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Abstract 

 

Title: Improved productivity in an automated ”pick and pack” process - Förbättrad 

produktivitet i en automatiserad plock- och packningsprocess – A case study at Staples 

Sweden AB 

Authors: Emelie Hjärtåker & Lovisa Berg 

Tutor: Petra Andersson 

Examiner: Helena Forslund 

 

Background: There is a lot of research within automated warehouse and especially 

about storage layout but no research that are including the functions within the process 

and how they beneficially should interact with each other. At the same time companies 

strives for improved productivity which might be easier to reach with a process 

orientated view rather than a function based view. Even if many companies constantly 

strives for an improved productivity there is often potential for improvements where an 

amended work procedure may be the answer. 

 

Purpose: The study’s purpose is to describe Staples current productivity and identify 

waste within the automated ”pick and pack” process with help of a process map.  With 

the identified wastes improvements will be suggested to reach productivity 

improvements. At least the study to find to which extent a buffer function can improve 

productivity in an automated ”pick and pack” process. 

 

Method: This study is a case study at Staples. Data has been collected by unstructured 

and semi structured interviews and participant observations. The aim of the study is to 

purpose improvements within productivity by improvements suggestions and to show 

how productivity potential may increase by changing the work procedure and by view 

the process as one mutual process by a test, measurements and calculations. 

 

Conclusions: A buffer function can with changes in the work procedure conduct to 

productivity improvements. The authors states that companies need to view the process 

productivity as a common goal and measure where the functions together work to 

achieve the same main goal. By analyzing patterns within purchase and packaging a 

company can with the help of measurements see which work procedure beneficially the 

automated ”pick and pack” process productivity most. Furthermore the work procedure 

needs to be easily be communicated out to the staff with encouragements for the 

implementation to be successful. 

 

Keywords: 
Supply Chain Management, Productivity, Automated warehouse, AVS/RS, Buffer 

function, Process mapping, Waste, Improvement suggestions 
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Sammanfattning 
 

Titel: Förbättrad produktivitet i en automatiserad plock- och packningsprocess - En 

fallstudie på Staples Sweden AB 

Författare: Emelie Hjärtåker & Lovisa Berg 

Handledare: Petra Andersson 

Examinator: Helena Forslund 

 

Bakgrund: Det finns mycket forskning inom automatiserade lager med fokusering på 

lager och layout men ingen som visar på hur automatiserad lager förhåller sig till 

närliggande funktionerna. Många företag strävar idag efter ökad produktivitet vilket kan 

bli enklare att uppnå med ett processorienterat synsätt istället för ett funktionsbaserat 

synsätt. Även om många företag ständigt strävar efter ökad produktivitet så finns det 

ofta potential för förbättringar och där kan ett justerat arbetssätt vara svaret. 

 

Syfte: Studiens syfte är att redogöra för Staples produktivitet och identifiera vilka 

slöserier som finns i den nuvarande automatiserade plock- och packningsprocessen 

genom en processkartläggning. Med hjälp av de identifierade slöserierna ska 

förbättringsförslag tas fram till hur dessa kan åtgärdas för ökad produktivitet. 

Avslutningsvis skall studien utföra ett test för att identifiera i vilken omfattning en 

försörjande funktion kan förbättra produktiviteten i en automatiserad plock- och 

packningsprocess. 

 

Genomförande: Studien som genomförts är en fallstudie på Staples. Data har blivit 

insamlat genom semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer samt deltagande 

observationer. Målet med studien har varit att föreslå produktivitetsförbättringar dels 

genom förbättringsförslag och dels genom att visa att produktiviteten potentiellt kan öka 

genom att justera arbetssättet och se processen som enhetlig vilket visualiseras med 

hjälp av test, mätningar och beräkningar. 

 

Slutsats: En försörjande funktion kan med justering leda till förbättrad produktivitet 

inom en automatiserad plock- och packningsprocess. Författarna menar att företag 

måste behandla processens produktivitet som ett gemensamt mål och mått där 

funktionerna arbetar tillsammans mot samma mål. Med hjälp av att analysera köp-, 

förpackning och brytmönster på artiklar kan företag få fram med hjälp av mätningar 

vilket arbetssätt som gynnar den automatiserade plock- och packningsprocessens 

produktivitet mest. Vidare måste arbetssättet enkelt förmedlas ut och uppmuntras till 

medarbetare inom funktionen för att implementeringen ska vara möjlig. 

 

Nyckelord 
Logistik, Produktivitet, Automatiserat lager, AS/RS, AVS/RS, Försörjande funktion, 

Processkartläggning, Slöserier, Förbättringsåtgärder, Supply Chain Managment. 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en företagsbeskrivning av studiens fallföretag Staples. Därefter 

presenteras en bakgrundsbeskrivning och en problemdiskussion där företagets 

upplevda svårigheter lyfts fram kombinerat med forskning inom ämnet. 

Problemdiskussionen leder till tre frågeställningar och studiens syfte. Avslutningsvis 

presenteras en disposition över studiens fortsatta gång.   

 

1.1 Staples 

1.1.1 Företagsbeskrivning Staples 

Staples grundades i Boston, USA, 1986 och är idag världens största företag inom 

kontorsmaterial. De har 24 miljarder SEK i årlig omsättning och betjänar alla typer av 

företag, organisationer och privatpersoner i 27 länder runtom Nord- och Sydamerika, 

Asien, Australien och Europa (Staples, 2017). Staples Inc, moderbolaget, har kvar sitt 

huvudkontor i Boston. Bolaget är därefter uppdelat i Staples Nordamerika och Staples 

International som inkluderar de övriga delarna där bland annat Staples Europa och 

Staples Sweden AB innefattas (Staples, 2017; Staples, 2012). 

 

Staples Sweden AB (nedan Staples) har omkring 20 000 olika artiklar i sitt sortiment 

som passar in på en arbetsplats och i hemmet. Utöver kontorsmaterial inkluderar 

utbudet fritidsartiklar, möbler och hygienprodukter. Företaget har under de senaste åren 

även börjat erbjuda tjänster såsom kontinuerlig påfyllnad av diverse kontorsartiklar ute 

hos kunden (Logistikchef, 2017-01-25). Tillsammans med deras breda sortiment är 

företaget konkurrenskraftiga genom att de erbjuder hög tillgänglighet, service dygnet 

runt via deras webbaserade tjänst, en stark säljkår och fysiska butiker (Staples, 2017). 

Staples siktar på att bli världens mest betrodda leverantör av kontorslösningar. För att nå 

detta har de satt upp kärnvärden som innebär att vara pålitliga, mänskliga, innovativa, 

värna om kvalitén samt göra det enkelt för kunden. Enkelhet är något som Staples 

beskriver som deras röda tråd genom allt arbete vilket också deras slogan “That was 

easy” och varumärkessymbol Easy-knappen belyser (Staples, 2017).  

 

Staples har tre typer av försäljningskanaler: Direct som står för postorder och webbsida, 

Advantage för avtalskunder och ett 10-tal fysiska butiker (Staples, 2017). Alla varor 



 
 

 10 

som levereras ut mot kund inom Sverige och Danmark hanteras och levereras från 

centrallagret i Växjö. Staples centrallager i Växjö byggdes 2011 och är en samling av 

sju lager som tidigare varit placerade runtom i Sverige och Danmark. Valet att samla 

dem på ett och samma ställe var en framtidsfråga och inte minst en fråga om 

kostnadsreducering. Tidigare var de totalt 220 anställda fördelade över de sju lagren 

som arbetade under tre skift, både dag och natt. Idag är de 75 anställda i Växjö som 

utför samma arbetsuppgifter som innan men under enbart två skift och dagtid. 

Sammanslagningen med det danska lagret är däremot en händelse som skett nyligen 

vilket har resulterat i bland annat ombyggnation i lagret samt att Staples ska hinna få ut 

fler kundordrar (Logistikchef, 2017-01-25).  

 

1.1.2 Övergripande verksamhetsbeskrivning: Staples automatiserade plock- och 

packningsprocess 

Staples i Växjö är uppbyggt enligt nedanstående figur 1 där varorna levereras in via två 

olika godsmottagningar (Se bilaga 1 för begreppsförklaring av figur 1). Om lastbilarna 

backar in till den högra eller vänstra mottagningen beror på vilken lagerplats varorna 

ska placeras på, de bokstaverade avdelningarna utgör olika typer av buffertlager. Om 

det är större helkolli placeras dessa i O-avdelningen och levereras in via den vänstra 

godsmottagningen medan om det är varor som ska in i PTS-lagret, Pick trace solution-

lager som förklaras mer nedan, eller på de närliggande buffertplatserna blir 

lastbilschaufförerna istället ombedda till att backa intill den högra godsmottagningen 

(Team leader Inbound, 2017-02-02).  

 

 

Figur 1: Överskådlig bild över Staples lager (Egen illustration). Se bilaga 1 för 

begreppsförklaring. 
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När varorna har levererats till mottagningen hanteras de därefter av lagerpersonalen som 

med hjälp av deras interna datasystem, LM-system, bestämmer om varor ska till 

buffertlager eller om de direkt ska till den automatiserade plock- och 

packningsprocessen. Staples automatiserade plock- och packningsprocess utgörs bland 

annat av I-point som är den försörjande funktion där det sker påfyllning till PTS-lagret 

och PTS-stationen. Artiklarna som blir uppmanade att fyllas på i PTS-lagret körs 

därmed till I-point som är processens försörjande funktion. 

 

Nedan följer en studie av Staples automatiserade plock- och packningsprocess som 

innefattar fyra funktioner: I-point, PTS-lager, Kartong-stationen samt PTS-stationerna 

(Se figur 2).  

 

 

Figur 2: Figur över Staples övergripande verksamhet med den automatiserade plock- 

och packningsprocessen markerad (Egen illustration) 

 

1.2 Bakgrund 

För de flesta verksamheter är lager en betydande del av värdekedjan och motiven för att 

ha lager varierar. Antingen kan företag utforma lager efter dess processer, vilken 

funktion det ska fylla eller utefter hur företagets flöde är uppbyggt (Lumsden, 2012). 

