs på åt-

gärder som inte innebär en förbättring. 

6.2.1 Förslaget ramverk  
Ett ramverk för hur fallstudieföretaget kan arbeta med ovan nämna förslag presenteras i detta 

avsnitt. För att visualisera de presenterade förslagens samband och betydelse har författaren valt 

att visualiseras detta genom ett hus som visas i Figur 28. 

 

Med bilden menas att grunden för att kunna arbeta för en god ergonomi ligger i att ha en 

gemensam förståelse och målsättning gällande ergonomi för att åstadkomma förbättringar. 

Grunden ligger även i att arbetsplatsen alltid måste anpassas till människan då detta skapar 

förutsättningar för hur ergonomiskt personalen kan utföra sitt arbete. Att arbeta enligt standarder 

säkerställer att olika arbetsmoment utförs enligt den bästa kända metoden, vilket även ligger till 

grund för att kunna utföra förbättringar. De två pelarna symboliserar det kontinuerliga arbetet 

som krävs för att undvika att ergonomiska risker uppstår. Arbetsuppgifter och belastningar bör 

fördelas mellan personalen och ett arbete för att uppnå en över tiden jämnare arbetstakt i 

materialhanteringen bör eftersträvas för att motverka risker för överbelastning. Även rätt 

kunskap och information är viktigt för att materialhanterarna ska ha förutsättningarna att utföra 

sitt arbete på bästa sätt. Bristande kunskap kan leda till att belastningsbesvär uppstår då arbetet 

utförs på felaktigt eller olämpligt sätt även om arbetsplatsen är utformad på ett sätt som möjliggör 

skonsamma arbetsmoment. För att skapa delaktighet och engagemang hos materialhanterarna 

samt uppnå olika förbättringar krävs ett system för förbättringsarbete. Vid förbättringar är det 

viktigt att utnyttja all lämplig kompetens för att säkerställa att samtliga alternativ utvärderas och 

att de verkliga grundorsakerna till problem blir lösta, det vill säga att problemet inte flyttas till 

ett annat område eller döljs. 

 

 
Figur 28: LEAN-och ergonomihuset 
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6.3 Ny generell logistiklösning – Frågeställning 3 

 

Hur kan en ny generell och mer ergonomisk logistiklösning för materialhantering se ut på 

fallstudieföretaget? 

 

I frågeställning 1 konstaterades att flera ergonomirelaterade risker är kopplade till arbetsplatsens 

utformning.  Lyftarbete, skjuta- och dra arbete, stående och gående på hårt underlag samt arbete 

utanför rekommenderad arbetshöjd och arbetsyta är arbetsmoment som innebär belastnings-

ergonomiska risker i Nuläge MY19. Det är därför önskvärt att anpassa arbetsplatsens utformning 

och arbetssättet i materialhanteringen så att arbetstagaren inte utsätts för dessa risker. Vid 

undersökning av en alternativ metod för materialhantering eftersträvas därför att eliminera eller 

reducera de ovan nämna momenten som i Nuläge MY19 bidrar till dåliga ergonomiska 

förhållanden.  

 

Samtliga alternativa lösningar som identifierades bygger på idén att införa en supermarket. Bozer 

& Ciemnoczolowski (2013) beskriver arbete med en supermarket som ett ruttbaserat och cykliskt 

materialhanteringssystem som tillämpas inom LEAN produktion i syfte att uppnå frekventa och 

konsekventa leveranser mellan en central lagringsplats och flera utkörningspunkter på 

fabriksgolvet. Systemet resulterar i korta ledtider, låga lagersaldon i fabrik samt en låg 

variabilitet. Införande av en supermarket i materialhanteringen innebär att artiklarna plockas från 

pall till supermarket innan de efterfrågas vid monteringen. Artiklarna finns då lättillgängliga i 

supermarket, vilket resulterar i korta ledtider vid utkörning av artiklar till montering och detta 

möjliggör låga lagersaldon vid monteringen. 

 

En supermarket kräver en metod för att fylla supermarket med artiklar och en metod för att hämta 

artiklar vid supermarket som sedan körs ut till montering. Dessutom tillkommer hämtning av 

restprodukter som ska köras till en återvinningsstation. Genom att dela upp materialhanterings-

processen i två olika delprocesser, påfyllning av supermarket och utkörning till montering, 

innebär det att arbetet delas upp i två olika arbetsuppgifter som fördelas mellan olika material-

hanterare. Detta möjliggör även rotation mellan de två arbetsuppgifterna, vilket uppmuntras av 

både Respondent-O (2018) och Respondent-Q (2018). 

 

6.3.1 Jämförelse av alternativa lösningar 

Påfyllning av supermarket 
De identifierade lösningarna för påfyllning av supermarket består av smalgångstruck, ledstaplare 

och omplockningsstation, där samtliga lösningar kan utföras med befintligt emballage eller med 

blåbox.  

