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ABSTRACT  

 

This report is about cleaning of warehouses in the food industry. In the food industry it is 

important to clean and keep it tidy to avoid contamination of stored goods. Companies in the 

food industry also need to follow government requirements and regulations in order to be able to 

continue selling their products.  The main reason for this study is to investigate which cleaning 

method is suited for a company that wants to go from manual to automated cleaning in their 

warehouse.  

 

Research questions that will be answered are:  

 Which of the two cleaning methods that will be tested is best for an automated warehouse 

with consideration to current conditions in the warehouse? 

 What is the capacity demand to be able to handle cleaning of the pallet places in a 

automated warehouse? 

 

There were a number of requirements that needs to be fulfilled. The method needs to get rid of 

dust, plastics and wood pieces and sometimes also food scraps. The method needs to be 

automated and environmentally friendly. One important thing is also that stored food will not be 

contaminated by the cleaning method. To answer the first research question two different 

cleaning methods were tested in an experiment. The two selected cleaning methods were ice 

blasting and vacuum cleaning. The experiment was done to see if the two methods could remove 

dirt and fulfill the company specifications. A time study was made to get the cycle time. The 

cycle time was then used to calculate the capacity and to see if one or several cleaning robots 

were needed. Different calculations were made to see if the company specification for capacity 

could be reached.  
 

The result of the experiment is that ice blasting can remove dust and food leakage but leaves 

some debris of the removed dirt. The vacuum cleaning only gets rid of loose particles such as 

dust. Vacuum cleaning cannot handle dirt that are stuck to the surface of the pallets or 

combinations of dust and liquids such as oil.  

 

The conclusion is that both methods used together is the solution that suites warehouses. 

Separately they have some disadvantages that do not fulfill all the requirements. The ice blasting 

can handle things that the vacuum cleaning cannot handle and vice versa.  

 

Keywords: warehouse, food industry, automated storage, cleaning, ice- blasting, vacuum 

cleaning and automation, lager, isblästring. 
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SAMMANFATTNING 

 

Den här rapporten handlar om rengöring av pallställ i livsmedelsindustrier. Inom 

livsmedelsindustrin är det viktigt att städa och hålla rent för att undvika att livsmedlen 

kontamineras. Företagen inom livsmedelsindustrin måste följa myndigheters krav och 

regleringar för att kunna fortsätta sälja sina produkter på marknaden. I den här studien 

undersöktes det om det finns några städmetoder som fungerar i lager som är automatiska. 

Företaget som denna studie utfördes på vill gå från manuell till automatiserad städning och då 

vill veta vilken rengöringsmetod de ska använda.  

 

Frågeställningar som besvarades med den här rapporten är följande:  

 Vilken av de två metoder som testas passar för att städa ett automatiserat höglager utifrån 

de förutsättningar som finns i lagret? 

 Vilket är översiktliga kapacitetsbehovet för att klara av rengöringen av pallställen i ett 

automatlager? 

 

Det fanns ett antal krav som behövde uppfyllas med metoden såsom att den ska kunna ta bort 

damm, plast och träflisor men även kunna avlägsna matspill. Metoden ska även kunna vara 

automatiserad och den ska vara miljövänlig. En annan viktig sak är att livsmedel som lagras inte 

får bli kontaminerade av rengöringsmetoden.  

För att kunna besvara frågeställningarna utfördes experiment med två olika rengöringsmetoder. 

De två rengöringsmetoderna är isblästring och dammsugning. Experimentet utfördes för att se 

hur de klarar av att ta bort smuts och för att göra en tidsstudie. Resultatet från tidsstudien, 

cykeltiden, användes sedan för att räkna ut kapaciteten för att se om företaget skulle klara sig 

med en robot eller om det behövdes fler. Olika beräkningar gjordes för att se om det fanns 

tillräcklig kapacitet som skulle klara av att städa företagets pallplatser. 

 

Resultatet av experimentet är att isblästring kan få bort damm och matspill men lämnar kvar de 

borttagna materialet, medan dammsugning bara kan få bort det lösa delar och damm. 

Dammsugning klarade inte att få bort matolja och mjöl tillsammans.  

 

Slutsatsen är att de båda metoderna tillsammans är den lösningen som skulle passa företag som 

lagrar livsmedel. Var för sig har metoderna nackdelar som gör det svårt att städa så att det blir 

helt rent. Det isblästringen inte klarade av kunde dammsugningen klara av och tvärtom.  

 

Nyckelord som har använts är warehouse, Food industry, automated storage, cleaning, ice- 

blasting, vacumcleaning and automation, lager, isblästring. 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Automation började komma till företagen när den tredje industriella revolutionen startade 1969 

och det blev då möjligt att kunna styra och programmera systemen med hjälp av IT (Drath & 

Horch, 2014). Automation hjälper företagen att bli mer effektiva samtidigt som noggrannheten 

och tillförlitligheten ökar jämfört med att en människa skulle utföra samma uppgift (Frohm et al, 

2006). Sedan början av 1970-talet har det blivit alltmer vanligt med automation inom företag i 

olika branscher. Automation har blivit ett viktigt konkurrensmedel (Frohm et al, 2008). En av de 

stora utmaningarna för en lagerhållare är att de måste öka produktiviteten (Baker & Halim, 2007). 
 

För att kunna öka produktiviteten i lager kan exempelvis automatiska truckar (AGV) användas 

(Burinskiene, 2011; Baker & Halim, 2007). Det finns även andra sätt att öka automationen och 

produktiviteten i ett lager och ytterligheten är t.ex. höglager som kan vara helt automatiserade 

(Kolberg & Zuhlke, 2015). En av de verksamheter inom företagen som har automatiseras alltmer 

är lagerhantering och -styrning (Hamberg & Verriet, 2012). 

Automatisering av lager hjälper företaget att klara sin tillväxt och bli mer konkurrenskraftiga på 

olika sätt. Automation kan bl.a minska kostnaderna, förbättra servicen och produktiviteten samt 

minska antalet anställda (Baker & Halim, 2007). Automationen kan även ha andra orsaker som 

att förbättra säkerheten, ergonomin och arbetsmiljön, t.ex. att de anställda slipper att utföra 

monotona rörelser och fysiskt krävande jobbuppgifter. (Frohm et al, 2006) 

Olika aspekter på automatisering av lager har studerats exempelvis automatiska stapelkranar som 

plockar varor (Dorner och Blaho, 2011), smarta lager som har AGV med optimering av åkvägen 

(Vivaldini et al, 2010), AGV tillsammans med RFID (Radio-frequency identification) för att ha 

koll på var produkterna är i ett automatiserat lager (Wang, McIntosh och Mileham, 2010) 

(Miklic, Bogdan & Kalinovcic, 2011; Chen Zhao & Zhai, 2014). Det finns däremot få studier 

som är inriktade på automatisering av rengöring av pallställ oavsett om lagret är automatiserat 

eller inte. 

 

Pallställen som är det vanligaste förvaringssystemet som används i lager (Lumsden, 2013), 

behöver göras rent eftersom det samlas smuts och damm i dem och på de produkter som 

lagerhålls. Speciellt viktigt med rengöring är det om det som lagerhålls kan påverkas av att det 

inte är rent i lagret, exempelvis livsmedel.  

Beroende på vilken sorts industri det är kan pallstället utsättas för olika typer av damm och smuts. 

Med jämna mellanrum kommer pallstället att behöva göras rent. Om det inte städas tillräckligt i 

ett lager med livsmedel kommer det till slut att påverka produkterna som lagerhålls. Detta kan 

leda till ökade kvalitetsbristkostnader och att företaget inte kan leverera eller att defekta 

produkter levereras till kunderna. Om defekta produkter når slutkonsumenten kan det innebära 

hälsorisker och bli kostsamt för företaget. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Inom livsmedelsdistribution är de viktiga delarna kvalitet, hälsa och säkerhet. 

Livsmedelssäkerhet handlar om att säkerställa att livsmedlet inte blir kontaminerat. (Akkerman 

et al, 2010) Att det hålls rent i ett lager för att undvika kontaminering är även viktigt för att 

säkerställa kvaliteten på produkterna som lagerhålls (Otto et al, 2011).    

Beroende på inom vilken bransch ett företag verkar kan det finnas olika regler och lagar som 

påverkar hur rent det behöver vara i företagets lager eller produktionen. T.ex. när det handlar om 

livsmedel behöver det vara rent eftersom det annars finns det risk för att smuts etc. hamnar på 
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livsmedlens förpackningar. Smutsen kan överföras till livsmedlen om förpackningen förstörs 

eller vid uppackning. 

Det är olika faktorer som påverkar valet av rengöringsmetod. En viktig faktor kan exempelvis 

vara vad det är för typ av damm och smuts som ska tas bort från pallstället. Andra faktorer som 

påverkar metoden är hur rent det ska bli och hur metoden påverkar närliggande pallplatser. 

Exempel på påverkan på närliggande pallplatser kan vara om rengöringsmedel eller smuts från 

den rengjorda pallplatsen hamnar på lagerhållna produkter på andra ställen i pallstället. 

Beroende på vilka krav som finns i ett visst lager behöver metoden som väljs uppfylla kraven för 

att fungera att använda i just det lagret.  

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (2004/852/EG) ska företag som arbetar med 

livsmedel göra riskanalyser på sin verksamhet. Utifrån riskanalyserna ska företagen sedan 

bestämma t.ex. hur ofta det behöver städas i ett lager. De företag som arbetar med livsmedel är 

skyldiga att följa Europaparlamentets och rådets förordning (2004/852/EG), vilket innebär de 

inte har något val utan de måste ha en lösning och en metod som fungerar. 

Gibson et al (1999) har gjort en studie på hur effektiv rengöringen är för att få bort bakterier som 

kan uppkomma vid hantering av livsmedel. Även Guzel-Seydim, Greene och Seydim (2004) har 

studerat möjligheten att för att göra rent inom livsmedelsindustrin och få bort bakterier genom 

att använda ozon. Trots att det är viktigt med städning och rengöring inom livsmedelsindustrin 

är det är det väldigt lite skrivet om det ämnet. 

När det gäller lager med många pallplatser som till exempel höglager och där det är verksamhet 

dygnet runt är det viktigt att hitta en lösning för städning av pallplatser som påverkar 

verksamheten så lite som möjligt. Ett sätt som används på flera företag i nuläget är att en 

städfirma hyrs in för att städa alla pallplatser manuellt vilket innebär att verksamheten måste 

stoppas under tiden som det städas. Den här lösningen är både ineffektiv och tidskrävande. 

Det här arbetet är till för att öka kunskapen inom området och hitta en effektiv lösning som 

företag kan använda sig av. Det är en stor fördel om lösningen går att koppla till en robot som 

står på automattrucken i lagret eftersom effektiviteten kan ökas om det är en automatisk lösning. 

Städmetoderna måste också uppfylla de krav som verksamheten ställer på renlighet, effektiv 

rengöring etc. Två metoder som både går att automatisera och som uppfyller många av olika 

företags krav kommer att undersökas. 

Den här rapporten kan bidra med ytterligare kunskap och information när det gäller rengöring av 

pallstället i lager inom livsmedelsindustrin av flera anledningar.  

  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med det här examensarbetet är att testa och utvärdera två utvalda rengöringsmetoder, 

isblästring och dammsugning, för att ta reda på vilken av dem som är bäst för företag att använda 

när det gäller städning av pallställen i automatiserade höglager.  

 

Frågeställningen som kommer att besvaras är följande: 

 Vilken av de två metoder som testas passar för att städa ett automatiserat höglager utifrån 

de förutsättningar som finns i lagret? 

 Vilket är översiktliga kapacitetsbehovet för att klara av rengöringen av pallställen i ett 

automatlager? 
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1.4 Avgränsningar  

 

Arbetet går ut på att bestämma vilken metod som ska användas för att göra rent i pallställen. 

Andra förvaringssystem än pallställ ska inte undersökas.  

Endast rengöringsmetoder som är anpassade och lämpliga till livsmedelsindustrin kommer att 

studeras. Rengöringsmetoderna är utvalda för att passa specifikt för livsmedelslager med 

färdigförpackade livsmedel men inte nödvändigtvis för lager med färsk- eller frysvaror.  

Utveckling och val av robot eller verktyg som ska användas i städningen ingår inte i det här 

arbetet.  

Cykeltiden kommer att mätas utifrån det manuella testet av metoden. Det här görs för att kunna 

få en ungefärlig tid på vad det kommer att ta när robot kommer användas. Metoderna kommer 

testas i labbmiljö, inte ute i själva verksamheten.  
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2 ANSATS OCH METOD 

 

Det här projektet är uppdelat i två delar, en teoretisk del och en empirisk del. Den teoretiska 

delen innehåller en litteraturstudie. Den empiriska delen består av ett experiment och data från 

företaget. Experimentet är till för att kunna besvara den första frågeställningen. Efter 

experimentet utfördes gjordes olika beräkningar för cykeltid och kapacitet, för att kunna besvara 

den andra frågeställningen. Det här kapitlet börjar först med en kort introduktion om företaget. 

 

2.1 Företaget  

 

Arbetet har utförts med hjälp av ett företag som har ett centrallager som ligger i Västerås. De har 

även ett centrallager i Helsingborg som är lika stort som det i Västerås. Det är 1200 medarbetare 

som arbetar i Västerås varav 900 personer på lagret.   

Lagret är uppdelat i tre olika delar. Det finns ett lager för sammansatta livsmedel, höglagret som 

också innehåller sammansatta livsmedel och ett fryslager där både animaliska, vegetabiliska och 

sammansatta livsmedel lagras. Alla varor som lagras är färdigförpackade från leverantörerna.  