Kostnader förknippade med lager är en stor del av företags totala logistikkostnader 

(Amato et al., 2004). Exempelvis binder lager upp kapital och kräver yta samt personal 

vilket resulterar i att alla varor som finns i lager för med sig kostnader. Ett stabilt lager 

möjliggör för företag att leverera rätt produkt i rätt tid till rätt plats vilket i sin tur bidrar 

till kundnöjdhet (Nahmias, 2009; Olhager, 2013). I ett flödesorienterat synsätt beskriver 

Lumsden (2012) att det finns olika typer av lager och ett av dessa är färdigvarulager. 

Färdigvarulager innehåller slutprodukter som är klara för leverans till kund efter 

paketering mot kundorder (Olhager, 2013). Ett lager hanterar i många fall tusentals 

produkter vilket gör lagerprocessen mycket mer komplex och svårare att standardisera 



 
 

 12 

än om det skulle hantera ett fåtal produkter (Amato et al., 2004). Då logistik och lager är 

en stor utmaning för många företag när det handlar om att möta kundernas krav har det 

bidragit till att forskning och ny teknik utvecklats. Detta har i sin tur resulterat i att 

automatiserade lager har växt fram (Alonso-Ayuso et al., 2013), lager som utan 

mänsklig hjälp levererar ut en lagrad vara (Lumsden, 2012). 

 

Den moderna verksamhetsstyrningen har ett flödesorienterat synsätt och drivs 

horisontellt i processer med syfte att till slut skapa värde för slutkunden genom ökad 

kvalitet, flexibilitet och kortare leveranstid (Lindvall, 2011; Paulsson, Nilsson och 

Tryggestad, 2000; Shady, 2010). Vidare menar författarna att en process innehåller en 

eller flera aktiviteter som strävar mot ett bestämt organisatoriskt mål. Paulsson et al. 

(2000) förklarar att ett processorienterat synsätt är fördelaktigt då det innebär att företag 

riktar in sig på hela flödet istället för en specifik enhet och har därmed möjlighet att 

kunna förbättra det totala resultatet för flödet. Många verksamhetsledare ser därför 

fördelarna med förbättringsarbete i ett företags processer då det innebär att de har 

möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga genom exempelvis kostnadsbesparingar 

(Lindvall, 2011; Shady, 2010). För att få en bra överblick av ett företags faktiska flöden 

och aktiviteter kan en genomgång och kartläggning av processer genomföras som också 

kan identifiera eventuella slöserier. Slöserier i en process är en aktivitet som inte skapar 

värde (Hill, 2005). Syftet med att analysera processer är att identifiera och bli medveten 

om brister för att kunna bidra till potentiella förbättringar inom processer (Paulsson et 

al., 2000).  

 

Lindvall (2011) beskriver att alla företag behöver se över hur produktiva de är. Detta för 

att få en uppfattning om hur snabbt ett företag kan omvandla en input till en färdig vara 

som i sin tur ska resultera i ekonomiskt resultat för företaget och värde för kunden 

(Grönroos & Ojasalo, 2004). Rutkauskas och Paulavičienėm (2005) stärker detta och 

tillägger att produktiviteten visar hur effektivt ett arbete utförs samt om företaget arbetar 

rationellt för att nå sina uppsatta mål.  
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1.3 Problemdiskussion  

1.3.1 Produktivitet och slöserier 

I en leveranskedja är lager en av de mest avgörande faktorerna för att uppnå 

produktivitet, vilket innebär att göra rätt aktiviteter på rätt sätt (Alonso-Ayuso et al., 

2013; Lindvall, 2011). Czumanski och Lödding (2016) beskriver att produktivitet är 

sambandet mellan den input som inkommer till företaget och den output den efterlämnar 

vilket ska ge ekonomiska fördelar för företaget. Produktivitet går att mäta då det är en 

ekonomisk prestation där en högre variabel visar på en ökad produktivitet. I nuläget 

mäter Staples hur produktiv respektive avdelning är men inte hur produktiva de är under 

hela den automatiserade plock- och packningsprocessen (Logistikchef, 2017-01-19). 

Detta menar Ljungberg och Larsson (2012) att företag bör göra; att se till hela 

processens utfall och inte endast separata enheter för att optimera ett företags output. 

När Staples mäter produktivitet på de separata avdelningarna menar Space Planner 

(2017-03-16) att strävan efter hög produktivitet leder till att arbetet ibland inte utförs 

korrekt då det ska ske snabbt vilket kan leda till problem i nästkommande aktivitet som 

gör deras produktivitet lägre. Logistikchefen (2017-01-19) uttrycker att PTS-stationen 

är beroende av hur den försörjande funktionen I-point utför sina aktiviteter då deras 

tillvägagångsätt vid uppackning kan leda till att mer tid behöver spenderas i PTS-

stationen på att antingen räkna flera styckprodukter alternativt packa upp lådor. Vidare 

menar Petersson et al. (2009) att även om de flesta företag i dagsläget mäter 

produktivitet så finns det stor potential för förbättringar inom detta område. Med detta i 

bakgrund så kommer första delen av studiens första frågeställning belysa Staples 

nuvarande produktivitet. 

Alonso-Ayuso et al. (2013) beskriver att företag kan göra betydande besparingar och 

öka produktiviteten genom att organisera sina logistikprocesser effektivt och för att 

kunna det måste hela leveranskedjan samordnas och optimeras. Staples automatiserade 

plock- och packningsprocess ses idag inte som en sammanhängande process utan som 

två avdelningar; I-point och PTS-station (Observation 2017-01-19; Logistikchef, 2017-

01-25; Team leader Inbound, 2017-02-01). Kostnader förknippade med lager står ofta 

för en stor del av ett företags totala logistikkostnader vilket har bidragit till att företag 

ofta söker efter potentiella förbättringar inom lager och eventuella slöserier (Nahmias, 

2009; Shady, 2010). Då Staples har ett brett sortiment med över 15 000 artiklar bidrar 

det till ett stort antal olika leverantörer vars artiklar är förpackade på olika sätt. Flertal 

artiklar i en kartong kan exempelvis innehåller ett antal mindre lådor och som i sin tur 
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innehåller ett antal innerförpackningar. Hur de olika artiklarna kommer förpackade från 

leverantörerna kan inte Staples påverka vilket har bidragit till att det idag inte finns 

några klara direktiv för hur aktiviteterna i I-point skall ske (Logistikanalytiker, 2017-02-

02; Logistikchef, 2017-01-25). Denna oförutsägbarhet i I-point bidrar till att utförandet 

vid PTS-stationerna ser olika ut från gång till gång och artiklarna hanteras upprepade 

gånger annorlunda i den automatiserade plock- och packningsprocessen (Logistikchef, 

2017-01-25). På grund av detta så tror Staples att det sker slöseri av tid vid PTS-

stationerna då varor inte har blivit tillräckligt uppackade i I-point (Logistikchef, 2017-

01-25; Team Leader Inbound, 2017-02-02; Team Leader Outbound, 2017-02-02). 

Utöver att artiklarna är förpackade mycket olikt så efterfrågas dessutom artiklarna olika 

från kunden. Vissa vill ha styckevis och andra förpackningsvis, vilket bidrar ytterligare 

till svårigheter för personalen att veta hur varorna ska packas upp för att stämma 

överens med kundernas köpmönster (Logistikchef, 2017-01-25). 

Sammanfattningsvis så har Staples stor variation på både artiklar, leverantörer och 

kunder vilket innebär varierande köpmönster och svårigheter att standardisera den 

automatiserade plock- och packningsprocessen. Davenport (2005) beskriver att 

standardiserade processer kan vara fördelaktiga i en processorienterad verksamhet då 

det bidrar till att riktlinjer minskar osäkerheterna kring utförandet av processerna. 

Staples arbetar i dagsläget inte utifrån några särskilda kriterier gällande hur 

medarbetarna ska packa upp och ner de olika artiklarna utan den automatiserade plock- 

och packningsprocessen baseras istället på de anställdas känsla, rutin och erfarenhet 

(Lagermedarbetare A, I-Point, 2017-02-16; Lagermedarbetare B, I-Point, 2017-02-16). 

Logistikchefen för Staples (2017-01-19) anser att om tid sparas i den automatiserade 

plock- och packningsprocessen så kan de även spara in på personalkostnader. För att få 

en överblick av nuvarande processer som finns inom en organisations värdekedja eller 

del av värdekedjan kan en processkartläggning användas (Olhager, 2013). Genom att 

kartlägga ett företags nuvarande processer så kan slöserier och potentiella 

förbättringsområden identifieras (Ljungberg & Larsson, 2012), därmed kan eventuella 

onödiga kostnader elimineras (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). 

 

Frågeställning 1: Vilken produktivitet har Staples automatiserade plock- och 

packningsprocess i nuläget och vilka slöserier kan identifieras inom processen?  
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1.3.2 Förbättringsåtgärder för ökad produktivitet 

Efter att ha kartlagt en process alla steg kan slöserier identifieras och 

förbättringsåtgärder börja tas fram. Graham (2004) menar att ineffektiva processer 

antingen består av aktiviteter som inte har något syfte eller att den utförs av okunnig 

personal vid fel tillfälle eller på fel sätt. Anledningar till att företag behöver genomföra 

åtgärder i sina processer kan vara för att behålla eller stärka sin konkurrenskraft och 

därmed förnya sin organisation till följd av globalisering, den tekniska utvecklingen, 

innovation eller utförande (Lumsden, 2012; Muhammad et al., 2016). Vidare förtydligar 

de att alla företag behöver mer eller mindre vid något skede justera sina processer, 

strategier, struktur och kultur för att nå en önskad effekt. Särskilt om det är ett företag 

som innehar stora lager samt använder kapacitet från maskiner och människor då de 

löper större risk för att ha slöserier (Shah & Ward, 2007). Detta stämmer överens med 

Staples och för att de ska kunna nå en ökad produktivitet i deras automatiserade plock- 

och packningsprocess behöver de enligt ovanstående författare justera processen och 

åtgärda slöserierna. Muhammad et al. (2016) beskriver dock att det kan vara svårt att 

förändra en process och de belyser utifrån flera undersökningar att 70% av 

förekommande förbättringsarbete inte leder till en ökad produktivitet. Företag måste 

därför analysera vad de eventuella förbättringsåtgärderna ska innefatta, hur de ska 

kopplas samt dess mål för att det ska ge ett positivt resultat (Muhammad et al. 2016). 