 

I förslag smalgångstruck finns ett extra lager för pall i supermarket, vilket även innebär en extra 

hantering när pall förflyttas till och från lagerplatsen. Om detta arbetssätt jämförs med förslag 

ledstaplare som innebär att hela pallen töms på en gång kan ett extra lager ses som en onödig 

transport, vilket är ett av de åtta slöserierna presenterade av Liker (2004). Även körning av 

smalgångstruck till pallbrytningsplats för pallbrytning kan ses som en onödig transport. Detta 

slöseri kan även kopplas till förslag omplockningsstation då idén bygger på att pall transporteras 

tillbaka till höglagret i kranförrådet när lagerplatser i supermarket saknas. Den extra transporten 

kan även orsaka överbelastning av kran 3 i kranförrådet. Att manuellt tömma en hel pall genom 

lyftarbete, som i förslag ledstaplare, utan variation med andra arbetsmoment kan däremot 

resultera i skador.  
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Förslag omplockningsstation innebär att artiklar plockas om från kartongemballage till blåbox 

vilket är en extra icke-värdeskapande hantering som därför kan kopplas till flera av de slöserier 

som presenteras av Liker (2004). Frekventa transporter av utkörningsvagn mellan omplocknings-

station och supermarket resulterar också i slöseri genom extra transporter. Omplocknings-

stationen är dock den enda lösning där materialhanterarna ges möjlighet att påverka emballagets 

vikt och som möjliggör omplockning till eget emballage. Vid införande av en omplocknings-

station skulle det innebära att hela materialhanteringsprocessen delas i tre olika arbetsuppgifter 

som materialhanterare kan rotera mellan: omplockning, påfyllnad av super-market samt ut-

körning till montering och restprodukthantering. Detta skapar möjlighet till rotation mellan de 

olika arbetsuppgifterna. De andra presenterade förslagen utgörs av två arbetsuppgifter: påfyllnad 

av supermarket samt utkörning till montering och restprodukt-hantering.  

 

Arbete med smalgångstrucken innebär att artiklar inte behöver lyftas till supermarket i och med 

dess kulbord, däremot kan artiklar behöva lyftas ovanpå varandra när emballagen fastnar i 

varandra. Detta uppstår särskilt vid arbete med blåbox då dess konstruktion är designad för 

stapelbarhet, däremot är blåbox enklare att greppa. Arbete och lyft utanför underarmsavstånd 

kommer att tillämpas i arbetet när artiklar dras från pallens mittendel till kulbordet, även om 

pallrotation utförs, vilket kan innebära en ergonomisk risk.  

 

Eftersom ingen lyfthjälp finns för pallbrytning innebär blåboxemballage från leverantör en bättre 

ergonomi då pallbrytningsmomentet endast utgörs av att lossa spännband och lyft av pallock.  

 

Förslag ledstaplare kräver två olika supermarket vilket innebär att en större golvyta krävs jämfört 

med de andra presenterade förslagen. Att placera supermarket på två olika ställen möjliggör dock 

en mer strategisk placering av olika artiklar genom att välja lagerplats baserat på utkörnings-

punkt, vilket kan minska onödiga transporter. Förslag omplockningsstation kräver också en 

större golvyta i och med att en omplockningsyta krävs, vilket kan medföra i mindre golvyta för 

en supermarket. 

 

Utkörning till montering 
Alternativa lösningar som har identifierats för utkörning till montering utgörs av arbete med 

Plockmoppe eller Tåg med hylla. Plockmoppe medför i att lyft kan elimineras vid hämtning av 

artikel vid supermarket då artiklar skjuts från supermarket till Plockmoppens kulbord. 

Plockmoppen är dessutom höj- och sänkbar vilket innebär att en hög höjdnivå vid supermarket 

inte utgör ett ergonomiskt problem. Tåg med hylla innebär att lyft av artiklar kvarstår och att 

höjdnivå för supermarket och tågets hylla måste anpassas för att undvika att lyft genomförs i 

olämplig arbetshöjd. Enligt Arbetsmiljöverket (2012) och Rose & Lind (2017) kan lyft vid 

olämplig arbetshöjd medföra i belastningsergonomiska risker. Tåg med hylla skulle därför 

innebära att dessa faktorer måste beaktas inför en implementering. Arbetssättet Tåg med hylla 

skulle däremot innebära att fler artiklar kan transporteras åt gången vilket skulle medföra i att 

materialhanterare inte behöver hämta artiklar vid supermarket lika frekvens då större arbets-

cykler kan åstadkommas. Enligt Liker (2004) ska onödiga förflyttningar elimineras då detta ses 

som ett av de åtta slöserierna. Däremot kan kortare arbetscykler ge möjlighet till en större för-

delning av olika belastningar och därmed en bättre ergonomi, då större arbetscykler innebär 

hämtning av många artiklar åt gången vilket medför i många lyft efter varandra. 
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Vid tillämpning av Plockmoppe bör de identifierade problemen som presenterats i frågeställning 

1 åtgärdas, exempelvis genom de förbättringsförslag som presenters i Modifikationer Plock-

moppe.  