Det är högst lageromsättning i det lager som består av sammansatta livsmedel. Det lagret, och 

frysen, är inte automatiserade utan det är personal som ställer in varorna och som plockar och 

packar varorna som sedan ska till kund. I lagret för sammansatta livsmedel finns det även 

automattruckar men de har bara ett visst antal specifika pallplatser som de levererar till eller 

hämtar från.  

 

Terminalen i Västerås är till för att försörja mellersta och norra Sverige med livsmedel.  

 

2.2 Litteraturstudie 

 

En litteraturstudie gjordes för att få en större förståelse av vad som har utförts tidigare av andra 

och att samla in data till teoridelen i den här rapporten. Den gjordes i början av arbetet för att få 

en överblick på hur själva arbetet skulle kunna läggas upp, men även för att se vad företag 

använder sig av för metoder när det kommer till att städa och rengöra i fabriker och lager.  I 

litteraturstudien undersöktes det om det fanns några städmetoder som kunde användas i 

experimentet. Det var svårt att få fram information om metoder som kunde passa. Därför söktes 

det mer fakta allmänt om metoder som används för rengöring i lager och speciellt i pallställ. 

  

Först användes nyckelorden warehouse, lager, isblästring, food industry, automated storage, 

cleaning, ice-blasting and automation. Baserat på resultatet från den den första sökningen, 

ändrats nyckelorden till kombinationerna warehouse och cleaning, food industry och cleaning, 

städning och lager.  

År 2010 sattes som en begränsning för att få artiklar från 2010 eller nyare. Det har sökts både i 

svenska och engelska artiklar och böcker. En del av de artiklar och böcker som har använts till 

den här rapporten är dock äldre. Anledningen till att de användes i rapporten är att artiklar som 

har varit informativa har använt dessa som källor. Databaser som har används för att söka fram 

informationen är Google Scholar, ScienceDirect och IEEE.   

Litteraturen som har använts är både primär- och sekundärkällor. Primärkällor är 

förstahandsinformation, dvs. information som kommer direkt ifrån källan. Exempel på 

primärkällor kan vara tidskrifter och tidningar men även en dagbok eller ett mötesprotokoll. 

Sekundärkällor är en primär källa som har tolkats (Bell, 2016). I första hand har primärkällor 

valts men när det inte har gått att få fram primärkällor har sekundärkällan valts.  För att sortera 

ut artiklar lästes endast abstrakten först för att se om artikeln var intressant. I första hand har 
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vetenskapliga artiklar valts ut men om det inte har funnits några bra vetenskapliga artiklar så har 

böcker använts.  

 

2.3 Empiridelen  

 

Empiridelen består av besöket som gjordes på företaget, intervju och experimentet. Detta 

kapitel förklarar hur det gick till att samla in fakta och hur experimentet utfördes. Den 

ordningen som under rubrikerna är i är den tidslinje som projektet har utförts. 

 

2.3.1 Besök 

Ett besök till företagets lager gjordes för att gå en rundtur och kunna observera hur lagret 

fungerade. Besöket var till för att få mer kunskap som kunde användas när testet utfördes. Under 

rundturen visades både det vanliga lagret och höglagret. En annan anledning till besöket var att 

se hur materialhanteringen fungerade vid höglagret. Informationen som finns i empirin om 

höglagret och även en del information om företaget kommer ifrån detta besök. Inför besöket hade 

inga frågor planerats i förväg utan om frågor behövdes ställdes de under rundturens gång. 

Besöket på företaget gjordes i början av detta projekt bland annat för att få en uppfattning på hur 

arbete skulle läggas upp.  

 Frågor som ställdes under besöket var till exempel storleken på höglagret, hur de har städat 

höglagret tidigare och var roboten skulle kunna fästas. Vissa av frågorna som ställdes behövde 

företaget undersöka vad svaret var, vilket var en anledning till att det skickades ut på mail efter 

besöket. Den insamlade informationen från besöket och svaren på frågorna har även 

sammanfattats och skickats via e-post efter besöket för verifiering. Utifrån besöket kom det upp 

frågor som sedan kunde användas till intervjuerna.  

 

2.3.2 Intervjuer  

Intervjuer med en medarbetare på företaget utfördes för att kunna få mer information om 

företaget, men även få reda på vad företaget hade för krav på städmetoden. Intervjun var av 

semistrukturerad utformning.  En semistrukturerad intervjuform valdes för att det fanns färdiga 

frågor som det behövdes ha svar på, men den intervjuade kunde svara fritt på dem. Intervjun 

dokumenterades i skriven form genom att ta anteckningar under intervjuns gång. Frågorna som 

har ställs i intervjuerna finns i Bilaga 1. Personen som har blivit intervjuad på företaget är en som 

har titeln teknik och automation. Personen som intervjuades har fungerat som kontaktperson och 

handledare på företaget och driver det här projektet på företaget. Samma person blev intervjuad 

vid 2 olika tillfällen. Mått och dimensioner över lagret och annan information om företaget 

kommer också från de intervjuer som har utförts. För att kunna bestämma vad som ska mätas i 

experimentet gjordes en intervju för att ta reda på de krav som företaget ställer på metoden som 

ska göra rent. Svaren på intervjuerna användes i empirin, där även kravspecifikationen för 

rengöringsmetoden finns. Vid andra intervjun ställdes frågor som om materialhantering och 

annan information som kunde vara användbar för att se vilket kapacitetsbehov som behövdes.  

Antalet intervjuer som har utförts är två stycken och de var ca 15 min långa. Vissa av frågorna 

kunde inte besvaras under intervjun utan svaren kom då på mail efter intervjun, eftersom det var 

andra personer inom företaget som behövde svara på dessa.  
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2.3.3 Experiment 

Det viktigaste vid ett experiment är att göra en bra experimentplan som visar hur experimentet 

ska gå till.  

Syftet med en experimentplan är att försöka minska faktorer som gör att testet kan ge olika 

resultat. (Wallen, 1996) 

 

Målet med experimentet var att se om metoderna som testas var användbara eller inte och vilken 

metod som bäst uppfyller Företagets krav. För att ta reda på vilken metod som uppfyller de 

kravspecifikationer som företaget har utfördes test av de utvalda metoderna utifrån ett antal 

förutbestämda kategorier enligt nedan.  

 

Experimentet utfördes inte i den miljö som den kommer användas i drift, utan experimentet 

utfördes i en laborationsmiljö. För att göra experimentet så likt som möjligt till de verkliga 

arbetsförhållandena på företaget följande åtgärder har vidtagits: liknande pallställ och liknade 

smuts.  Experimentet gjordes på ett pallställ som är samma som de pallställ som företaget 

använder idag för att säkerställa metoderna kommer fungera i drift. Pallstället som användes i 

testet var 1060 mm djupt och var 1875 mm högt och bredden på 2400 mm. Ett pallfack användes 

för att testa metoderna i experimentet.  

Det som främst skiljer sig åt mellan företagets lager och laborationsmiljön är att luften är mer 

stilla i laborationsmiljön. Det är på grund av att det är mer rörelse på luften i lagret, bland annat 

beroende på alla truckar som åker runt i det stora lagret.  

 

Experimenten genomfördes med samma typer av smuts som förekommer i verkligheten i lagret. 

Eftersom det inte fanns någon smuts på pallstället som testades var det tvunget att smutsa ner det 

varje gång innan ett test kunde utföras. Därför kan testerna skilja sig åt från gång till gång om 

mer eller mindre smuts som sattes på inför olika testomgångar. Därför kommer det inte att kunna 

bli exakt samma förutsättningar varje gång.  

Smutsen som finns på lagret är damm, träflisor, plast och förpackningsmaterial men det kan även 

förekomma matrester från förpackningar som gått sönder. Den smuts som användas i 

experimentet är matolja (för att simulera matrester), sirap för att det är kladdigt och kan vara 

svårt att få bort, mjöl (för att simulera dammet). Matoljan, sirapen och mjölet testades i separata 

test och olja och mjöl testades en gång tillsammans. Det utfördes ett antal test och antalet berodde 

på hur lika resultaten i respektive test var.  

 

Fokus i experimentet var att testa själva metoderna och hur väl de uppfyller kraven. Experimentet 

var utformat så att det utesluter att kunna användas med en robot. Två metoder blev utvalda för 

experimentet: Isblästring och dammsugning.  

 

Anledningen till att just isblästring och dammsugning valdes ut för test är att dessa två metoder 

anses lämpliga för företaget. Företaget använder redan idag dammsugning som rengöringsmetod 

men det utförs då manuellt. En annan anledning till att just dessa metoder valdes ut för test är för 

att inget flytande material tillförs i någon av metoderna. En metod som t.ex. högtryckstvätt anses 

inte vara lämplig eftersom den innebär att vattnet måste tas om hand och det kan dessutom stänka 

på varor som lagras i närliggande pallställ. 

 

Varje test hade samma rörelsemönster för att försöka uppnå så lika resultat som föregående 

testomgång. Rörelsemönstret i experimentet är viktigt och den ska vara i ungefär samma ordning 

som en robot kommer att bli programmerad för att utföra dem. Testerna började med städning 

av främre balken av pallstället enligt Figur 1 som visar vilken ordning som pallstället rengjordes.  
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Figur 1. Bilden visar i vilken ordning som delarna av pallställaget ska tvättas. 

Vid varje testomgång ska det förutom samma rörelsemönster även vara samma ordning på hur 

pallstället städas. De delar av pallstället som är närmast roboten kommer att göras rent först. 

Skulle det komma smuts på balken bakom gör det inget eftersom det inte heller är städat. 

 

Dammsugningsexperimentet bestod av sju testomgångar. Dammsugningstesten genomfördes 

med mjöl och olja men inte med sirap och mjöl. Anledningen till att sirap och mjöl inte testades 

var att det inte gick att få bort sirap och mjölblandningen med dammsugningen. 

Isblästringsexperimentet bestod av tolv testomgångar, sex testomgångar med mjöl och olja och 

sex testomgångar med mjöl och sirap. Både vid dammsugnings- och isblästringsexperimenten 

stoppades tidtagningen vid varje testomgång först när smutsen var borta. Renligheten bedömdes 

efter varje testomgång.  

 

Baserat på experimentets resultat så räknades en ungefärlig cykeltid ut för att företaget ska kunna 

jämföra till den verkliga cykeltiden.  

 

Faktorer som kunde påverka experimentet var avståndet mellan pallstället och 

rengöringsmunstycket, vinkeln på isblästringsstrålen mot ytan som skulle rengöras och mängden 

av test material som har satts på pallstället. 

Robotens räckvidd påverkar avståndet mellan rengöringsmunstycket och pallstället. Det innebär 

att hänsyn måste tas till de här begränsningarna.  Roboten har en bestämd plats som den kommer 

stå på när den utför städningen i lagret.  

  

1 
2 
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2.3.3.1 Dammsugning 
Pallstället dammsögs i följande ordningsföljd. Först dammsögs övre kanten på balken (se nr 1 i 

figur 2). Därefter dammsögs mittendelen (nr 2 i figur 2) och tillslut dammsögs den nedre delen 

(nr 3 i figur 2). 

 

 

 
Figur 2. Förklaring på hur pallstället städades. 

 

2.3.3.2 Isblästring 
 

I Tabell 1 framgår de inställningar som har använts för att utföra testet. 

 
Tabell 1. Inställningarna på isblästringen som användes i experimentet. 

Avståendet till pallstället Ca 15 cm 

Vinkeln på strålen  45 grader 
 

 

2.3.4 Arbetsmätning 

För att kunna få fram en cykeltid så måste en arbetsmätning utföras under experimentet. I 

teoridelen finns de olika arbetsmätningssätten beskrivna. Eftersom det här experimentet bara är 

 ett test som är till för att se om metoden skulle kunna fungera med en robot, är den lämpligaste 

metoden att använda sig av en tidsstudie eftersom ingen datainsamling behöver göras, utan det 

räcker att endast använda ett tidtagarur för att samla in tiderna. Till de andra metoderna behövs 

det mer förkunskaper för att använda. Nackdelen med tidsstudier är att operatören kan känna att 

det är negativt att bli studerad, men eftersom det inte är tänkt att en operatör ska utföra denna 

arbetsuppgift utan det är rapportskrivaren själv som har utfört testet är det ingen risk för att det 

ska upplevas negativt.  

 

Innan tidtagningen gjordes utfördes en testomgång för att se om ordningen av städningen var bra 

eller om något behövdes ändras, detta gjordes för både isblästringen och dammsugningen. För ta 

tiden användes en mobil med tidtagarur. Tidtagaruret har en noggrannhet på en tiodelssekund. 

Tiden som mättes var från när rengöringsprocessen började tills hela processen var utförd och 

alla delar av pallstället var rent.  

 

1 

2 

3 
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2.4 Analys av utfallen 

 

Rengöringsmetodernas förmåga att ta bort olika typer av analyserades visuellt och genom att 

känna på ytan på det rengjorda pallstället. Dessutom observerades det under experimentet om 

smuts spred sig till andra platser i testmiljön under rengöringen. Eftersom samma typ av smuts 

testades och det applicerades på samma sätt bedöms det som att det var möjligt att göra en 

tillförlitlig jämförande analys av de båda rengöringsmetoderna.  En tidsstudie genomfördes under 

experimentet för att kunna analysera och jämföra metoderna utifrån tidsaspekt. För att kunna 

bedöma om utfallen av tidsstudien var tillförlitliga gjordes en uträkning av variansen.  Det 

gjordes för att se om utfallen av experimentet skiljde sig mycket åt eller om utfallet var ungefär 

lika varje gång. Eftersom det för båda metoderna var människor som utförde rengöringen under 

experimenten, istället för en robot, fanns det risk för att rengöringen skulle ta olika lång tid eller 

att det städas olika från gång till gång, tex olika rörelsemönster. För att minska risken för att få 

felaktiga tider utfördes experimenten ett antal gånger på samma sätt och före experimenten 

testades rörelsemönster. Trots detta kan det ändå inträffa saker under experimenten som gör att 

det tar olika lång tid, tex att det händer något med utrustningen, att det inte går att komma åt eller 

att något fastnar. Isblästringen hade mindre varians än dammsugningen. Detta berodde dels på 

att dammsugarmunstycket fastnade vid några tillfällen och dels på att den person som utförde 

rengöringen var mer bekant med utrustningen och hade mer erfarenhet av att rengöra olika ytor 

med metoden. För att ta hänsyn till detta togs inte den längsta tiden i dammsugningsexperimentet 

med i analysen och jämförelsen av de båda metoderna. Med hänsyn till det som nämnts ovan 

bedöms tidsstudierna av båda metoderna som tillförlitliga.  