 

Frågeställning 2: Vilka åtgärder kan Staples införa för att eliminera slöserierna för att 

öka produktiviteten? 

 

1.3.3 En försörjande funktions påverkan på produktivitet 

I flertalet studier (Heragu et al., 2011; Marchet et al., 2012) om automatiserade plock- 

och packningsprocesser fokuserar problematisering och lösningar främst på det 

automatiserade lagret och på dess layout. Ingen närmare beskrivning på samband och 

påverkan inom processen analyseras (Heragu et al., 2011; Marchet et al., 2012) vilket 

har fått författarna av denna studie att vilja belysa ämnet mer. Dessutom har intresset för 

användningen av automatiserade plock- och packningsprocesser ökat hos företag idag 

(Alonso-Ayuso et al., 2013) vilket ger författarna förhoppningar om att denna del av 

studien ska kunna appliceras på flertalet andra liknande företag. 

Jonsson (2008) betonar vikten av att företag förstår hur påverkan och sambandet mellan 

processer och aktiviteter ser ut inom företaget och vilken output de tillsammans skapar. 

I nuläget mäter inte Staples hur produktiva de är under hela den automatiserade plock- 
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och packningsprocessen utan endast hur produktiv respektive avdelning är 

(Logistikchef, 2017-01-19). Det innebär att en avdelning kan ha goda resultat gällande 

produktivitet medan den andra avdelningen visar sämre resultat vilket enligt 

Logistikchefen (2017-01-25) kan bero på sambandet mellan funktionerna. De aktiviteter 

och beslut som sker i den försörjande funktionen I-point har en direkt påverkan på 

nästkommande aktiviteter i den automatiserade plock- och packningsprocessen och 

Logistikchefen tror att ett justerat arbetssätt i I-point kan påverka arbetet på PTS-

stationerna till det bättre (Logistikchef, 2017-01-25). Slack et al. (2012) beskriver att det 

finns olika bakomliggande faktorer som kan bidra till att problem uppstår och att 

produktiviteten minskar. Dels kan aktiviteterna och processerna vara felaktigt utformade 

i grunden eller så kan anläggningen eller tekniken inom den begränsa ett företags 

produktivitet (Slack et al., 2012) Tilläggningsvis menar Slack et al. (2012) och Khan et 

al. (2012) att mänskliga faktorn oavsiktligt kan påverka en process produktivitet 

negativt genom att exempelvis missuppfatta tillvägagångsättet. Logistikchefen (2017-

01-25) beskriver exempelvis att de har svårigheter att definiera vilken strategi som 

fungerar bäst till vilken artikel och hur de ska kommuniceras till medarbetarna för att 

underlätta deras tillvägagångssätt så att utförandet ska ske på rätt sätt. Till vilken grad 

de olika avdelningarna påverkar varandra har Staples inte utfört mätningar eller 

beräkningar på utan det baseras endast på antaganden (Team leader Inbound, 2017-02-

02). Detta måste enligt Muhammad et al. (2016) analyseras närmare ifall en process 

eller ett tillvägagångssätt ska justeras. 

Då vissa beslut inom den försörjande funktionen I-point antas påverka PTS-stationerna 

samt hela processens produktivitet negativt bör produktiviteten längs hela den 

automatiserade plock- och packningsprocessen analyseras (Logistikchef, 2017-01-19; 

Team Leader Inbound, 2017-02-02; Lagermedarbetare A, I-point, 2017-02-16). Detta 

för att processen utifrån ett processorienterat synsätt ger ett mer korrekt och säkrare 

resultat än att se till respektive enhet (Paulsson et al., 2000). 

 

Frågeställning 3: I vilken omfattning kan en försörjande funktion förbättra 

produktiviteten i en automatiserad plock- och packningsprocess? 
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1.4 Problemformulering 

 

1. Vilken produktivitet har Staples automatiserade plock- och packningsprocess i 

nuläget och vilka slöserier kan identifieras inom processen? 

2. Vilka åtgärder kan Staples införa för att eliminera slöserierna för att öka 

produktiviteten? 

3. I vilken omfattning kan en försörjande funktion förbättra produktiviteten i en 

automatiserad plock- och packningsprocess? 

 

1.5 Syfte 

Studiens syfte är att redogöra för Staples produktivitet och identifiera vilka slöserier 

som finns i den nuvarande automatiserade plock- och packningsprocessen genom en 

processkartläggning. Med hjälp av de identifierade slöserierna ska förbättringsförslag 

tas fram till hur dessa kan åtgärdas för ökad produktivitet. Avslutningsvis skall studien 

utföra ett test för att identifiera i vilken omfattning en försörjande funktion kan förbättra 

produktiviteten i en automatiserad plock- och packningsprocess. 
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1.6 Studiens disposition 

Nedan presenteras studiens tänkta disposition. 

 

 

Figur 3: Studiens disposition (Egen illustration) 
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2 Metod  

Nedan presenteras de metodval som har gjorts i studien. Respektive metodval är 

uppdelat i två rubriker, där en teoretisk förklaring kommer först sedan presenteras 

författarnas val i en underrubrik. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2013) beskriver att det finns två olika forskningsstrategier som 

författare kan använda sig av: kvalitativ forskningsmetod och kvantitativ 

forskningsmetod. Metoderna kan förklaras som en generell inriktning på utförandet 

(Bryman & Bell, 2013) och vilken forskningsstrategi som väljs beror ofta på studiens 

syfte (Björklund & Paulsson, 2012). Kvalitativa studier kännetecknas av att forskaren 

fokuserar mer på ord än på siffror och används för att skapa en mer ingående förståelse 

gällande ett separat problem eller situation. Vid insamling av data anses metoder som 

intervjuer och deltagande observationer vara lämpade. I jämförelse med den kvalitativa 

metoden är den kvantitativa metoden mer betonad på att studera ett separat område med 

hjälp av stora mängder data som sedan ska prövas mot befintlig teori. Lämpade metoder 

för att samla in kvantitativ data är enkäter samt strukturerade intervjuer och 

observationer (Bryman & Bell, 2013). Då den kvantitativa metoden speglas av att vara 

numerisk och av stor mängd anser Björklund och Paulsson (2012) att denna metod är 

mer generaliserbar än den kvalitativa metoden. Creswell (2014) beskriver att litteraturen 

skiljer de två forskningsmetoderna åt men det går att använda dem i kombination vilket 

Bryman och Bell (2005) styrker då de nämner att en studie över ett specifikt område 

stärks när både kvalitativ och kvantitativ analys används.  

 

2.1.1 Studiens forskningsstrategi 

Studiens syfte är att belysa Staples nuvarande produktivitet och analysera deras 

automatiserade plock- och packningsprocess för att identifiera slöserier och komma med 

förbättringsåtgärder för att få produktiviteten att öka. Utifrån detta syfte har författarna 

valt en kombinerad forskningsstrategi där både kvalitativa och kvantitativa metoder 

använts vilket enligt Bryman och Bell (2005) stärker studien. Den första och andra 

frågeställningen är främst av kvalitativ metod medan den tredje frågeställningen utgörs 

av en kombinerad forskningsstrategi där ord kombineras med siffror (Bryman & Bell, 

2013). En kvalitativ metod genom hela studien hade inte fungerat då författarna 
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analyserar produktiviteten i en automatiserad plock- och packningsprocess och i vilken 

omfattning en försörjande funktion kan påverka dess produktivitet. Därav behövs 

diverse mätningar analyseras och uträkningar utformas vilket är en anledning till 

kombinerade metoder. Ytterligare en anledning är att studien enbart utförs på Staples 

vilket gör dem till fallföretag och för att stärka de slutsatser samt resultat som 

författarna presenterar är det enligt teorin (Bryman & Bell, 2005) bra att kunna ställa 

olika typer av data emot varandra. 

 

2.2 Fallstudie som undersökningsdesign 

En fallstudie kan tillämpas både vid kvantitativ och kvalitativ forskning men innefattar 

oftast en kombination av båda metoderna (Bryman & Bell, 2013). Yin (2011) förklarar 

denna typ av undersökningsdesign som empirisk och detaljerad undersökning av ett 

företag, organisation eller fall. Detta styrker Bryman och Bell (2013) som vidare 

beskriver att denna analys görs ingående och under en begränsad tid. Studien kan även 

innefatta flera olika fall om syftet är att jämföra dessa (Bryman & Bell, 2013). 

Strukturerna som studien kan utgå ifrån är en enfallsstudie med en analysenhet, 

enfallsstudie med flera analysenheter, flerfallsstudie med en analysenhet och 

flerfallsstudie med flera analysenheter. När det endast är ett objekt som studeras 

används en enfallsstudie och om det är flera objekt som ska studeras, främst i syfte om 

att jämföras används en flerfallsstudie. Hur många analysenheter studien berör beror på 

hur många enheter som skall studeras inom en eller flera angivna organisationer (Yin, 

2011).  

 

2.2.1 Studiens undersökningsdesign 

Denna studie rör en fallstudie närmare bestämt en enfallsstudie med en analysenhet då 

den utgörs på Staples Sweden AB i Växjö och berör en specifik process vilken benämns 

som Staples automatiserade plock- och packningsprocess. Eftersom studien är gjord på 

Staples och det är dem som har blivit undersökta var det lämpligt att göra fallstudie. I 

den tredje frågeställningen analyseras processens produktivitet som innefattar 

jämförelser mellan funktionerna och utförandet över tid. Eftersom jämförelserna sker 

inom samma process och inte på olika processer påvisar det att studien innefattar en 

analysenhet och inte flera vilket presenteras ovan av Yin (2011). Vidare stärks samtliga 

val då I-point och PTS:en har analyserats mer på djupet för att i sin tur kunna jämföras 
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och se i vilken grad en försörjande funktion påverkar nästkommande aktiviteter i en 

automatiserade plock- och packningsprocess samt dess produktivitet. Att processen 

analyseras på djupet och mer ingående förespråkas både av Yin (2011) samt Bryman 

och Bell (2013) då det är en fallstudie. 

 

2.3 Urval av respondenter och data 

Datainsamling kan göras slumpmässigt alternativt icke-slumpmässigt vilket också 

benämns som avsiktligt urval (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2007). Den främsta 

skillnaden mellan de olika strategierna är att ett icke-slumpmässigt urval ej går att 

generalisera för hela populationen vilket ett slumpmässigt urval har större möjligheter 

att göra (Bryman & Bell, 2005). Snöbollsurval är en icke-slumpmässig metod som 

innebär att forskaren tar kontakt med ett antal relevanta personer som i sin tur 

presenterar forskaren för andra individer som kan vara av värde för studien (Bryman & 

Bell, 2013).  