 

Både förslag Plockmoppe och Tåg med hylla kan utföras med befintligt emballage eller med 

blåbox, vilket innebär att båda alternativen är oberoende av vilket alternativ för påfyllning av 

supermarket som väljs. Blåbox innebär en bättre greppbarhet både vid hämtning av artikel vid 

supermarket, lämning vid montering och hämtning (av tomma blåboxar) vid montering. Eftersom 

blåboxarna går att stapla kan tomma blåboxar även ta mindre plats i hylla under transport.  

Kvantitativ jämförelse  
I syfte att utvärdera de alternativa metoder som identifierats för påfyllnad av supermarket samt 

utkörning till montering, organiserades en koncepetutvärdering. Vid konceptutvärderingen 

deltog personal från materialhanteringen där de fick möjlighet att betygsätta de olika alternativa 

lösningarna utifrån ergonomi, tidsåtgång och trivsel. Resultatet från konceptutvärderingen 

användes i Pughs konceptvalsmatris i syfte att kunna välja koncept för vidareutveckling.  

 
Tabell 11: Referenser som använts i Pugh´s konceptvalsmatris 

Urvalskriterier - 0 + 

Ergonomi  < 3* 3* > 3* 

Tidsåtgång < 3* 3* > 3* 

Trivsel < 3* 3* > 3* 

Komplexitet 

leverantör 

Kräver att 

leverantör ändrar 

emballage för 

artiklar och 

pallemballage 

Kräver inte att 

leverantör ändrar 

emballage för 

artiklar eller 

pallemballage 

Emballage mycket 

flexibelt 

Belastning 

kranförråd 

Sämre än i 

 dagsläget 

Samma som i 

dagsläget 

Mindre belastning 

än i dagsläget 

Inköpskostnad Nytt inköp krävs Inga nya inköp 

krävs, endast 

modifikationer 

Inget nytt inköp 

eller modifikationer 

krävs 

 

*Baseras på det genomsnittliga betyget från konceptutvärderingen 
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Tabell 12: Pughs konceptvalsmatris påfyllning av supermarket 

 

 

     
Alternativa 
lösningar     

Urvals-
kriterier Referens 

Smalgångs-
truck, 

befintligt 
emballage 

Smalgångs-
truck, 
blåbox 

Ledstaplare, 
befintligt 

emballage 
Ledstaplare, 

blåbox 
Omplocknings-

station 

Ergonomi 0 0 0 - - + 

Tidsåtgång 0 - 0 - - + 

Trivsel 0 - 0 - - + 

Komplexitet 
leverantör 0 0 - 0 - 0 

Belastning 
kranförråd 0 + + + + 0 

Antal +  1 1 1 1 3 

Antal 0  2 3 1 0 2 

Antal -  2 1 3 4 0 

Slutbetyg  -1 0 -2 -3 3 

Rang-ordning  3 2 4 5 1 

Utforska 
vidare?  Nej Nej Nej Nej Ja 

 

 
Tabell 13: Pughs konceptvalsmatris utkörning till montering 

   Alternativa lösningar   

Urvalskriterier Referens 

Plockmoppe, 
befintligt 

emballage 
Plockmoppe, 

blåbox 

Tåg med hylla, 
befintligt 

emballage 
Tåg med hylla, 

blåbox 

Ergonomi 0 0 0 - - 

Tidsåtgång 0 - 0 - - 

Trivsel 0 0 0 - - 

Inköpskostnad 0 0 0 - - 

Antal +  0 0 0 0 

Antal 0  3 4 0 0 

Antal -  1 0 4 4 

Slutbetyg  -1 0 -4 -4 

Rangordning  2 1 3 3 

Utforska vidare?  Ja Ja Nej Nej 
 

6.3.2 Vidareutveckling av omplockningsstation 

Utflöde kranförråd 
I lösning omplockningsstation kvarstår problematiken att kran 3 blir överbelastad. Genom att 

ändra utflödet till kranförrådets kortsida hanteras varje pall av en kran som förflyttar pallen till 

en driven bana som sedan transporterar pallen vidare till omplockningsstationen, vilket skulle 
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kunna se ut liknande bild i Figur 29. Detta skulle medföra i att ingen kran i kranförrådet över-

belastas. Viktigt är dock att systemet anpassas så att ingen risk för köbildning av pallar finns.  

 
 
Figur 29: Utflöde och Omplockningsstation kan placeras vid en av kranförrådets kortsidor.  