 

2.4.1 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet eller tillförlitlighet som det också kan benämnas som, är viktigt i rapporter eftersom 

det talar om att informationen som har insamlats in har blivit kritisk granskad. Reliabilitet kan 

förklaras som hur troligt det är att en studie eller ett tillvägagångsätt ger samma resultat om det 

upprepas flera gånger. (Bell, 2005) Reliabilitet handlar om att minska de slumpmässiga felen 

(Wallén, 1996). För att minska de slumpmässiga felen i den här rapporten har de faktorer som 

skulle kunna göra att de blir slumpmässiga fel försökt att hittas. Ett av dem är experimenten som 

kan leda till att det finns risk att de blir slumpmässiga fel. I experimentet testades olika sätt att 

dammsuga innan själva experimentet började. Det var för att se vilka fel som kunde uppkomma 

under experimentet och på så sätt kunna göra allt för att de felen inte skulle uppkomma.  

Exempelvis var avståndet mellan rengöringsmunstycket och pallstället en av de faktorer som 

påverkar resultatet och eftersom testerna utförs manuellt kan det vara svårt att hålla samma 

avstånd under de olika testomgångarna. T.ex. om munstycket hålls för nära pallstället kan den 

fastna i skruvar vilket gör att det går saktare. Om munstycket däremot hålls för långt bort gör det 

att all smuts inte tas bort. Experimentet kommer därför att utföras i ett antal testförsök för att 

kunna säkerställa att resultatet blir tillförlitligt. Det gör att skillnader mellan olika testomgångar 

inte kommer att påverka lika mycket och reliabiliteten kommer att bli bättre. Standardavvikelsen 

och variansen för experimentet räknades ut för att se hur spridningen på mätvärdena var utifrån 

medelvärdet.  

 

Validitet i en rapport talar om att det som är undersökt och mätt är det som ska mätas (Bell, 

2005). Validitet kan även vara att de systematiska felen ska undvikas. Systematiska mätfel kan 

uppstå när en uppgiftslämnare svarar partiskt. Det kan även leda till att den intervjuade svarar 

medvetet eller omedvetet fel. Vilket påverkar validiteten (Wallén, 1996). I den här rapporten har 

bara det som är intressant för projektet undersökts och mätts.  Därför att det viktigt innan 

experimentet utförs att det är tydligt hur och vad i experimentet som ska mätas. För att säkerställa 

validiteten i projektet under intervjuerna ställdes frågorna till rätt personer inom företaget.  För 
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om frågorna ställs till personer som kan fakta till svaren på frågorna är det lättare att undvika de 

omedvetna felen. Omedvetna fel kan uppstå när den som lämnar uppgifter tror sig veta svaret 

och försöker att vara hjälpsam genom att svara på frågan. Många av frågorna som ställdes i det 

här arbetet är endast faktafrågor. Den intervjuade personens åsikter och partiskhet kommer inte 

att påverka svaren. För att helt säkerställa att det inte förekommer omedvetna fel eller medvetna 

fel har den som svarat meddelat att den inte har vetat svaret på frågan och har då hittat en annan 

person i företaget som kan svaret på frågan.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

3.1 Lager 

 

Mattsson (2017) definierar lager enligt nedan:  

 

”Med lager avses ett upplag av varor avsedda för framtida försäljning, distribution eller 

förbrukning i tillverkningen.” 

 

Att ha lager kostar pengar genom att kapital är bundet i det, men även att ytan där produkterna 

lagras och hanteringen av lagret kostar pengar. Stora lager ska undvikas för att de medför onödiga 

kostnader. Företag måste ändå oftast ha åtminstone ett litet lager och det är för att produktionen 

inte ska störas och för att företaget ska kunna möta kundernas efterfrågan.  

Lager förändras över tid genom att det blir påfyllt eller att uttag görs från det. För att fylla på ett 

lager görs det inköp eller så fylls det på med produkter från den egna produktionen. Uttag görs 

för att produkten ska säljas eller för att den ska användas i den egna produktionen. Det finns 

några anledningar till att företag behöver lager och två av dem är att uttag och påfyllning inte 

sker samtidigt eller av kostnadsskäl.(Segerstedt, 2008; Jonsson & Mattsson, 2011)  

 

 
Figur 3. Hur in och uttag sker. (Segerstedt, 2008) 

 

Säsongslager är till för produktion där stor del av produkterna är säsongsbetonade och bara 

efterfrågas under en viss tid. Det kan ändå vara så att produkten ändå tillverkas under hela året 

för att hålla jämn kapacitet. (Jonsson & Mattsson, 2011; Lumsden, 2013) 

 

3.1.1 Förvaringssystem  

Det finns olika förvaringssystem som kan användas i lager för att lagra produkterna. Det finns 

både manuella och automatiska system. 

Jonsson & Mattson (2011) tar upp att de finns 5 olika sorters förvaringsystem och dessa är: 

 Automatlagring 

 Ställagelagring 

 Djup- och fristapling lagring 

 Paternosterlagring 

 Hyllfacklagring 

Djup- fristapling är den princip som har bäst lagerutnyttjande. Produkterna staplas på golvet 

ovanpå varandra. Det är bara de yttersta varorna som nås, vilket gör att det blir ett större 

hanteringsarbete för att få tag i de varor som är längst in. Den här typen av förvaring passar bäst 

för stora volymer av samma produkt. (Johansson & Mattsson, 2011) 

Vid lagring i ställage lagras produkterna oftast på pallar. Pallställagen består av olika fack som 

pallen kan ställas i. Pallställage gör att det blir flexibelt och att alla produkter går att komma åt 

enkelt. Det finns olika sorter av pallställage. En nackdel med pallställage är att lagerutnyttjandet 

är lägre jämfört med djuplagring, Att det är så beror på att transportgångarna/ truckgångarna 

Inköp

Produktion

Lag
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LAGERPåfyllning Uttag Produktion
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behöver yta. (Johansson & Mattsson, 2011) Pallställage är den vanligaste förvaringsmetoden 

som används i lager. (Lumsden, 2013) 

 

3.1.2 Automatlager 

Det var i början av 1950-talet som automatlager kom (Roodbergen & Vis, 2009) men det var inte 

förrän i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet som det började bli allt mer populärt att 

automatisera lagren inom olika branscher. Det visas i Dadzie och Johnston (1991) studie då de 

undersökte ett antal företag för att se hur många som använde sig av automatiserade lager. 1980 

var det endast 18 % av de lager som de undersökte som använde sig av automation i lagret, men 

redan 1988 hade det ökat till ca 33 %.  Nuförtiden är automatlager en vanligt förekommande i 

moderna distributionscenter (Gagliardi et al, 2012). Automatlager kan även benämnas som 

AS/RS (Automated Storage and Retrieval System). Oftast har automatlager väldigt höga 

pallställage ordnade i flera rader, vilket gör att de även kan kallas höglager. (Johansson & 

Mattsson, 2011; Lerher et al, 2010; Gagliardi et al,2012) I automatlager brukar det finnas i en 

lagrings- och hämtningsmaskin (Lerher et al, 2010).  För att plocka in eller ur varor i lagret kan 

en automatkran eller andra datorstyrda metoder användas. (Johansson & Mattsson, 2011),( NE, 

U.Å). För att hämta och lämna i ett automatlager används ofta input/output (I/O) transportband 

(Lerher et al, 2010; Johansson & Mattsson,2011). Automatlager passar bäst för plockning och 

inlagring av enhetslaster (pallar etc) och det är väldigt svårt att plocka och räkna enskilda 

produkter utifrån teknisk och ekonomisk synpunkt. (Johansson & Mattsson, 2011) 

 

Fördelar med automatlager är enligt (Lerher et al, 2010): 

 Mindre materialhantering. 

 Mer effektivt användande av lagret.  

 Bättre materialkontroll och säkerhet.  

 

Nackdelar som finns med ett automatlager är (Lerher et al, 2010): 

 Höga kapitalkostnader. 

 Höga underhållskostnader. 

 Svårt att ändra systemet när det väl är installerat. 

  

Att automatlager innebär betydande investeringar gör att det måste vara noga planerat och 

ekonomisk försvarbart innan det byggs, speciellt om den ska klara en hög kapacitet (Lerher et al, 

2010). En anledning till att ha automatlager är att det kan hantera material dygnet runt (Gagliardi 

et al, 2012).  

 

Det finns ett antal olika sorter av AS/RS men en av de vanligaste är enhetslast (unit-load) AS/RS. 

I ett sådant system sker plockning och inlagring med en enhetslast åt gången. Enhetslastsystemen 

är vanliga i distributionscenter med hög volym. Enhetslasten är då pallar med färdiga produkter. 

(Gagliardi et al, 2012) 

Ett automatlager kan bestå ett enkelt eller ett dubbelt pallställage. Ett dubbelt pallställage är 

egentligen två enkla pallställage som står mot varandra. (Lerher et al, 2010) 
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3.2 Rengöringsmetoder 

 

3.2.1 Isblästring 

Senaste åren har flera tagit patent på olika isblästringsmaskiner det kommer många nya 

lösningar där isblästring används och att det finns många patent inom området. (Visaisouk & 

Fisher, 1999; Niechcial, 1997) Det var på 1980-talet som isblästring började testas inom olika 

industrier (Spur, Uhlmann & Elbing, 1999). En fördel med isblästring är att metoden är bättre 

än många av de kemiska ytbehandlingarna som finns att använda sig av t.ex. sandblästring, 

högtryckstvätt (vattenblästring), ånga eller torr-is.  Vissa av dessa metoder kan skada ytan som 

är under. (Niechcial, 1997) Isblästring går att använda på många material såsom metall, 

organiska polymerer, plast och gummi. Tekniken är till för att få bort löst material och grader 

men kan även användas till att göra rent ytor och att få bort färg. Metoden kan både användas 

för att ta bort hårda och mjuka beläggningar såsom olja.  (Niechial, 1997) Lösningsmedel 

används inte heller tillsammans med isblästring. På vissa ytor kan isblästringen fungera som ett 

slipmedel (Witte et al, 2017). 

Beroende på vilket patent på isblästring som används utförs själva rengöringen på olika sätt. I 

figur 4 visas ett av sätten som isblästring kan utföras på. (Visaisouk & Fisher, 1999) 

 

 
Figur 4.Visar hur isblästringsprocessen går till enligt (Niechcial, 1997). 

Det är fyra huvudkomponenter som behövs i isblästringsprocessen. Dessa är en kompressor (med 

lufttryck), en blästringsmaskin, ett blästringsmunstycke och pellets. (Masa & Kuba, 2016) De 

pellets som används i isblästringen består av fast koldioxid (CO₂) med temperaturen -78,5 C’. 
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Pelletsen har en hårdhet på 2-3 Mohs (Elbing et al, 2003).  Isblästringen har en termisk, mekanisk 

och expansiv effekt. Den termiska effekten kommer från pellets när den träffar ytan och ytan blir 

nedkyld. När ytan blir nedkyld gör det att elasticiteten minskar och hinnan på materialet börjar 

att krympa. Beläggningen avlägsnas från materialet på grund av att de termiska koefficienterna 

är olika.  (Elbing et al, 2003) Den termiska effekten är den som bidrar till 60 % av borttagningen. 

40 % av borttagningen är på grund av den kinetiska energin (Spur et al, 1999).   

 

 
 
Figur 5. Parametrar som kan påverkar isblästringen  ( Spur, Uhlmann & Elbing, 1999). 

Det är tre huvudparametrar som påverkar isblästringen (se Figur 5). De tre är maskin-, pellets- 

och processparametrarna. Under respektive huvudparameter finns det ett antal underparametrar 

som påverkar effektiviteten och resultatet av isblästringen. (Spur, Uhlmann & Elbing, 1999) 

 

Det finns ett antal för- och nackdelar med isblästringsmetoden. Några av dessa är; 

 

Fördelar  

 Inget avfall (Otto et al, 2011) (Witte et al, 2017) (Kohli, 2015) 

 Den är bakteriostatisk (Otto et al, 2011) (Witte et al, 2017) 

 Är inte brännbart (Otto et al, 2011) 

 Att det är ingen flytande vätska. 

 Miljövänlig (Baluch, Mothar & Abdullah, 2016) (Witte et al, 2017) 

 Låga användningskostnader (Witte et al, 2017) 

 

Nackdelar  

 Metoden behöver en kompressor som gör av med mycket energi (Masa & Kuba, 2016) 

 Höga uppstartningskostnader (Lucore et al, 2017) 

 Om inte isblästringen används i helautomatiskt läge kan operatörerna få dåliga 

arbetsförhållanden (bland annat ljud) (Spur et al, 1999) 

 
Det blir inget avfall från isblästring i sig men det som blir kvar är själva beläggningen som fanns 

på ytan på det som gjorts rent. (Spur et al,1999)  
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Metoden använder CO2 men ingen ny koldioxid bildas varken under produktionen av torrisen 

eller under själva isblästringsprocessen. Det gör att koncentrationen av CO2 inte ökar i 

atmosfären. (Masa & Kuba, 2016) 

 

Enligt Otto et al (2011) är isblästring bra att använda som städningsmetod i livsmedelsindustrin 

eftersom den bland annat är bakteriostatisk och att den rengör bra så att det är möjligt att säkra 

livsmedelsäkerheten uppfylls. Eftersom metoden inte använder vatten innebär det att 

mikroorganismer (bakterier), exempelvis salmonella, inte kan växa (Lucore et al, 2017).  