 

2.3.1 Studiens urval 

Denna studie är baserad på snöbollsurval gällande respondenter då författarna först tog 

kontakt med Lennart Simm, Staples logistikchef, som i sin tur presenterade 

vederbörande personer som var av värde för denna studie. Personerna i fråga var bland 

annat Team leaders för Inbound och Outbound, avdelningsansvariga som kan beskrivas 

ha visst ansvar och går under vardera Team leaders samt Logistikanalytiker, Space 

planner, Supply chain administratör, Säljare och lagerarbetare. I tabell 1 synliggörs det 

vilka respondenter författarna har varit i kontakt med, deras position i företaget och vad 

de har bidragit med till denna studie. Dessa kontakter har en direkt koppling till den 

automatiserade plock- och packningsprocessen och arbetar antingen på kontoret, I-point 

eller på PTS-stationerna alternativt på både I-point och PTS-stationerna. Vidare har 

författarna använt icke-slumpmässigt urval när teoretisk data har inhämtats då de har 

utgått ifrån specifika sökord samt valt empirisk data med avsikt att besvara 

frågeställningarna vilket Yin (2011), Bryman och Bell (2013) nämner ovan.  
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2.4 Datainsamling 

Bryman och Bell (2013) beskriver att två olika metoder för datainsamling: primär- och 

sekundärdata. När forskaren själv samlar in data, via till exempel intervjuer, fokusgrupper 

eller enkäter, handlar det om primärdata (Kumer, 2008) medan sekundärdata är insamlat av 

en annan forskare, organisation eller myndighet (Bryman & Bell 2013). 

Intervjuer kan användas både vid en kvantitativ och kvalitativ studie och är antingen 

strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Vid 

en strukturerad intervju så finns det en bestämd ordning hur frågorna ska ställas och ett 

bestämt antal frågor, denna typ av intervju ämnar sig åt kvantitativa studier då det undviker 

för mycket subjektiv inblandning. Vid en semistrukturerad intervju används en 

intervjuguide över de teman som ska tas upp under intervjun utan någon specifik ordning 

och är en friare typ av intervju där personernas åsikter kan fångas mer fritt och objektivt. 

Ostrukturerade intervjuer innebär att inga frågor finns klara utan intervjun grundar sig på 

några bestämda ämnen (Befring & Andersson 1994) 

Observationer kan även det användas vid både kvantitativa och kvalitativa situationer och 

bra vid processkartläggning. Vid en kvantitativ observation är det i förväg bestämt vad och 

vilka beteenden som skall studeras. En kvalitativ observation kallas även deltagande 

observation vilket innebär att en social vardaglig miljö och personerna som rör sig inom 

miljön studeras, forskaren deltar själv och blir därav en del av observationer (Bryman & 

Bell, 2005). 

 

2.4.1 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

I denna studie används både primärdata, hämtad genom intervjuer och observationer på 

Staples, och sekundärdata främst hämtad från företagsdokument, företagsdata, andra 

forskare och hemsidor. Intervjuerna på Staples sker som ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer där författarna av denna studie har bestämda ämnen över 

intervjun men där personerna som blir intervjuade fritt kan diskutera kring de utvalda 

ämnena.  

Frågeställning 1 “Vilken produktivitet har Staples i nuläget och vilka slöserier kan 

identifieras inom deras automatiserade plock- och packningsprocess?” består av 

primärdata från intervjuer och observationer på Staples samt sekundärdata från andra 

forskare gällande produktivitet, processkartläggning och slöserier inom en process.  
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Frågeställning 2 “Vilka åtgärder kan Staples införa för att eliminera slöserierna för att 

öka produktiviteten?” består av primärdata från intervjuer och observationer på Staples 

berörda i Frågeställning 1, men även sekundärdata från andra forskare och hemsidor 

gällande förbättringsåtgärder och eliminering av slöserier.  

Frågeställning 3 “I vilken omfattning kan en försörjande funktion förbättra 

produktiviteten i en automatiserad plock- och packningsprocess? ” består av primärdata 

från intervjuer och observationer på Staples men också av sekundärdata hämtad från 

företagsdata och andra forskare gällande automatiserade lagerlösningar, mätningar samt 

implementering av förbättringsåtgärder. Nedan i tabell 1 presenteras samtliga tillfällen 

när datainsamling har införskaffats och tillhörande vilket empiritillfälle, typ av 

tillvägagångssätt, datum, respondent samt ämne.  

 

Empiri- 

tillfälle 

Tillvägagångssätt Datum Befattning Ämne 

1 Ostrukturerad 

intervju 

2017-01-19 Logistikchef Introduktion, 

företagsfakta & 

genomgång av processer 

2 Deltagande 

observation 

2017-01-19 - Genomgång av fabrik & 

berörda funktioner 

3 Semistrukturerad 

intervju 

2017-01-25 Logistikchef Processgenomgång, start 

av processkartläggning & 

tydliga problemområden 

4 Semistrukturerad 

intervju 

2017-02-01 Team leader 

Inbound 

Funktionen I-point och 

dess aktiviteter 

 Ostrukturerad 

intervju & 

Observation 

2017-02-02 Team leader 

Inbound 

Observation och ingående 

beskrivning av funktionen 

I-point 

5 Ostrukturerad 

intervju & 

Observation 

2017-02-02 Team leader 

Outbound 

Observation och 

beskrivning av 

funktionerna PTS-lager 

och PTS- station och dess 

aktiviteter.  

6 Semistrukturerad 

intervju 

2017-02-02 Logistikanalytiker Hela processen, tillgång 

till data 



 
 

 24 

7 Deltagande 

observation & 

ostrukturerad 

intervju 

2017-02-16 Lagermedarbetare 

A 

Funktionen I-point, 

arbetade för att få en 

förståelse kring dess 

aktiviteter 

8 Deltagande 

observation & 

ostrukturerad 

intervju 

2017-02-16 Lagermedarbetare 

B 

Funktionen I-point, 

arbetade för att få en 

förståelse kring dess 

aktiviteter 

9 Deltagande 

observation & 

ostrukturerad 

intervju 

2017-02-16 Lagermedarbetare 

C 

Funktionen PTS-station, 

arbetade för att få en 

förståelse kring dess 

aktiviteter 

 

10 Semistrukturerad 

intervju 

2017-03-16 Space planner Företagsdata 

11 Semistrukturerad 

& Ostrukturerad 

intervju  

2017-03-16 Team leader 

Inbound, 

Tekniker A 

Genomgång av 

processkartläggningen, 

ingående information om 

Kartong stationen. 

11 Semistrukturerad 

telefonintervju 

2017-04-07 Space planner Företagsdata  

12 Semistrukturerad 

intervju 

2017-04-13 Space planner Företagsdata 

13 

(a,b,c,d) 

Observation 2017-04-20 PTS-stationerna Hur trågen kommer 

förpackade 

14 Ostrukturerad 

intervju 

2017-04-20 Tekniker B Ingående frågor om PTS-

lagret 

15 Ostrukturerad 

intervju 

2017-04-20 Lagermedarbetare 

D  

Arbetsrutiner på PTS-

stationen 

16 Ostrukturerad 

intervju 

2017-04-20 Lagermedarbetare 

E 

Arbetsrutiner på PTS-

stationen 

17 Ostrukturerad 

intervju 

2017-04-21 Lagermedarbetare 

F 

Arbetsrutiner på PTS-

stationen 

16  

(e,f) 

Observation 2017-04-21 PTS-stationerna Hur trågen kommer 

förpackade 
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17 Test & 

Ostrukturerad 

intervju 

v.17–19 & 

2017-04-24 

Lagermedarbetare 

A  

Plockade ut utvalda tråg 

från PTS-lager, packade 

om dessa efter framtagna 

riktlinjer samt gjorde 

mätningar för uppackning 

på I-point 

18 Ostrukturerad 

intervju 

2017-04-25 Säljare A Kundens upplevelse 

19 Ostrukturerad 

intervju 

2017-04-26 Arbetsledare I-

point 

I-point 

 

20. Ostrukturerad 

intervju 

2017-05-09 Supply Chain 

Administrator 

KPI 

 Ostrukturerad 

intervju 

2017-05-11 WMS-Specialist 

& 

Inventory Control 

Specialist 

Mätningar, lager & 

prioriteringsregler 

Tabell 1: Datainsamling (Egen illustration) 

 

Författarna av denna studie har haft möjligheten att arbeta tätt tillsammans med Staples 

då företaget bidragit med ett kontor och fri tillgång till lager samt tillgängliga 

medarbetare. Till följd av detta har författarna spenderat mellan två till fyra gånger i 

veckan på plats hos Staples vilket har inneburit närhet till information och oplanerade 

diskussioner med medarbetarna. Därför presenteras endast den organiserade 

datainsamlingen i tabell 1 ovan.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Bryman och Bell (2013) belyser att det förekommer etiska frågor i flera sammanhang 

vid vetenskapliga undersökningar och att etiska problem kan leda till konsekvenser för 

studien. Därav är det väldigt viktigt att datainsamlingen sker på ett korrekt sätt och att 

respondenterna inte kommer till skada eller blir orättvist behandlade (Bryman & Bell, 

2013; Fisher 2010). De etiska regler som förekommer ämnar handla om frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för de inblandade personerna i studien. 