 

Pallbord 
I omplockningsstationen bör pallen placeras på ett höj- och sänkbart saxbord (pallbord) för att 

skapa möjlighet för arbete i lämplig arbetshöjd. Eftersom pallbrytning innebär tunga lyft i dåliga 

arbetsställningar krävs införande av hjälpmedel eller automatiserad anordning för att utföra 

pallbrytningsmomentet. Alternativt införande av pallemballage som inte innebär en ergonomisk 

risk för materialhanteraren.  

 

Vid hantering av artiklar på pallen innebär det som mest en sträckning över hela pallens bredd, 

motsvarande 90 centimeter, vid hantering av artiklar på den bortre sidan av pallen. Att kunna 

rotera pallen skulle innebära att materialhanterare inte behöver sträcka sig över hela pallen, vilket 

därför är bättre ur ett ergonomiskt perspektiv. Möjlighet till att luta pallen skulle även medföra i 

en mindre sträckning för materialhanteraren. 

 

Golvunderlaget i hela omplockningsstationen får inte var för hårt då det kan innebära en 

ergonomisk risk. Laminatgolv, som på Företag B, eller gummimattor kan därför läggas på golvet 

alternativt att materialhanterare bär skor lämpade för arbetet.   

 

Omplockningsbord 
Artikeln bör sedan plockas om på en särskild yta (ett omplockningsbord) intill pallbordet för att 

möjliggöra en tillräcklig arbetsyta. Omplockningsbordet bör också vara höj- och sänkbart för att 

säkerställa lämplig arbetshöjd för materialhanteraren.  

 

För att undvika lyft av artiklar från pallbord till omplockningsbord och från omplockningsbordet 

till utkörningsenhet, kan omplockningsbordet utgöras av ett kulbord, liknande Plockmoppens 

kulbord. Ett höj-och sänkbart kulbord skulle möjliggöra skjut av artiklar istället för lyft mellan 

olika enheter. Ett lämpligt lyftverktyg skulle även kunna innebär att lyft elimineras 
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Om utkörningsenheten utgörs av en ledstaplare, som hos Företag B, måste omplockningsbordet 

vara anpassat för att kunna bära en pall. De förslag som givits i avsnitten Pallbord kan därför 

vara aktuella även för omplockningsbordet. 

 

Emballage 
Blåbox innebär goda ergonomiska möjligheter i och med möjlighet till att anpassa mängden 

artiklar och därmed vikten i blåbox samt ge en god greppbarhet. Arbetsmomentet att plocka över 

artiklar från kartong till blåbox innebär en extra icke-värdeskapande hantering, vilket kan 

kopplas till de åtta slöserierna som beskrivs av Liker (2004). Ett alternativ kan därför vara att 

inte genomföra ett omplock till blåbox utan att behålla befintligt emballage (kartong). Detta 

innebär att omplockningsmomentet utgörs av att plocka upp artiklar från pall och eventuellt även 

skära bort ovandelen av kartongemballaget, för att möjliggöra kortare cykeltider vid utkörning 

till montering. Detta skulle innebära att kartongemballaget bör vara utformat på ett sätt som 

möjliggör god greppbarhet för en god ergonomi. Kartonger med artiklar kan även placeras i 

blåbox vilket skulle innebär att fördelarna med blåboxens goda greppbarhet kvarstår. Dock skulle 

det innebära att både blåbox och befintligt emballage måste hanteras. 

 

Utkörningsenhet supermarket 
För att förflytta artiklar från omplockningsstationen till supermarket krävs en form av 

utkörningsenhet. Utkörningsenheten kan utgöras av en utkörningsvagn som manuellt skjutseller 

dras av materialhanteraren. För att undvika ergonomiska risker vid detta moment är det viktigt 

att utkörningsvagnen anpassas så arbetet kan utföras med en låg skjut- och dragkraft, utan 

bålvridning och med bra greppbarhet. Det är även viktigt att materialhanterare har lämpliga skor 

då mycket stående eller gående på hårt underlag bör undvikas. En risk finns att mycket frekventa 

transporter krävs beroende på hur många artiklar utkörningsvagnen rymmer utan att bli tung eller 

svår att hantera. Frekventa utkörningar bör undvikas då detta enligt Liker (2004) kan kopplas till 

de åtta slöserierna i och med att extra transporter utförs. För att undvika lyft vid förflyttning till 

supermarket kan lyfthjälp införas alternativt att utkörningsvagnen är möjlig att justera i höjdled.  

 

På företag B används en ledstaplare för att transportera en pall med omplockade artiklar till 

supermarket, vilket innebär att många artiklar kan förflyttas åt gången utan fysisk belastning för 

materialhanteraren. Transport med ett fordon skulle även möjliggöra en mer tidseffektiv 

transportering till supermarket jämfört med transport då materialhanterare går till fots.  Företag 

B har ingen lyfthjälp för att flytta artiklar till supermarket, men lyfthjälp skulle innebär att lyft 

inte behöver utföras. 