 

Elbing et al (2003) utförde ett experiment med isblästring. I experimentet användes aluminium 

för att se om metoden kunde ta bort oxideringar och föroreningar på ytan så att exempelvis lim 

kan fästa bättre. I testet användes en robot för att utföra testet och experimentet upprepades flera 

gånger för att säkerställa resultatet. Det testades även olika parameter som påverkar isblästringen. 

De parameter som ändrades var storleken på pellets och hastigheten som pellets matades med. 

En annan parameter som visade sig påverka var vinkeln som munstycket hölls mot ytan men i 

varje experiment sattes vinkeln till 90 grader för att Elbing et al ville studera de andra 

parametrarna. Resultat blev att lim kunde fästa bättre på ytan eftersom det inte fanns några 

föroreningar kvar på den. Epoxylim fäste 90 % bättre efter att aluminiumet hade rengjorts med 

isblästring.  

 

Witte et al (2017) utförde ett experiment för att ta reda om isblästring har desinfektionseffekt 

eller inte. Det fanns inte så mycket tidigare forskning inom området. De kom fram till att 

isblästringen tar bort en viss mängd men inte alla bakterier. De ansåg att isblästringen inte kan 

användas som enda desinfektionsmetod eftersom bakterierna inte blev inaktiva och att 

minskningen av bakterier endast var mindre än 5 log10. Däremot anser de att isblästringen är en 

bra rengöringsmetod. 

 

3.2.2 Rengöring med dammsugning  

Ett sätt att göra rent i ett lager är att dammsuga upp den smuts som finns där. Enligt Lima (2017) 

finns det inte så många automatiska dammsugare på marknaden som passar för att göra rent ett 

lager. I Limas studie framkom det att med rätt munstycke till dammsugaren går det enkelt att 

suga upp smuts, men även olika vätskor. Limas undersökning var mest riktad till att göra rent 

golvet i ett lager.  

En fördel med dammsugning är att det är en torr rengöringsmetod och att den på det sättet inte 

bidrar till att bakterier trivs. Dammsugning kan även kombinerats med andra torra rengörings 

metoder som avtorkning, isblästering eller andra torra blästringsmetoder (metoder som inte 

använder sig av något vatten). Det kan även vara borstning och avblåsning.(Lucore et al, 2017)  

Enligt Lucore et al (2017) ska dammsugaren som används vara: 

 i rostfritt stål 

  rengöringsbar 

 har täta beslag 

 vara enkelt att montera isär 

 HEPA filter för renare luft  
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 Beroende på var dammsugaren ska användas kan det behövas olika saker till den. Delar till 

dammsugaren ska väljas utifrån det som ska dammsugas för bättre passform. Dammsugning kan 

minska risken för kontaminering (Lucore et al, 2017). 

 

3.3 Livsmedel 

 

Livsmedelslagens definition av vad som är livsmedel är att det kan vara en matvara, dryckesvara, 

njutningsmedel (ex. kaffe och alkohol) eller andra varor som är tänkta att ätas. (Brådenmark, 

1998) Livsmedel kan delas in i olika grupper, vegetabiliska, animaliska och sammansatta 

livsmedel. Till animaliska livsmedel räknas kött, fisk, ägg, mjölk men även honung. Det innebär 

att det är allt som är djur eller som djuren producerar som räknas till animaliska livsmedel. 

Vegetabiliska livsmedel är de livsmedel som kommer från växtriket. Sammansatta livsmedel 

innehåller både vegetabiliska och animaliska livsmedel. Det animaliska livsmedlet i ett 

sammansatt livsmedel måste vara värmebehandlat eller bearbetat. (Livsmedelsverket) 

 

3.3.1 Färdigförpackat livsmedel 

För att ett livsmedel ska räknas som ett färdigförpackat livsmedel ska den enskilda varan vara i 

en förpackning som helt eller delvis omsluter varan.  

Om varan förpackas i butik på kundens begäran eller om butiken har förpackat livsmedel för 

direktförsäljning räknas det inte som ett förpackat livsmedel.  Förpackade livsmedel ska vara 

omslutna så att livsmedlet inte kan ändras utan att förpackningen har blivit öppnad eller 

ändrad.  (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/1169/EG) 

 

3.3.2 Regler för hantering av livsmedel  

Det finns många lagar och direktiv när det gäller hantering av livsmedel. Livsmedelslag 

(2006:804) tar upp i paragraf 3 att ” Lagen gäller alla stadier av produktions-, bearbetnings- och 

distributionskedjan för livsmedel” och lagen finns för att säkerställa att livsmedlet håller en nivå 

som inte skadar människans hälsa. Livsmedelslagen (2006:804) kompletterar de olika EG 

förordningarna som finns. Alla företag som hanterar livsmedel ska ha en HACCP- plan (Hazard 

Analysis and Critical Control Points) enligt EU- förordningen 825/2004. I den står det att 

livsmedelsföretagen ska identifiera de livsmedelssäkerhetsfaror som finns i verksamheten. Enligt 

HCCAP ska det även beskrivas hur livsmedelsföretaget ska motverka livsmedelsäkerhetsrisker.  

Beroende på vilken sorts livsmedel det är så finns det olika livsmedelsäkerhetsfaror. Exempelvis 

frysta livsmedel har högre krav på hanteringen av jämfört med färdigförpackade livsmedel. Det 

finns till exempel ingen EU lag som reglerar max eller min temperatur vid hantering av 

färdigförpackade livsmedel. I Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004/EG om 

livsmedelshygien står det att en HACCP- plan aldrig kan ersätta en offentlig kontroll. I 

livsmedelslagen under paragraf 19 står det om kontroller av de som hanterar livsmedel och det 

är regeringen eller den myndighet som regeringen har utsett som bestämmer hur offentliga 

kontrollerna ska utföras.  

 

 I Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004/EG står det följande ” 

Livsmedelssäkerheten är resultatet av flera faktorer: lagstiftningen bör fastställa minimikrav för 

hygien, offentlig kontroll bör genomföras för att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer 

reglerna och livsmedelsföretagare bör upprätta och genomföra program och förfaranden för 

livsmedelssäkerhet som bygger på HACCP-principerna.”   
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Det är viktigt att det tas hänsyn till principerna i Codex Alimentarius i HACCP-kraven. De ger 

möjlighet till flexibiliteten som kan behövas, även för småföretag. Vissa livsmedelsföretag har 

inte möjlighet att fastställa kritiska styrpunkter och i de fallen kan ibland en god hygienpraxis 

vara tillräcklig. De kritiska gränsvärdena behöver inte alltid vara numeriskt gränsvärden. För att 

arbetet med dokumentationen inte ska bli för stor för små företag behöver kraven på 

dokumentationen vara flexibel. Däremot får inte flexibiliteten riskera att påverka 

livsmedelssäkerheten. (Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004/EG). I 

Livsmedelslagen (2006:804) står det att det är livsmedelsföretaget som har det yttersta ansvaret. 

 

Transportmedel som används för att transportera livsmedel måste hållas rena så att livsmedlen 

inte kontamineras. Transportmedlen måste vara utformade och konstruerade för att underlätta 

rengöring och/eller desinficering. Behållare som används för transporter får inte användas för 

något annat än livsmedel om det är risk för att livsmedlen kan bli kontaminerade. 

(Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004/EG) 

 

I Europeiska unionens officiella tidning (2016) nämns följande om rengöring i livsmedelsföretag:  

 

Det är viktigt att bestämma vad, när och hur rengöringen ska ske. Vanliga delmoment är 

rengöring, sköljning och desinficering när synlig smuts ska avlägsnas. Rengöringsmetod och det 

material som används är beroende av hur smutsigt det är. Varmvatten är det material som främst 

rekommenderas. Om rengöringsmedel används är det viktigt att känna till den tekniska 

informationen om medlet såsom aktiv komponent, koncentration, kontakttid etc. Förutom detta 

är det viktigt rengöringsmetodens effektivitet kontrolleras visuellt och genom analys av 

provtagningar. 

 

Ett hanteringssystem för livsmedelssäkerhet är ett förebyggande system med egenkontroll som 

ett livsmedelsföretag kan använda för att hantera säkerheten och hygien för livsmedlen. Systemet 

är ett hjälpmedel för att garantera livsmedelssäkerheten genom produktionsprocessen. Viktiga 

beståndsdelar i ett sådant system är: 

-God hygienpraxis (GHP). Det kan exempelvis gälla personlig hygien, desinficering och hur 

ändamålsenlig rengöringsmetoden är. 

-God tillverkningssed (GMP). Under tillverkning/bearbetning av livsmedel kan detta exempelvis 

vara rätt dosering och temperatur i processen. 

GHP och GMP utgör grunden i ett hanteringssystem tillsammans med andra bra arbetssätt. Detta 

finns beskrivet i detalj i Förordning (EG) nr 852/2004 artikel 4, bilaga I och II och i Förordning 

(EG) nr 853/2004 i bilaga I och III. 

Användandet av arbetssätt som baseras på grundförutsättningarna såsom GHP och GMP och 

HACCP-principerna gör att livsmedelssäkerhet och hygien kan säkerställas i livsmedelsföretag 

som använder dessa metoder. GHP och GMP är viktiga för att HACCP arbetet ska lyckas och 

bör därför vara definierade och vara på plats innan livsmedelsföretaget börjar arbeta efter 

HACCP-principerna. 

  

 

3.3.3 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  

Det är obligatoriskt att ha en HACCP metod för livsmedelsföretag. Ett undantag från det här 

kravet är primärproducenter. HACCP ska fungera som ett verktyg för livsmedelsföretaget för 

att identifiera de faror som finns. Om något ändras i livsmedelsföretaget som exempelvis att 

processen ändras eller att produkten ändras på något sätt måste ett ny HACCP göras. HACCP 

kan även ändras om utrustningen förbättras. Det finns fler fördelar med HACCP än att 

livsmedelsäkerheten förbättras. En av dem är det är enklare att göra tillsynskontroller.  
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HACCP principerna (Europeiska unionens officiella tidning, 2016):  

1. Identifiera alla faror. Antingen måste de förbättras, minskas till en acceptera nivå eller 

elimineras helt. 

2. Identifiera de kritiska styrpunkter där en kontroll är nödvändig att göra för att se att det 

inte ska finnas några faror.  

3. Bestäm de kritiska gränsvärdena vid de kritiska styrpunkterna. Syftet med att bestämma 

de kritiska gränsvärdena är att kunna se om de kritiska styrpunkterna är på en 

accepterad nivå och för att kunna se om farorna behöver åtgärdas. 

4. Formulera och utförande av effektiva metoder för att bevaka kritiska styrpunkter. 

5. Bestämmande av korrigerande åtgärder som ska vidtas när bevakningen visar att en 

kritisk styrpunkt är utanför kritiska gränsvärdet. 

6. Skapa en metod som ska bekräfta att principerna 1 till 5 fungerar så effektivt som 

möjligt.   

7. Livsmedelsföretaget ska dokumentera och upprätta journaler som är anpassade utifrån 

dess storlek och art för att vissa att de 6 andra principerna följs och utförs effektivt.  

 

När HACCP metoden används kan företaget bedöma farorna och ta hänsyn till 

slutanvändningen av livsmedlet (Europeiska unionens officiella tidning, 2016).  

 

3.4 Arbetsmätning 

 

För att få fram t.ex. ställtider, stycktider eller cykeltider kan arbetsmätning användas (Olhager, 

2013). Med cykeltid menas den tid som det tar för att utföra en process från början till slut 

exempelvis för en produkt eller artikel. För att ta reda på cykeltiden går det att använda sig av 

observationer. (Rother & Shook, 2004)   

Resultatet från en arbetsmätning kan sedan användas för att utföra kapacitets- och 

beläggningsplanering. 

Felaktig mätning av tider kan leda till att kapacitetsbehovet blir felaktigt. Om tiderna är under- 

eller överskattade kan det leda till högre produktionskostnader.  

Det finns fyra olika metoder för arbetsmätningar. Dessa metoder är tidsstudier, frekvensstudier, 

elementartidssystem och tidsformler. De metoderna som vanligen används är tidsformler och 

elementartidsystem. Förr var det vanligare att tidsstudier och frekvensstudier användes men efter 

att elementartidssystemet kom 1948 blev de tidigare metoderna allt ovanligare. Anledningen till 

att de andra metoderna användes mindre beror på att det kan uppfattas negativt att studera och ta 

tid när andra arbetar. (Olhager, 2013) För att få utföra en tidsstudie måste facket godkänna att 

den görs.  

 

3.4.1 Tidsstudie 

En tidsstudie kan även benämnas som klockstudie. (Bergström et al, 1983) En tidsstudie går till 

så att arbetet studeras när det utförs, det är en direktanalys. Man fokuserar på att bestämma tiden 

för en speciell operation och en speciell produkt. Operationer där det är bra att använda sig av 

direktanalys är när en beskrivning av rörelsemönstret är viktig ur kvalitet-, metod- eller 

säkerhetssynpunkt. Det kan då vara viktigt att operatören utför operationen på ett visst sätt.  

Vid tidsstudier kan ett tidtagarur, klocka eller stoppur användas och det kan även vara bra att 

filma hela operationen. Arbetsmomenten ska också studeras flera gånger.(Bergström et al, 1983) 

Den här metoden fungerar bäst på arbetsprocesser som är redan igång och är inte så bra använda 

för arbeten som är under en planeringsfas. 

Innan tidsstudien ska starta är det viktigt att operationen har delats in i mindre operationssteg. 