Bryman och Bell (2013) återger fem etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska 

förespeglingar.  
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Det första kravet, informationskravet, står för att berörda personer ska vara medvetna 

om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att de berörda personerna ska veta att 

studien är frivillig och att det är okej att avbryta den ifall de vill. Samtyckeskravet 

innebär också att tillstånd från vårdnadshavare kan behövas ifall berörd person är 

minderårig. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att all information om de 

berörda personerna ska behandlas med stor försiktighet och måste förvaras på ett säkert 

sätt där inga obehöriga kan komma åt informationen. Nyttjandekravet innebär att det 

insamlade materialet om berörda personer endast får användas till studien. Falska 

förespeglingar innebär att forskare inte få ge vilseledande eller falsk information om 

studien eller dess syfte (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.5.1 Studiens etiska överväganden 

Författarna till denna studie har samlat in data enligt ovan nämnda rekommendationer 

av Bryman och Bell (2013) samt Fisher (2010) för att inte strida mot etiska 

överväganden. Denna studie uppnår informationskravet genom att samtliga intervjuade 

personer har fått ta del av studiens syfte och upplägg innan intervjun. De berörda 

personerna har också fått veta att intervjun är frivillig och att de har haft rätt till att 

avbryta intervjun om de önskar vilket uppfyller samtyckeskravet.  Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet samt nyttjandekravet efterlevs då informationen endast används för 

studien, författarna har klargjort och frågat respondenterna om de vill vara anonyma 

samt behandlat all information med största försiktighet. Författarna har undvikit falska 

förespeglingar genom att på förhand ge alla berörda personer utförlig information om 

studiens syfte vilket teorin talar för (Bryman & Bell, 2013).  

 

2.6 Kvalitetskriterier  

Yin (2011) beskriver att det är viktigt att data och material som är kopplad till en studie 

utgör en hög kvalitet vilket handlar om att ge en korrekt bild av verkligheten. Kvalitet 

kan beskrivas utifrån två begrepp, reliabilitet och validitet. Om en studie har hög 

reliabilitet innebär det att den är tillförlitlig och skulle studien genomföras vid ett senare 

skede skulle resultatet bli detsamma (Yin, 2011). Bryman och Bell (2005) nämner att 

reliabilitet är ett förekommande kriterium främst för den kvantitativa 

forskningsmetoden.  
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Validitet visar istället i vilken utsträckning forskaren mäter det som avses att mäta och 

kan vidare beskrivas som extern och intern validitet. Extern validitet är relaterad till 

studiens generaliserbarhet och används sällan i sammanhang med fallstudier då dess 

syfte inte brukar vara att generalisera resultatet till andra företag eller miljöer (Bryman 

& Bell, 2013). Intern validitet beskriver istället en studies tillförlitlighet vilket innebär 

hur trovärdig den är samt om den har utförts enligt ställda kriterier (Bryman & Bell, 

2005). Vidare beskriver Bryman och Bell (2005) att det vid kvalitativa studier ses som 

en styrka att ha hög intern validitet. För att öka validiteten beskriver Yin (2011) att fler 

empiriska källor kan användas. Det kan dessutom stärkas genom att skapa en beviskedja 

som innebär att tillvägagångssättet och allt material ska redovisas så att en extern person 

kan följa studiens gång från start till slut. Genom att låta en erfaren och kompetent 

person granska ett utkast kan också öka studiens validitet (Yin, 2011).  

 

2.6.1 Studiens kvalitetskriterier 

Denna studie ämnar ha så hög reliabilitet och validitet som möjligt och utgår ifrån 

rekommendationerna som presenteras ovan av Yin (2011) samt Bryman och Bell (2005; 

2013). Den interna validiteten stärks genom att författarna har arbetat efter kursens 

kriterier och utifrån tidigare forskares beskrivning på hur en kombinerad 

forskningsstrategi ska utformas samt vad som ska inkluderas. Därefter har författarna 

samlat in data genom analys av företagsdata, observationer och intervjuer där flera 

respondenter med kunskap och erfarenhet kring ämnet har intervjuats vilket har ökat 

studiens reliabilitet och validitet. För att stärka den interna validiteten ytterligare 

beskrivs tillvägagångssättet och samtliga beräkningsmodeller på ett så utförligt vis som 

möjligt för att det ska underlätta läsarens förståelighet. Beräkningarna är även avstämda 

med Space planner på Staples för att klargöra att det inte har uppstått några missförstånd 

eller orimligheter. Under arbetets gång har studien granskats vid flera tillfällen av 

opponenter, handledare och examinator vilket också har bidragit till att öka studiens 

kvalitet. Studien ses som tillförlitlig då författarna har bortsett från beräkningarna även 

kontrollerat materialet med respondenterna så att det ej har missuppfattats. Då detta är 

en fallstudie är studiens resultat anpassat för Staples verksamhet och kan inte 

generaliseras fullt ut till andra företag. Däremot innefattar den ett teoretiskt bidrag 

gällande AVS/RS-lösningar utifrån ett processorienterat synsätt och i vilken 

omfattningen en försörjande funktion kan påverka i en automatiserad plock- och 

packningsprocess. Därav kan företag med automatiserade lagerprocesser, goods-to-man 

och Pick Trace Solution- lösningar nyttja denna studie.   
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2.7 Analysmodell 

Studien består av tre frågeställningar som bygger på varandra och analyseras separat. 

Den första frågeställningen ämnar att förtydliga Staples nuvarande produktivitet samt 

identifiera slöserier i Staples automatiserade plock- och packningsprocess genom en 

processkartläggning. För att göra detta presenteras teori om produktivitet, 

processkartläggning och slöserier. Detta kompletteras med empiri främst från 

observationer, insamlat material i form av intervjuer och internt företagsmaterial. Med 

hjälp av detta följer en beskrivning av Staples produktivitet i nuläget. 

Därefter kan en analys ske och identifiering av eventuella slöserier inom den 

automatiserade plock- och packningsprocessen utföras genom en noggrann kartläggning 

av processen kompletterat med det teoretiska insamlade materialet om slöserier. 

Slöserierna som identifieras kategoriseras dels efter vilken funktion den uppkommer i 

och dels kategorisering efter vilket slöseri den tillhör enligt teorin. De identifierade 

slöserierna och kartläggningen ligger sedan till grund för frågeställning två. Kapitlet 

avslutas även med en sammanfattande slutsats för det första kapitlet. 

 

Den andra frågeställningen ämnar få fram förbättringsåtgärder hos Staples för att 

åtgärda de identifierade slöserierna i den automatiserade plock- och packningsprocessen 

för att öka produktiviteten. Det teoretiska material som presenteras är Theory of 

constraint, The Toyota Way, principer och grundläggande regler inom Lean och 5S. 

Ingen ny empiri presenteras i detta kapitel men analyserat material från föregående 

kapitel används genomgående i arbetet. Med hjälp av teori om flaskhalsar kan PTS-

stationen identifieras som processens flaskhals och I-point till buffert, den försörjande 

funktionen. Funktionerna har dessutom en kombinerad arbetskraft av både människor 

och teknik vilket går att påverka enklare än större systemförändringar. Därefter 

analyseras författarnas förbättringsförslag till Staples och rekommendationer om hur 

dessa skulle implementeras. Den andra frågeställningens förbättringsförslag summeras 

avslutningsvis i en slutsats och ligger till grund för frågeställning tre där en djupgående 

analys presenteras.  

 

Den tredje frågeställningen syftar till att analysera i vilken omfattningen en försörjande 

funktion som I-point kan påverka nästkommande aktiviteter och förbättra 
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produktiviteten i en automatiserad plock- och processen. Detta med hjälp av teori om 

automatiserade lager, mätningar och implementering av förbättringsåtgärder. Den 

empiri som presenteras består av data gällande ett urval av Staples mest frekventa 

artiklar, mätningar och av observationer. Urvalet av artiklar och respektive artikels 

köpmönster analyseras sedan för att se hur artiklarna borde packas upp på I-point. 

Vidare analyseras om påverkan finns och dess storlek genom att testa urvalet av 

frekventa artiklar genom I-point och PTS-stationen. Hur artiklarna plockas och packas 

av medarbetarna idag jämförs med det mest lämpade tillvägagångssättet som författarna 

beräknat fram för att se hur produktiviteten i den automatiserade plock- och 

packningsprocessen påverkas. Detta samlas samt analyseras med hjälp av Excel och för 

att stärka resultatet utförs en känslighetsanalys av de manuella mätningarna. Med hjälp 

av beräkningarna kan författarna generalisera artiklarna till deras produktfamiljer och 

räkna på en längre period än vad som fysiskt testas ute på Staples. På så sätt kan 

författarna presentera i vilken omfattning den försörjande funktionen kan påverka på 

den automatiserade plock- och packningsprocessen. Kapitel fem avslutas med en 

övergripande slutsats för det resultat som kapitlet kommit fram till. 

 

Slutligen återges studiens resultat i slutsatsen med grund i samtliga tidigare slutsatser 

för de enskilda kapitlen. Nedan i figur 4 presenteras studiens analysmodell.  
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Figur 4: Analysmodell (Egen illustration) 
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2.8 Metodsammanfattning 

Nedan följer tabell 2 som presenterar en överskådlig bild över de metodval som har 

gjorts för denna studie. 

 

Forskningsstrategi: Mix av kvalitativ- och kvantitativ forskning 

Undersökningsdesign: Fallstudie 

Datainsamling: Primär- & sekundärdata 

Data:           Kvalitativ data i form av deltagande observationer, 

strukturerade & semistrukturerade intervjuer. 

Kvantitativ data i form av företagsdata. 

Urval: Snöbollsurval 

Kvalitetskriterier: Reliabilitet, Validitet, Extern validitet & Intern validitet 

Etiska 

överväganden:      

  

Informationskravet, samtyckeskravet, 

anonymitetskravet, nyttjandekravet & falska förespeglingar 

Tabell 2: Metodsammanfattning (Egen illustration) 
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3 Vilken produktivitet har Staples automatiserade plock- och 

packningsprocess i nuläget och vilka slöserier kan identifieras inom 

processen? 

I detta kapitel presenteras den teori och empiri som behövs för att besvara studiens 

första frågeställning genom en analys. Detta ligger sedan till grund för studiens andra 

och tredje frågeställning. Disposition för det tredje kapitlet visas nedan. 

 

 

Figur 5: Disposition över studiens första frågeställning (Egen illustration) 

 

3.1 Teori  

3.1.1 Produktivitet  

Lindvall (2011) förklarar att produktivitet ofta beskrivs som att göra saker rätt, det vill 

säga att aktiviteterna ska utföras på rätt sätt, vilket i sin tur bidrar till ett högre 

kundvärde genom att tillgängliga resurser används så optimalt som möjligt (Ax et al., 

2009).  Produktivitet kan också beskrivas som sambandet mellan ett företags input och 

output, det vill säga tillvägagångssättet och tiden det tar för företag att omvandla en 

input-produkt till en slutgiltig output-produkt som ska resultera i ekonomisk vinning för 

företaget (Czumanski & Lödding, 2016; Grönroos & Ojasalo 2004). Petersson et al. 