 

En Plockmoppe kan även användas för detta vilket skulle innebära att inga lyft behöver utföras 

vid påfyllning av supermarket utan att artikeln istället skjuts via kulbordet till supermarket. 

Eftersom Plockmoppen är höj- och sänkbar kan supermarket byggas på flera nivåer i höjdled 

utan att materialhanterare behöver utföra arbete ovan axelhöjd. Vid behov möjliggörs därför en 

supermarket med fler lagerplatser. Plockmoppen bör dock modifieras så att de identifierade 

orsakerna till ergonomiska riskerna elimineras. 

 

Sammanställning av förbättringsförslag Omplockningsstation 
I tabellen nedan presenteras en sammanställning av identifierade förbättringsåtgärder med det 

förslag som presenterades i avsnitt Omplockningsstation som utgångspunkt.  
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Tabell 14: Sammanställning förbättringsalternativ för Omplockningsstation 

Problematik Om-

plockningsstation  Alternativ lösning 1 Alternativ lösning 2 

Kran 3 överbelastad Utflöde via kortsidan   

Pallbrytning - dålig 

ergonomi 

Lyfthjälp Nytt emballage 

Sträckning över pallen  

- dålig ergonomi 

Rotation av pallen Lutning av pallen 

Omplockning till blåbox  

- tidskrävande 

Behåll kartongemballage Placera kartongemballage 

 i blåbox 

Lyft till utkörningsenhet  

- dålig ergonomi 

Teknisk lyfthjälp Höj- och sänkbart kulbord 

(omplockningsbord) 

Svårt att utföra utkörning till 

supermarket tidseffektivt 

och ergonomiskt 

Modifierad Plockmoppe Ledstaplare 

Hårt underlag Anpassning av golv Lämpliga skor 

Lyft till supermarket Höj- och sänkbart kulbord Lyfthjälpmedel 

6.3.3 Utkörning till montering 
I Pughs konceptvalsmatris konstaterades att Plockmoppen är en mer lämpad arbetsmetod för 

utkörning av artiklar då lyftarbete elimineras. Som tidigare nämnt bör identifierade orsaker till 

ergonomiska risker som är kopplade till Plockmoppen åtgärdas, vilket kan ske genom de 

föreslagna modifikationerna som presenterats i avsnitt Modifikationer Plockmoppe. 

  

I Pughs konceptvalsmatris fick arbete med blåbox en högre poäng jämfört med arbete med 

befintligt emballage då blåbox innebär en bättre greppbarhet och mindre streckning vid 

hantering. Vid val mellan blåbox och befintligt emballage krävs ett helhetsperspektiv över både 

påfyllning av supermarket och utkörning till montering.  

 

På Företag B identifierades ett system för att sortera de olika artiklarna på utkörningsvangen efter 

utkörningspunkt. Vid hämtning av artiklar vid supermarket angavs det i truckuppdraget var 

artikeln skulle placeras, vilket underlättar leveransen vid montering då de artiklar som ska till 

samma utkörningspunkt är samlade. Detta system rekommenderas för fallstudieföretaget att 

införa då systemet innebär att materialhanteraren själv inte behöver hålla ordning på vilken 

artikel som ska till vilken utkörningspunkt, då detta krävs även om artiklarna kvitteras. Detta 

skulle även möjliggöra personalbyte under en pågående utkörningscykel.  
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 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

I detta avsnitt presenteras diskussion, slutsats och rekommendationer utifrån det framkomna 

resultatet som presenterats i avsnitt 6. 

 

7.1 Ergonomirelaterade risker i Nuläge MY19 - Frågeställning 1 

 

Vilka arbetsmoment i det studerade logistikflödet leder till ergonomiska risker? 

 

Processkartläggningen har varit en förutsättning för att bilda en förståelse för det arbetssätt som 

kommer att tillämpas i Nuläge MY19. Litteraturstudie, RAMP-analys, intervjuer och 

observationer har sedan resulterat i en kartläggning över vilka arbetsmoment som medför i 

ergonomiska risker i Nuläge MY19. RAMP-analysen påvisade flera röda och gula risker vilket 

innebär att materialhanterarna löper en ökad risk att utveckla belastningsbesvär, därför krävs 

förbättringsåtgärder. 

 

Förslag på hur de ergonomiska problemen kan motverkas presenterades i avsnittet 

Förbättringsförslag MY19. Dessa förslag innefattar möjliga förbättringar som inte är fullt 

utvecklade för Nuläge MY19, vilket innebär att de kräver vidare studier för att undersöka om 

åtgärderna är genomförbara och hur stor påverkan de skulle ha på den ergonomiska situationen. 