Anledningen till det är att det ska vara möjligt att få en mer detaljerad beskrivning. För att få 
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fram tillförlitliga värden utförs varje operationssteg ett antal gånger under tidtagning. Efter det 

tas ett medelvärde fram av de tidtagningar som har utförts för operationssteget. Medelvärdet kan 

justeras efter prestation.  

 

Det finns två olika metoder för att ta tid när det gäller tidsstudier. Den ena av dessa metoder är 

nollställningsmetoden och det går till så att tiden startar från noll och för varje försök nollställs 

tidtagningsuret. Beroende på hur snabb reaktionsförmåga den som tar tid har kan det påverka 

noggrannheten av tidtagningen beroende på operationstidens längd. Den andra 

tidtagningsmetoden är kontinuitetsmetoden och då är det den ackumulerade tiden som är den 

viktiga tiden för varje operationsstegs slut. Om de enskilda tiderna vill fås fram går det att räkna 

ut dem efter att tidsstudien är genomförd. Den här metoden är mer noggrann än 

nollställningsmetoden.  

 

En formel som kan användas i tidsstudien för att ta fram hur många observationer som behövs 

är (Olhager, 2013): 

 

𝑛 = [(
𝑘

𝑟
) (

𝜎

𝑡
)]

2

 

 

n = antal observationer som behövs 

k = konfidensgrad 

r = risknivå 

𝜎 = upptäckta standardavvikelser 

t = det förväntade värdet  

 

För- och nackdelar med de olika typerna av arbetsmästning framgår i Tabell 2. 

 

 
Tabell 2. För- och nackdelar med metoderna. 

 Fördelar Nackdelar 

Tidsstudie En noggrann metod Kan uppfattas som något 

negativt av operatören 

Frekvensstudie Enkel att använda Kan behöva göras många 

observationer 

Elementartidsystem Behövs inga direktstudier  

Behövs inte göra någon 

bedömning på prestationen.  

Analyspersonal behövs 

utbildas 

Passar inte på operationer 

som är långa och inte 

upprepande.  

Tidformler Enkel och snabb Behöver ha en databas med 

information på rörelser. 

 

 

3.4.2 Ljudnivå  

På arbetsplatser finns det föreskrifter på vilka ljudnivåer som är tillåtna och när arbetsgivaren 

ska tillhandahålla hörselskydd. Arbetsmiljöverket (2016) rekommenderar att alla anställda ska 

få hörselskydd om den genomsnittliga ljudnivån är 80 dB under ett 8 timmars arbetspass eller 

om den anställde utsätts för impulstoppar med värden över 135 dB. När den genomsnittliga 
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ljudnivån däremot ligger på 85 dB, om högsta ljudnivån är 115 dB eller om impulstoppsvärdet 

är 135 dB eller mer måste den anställda använda hörselskydd. 

När det kommer till nivån där arbetsgivaren ska erbjuda hörselskydd finns det även krav på att 

personalen får information och utbildning. Personalen ska även erbjudas hörselundersökning om 

det finns risk för den anställde att få hörselskador.  När det kommer till nivån där hörselskydd 

ska använda finns det mer krav. Kraven som tillkommer utöver de tidigare kraven är att det ska 

finnas en skriftlig handlingsplan och att åtgärder ska genomföras och platsen med höga ljudnivån 

ska det skyltas och begränsa de som har tillträde dit. (Arbetsmiljöverket, 2016) 

Impulsstoppvärdet är det värde som är den högsta ljudtoppen under en arbetsdag. 

(Arbetsmiljöverket, 2016) 
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4 RESULTAT  

 

4.1 Nulägesbeskrivning 

 

Företaget hyr in en städfirma som städar hela lagret. Det här tar väldigt lång tid (några veckor) 

och det är dyrt för företaget eftersom det är en extern städfirma som städar. Städfirman putsar 

ytor och använder dammsugare för att göra rent. I lagret hamnar det smuts på pallstället som 

måste tas bort eftersom det kan påverka livsmedel om det hamnar på dem. Den vanligaste 

smutsen på pallstället är damm, plast och träspill. Det kan även förekomma rester av livsmedel 

om det är så att någon förpackning har gått sönder och det läckt ut.  

 

4.1.1 Höglagret  

Höglagret är automatiserat och det är en kran som fyller på och hämtar ut pallarna. Varje gång 

har en egen kran. Pallarna kommer till höglagret genom att de ställs upp på ett transportband. 

Det är 6 gångar i höglagret och varje gång är 29 m lång och 12 m hög. Det finns totalt 20 800 

pallplatser i höglagret uppdelade på de 6 gångarna. Det vanligaste är att 17 500 av dessa 

pallplatser är fyllda samtidigt. Omsättningshastigheten i höglagret är lägre jämfört med de lager 

som inte är automatiserade.  

Under natten kommer det in mindre antal pallar i höglagret än under dagen och det är den tid 

som finns tillgänglig för att städa pallställen.  

 

De varor som lagras i höglagret är säsongsbetonade. Det lagras inga kyl eller frysvaror i 

höglagret, det finns inte heller några färsk varor så som frukt i lagret.  

 

Det är tänkt att höglagret ska göras rent minst var femte år för att kunna säkerställa att kvaliteten 

på produkterna i lagret inte påverkas. Höglagret har inte städats tidigare. 

Det finns olika anledningar till vilken plats som pallen tilldelas i höglagret. Det kan exempelvis 

vara beroende på pallens höjd eller vikt, men inte utifrån uttagsfrekvens. 

 

4.2 Kravspecifikation från företaget  

 

Det finns ett antal krav, som företaget har nämnt under en intervju, på den metod som ska 

användas vid städning av lagret med livsmedel. 

De krav som företaget har och som lagen säger om metoden är: 

 Metoden måste säkerställa att det inte finns någon risk för kontaminering av produkter 

som finns i lagret dvs. ingen vätska eller damm får spridas.  

 Metoden ska vara möjlig att automatisera.  

 Metoden ska kunna användas under pågående arbete. 

 

Om lösningen är användbar kommer den senare att införas på andra delar av lagret. Den valda 

roboten som ska utföra städningen är en IRB1200, vilket innebär att metoden ska passa denna 

robotmodell. Olika städmetoder med vätskor och kemikalier går inte att använda eftersom det 

inte går att helt säkra att förpackningarna i lagret inte blir kontaminerade. En annan anledning 

till att vätskor inte är så bra att använda är att de kan bidra till att bakteriemängden ökar (Lucore 

et al, 2017). Tabell 3 används för att kunna bedöma testen utifrån vad företaget har valt att 

prioritera när de övriga kraven är uppfyllda.  
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Tabell 3. Visar vad företaget tycker är viktigast 

 

 

 

 

 

 

Företaget fick poängsätta de fyra kriterierna utifrån hur viktiga dessa är för företaget. De på 

företaget som svarade på det var en från avdelningen för teknik och automation samt CR 

avdelningen.   

Företaget satt en femma på miljövänlighet och det är för att miljö är väldigt viktigt för dem och 

de strävar att vara så miljövänliga som det bara går. Av den anledningen har de infört 

substitutionsmetoden där de strävar efter att använda den mest miljövänliga metoden som går 

men som ändå passar ändamålet bra. Alla rengöringsmedel som används i verksamheten måste 

vara miljömärkta enligt de krav som företaget har för att en produkt ska få ett ekologiskt krav-

certifikat. När det gäller renlighet valde de en fyra. Det behöver vara rent men inte kliniskt rent 

eller så att det blir desinficerat. Metoden måste vara effektiv och därför sattes en fyra på detta 

kriterium. Det som spelade minst roll för företaget var priset vilket därför var det kriterium som 

fick lägst prioritet.  

 

I början är det tänkt att rengöringen ska ske under tiden då det finns personal på plats. Personalen 

arbetar mellan söndag 14:30 - fredag 23:05, lördag 06:00-15:00. Men senare är det tänkt att 

städningen ska kunna ske då lagret inte är bemannat.  
 

4.2.1 HACCP- plan (Hazard Analysis and Critical Control Points )  

Företaget har en HACCP- plan för att dokumentera livsmedelsäkerhetsrisker. Det är EU-

förordning 852/2004 som ställer krav på att företaget har en sådan plan. Företaget ansåg att en 

livsmedelsäkerhetsrisk skulle kunna vara dålig hygien. Om hygienen är dålig kan det spridas 

bakterier och mögel till livsmedlen. Utifrån detta har företagets logistikavdelning skapat en 

HACCP-plan där dålig hygien är identifierad som en livsmedelssäkerhetsrisk då det kan sprida 

bakterier, mögel mm till varorna inom logistikflödet samt att det kan utgöra en skadedjursrisk. 

  

Företaget har genomfört riskanalyser och utifrån de risker som framkom har företaget tagit fram 

kravställningar för att beskriva vad som behöver göras för att kontrollera riskerna. I 

logistikavdelningens ledningssystem finns kravställningen ”Rengöring – lokal” som beskriver 

krav gällande rengöring, se bilaga 2. Kravställningarna underhålls och uppdateras efter behov. 

T.ex. står det nu att höghöjdstäd ska utföras med frekvensen vart 3:e år, men det är under 

utredning om företaget ska ändra till en mer flexibel frekvens beroende på vilket behov som finns 

inom respektive område. 

 

4.3 Information om roboten  

Roboten som ska användas för städningen kommer att fästas på en anordning som i sin tur 

kommer att stå på en plattform på smalgångstrucken. Roboten kommer därefter att förflyttas 

mellan de pallplatser som ska städas med smalgångstrucken. Utrustningen som används att städa 

pallstället måste stå på plattformen tillsammans med roboten, vilket gör att det är viktigt att ta 

hänsyn till måtten för att få plats med både robot städutrustningen. Avståndet från roboten till 

pallstället går bara att påverka till viss del. Eftersom pallen med roboten sitter på 

smalgångstrucken så kommer inte det avståndet kunna påverkas men placeringen av roboten på 

Renlighet 4 

Pris 3 

Effektivitet 4 

Miljövänlighet 5 
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plattformen går att påverka. Avståndet mellan smalgångstrucken och pallstället är 47 cm. 

Avståndet mellan isblästringsmunstycket och materialet som ska blästras påverkar resultatet och 

det optimala avståndet är 15 cm. Om metoden dammsugning väljs är det optimala avståndet 

mellan dammsugningsmunstycket och pallstället mindre än 1 cm. 

 

 

 
Figur 6. Robotanordningen. (Wickman, 2018). 

4.3.1 IRB1200 

 

IRB1200 är ABBs näst minsta robot. Det finns två olika storlekar på den 700 mm och 900 mm.  

Det som skiljer dem åt är räckvidden roboten kan nå. Den på 900 mm kan klara av en vikt på 5 

kg. Den andra på 700 mm klarar en vikt på 7 kg. Den här roboten kan jobba nära operatörer. 

Fördelen med den här roboten är att den är liten men är 10 % snabbare än de andra ABB 

robotarna, vilket gör att cykeltiden blir kortare. Den här roboten kan jobba i små robotceller, 

mindre än 15 % än de andra robotarna. Den går att monteras i alla vinklar. (ABB, 2018) 

 

 



 32 (62)  

 
Figur 7. IRB 1200 ( ABB,2018).  

 

 

4.4 Test av isblästring 

 

I den här sektionen kommer resultatet av isblästringsexperimentet presenteras. Första delen 

handlar om den tekniska informationen om isblästringsmaskinen. Efter det visas det före och 

efter bilder på pallstället. Därefter kommer tidsstudien för isblästringen. Tidsstudien är uppdelat 

i två delar en för hur långt det tar att rengöra ett pallställ med matolja och mjöl och en för hur 

lång tid det tar för att rengöra pallstället med sirap och mjöl. för varje del gjordes det 6 

testomgångar. Varje omgång bedömdes renligheten av pallstället. Till sist följer en 

sammanfattning på vilka för- och nackdelar som upptäcktes med isblästringen utifrån 

experimentet.  

 

I tabell 4 visas den tekniska informationen av isblästringsmaskinen. Torrisens mått kan vara 

mellan 1,7 till 3,0 mm och 3,0 mm är den vanligaste storleken på torrispellets. I det här 

experimentet användes torris med måttet 3,0 mm.  

 

 
Tabell 4. Teknisk information för isblästringsmaskinen. ( Källa: Triventek)  

Effekt (kW) 0,750 

Lufttryck (bar/Mpa) 1-14  

Torris kapacitet (kg) 23 

Mått 700x530x1100 

Frekvens (Hz) 50/60  

Torris förbrukning (kg/ h) 30-80 

Ljudnivå  99-110 dB 

Vikt 88 kg 

Spänning 110v/220v 

Luftflöde  2-12 𝑚3/ min. vid 1-14 bar 

 

 

Information om ljudnivån för isblästringen framgår inte på Triventeks hemsida. Men en i 

undersökning av andra liknande fabrikat ligger ljudnivån mellan 100 till 125 dB. (Kärcher, 2018) 



 33 (62)  

 
Figur 8. Isblästringsmaskin från Triventek (Källa). 

Figur 9 visar isblästringsmaskinen som användes för att utföra testet. Den kommer från 

Triventek.  Modellen heter Triblast-3 model BL60. 

 

4.4.1  Test med Sirap och Mjöl 

I testet med sirap och mjöl fästes ett tjockt lager med sirap på balken i pallstället och efter det 

fästes ungefär 1-3 mm mjöl. Tjockleken var inte konstant över hela ytan. En anledning till att 

den inte blev konstant tjocklek var att mjölet inte fäste över allt det åkte ner och hamnade som 

en hög längst ner på balken. För att få bort sirapen och mjölet var det tvunget att använda en 

lägre hastighet på robotens rörelse annars fanns det risk att allt inte försvann. I figur 10 syns det 

tydligt att mjöl har åkt ner och bildat ett tjockare lager. 