(2009) tillägger att trots att många företag redan arbetar hårt för att öka sin produktivitet 

så finns det fortfarande stor potential för dem att öka det rejält. Vidare är produktivitet 

en ekonomisk presentation och är en variabel som går att mäta, ju högre 

produktivitetsvariabel desto mer optimalt används ett företags resurser. Därmed vill 

företag uppnå en så hög produktivitetsvariabel som möjligt. Enkelt förklarat så räknas 

produktiviteten på ett företag ut genom att mäta kopplingen mellan företagets 

kvantitativa utflöde med dess kvantitativa inflöde vilket kan påvisa om en förändring 

från en tidigare mätning har skett (Petersson et al., 2009). Lumsden (2012) förklarar att 

rent matematiskt ser formeln för produktivitet ut som följande:  
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Företag kan även mäta produktivitet på enskilda funktioner inom företaget, partiell 

produktivitet, genom att dividera output med specifika input-faktorer. Resurser som 

samverkar med varandra eller som anses kritiska kan man räkna ut genom att output 

divideras med input av samtliga faktorer vilket då kallas flerfaktorsproduktivitet 

(Olhager, 2013). Czumanski och Lödding (2016) beskriver att företag ska använda 

faktorer som är lätta att förstå och som många känner till. Därpå använder flera företag 

faktorer som tidmätningar och produktionsnivåer, exempelvis hur många produkter de 

levererar ut dividerat på betald arbetstid (Czumanski & Lödding, 2016). Bergman och 

Klefsjö (2012) beskriver hur det tidigare har antagits att en verksamhets produktivitet 

försämras om de väljer att kvalitén ska öka. Men detta ska inte vara fallet menar 

författarna då det i modernt kvalitetsarbete sker i tidigare faser än kontrollfasen, utan 

redan i produktutvecklings-fasen och produktion-fasen. Detta leder till att både 

produktivitet och kvalité förbättras, därmed finns det ett starkt samband mellan 

produktivitet och kvalité om förändringen sker i ett tidigt flöde i processen (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

 

3.1.2 Processkartläggning  

Målsättningen med att utföra en processkartläggning är att få en klar överblick över en 

verksamhets interna och externa processer (Ljungberg & Larsson, 2012). På så sätt kan 

dolda processer bli tydligare och det kan bli enklare att förstå och förklara hur de olika 

processerna samt aktiviteterna hör ihop och påverkar varandra. Det är viktigt att 

medarbetarna har förståelse för hur organisationens processer hör ihop för att undvika 

missuppfattningar som kan leda till problem då processerna eller aktiviteterna utförs på 

felaktigt sätt. Med processkartläggningen urskiljer man vilka aktiviteter, personer och 

avdelningar som är inblandade i verksamhetens processer och kan därefter avgöra om 

en förändring kan leda till en förbättring (Jonsson, 2008; Ljungberg & Larsson, 2012). 

Klotz et al. (2008) beskriver för att genomföra en förändring med hjälp av 

processkartläggning så kartläggs först de befintliga processerna och därefter identifieras 

eventuella slöserier och potentiella förbättringsområden. Med de identifierade 

potentiella förbättringsområdena kan en processkarta om önskat framtida tillstånd bildas 
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samt användas för att förändra och potentiellt förbättra de befintliga processerna (Klotz 

et al., 2008). 

 

Vid genomförandet av en processkartläggning så beskriver Olhager (2013) att 

aktiviteter och processer ska detaljerat grafiskt identifieras och dokumenteras för att 

skapa en överskådlig bild av processer som tillhör organisationen. 

Processkartläggningen skall ske i två steg varav det första är en förberedande fas vilket 

innebär att skaparen av processkartan måste förstå syftet med kartläggningen, dess 

omfattning och avgränsa var processen startar och slutar. Det andra steget är att 

konstruera själva processkartan genom att aktiviteter placeras ut på processkartan 

tillsammans med pilar för att visa aktiviteternas gång och riktning genom processen 

samt den metod som används för att förflytta material eller information mellan 

aktiviteterna (Paradiso & Cruickshank, 2007). Utformandet av en processkartläggning 

kan förenklas genom användning av ett funktionsflödesschema, så kallade simbanor. 

Metoden är användbar för att visa vilken funktion som ansvarar för aktiviteterna inom 

processen där varje avdelning eller person får en egen kolumn där kopplingarna mellan 

aktiviteterna synliggörs och processens input och output visas med hjälp av symbolerna 

i figur 6 (Jonsson & Mattsson, 2011; Paradiso & Cruickshank, 2007).  
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Figur 6: Symboler vid processkartläggning modifierat från Jonsson och Mattsson (2011) 

samt Paradiso och Cruickshank (2007), (Egen illustration). 

 

3.1.3 Slöseri inom processer 

Slöseri inom en process kan beskrivas som en aktivitet eller förflyttning som är 

överflödig, den medför kostnader utan att tillföra något värde till kunden och bör därför 

elimineras (Librelato et al., 2014). Icke värdeadderande aktiviteter är en form av hur 

slöserier kan kategoriseras och förekommer i många fall (Thürer et al., 2017). Det finns 

olika typer av slöserier och dessa förekommer i varierande omfattning därav är det 

viktigt att veta vilka olika varianter det finns och var i processen de uppstår (Lumsden, 

2012). Bergman och Klefsjö (2012) förtydligar att det är lika viktigt att förstå hur värde 

skapas som att förstå hur slöseri identifieras och hur de kan elimineras för att en process 

ska kunna effektiviseras. Vidare beskriver författarna tillsammans med Lumsden (2012) 

och Thürer et al. (2017) att slöserier kan delas in i olika kategorier efter hur och var de 

uppstår vilket också är vanligt förekommande. Det kan till exempel vara slöseri i form 

av väntan vilket inträffar när personal eller en avdelning måste vänta innan de kan 

slutföra sitt arbete och som i sin tur leder till att processen blir utdragen. Alternativt kan 
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slöseri förekomma vid överarbetade produkter, vilket kan vara aktiviteter som kunden 

inte lägger märke till eller som de inte är villiga att betala för. En annan kategori som 

förklaras vara av slöseri är onödiga lager, de medför inget värde under tiden de ligger i 

lager och kännetecknas med att dölja befintliga problem och därför bör företag 

eliminera dem. I en process kan det dessutom förekomma onödiga transporter och 

onödiga rörelser vilket är ytterligare två kategorier i slöseri som ses som resurskrävande 

och resulterar i längre ledtider samt ökade kostnader (Bergman & Klefsjö, 2014). 

Defekta produkter som uppstår under en process anses som självklara slöserier samt 

diverse kontroller som tillkommer då de kräver tid och arbete (Bergman & Klefsjö, 

2014; Librelato et al., 2014). Slöseri kan även uppstå när befintliga resurser inte 

används eller när de används på fel sätt och därför bör företag se till att anpassa sina 

resurser utefter vad som behövs samt kontrollera så att de används till vad de är avsatta 

för (Lumsden, 2012). För att de bakomliggande faktorerna inte ska åstadkomma mer 

slöseri bör de justeras direkt (Bergman & Klefsjö, 2014). Vidare beskriver Bergman och 

Klefsjö (2014) samt Librelato et al. (2014) att slöseri dessutom kan inträffa när företag 

inte utnyttjar medarbetares kreativitet då de via uppmärksamhet och engagemang kan 

bidra till förbättringsåtgärder och lärande av varandra vilket är tidssparande. Nedan 

summeras de teoretiska slöserierna i tabell 3. 

 

Teoretiska slöserier 

Väntan 

Överarbetade produkter 

Onödiga lager 

Onödiga transporter 

Defekta produkter 

Onödiga rörelser 

Resurser utnyttjas ej eller 

används fel 

Outnyttjad kreativitet hos 

medarbetarnas  

Tabell 3: Sammanställning av teoretiska slöserier (Egen illustration) 
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3.2 Empiri 

 

3.2.1 Produktivitet 

På Staples sker kontinuerligt mätningar för att kontrollera och följa upp det dagliga 

arbetet och nyckeltal som produktivitet mäts för att kunna visa statistik per dag, vecka 

eller månad via deras KPI-rapport (Supply Chain Administrator, 2017-05-09; 

Logistikchef 2017-04-27; Team leader Inbound 2017-03-16). Logistikchefen (2017-04-

27) beskriver att Staples mäter produktivitet för den automatiserade plock- och 

packningsprocessen separat för I-point och PTS-station, men att de vid sidan av har 

beräknat tiden på I-point och PTS-station genom totala antalet orderrader som levererats 

ut från lagret. Det totala antalet orderrader består dock av fler artiklar än de artiklar som 

går igenom PTS-stationen, exempelvis kan det vara beställningar av helpall eller tunga 

och otympliga styckesvaror som tillhör en annan process. På I-point beräknas det utefter 

hur många tråg medarbetarna utför genom antalet arbetstimmar och på PTS-stationen 

räknar de utifrån hur många orderrader som plockas genom antalet arbetstimmar 

(Supply Chain Administrator, 2017-05-09).  

 

Staples prognostiserar hur produktiviteten ska se ut för ett år utefter prognoser på 

kommande försäljning och hur många artiklar de förväntar få inlevererat. Prognoser 

som i sin tur är baserade på föregående års siffror. Staples gör produktivitetesätningar 

på I-point genom tråg per timma. Enligt hämtad data var det prognostiserat att ha en 

produktivitet på 52 vilket de uppnådde 5 av 10 dagar under vald period (Supply Chain 

Administrator, 2017-05-09). För att beräkna produktiviteten för PTS-stationen så utgår 

Staples från produktiva timmar i PTS:en och Plockade orderrader. Produktiviteten visas 

sedan genom Kundkartong per timma. Målet under vald period var att nå 211 plock per 

timma vilket de uppnådde 7 av 10 dagar.  