Förbättringsförslagen innebär ingen förändring av befintlig layout eller ombyggnationer, 

däremot innefattar vissa förslag modifikationer av utrustning. Fallstudieföretaget kan välja att 

implementera enstaka eller flera av de presenterade förslagen, men införande av fler åtgärder 

skulle innebära att fler risker kan elimineras. Hur stor förbättring av den ergonomiska situationen 

som uppnås genom de olika förbättringsförslaget beror på vilka åtgärder som vidtas och hur väl 

de kan tillämpas i materialhanteringen. Rent teoretiskt skulle införande av samtliga förbättrings-

förslag innebära att alla ergonomiska risker i Nuläge MY19 kan elimineras, men i och med 

situationens komplexitet kan detta bli svårt att uppnå. De föreslagna modifikationerna av 

utdragenheterna är troligen mycket svåra att genomföra på grund av dess konstruktion, lika så 

framtagning av ett effektivt lyfthjälpmedel som passar samtliga artikelvarianter.  

 

Fallstudieföretaget rekommenderas att undersöka presenterade förbättringsförslag vidare och att 

sedan tillföra åtgärder som innebär att de gula och röda riskerna blir gröna. 

 

 

7.2 LEAN i materialhanteringen - Frågeställning 2 

 

Hur kan fallstudieföretaget införa LEAN metodik för att uppnå bättre ergonomi vid 

materialhantering? 

 

Med hjälp av litteraturstudie, intervjuer och observationer har olika förslag presenterats för hur 

fallstudieföretaget kan införa LEAN metodik i syfte att undvika att materialhanterare utvecklar 

belastningsrelaterade besvär. Eftersom LEAN metodik i huvudsak inte fokuserar på ergonomi-

aspekter har förbättringsförslagen även baserats på Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Ett 

ramverk för hur fallstudieföretaget kan arbeta med de olika förslagen har även presenterats. Detta 

visualiseras genom en bild för att tydliggöra att åtgärderna påverkar ergonomin i material-

hanteringen på olika sätt, men samtliga är av lika stor betydelse för att uppnå en god ergonomi i 

materialhanteringen. 
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Genom att införa dessa åtgärder skapas förutsättningar för att uppnå en god ergonomi. Det är 

vidare upp till fallstudieföretaget att tillsätta en arbetsgrupp för att utvärdera, vidareutveckla och 

införa de förslag som presenterats. 

 

 

7.3 Ny generell logistiklösning - Frågeställning 3 

 

Hur kan en ny generell och mer ergonomisk logistiklösning för materialhantering se ut på 

fallstudieföretaget? 

 

Genom intervjuer, benchmarking och en litteraturstudie har olika alternativa förslag på en ny 

generell logistiklösning tagits fram. En kvantitativ utvärdering av de olika logistiklösningarna 

möjliggjorde ett val av vilken lösning som skulle utvecklas vidare.  Den nya generella 

logistiklösningen som rekommenderas för fallstudieföretaget att i första hand undersöka vidare 

består av införande av en omplockningsstation och en supermarket. Olika alternativ på hur denna 

lösning kan se ut för att resultera i en god arbetsmiljö presenteras även. 

 

I studien har fokus legat på ergonomiska faktorer och därmed inte behandlat andra viktiga 

aspekter som bör beaktas vid införande av en ny logistiklösning. Hänsyn har inte tagits till 

detaljutformning och kostnader. Vid vidare utvärdering av de olika förbättringsförslag bör 

hänsyn tas även till de tekniska system som är kopplade till kranförrådet. Detta bör undersökas 

då det är viktigt att kranförrådet inte blir en flaskhals på grund av köbildning av pallar på banan. 

Vidare att undersöka är supermarkets storlek, placering av olika frekventa artiklar och hur många 

materialhanterare som krävs för den föreslagna logistiklösningen. Inför ett beslut gällande blåbox 

krävs även att praktiska aspekter gällande tvättning av blåbox, lock/ skydd till blåbox samt 

eventuell transport tillbaka till leverantör undersökts. 

 

Fallstudieföretaget rekommenderas att utföra RAMP-analyser och att tillsätta en arbetsgrupp för 

vidare utvärdering och utveckling av de olika alternativen. 

 

7.4 Metoddiskussion 

I litteraturstudien har ett begränsat antal källor använts, vilket kan ses som en begränsning i 

studien. De källor som har använts anses däremot som mycket pålitliga då litteraturen antingen 

har valts ut baserat på rekommendationer från personer som författaren anser kunniga inom 

området eller då litteraturen används som läromedel inom det studerade området.  

 

Resultatet från frågeställning 1 har i stor grad påverkats av den metod som har tillämpats, RAMP. 