   

 
Figur 9. Före isblästring. 
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Pilen på figur 11 visar att det blev en fläck med sirap kvar efter att mjölet hade försvunnit. 

Fläcken försvann när isblästringspistolen kördes en gång till över området. Eftersom det är en 

robot som ska städa finns det inte någon möjlighet att kontrollera om all smuts försvunnit och att 

besluta att städa samma område igen. Därför är det bättre att hålla en lägre hastighet på robotens 

rörelse för att säkerställa att all smuts försvinner första gången.  

 

4.4.2 Test med Matolja och Mjöl  

När matoljan och mjölet sattes på pallstället blev lagret tunnare än lagret med mjöl och sirap. Det 

beror på att det inte fastnade lika mycket mjöl på matoljan. Figur 12 visar att mjölet endast ville 

fästa längst ner på balken och högst upp fanns inget mjöl kvar. 

 

Figur 10. Efter isblästringen. 
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Figur 11. Olja och mjöl före isblästringen. 

 

Matoljan och mjölet tillsammans var inget problem för isblästringen att få bort men däremot flög 

mjölet åt sidan när isblästringen utfördes. Det här innebär att om det är mycket damm på 

pallstället kommer dammet att hamna någon annanstans i byggnaden. Det fanns inga rester kvar 

på pallstället från isblästringen efter testet. Figur 13 visar hur rent det blev efter isblästringen. 

Isblästringen lämnade en tunn frosthinna som försvann efter några minuter.  
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Figur 12. Efter bild på olja och mjöl. 

 

4.4.3 Tidsstudie för isblästringen 

Tider från test med mjöl och sirap och mjöl och olja användes för att räkna ut medeltiden för hur 

lång tid det tar att isblästra eller dammsuga ett pallställ. Smutstyperna i experimentet valdes 

eftersom de liknar de som förekommer i den verkliga miljön i lagret. 

Matoljan och mjölet gick något snabbare att ta bort jämfört med sirapen och mjölet. Det innebär 

att cykeltiderna kommer att vara kortare om det är lättare smuts som ska städas.  

 

Tidsstudien utfördes för att få fram cykeltiden men den verkliga cykeltiden för att städa hela 

pallstället gick inte att få fram. Det beror på att det under testet inte gick att städa alla delar som 

behövde städas. Därför utgår cykeltiden enligt studien endast från de delar som gick att städa. 

De flesta tiderna ligger kring 70 sekunder.  
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Tabell 5. Isblästringens tider med matolja och mjöl 

Observation  Tid (s) 

1 70 

2 70,8 

3 70,2 

4 72 

5 74,2 

6 73,2 

 

 
Tabell 6. Isblästringens tider med sirap och mjöl 

 

Observation  Tid (s) 

1 72,4  

2 71,2 

3 74,8 

4 71,4 

5 73 

6 71,4 

 

Medeltiden för att göra rent ett pallställ med isblästring är 
864,6

12
= 72,05 𝑠 

 

Att rengöra halva 12 pallplatser tar i snitt 864 s enligt följande uträkning: 

 

12*72= 864 

 

Standardavvikelsen för tiderna i experimentet är:  

xi = mätvärde nummer i 

�̅� = medelvärdet av urvalet av x = 72,05 s 

n = antal mätvärden av x = 12 

s = standardavvikelse 

 

 

s2 = 
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=0

𝑛−1
 = 

(70−72,05)2+ …….+ (71,4−72,05)2

11
 = 2,2991 

 

S =√2,991 = 1,5163 ~ 1,52 
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4.4.4 Sammanfattning av isblästringstestet  

När testet utfördes för isblästringen gick det inte att komma åt att rengöra pallställets baksida, 

även fast testet var manuellt var det svårt. Det betyder att det blir omöjligt för en robot, som har 

sitt bestämda avstånd, att rengöra baksidan på pallstället om roboten sitter på kranen på 

framsidan. Det skulle gå att rengöra baksidan från andra hållet men inget test utfördes för att se 

om det var möjligt. Det är inte rengöringsmetoden i sig som påverkar att det inte går utan det är 

roboten som är begränsningen i detta sammanhang. Det innebär även att det inte går att få fram 

en exakt cykeltid på att städa en pallplats.  

 

Roboten som ska användas vid städningen kommer att kopplas till kranen som kör till och från 

pallplatserna. Det gör att roboten kommer sitta på ett bestämt avstånd från pallstället och det 

avståndet kommer inte att kunna ändras. Det innebär också att städningen endast kommer ske 

framifrån. Det finns ingen möjlighet för roboten att åka och städa från baksidan av pallstället.  

 

När isblästringstestet utfördes fanns det ingen smuts kvar i pallstället.  

 

Det som var negativt med isblästringstestet var att smutsen som tas bort kommer att hamna någon 

annanstans. När testet utfördes flög stor del av mjölet åt sidan och men även rakt ner.  En annan 

negativ egenskap var att isblästringen hade en hög ljudnivå så att hörselskydd behövde användas 

under testet. Ljudnivån kan uppnå 125 dB beroende på vad för isblästringsmaskin som används. 

 

4.4.5 Beräkningsresultat från experimentet med isblästring  

Det går åt 0,472 kg torr is för att rengöra ett pallplats eller 4584,8 kg per år enligt beräkningen 

nedan.  

 

Tid för att rengöra ett pallplats = 0,02 h 

Pallplatser som behöver städas per år = 4168 

 

Medelsförbrukning av torris per timme = 55 kg  

Åtgång av torris per pallplats = 55*0,02= 1,1 kg 

Åtgång av torris per år = 1,1*4168 = 4584,8 kg 

 

Energiförbrukningen för att städa ett pallplats är 0,015 kWh eller 62,52 kWh per år enligt nedan. 

Effekt= 0,75 kW 

Energiförbrukning per pallplats = 0,75*0,02 = 0,015 kWh 

Energiförbrukning per år = 0,015*4168 = 62, 52 kWh 

 

4.5 Test av dammsugning  

 

Första delen nedan består av teknisk information om dammsugaren som användes i experimentet. 

Andra delen visar för- och efterbilder från experimentet. Därefter var kommer tidsstudien för 

dammsugningen. Dammsugnings experiment bestod av 7 testomgångar.  Sista delen tar upp vilka 

för- och nackdelar som upptäcktes under experimentet.  

 

Grovdammsugaren som användes i testet var av fabrikatet Kärcher med modellbeteckningen 

A2054. Figur 14 visar hur den ser ut och tabell 5 visar den tekniska informationen för 

grovdammsugaren.  
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Figur 13. Dammsugaren som användes i testet. 

 

 
Tabell 7. Teknisk information för grovdammsugaren. ( bruksanvisningen) 

Effekt Pmax 1200 W 

Effekt 1000 W 

Vikt 5,3 kg 

Spänning 220- 240 v 

Utrymme  12 L 

4L 

Ljudnivå  75 dB 

Ström 10 A 

 

Till Model A 2054 från Kärcher ingick två olika dammsugarmunstycken. Figur 15 och figur 16 

visar dammsugarmunstycke nr1 och nr 2. Dammsugarmunstycke nr 1 är i plast och runt där den 

fästs vid slangen. Längst ut ändrar den en rektangelformad öppning. Dammsugarmunstycke nr 2 

är avlångt och har en borste.  
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Figur 14. Dammsugarmunstycke nr 1. 

 

 
Figur 15. Dammsugarmunstycke nr 2. 

4.5.1 Test med smutsen som redan fanns på pallstället  

När pallstället anlände från företaget innan experimentet utfördes fanns det smuts kvar på 

pallstället vilket gjorde att ett test kunde göras innan experimentet med mjöl, olja och sirap. 

Ingen tidsstudie gjordes på det här testet.  
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Figur 16. Smutsen som fanns på innan testet utfördes. 

För att rengöra pallstället användes en dammsugare med munstycket som visas i figur 15. 

Resultatet av hur mycket av smutsen som gick att få bort visas i figur 17. Det gick inte att få bort 

allt med hjälp av dammsugningen. Det som blev kvar var smuts som satt fast men som inte satt 

så hårt så att den inte gick att torka av. 

 

 

 

 
Figur 17. Efter Pallställaget har dammsugits. 
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Efter första testet gjordes ett till test men med ett annat munstycke (nr 2). Figur 16 visar hur 

munstycke nr 2 såg ut. Det var enklare att få bort smutsen med munstycke nr 2 jämfört med nr 

1. Anledningen till det var att munstycke nr 2 även hade en borste som kunde få bort smutsen 

som satt fast. Ett problem med munstycke nr 2 var dimensionerna på munstycket. Munstycket 

var för klumpigt och kunde inte komma åt på alla ställen i pallstället. Flera olika vinklar testades 

men det gick ändå inte. I figur 20 visas den smuts som inte gick att få bort. Munstyck nr 2 hade 

inga problem att åka över skruvarna, det var på grund av att den borsten inte fastnade på skruvar. 

 

 

 
Figur 18. Före dammsugning med munstycke nr 2. 

 

 

 

 
Figur 19. Efter med dammsugning med munstycke nr 2. 

Att dammsuga bakre delen av pallstället fungerade inte heller bra med dammsugaren. 

Dammsugaren kom inte åt bakre delen med tillräckligt bra vinkel på munstycket mot ytan.  
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För att kunna städa den övre delen av pallstället kommer en förflyttning av roboten att behöva 

ske. Under testet upptäcktes det att munstycket behöver komma mer uppifrån för att få rätt vinkel 

för att städa.  

 

4.5.2 Test med matolja och mjöl  

Ett andra test utfördes och den här gången var det olja tillsammans med mjöl som testades. I 

figur 21 visas det en bild på hur mjölet och oljan har lagts dit. I Figur 22 visas resultatet av 

dammsugning med munstycke nr 1. Mjölet och en del olja försvann men det var en oljig hinna 

kvar på pallstället.  

 

 
Figur 20. Före städning av mjöl och olja. 

 

 
Figur 21. Efter dammsugning med munstycke Nr 1.  

Även munstycke nr 2 testades med matolja och mjöl. Även här blev resultatet bättre än med 

munstycke nr 1. Borstarna på munstycke nr 2 fick bort mer av oljan så att det efter städningen 

med munstycke nr 2 bara fanns en tunn oljig hinna kvar enligt figur 24.  
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Figur 22. Före dammsugning med munstycke nr 2. 

 

 

 

 
Figur 23.  Matolja och mjöl efter dammsugning med munstycke nr2. 

 

Sirap och matolja testades inte var för sig eftersom de tidigare resultaten visade att 

dammsugningen inte klarar av att får bort allt.  

 

4.5.3 Tidstudie för dammsugningen 

För dammsugningen var det endast tiderna för städningen av mjöl och olja som mättes eftersom 

mjöl och sirap inte gick att få bort helt med de munstycken som användes. Eftersom det inte 

blev rent var det onödigt att ta tid på hur lång tid det tog för att dammsugning att göra rent. I 

tabell 8 visas resultatet av tidsstudien.  
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Tabell 8. Tider för dammsugning av mjöl och olja. 

 

 

 

 

Anledningen till att en tid utmärker sig, i tabell 8, är att dammsugarmunstycket kom emot en 

skruv som stack ut i pallstället.  

 

Medeltiden är 
919

7
= 131,3𝑠 

 

Att rengöra 12 stycken halva pallplatser tar i snitt 1 575,6 sekunder enligt det följande:  

 

12 × 131,3 = 1575,6  
 

Variansen i  

xi = mätvärde nummer i 

�̅� = medelvärdet av urvalet av x = 131,3 s 

n = antal mätvärden av x = 7 

s = standardavvikelse 

 

 

s2 = 
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=0

𝑛−1
 = 

(129−131,3)2+ …….+ (120,2−131,3)2

6
 = 62,33143 

 

S =√62,33143 = 7,895 ~ 7,9 

 

 

4.5.4 Sammanfattning av dammsugnings testet  

Dammsugning är en billig metod och har en relativt låg ljudnivå på 75 dB.   

 

Efter ett tag kommer dammsugaren att behövas tömmas eller att bytas påse beroende på att hur 

mycket damm, plast och träspill som dammsugits upp.  

 

Observation  Tid (s) 

1 129 

2 138 

3 131 

4 130,4 

5 144,4 

6 126 

7 120,2 
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När testet utfördes fungerade det bra att få bort dammet (mjölet) men det fungerade inte alls att 

få bort mjölet när det var blandat med sirap, det blev kladdigt kvar.  

 

För att kunna uppnå det bästa möjliga resultatet med dammsugaren behöver munstycke nr 1 vara 

så nära pallstället som möjligt. Under testet så nuddade själva munstycket pallstället.  

Vid testet med munstycke nr 2 rörde borstarna pallstället. Vid test med lite längre avstånd från 

ytan som ska rengöras fungerade det varken med munstycke nr 1 eller 2.  

 

Munstycke nr 1 fastnade enklare mot skruvar än munstycke nr 2. Det var för borsten gled enklare 

över skruvarna.  

 

4.5.5 Beräkningsresultat från experimentet med dammsugning  

Tidsåtgång för att rengöra ett pallplats = 0,036 h 

Pallplats som behöver städas per år = 4168 

 

Energiförbrukningen för att städa ett pallplats är 0,036 kWh eller 150 kWh per år enligt nedan. 

Effekt= 1 kW 

Energiförbrukning per pallplats = 1*0,036 = 0,036 kWh 

Energiförbrukning per år = 0,036*4168 = 150 kWh 

 

4.6 Kapacitet  

 

Kapacitetsbehovet är att kunna klara av att städa minst 12 pallplatser per natt eller dag enligt 

följande beräkning.  