 

I arbetstimmarna inkluderas bi-aktiviteter det vill säga aktiviteter som måste utföras 

utöver uppackning eller plockning. På I-point inkluderas till exempel den tid det tar att 

hämta tråg, vänta på ledig truck, lämna pallar och på PTS-stationen inkluderas 

exempelvis väntetider och tid för att åtgärda stopp på rullbandet. Båda funktionerna 

satsar på så höga produktivitetstal som möjligt och Lagermedarbetare A (2017-04-24) 

berättar att nyckeltalen har ökat kraftigt de senaste åren.  
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Staples har bibehållna produktivitetsmål som för föregående år, år 2016, där målen är 

som ovant nämnt att registrera 52 tråg i timmen på I-point och plocka 211 orderrader i 

timmen på PTS-stationen. Föregående år nådde de målen på I-point 11 av 12 månader 

medan på PTS-stationen klarade de 4 av 12 månader. Genom att summera trågen och 

dividera med antalet arbetade timmar på I-point för hela året blir produktivitetstalet för 

år 2016: 53,76. Summering av antalet plockade orderrader dividerat med de arbetade 

timmarna på PTS-stationen visar ett produktivitetstal för PTS-stationen år 2016: 211, 

13. Uträkningen visar att de nådde målet för året med en ytterst marginal (Supply Chain 

Administrator, 2017-05-09).  

 

3.2.2 Staples automatiserad plock- och packningsprocess 

Staples köper in färdiga produkter som genomgår den automatiserade plock- och 

packningsprocessen där de paketeras om för att sedan levereras ut mot kund. Deras 

automatiserade PTS-lager är uppbyggt enligt lagersystemet Savoye och det fylls 

dagligen på och har möjlighet till att förvara artiklar på 35 000 lagerplatser. Det är en 

stor mängd artiklar och det går att läsa av hur frekvent respektive artikel är med hjälp av 

deras datasystem SAP och LM. När en kundorder fastställs så plockas den inte utefter 

traditionellt plock, utan PTS-stationen är ansluten till PTS-lagret och uppbyggd enligt 

goods-to-man. Det betyder att istället för att den anställde ska hämta de kundspecifika 

artiklarna går de utvalda artiklarna från dess lagerplats i PTS-lagret till den anställde via 

ett rullband. Medarbetarna på PTS-stationen packar i sin tur ner artiklarna i 

“kundkartongen” och gör kundordern komplett. Hur artiklarna lämnar lagret bestäms 

beroende på artikel efter prioriteringsregeln FIFU som innebär att de artiklar som först 

kommer in på lagret också ska lämna lagret först (Logistikchef, 2017-01-25) eller efter 

prioriteringsregeln FEFO som innebär att de varor som först når sitt bäst före datum ska 

lämna lagret först (Space Planner, 2017-04-13). Dessutom finns det en valmöjlighet för 

personalen att sätta ett så kallat “FIFU Fönster” på produktfamiljerna som innebär att de 

kan sätta ett fönster på ett antal dagar som artiklarna ska säljas inom. Medarbetarna kan 

även välja vilka tråg det är som ska skickas ut till PTS-stationen genom att justera en 

inställning i LM-systemet. Inställningen innebär att de kan välja att skicka ut de tråg 

som innehåller rätt kvantitet för en order eller välja de tråg som innehåller minst volym 

för att minska antalet tråg som är i omlopp (Inventory Control Specialist, 2017-05-11; 

WMS- Specialist, 2017-05-11). Därmed är det medarbetarna som i grunden väljer hur 

trågen ska hanteras men det är inte alltid de kommer i det mest optimala packningsläget 

utan kan innebära att personen måste använda sig av flera tråg av samma artikel för att 
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packa en kundorder vilket bidrar till att mer tid än nödvändigt läggs (Space Planner, 

2017-04-13). För att processen ska fungera har arbetsuppgifterna delats upp mellan 

avdelningarna inbound och outbound. Personalen som ansvarar för inbound arbetar med 

aktiviteterna fram till att artiklarna ligger i PTS-lagret och personalen för outbound 

ansvarar för de arbetsmoment som inkluderas efter att artiklarna har lämnat PTS-lagret 

till att de levereras ut mot kund (Team leader Inbound, 2017-02-02, 2017-03-16). 

 

Staples automatiserade plock- och packningsprocess består av fyra olika funktioner: I-

point, PTS-lager, PTS-station och Kartongstation. Dessa binds samman av LM-systemet 

som skickar ut information om lagersaldo, kundordrar, storlek på kundkartonger med 

mera (Logistikchef, 2017-01-25; Team Leader Inbound, 2017-02-02). 

 

3.2.1.1 I-point 

 

 

Figur 7: Överskådlig bild av funktioner, fokus I-point (Egen illustration) 

 

I-point består av sex påfyllningsstationer som förser PTS-lagret med hundratals tråg och 

artiklar per dag (Logistikchef, 2017-01-25). Varje dag placeras det rikligt med tråg vid 

respektive station samt ett buffertlager som ligger i anknytning med I-point och som 

medarbetarna får hämta ifrån vid behov. Bredvid detta placerar lagermedarbetare de 

pallar med artiklar som ska föras in i PTS-lagret under nästkommande timmar. 

Medarbetarna på I-point hämtar artiklarna därifrån och kör dem till sin påfyllnadsstation 

med hjälp av en truck. I vilken ordning de tar pallarna beror på kundordrar som visar 

vilka artiklar det är som ska levereras ut till kund under dagen (Team leader Inbound, 

2017-02-02). Kundordrar hämtas i företagets datasystem SAP och förs över till det 

interna datasystemet LM som i sin tur granskar lagersaldot, ser vilka artiklar som 

behöver fyllas på och vilka som ska prioriteras i första hand (Inventory Control 

Specialist, 2017-05-11). Pallarna som har en etta på sig är en varm påfyllning vilket står 

för artiklar som behöver fyllas på i PTS-lagret för att en kundorder ska kunna slutföras 

och levereras ut. Därmed prioriteras alla ettor först. De pallar som har en trea på sig är 

en kall påfyllning och hanteras efter ettorna. Vidare kan den kalla påfyllningen förklaras 
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som en indikation av vilka varor som kommer nå ett lågt lagersaldo under dagen och 

som kommer behöva fyllas på under dagen för att beräknade orders ska kunna hanteras 

(Team leader Inbound, 2017-02-01, 2017-02-02; Observation, 2017-02-02).  

 

Varorna som körs fram till I-point stationerna placeras på en höj och sänkbar bänk där 

personalen läser via en etikett vad det är för artikel i lådorna. I många fall kan de även 

se en bild på artikeln när de scannar av etiketten då det kommer upp mer information 

om artikeln på skärmen som finns tillgänglig vid respektive påfyllnadsstation. Därefter 

packas de upp, storlek på ett tråg väljs och artiklarna packas ned i det valda tråget 

(Observation, 2017-02-16). Det finns tre olika tråg som medarbetarna kan välja mellan, 

dessa visas i fotot nedanför.  

 

 

Foto 1: Tre typer av tråg (Egen bild) 

 

Vid deltagande observation (2017-04-24) så uppmärksammades det att det vid 

upprepade tillfällen väljs “fel” tråg på grund av vad som var lättillgängligt. Det bidrar 

till en större kvantitet tråg med låg fyllnadsgrad än en färre kvantitet tråg med hög 

fyllnadsgrad. Space planner (2017-04-13) beskriver att låg fyllnadsgrad är ett problem 

som Staples kontinuerligt försöker minska eftersom de har ett stort behov av att få plats 

med allt. Arbetsledare I-point (2017-04-26) visade via LM-systemet att flera artiklar har 

många tillhörande tråg, exempelvis fanns det de artiklar som var uppdelade i 15–39 tråg 

men förklara att detta inte var något negativt. Han menar att för få tråg kan leda till att 

de olika PTS-stationerna får vänta onödigt länge på ett tråg då de tillgängliga trågen är 

upptagna av de andra PTS-stationerna. Därför bör Staples ha överseende med lägre 

fyllnadsgrad (Arbetsledare I-point, 2017-04-26).  
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På grund av att Staples har många olika artiklar och många olika leverantörer så är 

artiklarna förpackade på olika sätt när de levereras från leverantörerna, till exempel kan 

en kartong innehålla fyra större lådor varav varje låda innehåller tio mindre 

förpackningar som i sin tur innehåller 12 styck artiklar. Att de dessutom vill kunna 

tillgodose alla typer av kunder och ge dem valmöjlighet att köpa flertalet artiklar 

styckevis försvårar det aktiviteterna i både I-point och PTS-stationen (Team leader 

Inbound, 2017-02-02). Vid nedpackning i tråg står medarbetarna inför flera val, dels hur 

stor kvantitet som ska placeras i respektive tråg och dels hur artiklarna i diverse 

förpackningar ska brytas, alltså hur mycket som ska packas upp och hur mycket som 

ska ligga i dess originalförpackningar när de placeras i tråget. På skärmen vid stationen 

kan medarbetarna läsa av hur frekvent respektive artikel är samt hur många som bör få 

plats i ett tråg. Antalet som LM-systemet visar stämmer i många fall inte 

(Lagermedarbetare B, 2017-02-16), därtill måste medarbetaren också anta hur de 

kommer efterfrågas av kunden: styckes- eller förpackningsvis då det inte visas på 

skärmen idag (Observation, 2017-02-16). Valet påverkar bland annat hur mycket som 

får plats i ett tråg, antingen kan förpackningarna brytas och tråget får en högre 

fyllnadsgrad eller så bryts de inte och kan resultera i en mindre fyllnadsgrad 

(Observation, 2017-02-16; 2017-04-24). Ett exempel på detta uppmärksammades vid 

deltagande observation (2017-04-24) då en låda som ouppbruten förpackning får plats i 

ett tråg men om två förpackningar blir brutna till sin minsta logistiska enhet får båda 

plats i ett tråg. Varför fler tråg hellre väljs än färre på I-point beror främst på att det är 

smidigare och det tar mindre tid att inte bryta förpackningar (Deltagande observation, 

2017-02-16; Lagermedarbetare A, 2017-02-16; Lagermedarbetare B, 2017-02-16). 