Eftersom flödet Nuläge MY19 ännu inte har initierats innebär det att möjlighet inte har funnits 

att praktiskt studera hela flödet. Detta har medfört i att vissa antaganden har fått göras genom 

diskussion med olika anställda på fallstudieföretaget. En svårighet med verktyget RAMP har 

därför varit att bedöma olika arbetspositioner och frekvenser av rörelser som kommer tillämpas 

i arbetet. De viktuppgifter och frekvenser för olika artiklar som har samlats in är preliminära 

uppgifter, vilket innebär att uppgifterna kan variera mot verkligheten. Detta betyder att resultatet 

från RAMP-analysen inte garanteras spegla verkligheten när Nuläge MY19 initieras. 

 

Aktivt deltagande har tillämpats i syfte att skapa en förståelse för olika arbetsmoment och vilka 

belastningar de medför. Negativt är dock att det aktiva deltagandet har skett under en begränsad 

tidsperiod.  
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De observationer som har utförts har mestadels varit ostrukturerade, då de har genomförts utan 

någon djupare planering. Om observationerna hade planerats i förväg kan de ha varit mer 

givande.  

 

De intervjuer som har utförts har varit ostrukturerade vilket har resulterat i en mer flexibel 

intervju genom möjlighet att ställa nya frågor baserade på de svar som givits från respondenten. 

Om strukturerade intervjuer hade tillämpats hade intervjuerna kunnat bli mer tidseffektiva och 

underlättat anteckningar under intervjuerna.  

 

 

7.5 Rekommendationer för framtida studier 

Under studiens gång har ett antal intressanta frågor uppkommit som har legat utanför studiens 

avgränsningar. Dessa frågor rekommenderas att undersökas vidare. 

   

Verktyget RAMP saknar möjlighet att bedöma risker av fler än två fall (normalfall och värsta 

fall) vid lyftarbete samt skjuta och dra arbete. I materialhanteringen hanteras många olika artiklar 

med varierande vikter och frekvenser och i olika situationer. Exempelvis utförs en kombination 

av lyft av lätta och tunga laster med olika arbetspositioner beroende på om lyft utförs vid P-Plock 

eller G-Plock samt hur många pallkragar som finns på pallen och var på pallen en artikel är 

placerad. I dagsläget krävs att ”medelsituationerna” uppskattas vid bedömning. För att undvika 

att RAMP analyser genererar ett mindre korrekt resultat rekommenderas vidare studier för att 

bättre anpassa verktyget till att kunna analysera en större variation av situationer. 

 

RAMP saknar även möjlighet till att mer överskådligt se vilka arbetsmoment som är kopplade 

till respektive risk. Användaren kan själv fylla i kommentarer till de olika riskerna, dock saknas 

funktioner i verktyget som gör att det är enkelt se att kopplingar mellan olika arbetsmoment och 

risker. En vidareutveckling av RAMP-verktyget genom införande av möjlighet att enklare se 

vilka arbetsmoment som resulterar i flest risker skulle innebära enkelhet att se vilka 

arbetsmoment som behöver åtgärdas först. 

 

Inga studier har funnits gällande kopplingar mellan de olika risknivåerna som presenteras av 

Rose et al. (2017) och hur lång tid det tar för arbetstagaren att utveckla belastningsbesvär. 

Kopplingar mellan de olika risknivåerna och tid att utveckla belastningsbesvär skulle ge bättre 

underlag för företag att avgöra om en ny investering ska införas eller inte. 

 

Observationer som har utförts i befintlig materialhantering har visat att störningar i kranförrådet 

resulterar i stress hos materiahanterare. I studien har ingen utförlig analys utförts för att bedöma 

hur stor påverkan dessa störningar har på materialhanterarna.  Fallstudieföretaget rekommen-

deras därför att genomföra en störningsanalys av kranförråden och dess inverkan på arbetsmiljön.  

 

En avgränsning som har gjorts i studien var att inte analysera ergonomiska aspekter då 

Plockmoppen är i rörelse. Detta på grund av att ingen möjlighet fanns att testköra Plockmoppen 

samt att körsträckan i logistikflödet inte var fastställd. Fallstudieföretaget rekommenderas att 

komplettera utförd RAMP-analys för Nuläge MY19 med körmoment av Plockmoppen då det 

kan innebära att fler belastningsergonomiska identifieras. 
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Bilaga 1 - RAMP 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 - RAMP 2 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

3. Lyftarbete - MY19-B 



 

 

 

 

  

3. Lyftarbete - MY19-A 



 

 

 

 

  

4.4 Skjuta och Dra - MY19-B 



 

 

 

 

  

4.4 Skjuta och Dra - MY19-A 



 

 

 

 

                  

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 - Intervjufrågor ergonomi 

 

- Hur upplever du ergonomin i materialhanteringen? 

- Vilka arbetsmoment upplever du ger fysiskt obehag?  

- Hur upplever du arbetet för att göra materialhanteringen mer ergonomisk? 

- Vilken utbildning och information har ni fått inom ergonomi? 