 

4168 

365
= 𝑐𝑎 12  

 

Antal pallplatser som ska städas per år = 4168 

Antal städdagar per år = 365 

 

Att städa 12 pallplatser per natt kommer en robot att klara av utifrån de cykeltider som framkom 

i experimentet. Den första tiden vid driftsättning kommer pallplatserna inte städas på natten utan 

städningen kommer ske någon gång mellan 14:30 och 23:05 sön-fre. På lördagar kommer tiden 

mellan 06:00 och 15:00  vara tillgänglig för städning.  

 

Den uppskattade cykeltiden per pallplats är 72 s när det kommer till isblästringen och 131,3 s för 

dammsugningen. Om 12 pallplatser ska städas per dag innebär det att tiden för städning skulle 

bli 14,4 minuter för isblästringen och 26,6 minuter för dammsugningen. Om en timme finns 

tillgänglig för varje dag, finns det gott om tid för att transportera sig mellan pallplatserna. Även 

om tiden för transport mellan pallplatserna som ska städas räcker till enligt ovan så är det viktigt 

att tänka på i vilken ordning pallplatserna ska städas. Att rengöra pallplatser nära varandra sparar 

tid. Figur 25 visar att transportsträckan är avgörande när det kommer till hur många pallplatser 

som man hinner med att rengöra under en tid.  
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Figur 24. Ökad transportsträcka vid städning av pallplatser som inte ligger bredvid varandra. 
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5 ANALYS 

 

5.1 Miljövänlighet 

 

Ett av de viktigaste kraven som företaget det fallstudien gjordes hade var att rengöringsmetoden 

skulle vara så miljövänlig som möjligt. Rengöringsmedlen skulle även vara ekologiska och 

kravmärkta. Båda metoderna som testades kan räknas som miljövänliga och ingen av dem 

använder något rengöringsmedel. Isblästring har i flera artiklar beskrivits som en miljövänlig 

process. Den enda nackdelen som Masa & Kuba (2016) tar upp är att den är mindre miljövänlig 

eftersom den förbrukar mycket energi. Enligt beräkningarna ovan går det åt 62,52 kWh per år 

med isblästringen medan dammsugaren i experimentet förbrukar 150 kWh per år. 

Dammsugningen förbrukar alltså mycket mer energi än isblästringen och ur den synpunkten är 

dammsugningen mindre miljövänlig än isblästringen.  

 

Masa & Kuba (2016) tar upp att den koldioxid (torrisen) som används till isblästringen inte bidrar 

till mer koldioxid i atmosfären eftersom ingen ny skapas för att användas i processen eller under 

användningen.   

 

5.2 Renlighet  

 

Fallstudie företaget hade även prioriterat renlighet högt och det nådde isblästringen upp till. 

Dammsugningen gjorde det inte helt och hållet. Det var bara den lösa smutsen som enkelt gick 

att få bort med dammsugaren medan det som satt fast lite hårdare blev kvar. Smutsen som satt 

fast gick enkelt att borsta bort så om ett annat munstycke används som är en kombination av 

testets munstycke nr 1 och 2 skulle rengöringen med dammsugning kunna bli bättre. Om det är 

mat på pallstället är det risk att den kommer att sitta kvar där efter att pallstället har rengjorts 

med fel munstycke. 

Lucore et al (2017) nämner att både dammsugning och isblästring är bra att använda i 

livsmedelshantering eftersom det är torra metoder och det då inte bidrar att bakteriemängden 

ökar. Därför var det de här metoderna som valdes ut att testas. Isblästring tar även bort lite 

bakterier enligt Otto et al (2011) vilket gör att metoden passar bra att använda i 

livsmedelsindustrier. Dammsugning tar inte bort några bakterier.  

 

Isblästringen tog bort all smuts och lämnade endast en frosthinna kvar på balken i pallstället. Det 

blev lite mer rester kvar om rörelserna med isblästringspistolen var för snabba.  Det enda negativa 

med isblästringen gällande renlighet är att det finns risk att smuts sprids och hamnar på golvet 

eller andra pallställ. 

 

Mängden mjöl som användes på pallstället under experimentet var ett tjockare lager än det damm 

som finns på lagret i verkligheten. Vid testerna spreds mjölet och hamnade på golvet. Det här 

kommer även att ske om isblästringen används i den verkliga miljön. Problemet kommer inte att 

vara lika stort i dem verkliga miljön eftersom det inte är lika stora mängder som under testerna 

men det är ändå något som man bör försöka ta hänsyn till. Det kan man göra genom att städa 

tömma pallplatser under och att städa uppifrån och ner, att komplettera isblästringen med 

dammsugning eller att dammsuga golvet med jämna mellanrum efter isblästringen. Om det bara 

skulle vara damm på pallstället fungerar alltså dammsugning bättre än isblästring eftersom smuts 

kan hamna på andra pallplastser och pallar samt att golvet ändå måste dammsugas efter 

isblästringen.  
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Företaget har tidigare använt sig av dammsugning som rengöringsmetod för att göra rent i övriga 

lager. På vissa ställen i de här lagren behövde pallstället även torkas av.  Lagerna städades 

manuellt vilket gjorde att personerna som rengjorde det kunde se om det räckte med 

dammsugning enbart eller om det även behövde torkas av. I höglagret är det tänkt att en robot 

ska utföra rengöringen och den kommer inte kunna avgöra om det blir tillräckligt rent med 

dammsugning eller om det även skulle behövas torkas med. Att det inte finns någon som 

kontrollerar att det blir rent är en nackdel med en automatisk lösning oavsett vilken av de två 

metoderna som används.   

 

5.3 Effektivitet och funktionalitet 

 

Effektivitet var lika viktigt som renlighet för företaget. Isblästring är mer effektiv än 

dammsugning vad gäller cykeltid och renlighet. Cykeltiden för isblästringen var i snitt halva 

tiden av vad cykeltiden för dammsugning var. Isblästringen tog bort all smuts från pallplatsen 

medan dammsugningen inte tog bort den smuts som satt fast med de munstycken som användes 

under testet. Något som drar ned effektiviteten för isblästringen är att hamnar smuts på golvet 

eller riskerar att flyttas till andra pallar och pallplatser. 

  

För isblästringen är vinkeln mot underlaget och hastigheten på isblästringspistolens rörelse 

viktiga. Med fel vinkel eller för hög hastighet finns det risk för att all smuts inte kan tas bort. 

Spur, Uhlmann & Elbing (1999) tar upp att t.ex. vinkeln är en av de saker som påverkar resultatet. 

I experimentet var vinkeln 45 grader.  

  

Lucore et al (2017) tar upp att dammsugarens delar ska anpassas efter det den ska användas till. 

I Limas (2017) experiment var munstyckets utformning viktig för att få upp smutsen och det 

visade även det här experimentet. Även testerna i det här arbetet visar att munstycket måste vara 

utformat på ett visst sätt för att dammsugningen skulle vara effektiv. Exempelvis märktes det att 

det var svårt att komma åt att städa med det munstycke som var avlångt. Vidare nämner Lucore 

et al (2017)  att en av de torra rengöringsmetoderna är borstning. Under testet noterades att 

munstycket som hade borstar var effektivare än munstycket som inte hade det. Vid dammsugning 

framkom det vid testerna även att det var viktigt att munstycket hålls nära ytan som ska rengöras. 

Om munstycket hålls för långt från ytan som ska rengöras fungerar inte metoden. För att komma 

nära ytan som ska rengöras och få samma effekt med roboten i den verkliga miljön måste det 

räknas ut hur långt röret som är kopplat till dammsugaren ska vara.  

  

 

5.4 Ljudnivåer, buller  

 

En av anledningarna till att företag automatiserar enligt Frohm et al (2006) är att personalen ska 

slippa utföra arbetsmoment som kan anses farliga, dåliga för ergonomin och arbetsmiljön. 

Genom att automatisera rengöringen av lagret undviks risker som att jobba på höga höjder och 

hantering av rengöringsmedel.  

 

Enligt Spur et al (1999) är en nackdel med isblästring att den har en hög ljudnivå och om metoden 

inte är helautomatisk finns det risk för en dålig arbetsmiljö för personalen. Processen på företaget 

kommer att vara automatisk och det är ingen som jobbar i gångarna i höglagret samtidigt som 

städningen pågår. Det finns dock risk för att ljudet från isblästringen kommer att höras i andra 

delar i byggnaden eftersom ljudet kan förflytta sig i byggnaden. När testet utfördes upplevdes 

ljudnivån som hög och  de som utförde testet fick använda sig av hörselskydd. Ljudnivån för 

isblästringen ligger i snitt mellan ca 100 till 110 dB.  
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Enligt Arbetsmiljöverket ska hörselskydd erbjudas av arbetsgivaren till deras anställda om den 

genomsnittliga ljudnivån är över 85 dB under 8-timmars arbetsdag eller om impulsstopsvärdet 

är 135 dB eller högre.  

Dammsugningen har en ljudnivå på 75 dB vilket är en godkänd ljudnivå och det är 10 dB under 

den nivå där hörselskydd ska användas enligt Arbetsmiljöverkets rekommendation. Isblästringen 

har en ljudnivå över 85 dB vilket gör att de som jobbar nära isblästringen ska ha hörselskydd 

enligt Arbetsmiljöverket. Därför skulle ett test behövas göras på arbetsplatsen för att se hur ljudet 

sprider sig i lokalen. Om ljudet blir högre än 85 dB utanför höglagret måste företaget utföra olika 

åtgärder för att uppnå de krav som Arbetsmiljöverket ställer på arbetsplatser med genomsnittliga 

ljudnivåer över 85 dB under en 8-timmars arbetsdag. Olika lösningar på det går att välja beroende 

på hur städningen av höglagret läggs upp. Om företaget väljer att städa någon timme per dag 

kommer den genomsnittliga ljudnivån kunna ligga under 85 dB. Om städningen dessutom sker 

på natten är det förmodligen också färre ur personalen som arbetar i närheten av städningen.  

 

5.5 Kapacitet 

 

Uträkningar kom det fram till att 12 pallplatser behövde städas per dag för att klara hela målet 

med att städa 4168 pallplatser på ett år. Om en förpackning går sönder och läcker kan det innebära 

att det behöver städas mer än 12 pallplatser per natt. Det kommer att fungera ändå eftersom 

roboten har högre kapacitet än vad behovet är. Både isblästringen och dammsugningen klarar 

det.  

 

Cykeltiden för städningen av ett pallställ var i snitt 72 s för isblästringen och 131,3 s för 

dammsugningen. Det medför att det skulle ta 14,4  minuter respektive 26,26 minuter för att städa 

12 stycken pallplatser om bara hänsyn tas till cykeltiden för städningen. Utöver det tillkommer 

tiden för förflyttning. Tiden för förflyttning skiljer sig åt eftersom det kan vara olika avstånd 

mellan de pallplatser som ska rengöras. Det kan till och med vara så att roboten måste åka tillbaka 

till början och åka till nästa gång i lagret.  

 

Transporttiden är som nämnts ovan inte medräknad i cykeltiden. Även om det kanske kommer 

att vara svårt att få till optimala förflyttningar vid städningen så kommer den tid som finns över 

för att utföra förflyttningarna inte att vara begränsande och räcka till.  

 

Antalet inleveranser till höglagret är lägst under natten, vilket gör att det skulle vara enklast att 

utföra städningen som behövs göras under några timmar på natten. Produktionen kommer störas 

minst då.  

 

5.6 Begränsningar som upptäcktes i experimentet  

 

När testet utfördes städades pallstället från framsidan eftersom det inte gick att komma åt 

baksidan. För att komma åt alla ytor måste pallstället även städas från baksidan. Det här är ett 

problem eftersom pallstället är ett dubbelställ (två pallställ står mot varandra). Om det ska vara 

möjligt att städa från baksidan måste även pallplatsen på andra sidan av pallstället vara tom och 

roboten måste kunna åka tillbaka till rullbandet och till nästa gång för att kunna städa baksidan 

av stället. En lösning på detta kan vara att en hel kolumn är tömd på pallar på båda ställen som 

står rygg mot rygg. Det gör även att tiden att åka i mellan skulle minska genom att 

transportsträckan blir så kort som möjlig.  

 

5.7 Sammanfattning av för- och nackdelar med de två metoderna 
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Det finns ett antal för- och nackdelar med isblästring och dammsugning.  

 

5.7.1 Isblästring  

En av fördelarna med isblästring är att det inte blir någon vätska kvar efter att det städats och den 

lämnar inte något annat avfall efter sig utöver beläggningen som har tvättats bort enligt Otto et 

al (2011), Witte et al (2017) och Kohli (2015). Detta är en av anledningarna till att den här 

metoden skulle gå att använda i ett lager med livsmedel som inte får kontamineras. En annan 

fördel som isblästringen har jämfört med dammsugningen är att den kan få bort svår smuts som 

sitter på pallställaget som t.ex. olja och annan smuts som sitter fast. 

En nackdel att är isblästringen inte kan ta bort plast och träflisor utan de kommer bara att flyttas 

och hamna på golvet eller andra pallplatser medan dammsugaren kommer att kunna dammsuga 

upp både träflisor och plast. En annan nackdel är att isblästring lämnar efter sig rester av det 

material som blästrats bort. 

 

Beläggningen som isblästringen har tagit bort behöver dammsugas eller sopas bort, vilket innebär 

att någon måste utföra ett arbetsmoment efter roboten har gjort rent. I det här projektet blir det 

en nackdel för isblästringen eftersom metoden ska vara automatisk och en robot ska sköta den. 

Efterstädningen måste ske i anslutning till att rengöringen har utförts eftersom det annars finns 

det risk för att smutsen flyttas runt och hamnar någon annanstans. En lösning på det här 

problemet är att koppla en dammsugare till isblästringen så den kan suga upp beläggningen som 

är kvar efter isblästringen. Det blir då mer effektivt och ett manuellt arbetsmoment behöver inte 

utföras.  

 

5.7.2 Dammsugning 

Den största fördelen med dammsugningen jämfört med isblästringen är att dammsugningen 

avlägsnar smutsen från lagret. Dammsugningen är också en torr metod vilket är en fördel i ett 

livsmedelslager. En nackdel med dammsugning är att den inte fick bort all smuts. Ytterligare en 

nackdel med dammsugningen är att munstycket kan fastna, också hände under experimentet, när 

munstycket hålls nära ytan som ska rengöras. Standardavvikelsen var större i cykeltiderna för 

dammsugningen jämfört med isblästringen. Det berodde till stor till stor del på att munstycket 

fastnade vid ett tillfälle. I den verkliga miljön kommer det också att förekomma saker som 

dammsugarmunstycket kan fastna på. Därför är det viktigt att välja rätt dammsugarmunstycke. 

Dammsugarmunstycket med borstar (nr 2) fastnade inte på skruvar pga. att det endast var borsten 

som rörde pallstället och den anpassade sig till materialets yta. Problemet med 

dammsugningsmunstycke nr 2 var att det var för klumpigt. Munstycket skulle ha varit mindre så 

hade det gått lättare att komma åt. Enligt Lima (2017) är det viktiga att dammsugarmunstycket 

är anpassat till det den ska användas till. Ett felaktigt dammsugarmunstycke påverkar resultatet 

negativt.  

 

När dammsugningsexperiment utfördes var det problem att städa baksidan av pallstället. Närmast 

balken gick det inte att städa baksidan som önskat eftersom det blev svårt att få en bra vinkel vid 

städning från framsidan. Balken längst bort räckte dammsugarslangen precis fram till och det var 

inte möjligt att städa baksidan på balken längst bort.  
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6 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Det här arbetet har gått ut på att besvara två frågeställningar: 

 

 Vilken av de två metoder som testas passar för att städa ett automatiserat höglager 

utifrån de förutsättningar som finns i lagret? 

 

Att använda sig av både isblästring och dammsugning tillsammans skulle vara en lösning som 

går att använda sig av. Experimenten visade att de två metoderna kompletterade varandra. Var 

för sig har metoderna svårt att klara att få helt rent. Isblästringen skulle behöva kompletteras med 

att det dammsugs på golvet efter isblästringen. Dammsugning fungerar bra så länge det bara är 

damm på pallstället. Om det finns t.ex. matrester är risken stor att de inte kommer att gå att få 

bort från pallstället med dammsugning. Speciellt kladdiga matrester såsom olja eller läsk skulle 

även kunna leda till att mer damm skulle fasta och sitta kvar.  

 

Företaget som fallstudien utfördes på har tidigare använt sig av dammsugning som 

rengöringsmetod men då kombinerat med torkning vid behov eftersom allt inte gick att få bort 

med enbart dammsugning. Båda metoderna som testades uppfyller kravet som 

livsmedelsföretaget i fallstudien ställde på miljövänlighet genom att de inte använder några 

kemikalier och de inte heller skapar mer avfall. De här metoderna går även att koppla till en robot 

vilket gör att de uppfyller kravet på att metoden ska kunna automatiseras. Isblästringen var 

väldigt effektiv och gjorde pallställets balk helt ren.  

 

Båda rengöringsmetoderna uppfyller även de krav och lagar som finns för företag som hanterar 

livsmedel såsom färdigförpackade torrvaror.  

 

 Vilket är översiktliga kapacitetsbehovet för att klara av rengöringen av pallställen i ett 

automatlager? 

 

Företaget i fallstudien användes som ett exempel när det gäller att räkna på vilket kapacitetsbehov 

som behövs för att klara att rengöra ett automatiserat lager. Metoden som har använts för att 

räkna ut kapacitetsbehovet kan användas för alla typer av företag.  

För att klara av att rengöra tillräckligt antal pallplatser per år, så att samtliga pallplatser rengörs 

minst en gång på 5 år, behövs det bara en robot. Cykeltiden för rengöring av en pallplats är låg, 

från ca 30 sekunder till en minut beroende på metod. Dock kommer det vara tvunget att göra en 

förflyttning till truckgången för att komma åt att städa baksidan av pallstället. Eftersom själva 

städningen tar så kort tid finns det utrymme för att genomföra förflyttningar större delen av den 

tillgängliga tiden för städning. Trots detta är det viktigt att städningen planeras så att 

transportsträckorna hålls nere för att ha marginal för oförutsedda händelser och för att kunna öka 

takten i städningen framöver utan att behöva köpa in fler robotar. Två robotar skulle betyda att 

företaget skulle få en onödig överkapacitet i dagsläget.  

 

Det som kan påverka kapacitetsbehovet är hur många pallplatser som ett företag har och hur ofta 

lagret behöver göras rent. Om det är ett livsmedelslager kommer de behöva göra rent lika ofta 

som företaget i fallstudien eller oftare beroende på hur snabbt pallställen blir smutsiga. Det som 

främst påverkar städningstiden är förflyttningarna mellan de tomma pallplatserna som ska städas. 

Vissa företag kommer ha färre lediga pallplatser än andra och det kan göra det svårare att kunna 

rengöra flera under samma städskift. Pallplatserna måste vara tomma för att det ska vara möjligt 

att göra rent dem. Om pallplatsen inte är tom kan det kunna leda till kontaminering eller att det 

inte går att göra pallplatsen helt ren.  
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En fördel med att automatisera rengöringsprocessen är att ett farligt arbetsmoment tas bort. 

Personalen slipper jobba på höga höjder för att rengöra med en automatisk metod. En annan 

fördel är att städningen kan ske på tider då det inte är någon personal på plats och det är lägre 

normal produktionsaktivitet, tex på nätter och helger.  

 

Vid experimentet med dammsugningen var det problem med att det fanns skruvar som stack ut 

på vissa ställen av pallstället. Om företaget väljer dammsugning som rengöringsmetod finns det 

risk för att munstycket fastnar på utstickande föremål. Det kan leda till lägre effektivitet och att 

munstycket skadas eller slits fortare än tänkt.  

 

Ett nytt test av dammsugningen med ett annat munstycke skulle behöva göras då de två 

munstyckena som testades inte fungerade optimalt. Ett mindre runt munstycke med en borste 

vore att föredra. Med ett sådant munstycke skulle det vara enklare att komma åt och att få bort 

smuts som sitter fast. Munstycket skulle även kunna vara mer flexibelt, tex ledat, för det skulle 

ge mer rörlighet och göra det enklare att komma åt. Att ha ett munstycke med borstar gör att 

risken för att fastna på utstickande föremål som exempel skruvar minskar. I testet var det 

munstycke nr 1 som fastnade mest eftersom den hårda plastkanten på munstycket kom för nära 

skruvarna. 

 

Experimenten utfördes manuellt och i labbmiljö eftersom det inte var möjligt att testa metoderna 

i fallstudieföretagets höglager med robot och automatik. Testerna genomfördes dock med 

liknande rörelsemönster som en robot skulle ha och med samma typ av smuts som fanns i lagret 

hos företaget där fallstudien genomfördes. Testerna bedöms därför vara tillförlitliga samtidigt 

som de gav värdefull information om de två rengöringsmetoderna. Möjligtvis kanske städningen 

inte utfördes exakt lika varje gång eller anpassades något från gång till gång omedvetet men 

risken för att detta skulle ha påverkat experimentet bedöms vara liten. Om det skulle ha påverkat 

experimentet borde tiderna i de olika testomgångarna antingen blivit längre, för att städningen 

skedde noggrannare efter hand, eller kortare, för att städningen anpassades i efterföljande 

testomgångar för att vara mer effektiv. Trots detta är det viktigt att metoderna testas i verklig 

miljö och förhållanden vilket, enligt nedan, både rekommenderas till fallstudieföretaget och för 

för fortsatt forskning.’ 

 

Rekommendationerna till, företaget i fallstudien, och till andra företag som funderar på att införa 

automatisk städning är: 

 Att de till en början endast införskaffar en robot för att klara kapacitetsbehovet. 

 Att göra ytterligare experiment med isblästring och dammsugning med en robot innan 

slutgiltigt beslut tas.  

 Göra ett test på vad ljudnivån blir utanför höglagret. Om ljudnivån är över 85 dB måste 

en handlingsplan tas fram.  

 

Metoderna som har använts i testerna i det här arbetet för att göra rent skulle även kunna 

användas i andra typer av lager med andra typer av produkter för att göra rent. Exempelvis skulle 

tillverkande industrier kunna använda sig av automatiska truckar med robotar som städade.  

 

Den här rapporten har bidragit till mer kunskap om rengöringsmetoder som kan användas för 

rengöring i automatiserade livsmedelslager. Det skulle även kunna använda i andra branscher 

som har liknade krav eller lägre krav än livsmedel. Däremot är det inte säkert att de här 

regeringsmetoderna kan användas till andra livsmedel som inte är färdigförpackade torrvaror. 

För andra typer av livsmedel är det ännu högre krav när det kommer till hantering av dem, tex 
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färsk- eller kylvaror. Risken för att dessa livsmedel kontamineras eller förstörs av 

rengöringsmetoden.  

 

Förslag till vidare forskning är att tester utförs i den verkliga miljön med en robot och de utvalda 

metoderna för att kunna helt säkert bedöma vilken metod som är bäst att använda och för att 

säkerställa att automatisk städning är mer effektivt än att städa manuellt. Det skulle även vara 

bra att forska vidare på om det går att kombinera isblästring och dammsugning, dvs att samtidigt 

som isblästringen utförs tar en dammsugare om och suger upp det som har blästrats bort. Det 

skulle då kunna innebära att inget hamnar på golvet och risken att livsmedel blir kontaminerade 

blir väldigt liten.  

Den här studien har bidragit med att två lämpliga metoder skulle kunna användas för att rengöra 

ett lager där det förvaras livsmedel. De två metoderna har beskrivits i forskningen tidigare. 

Däremot har det inte gått att finna information om tidigare studier som beskriver städning av 

pallställ, varken manuellt eller automatiskt, med de två metoderna. Exprimenet visar att och hur 

de två metoderna kan användas för städning av lager.  
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BILAGA 1 

 

 

 Hur många anställda jobbar på Företaget i Västerås? 

 Hur många pallplatser finns det i Höglagret? 

 Vad är det för sorts smuts som finns på pallstället? 

 Hur har ni hanterat städningen tidigare i höglagret?  

 Kommer det bara vara möjligt att köra på veckodagar eller kommer den köra på helgen 

med, eller på natten? 

 Finns det några regler om hur rent det ska vara eller hur ofta det ska städas? 

 Hur ofta vill ni att varje pallplats ska göras rent? 

 Har ni några krav på metoden? 

 Hur långt och högt är höglagret? 

 Hur viktigt är priset, miljövänlighet, renlighet och effektivitet?  

 Vad är måttet på pallstället som experimentet ska utföras på? 

 Hur blir en pall tilldelad sin plats i Höglagret? 
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Bilaga 2 

 

Krav 

Rengöring lokal 

Kravställare 

CR Logistik    

Styrande arbetsbeskrivning 

 Lagerlokaler ska rengöras så att de håller en god hygien som ger förutsättningar för 

hög produktsäkerhet.  

 Rengöring ska alltid ske vid uppkommet behov ex kross/spill. 

 Det ska finnas ett dokumenterat rengöringsprogram där rengöringens utfall redovisas. 

Lokala rutiner ska minst omfatta följande:  

 Objekt  

 Metod och 

medel 

 Frekvens  

 Utförd rengöring ska dokumenteras. Det ska vara möjligt att återkoppla kring 

rengöringens utfall till den som utfört städningen. 

 Gruppchef ska följa upp veckovis att rengöring är genomförd till en bra nivå. 

 Kommunalt A-vatten ska användas i samtliga delar av lagret.  

 Ordning & reda ska iakttas.  

  Skurvatten ska hällas ut i avlopp/spolplatta kopplad till slamavskiljare eller 

motsvarande rening i enlighet med kommunala krav  

  Rengöring ska ske med följande minsta frekvens avseende samtliga objekt 

(utökning/minskning kan ske utifrån resultatet av dokumenterad HACCP 

riskbedömning): 
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Reng ö ring lokal 
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Åtgärd vid avvikelse 

 

 Åtgärdas av ansvarig chef, så att avvikelsen inte upprepas 

 En HACCP riskbedömning ska utföras av Kvalitet- & Miljö coach, om man vill frångå 

miniminivåerna i rengöringsschemat.  

Information om kravställningen 

 

Bakomliggande grundkrav 

1. Standardkrav  

2. Lagkrav  

3. ICA-krav 

Orsak till kravet 

 Rena lokaler är en grundförutsättning för produktsäkerhet.  

 Vid undermålig rengöring finns det risk för kontamination av produkt 

samt skadedjursinvasion.  

Riktat krav mot process eller målgrupp  
 Lagerstöd - Städ 
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Bilaga 3 

 

 

Varians och standardavvikelse 

Standardavvikelse av medelvärdet är det vanligaste sättet att beskriva spridningen för en mängd 

mätvärden. Standardavvikelsen är kvadratroten av variansen.  

Standardavvikelse är det bästa sättet att beskriva spridningen på när mängden med mätvärden är 

något sånär normalfördelade. Om det exempelvis förekommer extremvärden är andra metoder 

att föredra. (Stats direct, 2018) 

 

Variansen för en population kan beskrivas som: 

 

𝜎2 = 
∑(𝑥−𝜇)2

𝑛
  

 

x = mätvärde 

µ = medelvärdet av alla x 

n = antal mätvärden av x 

𝜎 = standardavvikelsen 

 

Vanligen beräknas variansen på ett slumpmässigt urval av mätvärden i en större mängd värden 

enligt det följande (Stats direct, 2018): 

 

s2 = 
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=0

𝑛−1
 

 

xi = mätvärde nummer i 

�̅� = medelvärdet av urvalet av x 

n = antal mätvärden av x 

s = standardavvikelse 

 

 