- Arbetar ni efter standardiserat arbetssätt i materialhanteringen? 

- Hur ser rutinerna ut för upplärning av nyanställda? 

- Hur arbetar ni med förbättringsarbete inom materialhanteringen? 

- Hur upplever du möjligheten att påverka arbetsuppgifter och arbetsplatsens utformning 

vid upphandling av ny teknik? 

- Vad är viktigt att beakta vid införande av hjälpmedel och ny teknik? 

  



 

 

 

Bilaga 4 - Enkät konceptutvärdering 

 

  



 

 

 

Bilaga 5 - Kommentarer från konceptutvärdering 

 

Koncept Insamlade kommentarer 

Smalgångstruck, 

kartong 

- Svårt att hinna med påfyllning av kartong från pall till super-

market med endast en smalgångstruck. 

- Dålig ergonomi då kartonger måste lyftas över pallkrage 

beroende på kartongens höjdförhållande till pallkragen. 

- Arbetsrotation är ett måste, men arbetet kommer ändå att vara 

mycket slitsamt. 

- Kommer att bli svårt att hinna med påfyllning av kartong från 

pall till supermarket med endast en smalgångstruck. 

- Kommer blir svårt att hinna med pallbrytning, då man måste 

köra till pallbrytningsplats. 

- Ergonomi med skjut på kulbord är bra. 

- Mängden pall som ska hanteras är alldeles för stor. 

- Tunga lyft vid lyft över pallkrage. 

- Sträckning för att nå kartonger om man är kort. 

- Undersök möjlighet att lasta av pallkragar i smalgång för att 

undvika körning mellan pallbrytningsplats och supermarket. 

- Viktigt att beakta utformning av pallbrytningsplats. 

- Kommer det att gå att organisera arbetsrotation? 

- Hur hanteras pallar med kartongemballage? (Då pallen inte 

har pallkragar utan kartong)  

- Kan lyftanordning installeras för att underlätta pallbrytning? 

 

Smalgångstruck, 

blåbox 

- Med blåbox kan man arbeta med armarna närmare kroppen. 

Ledstaplare med, 

kartong 

- Problem om en person ska göra all fyllning av supermarket, 

vilket innebär att rotation är ett måste. Förslagsvis varannan 

timme. 

- Tunga pallar blir väldigt ansträngande i och med att hela 

pallen töms i sträck. 

- Tungt för axlar att dra kartonger på pallen. 

- Arbetet kommer att ta lång tid och bli stressigt. 

- Kommer att bli mycket lyft om hyllor i supermarket är höga. 

- Pallen kommer närmare kroppen än vid smalgångstrucken. 

- Antingen anpassas förhållande mellan pall och supermarket 

eller förhållande mellan kropp och pall. Det ena innebär att 

det blir tungt för axlarna om man är kort och det andra att 

tunga lyft måste göras.  

- Finns tillräcklig plats för ett sådant stort supermarket? 

 

Ledstaplare, blåbox - Blir väldigt tungt att hantera staplar med blåbox i och med att 

de hakar i varandra. 

Omplocknings-

station 

 

- Hantering av kartongemballage till/ från monteringsbana 

försvinner, vilket är bra. 

- Möjlighet till anpassa mängder artiklar som läggs i blåbox är 

bra. Det vill säga att påverka vikten på blåboxen. 

 



 

 

 

Plockmoppe, 

kartong 

 

- Kulbordet är djupare än nödvändigt, vilket innebär sträckning 

och svårt att nå hylla. 

- Avstånd mellan hylla och kulbord innebär svårare hantering 

av mindre kartonger. 

- Bra högsta höjd på hyllplan för längre personer blir för högt 

för kortare personer. 

- Låg höjd på hyllplan som passar kortare personer blir för lågt 

för längre personer. 

- Tidskrävande att höja och sänka kulbord. 

- Svårt att greppa kartong som hamnat långt in i hylla. 

Plockmoppe, blåbox 

 

- Enklare att greppa blåbox jämfört med kartong. 

- Blåbox kan staplas vid hämtning. 

- Slipper skära bort ovandel av kartongemballage med kniv vid 

utkörning till montering. 

 

Tåg med hylla, 

kartong 

 

- Får med mer kartonger jämfört med Plockmoppe, vilket 

innebär mindre stress. 

- Tåg med hylla innebär flera lyft åt gången då fler artiklar åt 

gången körs ut. 

- Om flera vagnar används måste ett stabilt tåg användas så att 

kartonger ligger på plats. 

- Ett system för att hålla ordning på vilka kartonger som ska 

vart är mycket viktigt. 

 

Tåg med hylla, 

blåbox 

- Enklare att greppa blåbox jämfört med kartong. 

- Blåbox kan staplas vid hämtning. 

- Slipper skära bort ovandel av kartongemballage med kniv vid 

utkörning till montering. 

 