Lagermedarbetare B (2017-05-18) nämner också att medarbetare ibland kan välja 

mindre kvantiteter per tråg för att få så många tråg som möjligt under en dag, vilket 

innebär höga siffror som visar på hög produktivitet i databasen. Valet kan däremot 

påverka produktiviteten även längre fram i den automatiserade plock- och 

packningsprocessen. Till exempel kan medarbetarna på PTS-stationen få lägga extra tid 

på att räkna ihop 12 styck artiklar för att kunden har efterfrågat en förpackning men I-

point medarbetaren har packat upp alla artiklar styckevis. Tvärtom kan det kräva tid då 

kunden har efterfrågat en artikel styckevis och de har blivit nerpackade i tråget i dess 

förpackningar vilket resulterar i att medarbetarna på PTS-stationen själva måste öppna 

förpackningarna för att kunna plocka rätt kvantitet (Lagermedarbetare C, 2017-02-16).  
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Efter nedpackning och uppdelningen av artiklarna i tråget i I-point, registreras tråget, 

vilken typ av låda det är samt dess kvantitet och volym via en skärm in i LM-systemet 

och tråget skickas iväg. Lagermedarbetare B (2017-02-16) beskriver att registreringen 

vanligen kan ta onödigt lång tid för att knapparna på dataskärmen är små och det är lätt 

att det blir fel. Fel som måste justeras direkt annars blir det inkorrekt data i LM-

systemet som måste justeras senare i processen (Lagermedarbetare B, 2017-02-16).  

För att tråget inte ska behöva paketeras om eller stoppa processen är det även viktigt att 

tråget inte överstiger 30 kilo eller en volym på 80 liter (Space planner, 2017-04-13). 

Avslutningsvis skickar medarbetaren iväg överblivna kartonger och skräp genom ett 

övre rullband som tas till en returstation (Team leader Inbound, 2017-02-02; 

Lagermedarbetare A, 2017-02-16; Lagermedarbetare B, 2017-02-16; Observation, 

2017-02-16).  

 

3.2.1.2 PTS-lager 

 

 

Figur 8: Överskådlig bild av funktioner, fokus PTS-lager (Egen illustration) 

 

Staples automatiserade lager kallas PTS-lager och är den nästkommande funktionen 

efter I-point (Team leader Outbound, 2017-02-02). Då hela funktionen är automatiserad 

är det väldigt viktigt att allt fungerar och om det skulle uppstå ett problem måste det 

snabbt finnas en lösning för att undvika att processen stannar. Vidare består PTS-lagret 

av tre avdelningar med fem lagerställage i vardera. Respektive avdelning innefattar tre 

hissar och varje gång i avdelningar har fyra maskiner, så kallade skyfflar. Skyfflarna 

hämtar och lämnar artiklarna och kan röra sig mellan rullbandet och hyllplanen med 

hjälp av hissarna (Tekniker B, 2017-04-20). Trågen som förflyttas in på PTS-lagret är 

för att förtydliga öppna och eventuella lådor i tråget har blivit tillräckligt uppackade till 

det stadie som medarbetarna i I-point valt (Observation, 2017-02-16). När artiklarna 

finns i PTS-lagret är de alltså redo att skickas direkt till PTS-stationen när en kundorder 

ska packas vilket signaleras med hjälp av LM-systemet (Team leader Inbound, 2017-02-

01). Kundordern måste först hanteras på kartong-stationen och dess “kundkartong” 

måste befinna sig på rullbandet innan tråget skickas ut (Tekniker B, 2017-04-20). I 

PTS-lagret tillämpas prioriteringsregler som tidigare nämnt till exempel FIFU vilket 
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innebär att det tråget som inkommit till PTS-lagret först också är det tråget som lämnar 

först (Space planner, 2017-04-13).  

 

3.2.1.3 Kartong-station  

 

 

Figur 9: Överskådlig bild av funktioner, fokus Kartong-station (Egen illustration) 

 

Kartong-stationen är en funktion skapad av författarna av denna studie då det hos 

Staples inte fungerar som en enskild station utan ses som arbetsuppgifter i följd av 

varandra och består av en kartong buffert, en etikett-station (Roating label station) och 

en skrivare. Arbetsuppgifterna ser författarna som aktiviteter och för att förtydliga dessa 

aktiviteter har författarna valt att benämna dem som en sammansatt funktion med 

Kartong-station som samlingsnamn (Tekniker A, 2017-03-16). 

 

Kartong-stationen består alltså av tre aktiviteter som förser processen med kartonger 

och ser till att en kundorder börjar hanteras och att en kund får sin specifika 

“kundkartong”. Den första aktiviteten, kartong bufferten, innehåller en buffert med 

olika storlekar av kartonger och ska alltid vara välfylld för att kunna skicka ut den 

kartong som efterfrågas av LM-systemet. När en kundorder påbörjas väljer LM-

systemet storlek på kartongen eller antal kartonger baserat på artiklarnas vikt och 

volym. De som ser till att fylla på bufferten är teknikerna på PTS-stationen som också är 

ansvariga när det uppstår några tekniska problem. Om det inte skulle finnas några 

kartonger eller om det uppstår tekniska problem stannar hela processen upp 

(Lagermedarbetare C, 2017-02-02; Tekniker A, 2017-03-16).  

 

Den andra, etikett-stationen, sätter två etiketter på kartongen som innefattar specifik 

information från LM-systemet gällande kundens order och den blir därmed en specifik 

“kundkartong”. Den tredje, skrivaren, skriver automatiskt ut plocklista och följesedel av 

kundordern som läggs i “kundkartongen”. Dessa listor används som en back-up och 

innehåller samma information som visas på PTS-stationernas skärmar. Samtliga av 

dessa aktiviteter sker automatiskt och får information om respektive kundorder via LM-

systemet. Den fysiska transporten mellan aktiviteterna sker med hjälp av rullbanden och 
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efter den sista aktiviteten, skrivaren, går “kundkartongen” mot PTS-stationen (Team 

leader Inbound, 2017-03-16; Tekniker A, 2017-03-16). 

3.2.1.4 PTS-stationen 

 

 

Figur 10: Överskådlig bild av funktioner, fokus PTS-station (Egen illustration) 

 

Vid plock och packning av kundorder så mottager PTS-stationen först en tom 

“kundkartong” från Kartong-stationen och sedan rätt tråg från PTS-lagret, när båda 

synkroniseras till en station är första delen av kundordern redo att plockas och packas. 

Om det vid en kundorder inte finns artiklar i lager kan det resultera i att det uppstår en 

splittrad kundorder. När dessa artiklar åter finns i lager prioriteras de kundordrar 

framför de andra (Team leader Inbound, 2017-02-02). På skärmen vid PTS-stationen 

visas information om kundens order, vilken artikel det är samt dess kvantitet och vikt. 

Medarbetaren plockar respektive artiklar från tråget och packar ner det i 

“kundkartongen” (Team leader Outbound, 2017-02-02; Lagermedarbetare C, 2017-02-

16). Här menar Lagermedarbetare C (2017-02-16) att det vid flertal tillfällen plockas fel 

på grund av att informationen på skärmen kan vara svårläst och att artiklarna som ska 

plockas är vilseledande då de inte står i en gemensam enhet utan volymen för minsta 

enhet varierar vilket också stärks genom observationer och genomgång av data 

(Observation, 2017-02-16; Space planner, 2017-03-16; Lagermedarbetare D, 2017-04-

20; Lagermedarbetare E, 2017-04-20; Lagermedarbetare F, 2017-04-21). Detta skapar 

förvirring, speciellt för de som inte har jobbat lika länge som de erfarna medarbetarna 

(Lagermedarbetare C, 2017-04-20; Lagermedarbetare D, 2017-04-20). Vid osäkra 

situationer och tveksamma artiklar kan medarbetarna ta hjälp av följesedeln som ligger i 

respektive ”kundkartong”, däremot om de måste använda sig utav den hela tiden tar det 

mycket längre tid (Lagermedarbetare F, 2017-04-20). Vidare beskriver 

Lagermedarbetare C (2017-02-16) med flera (Lagermedarbetare D & E, 2017-04-20) att 

de oftast får spendera onödig tid då artiklarna som kommer från tråget antingen är för 

lite uppackade eller för mycket uppackade av medarbetarna på I-point. Detta innebär att 

medarbetarna på PTS-stationerna spenderar mycket tid på att själva öppna upp 

förpackningar och förvara eller slänga överblivet material till returstationen vilket 

försämrar deras produktivitet. Det kan även inträffa att de måste räkna artiklar för hand 
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fast att de ska ha en hel förpackning (Team leader Outbound, 2017-02-02), även om fler 

förpackningar finns i PTS-lagret så bestäms trågen av LM-systemet och efter 

prioriteringsreglerna (Space planner, 2017-04-13; Inventory Control Specialist, 2017-

05-11; WMS- Specialist, 2017-05-11). Detta kan verka som ett simpelt problem men på 

grund av att Staples har många olika artiklar med diverse köpmönster så uppstår dessa 

situationer dagligen och skapar irritation hos medarbetarna. Ett exempel på detta är när 

en kund beställt ett hundratal antal artiklar av samma artikeltyp som enkelt skulle kunna 

plockas i dess originalförpackning men då artiklarna hade blivit helt uppackade i I-point 

behövde PTS-stationens medarbetare ta tid till att få fram den korrekta kvantiteten 

(Observation, 2017-02-16; Observation, 2017-04-20; Observation 2017-04-21; 

Lagermedarbetare C, 2017-02-16;2017-04-20; Lagermedarbetare D, 2017-04-20; 

Lagermedarbetare E, 2017-04-21). Detta innebär att produktiviteten för processen 

gällande denna typ av artikel blev mycket låg då först I-point hade lagt mycket tid på att 

packa upp samtliga artiklar i tråget och som därefter resulterade i att medarbetaren på 

PTS-stationen fick räkna den stora mängden artiklar för hand (Team leader Inbound, 

2017-02-02). 

I samband med att medarbetaren packar en artikel i “kundkartongen” sker det en 

automatisk kontroll av vikten. Om personen råkar röra vid kartongen stämmer inte dess 

totala vikt vilket indikeras via skärmen och detta inträffade ett flertal gånger under bara 

några få orders. Ytterligare en viktkontroll sker när medarbetaren ska skicka iväg tråget 

och om vikten inte stämmer överens med vad som var planerat måste medarbetarna 

antingen göra en manuell rättning eller kontrollera så att rätt volym ligger i 

”kundkartongen” (Observation, 2017-02-16; Observation, 2017-04-20; Observation 

2017-04-21). Efter medarbetaren är färdig med det första tråget meddelar denne detta 

till LM-systemet via skärmen och om det skulle vara tomt meddelas det också. 

Innerförpackningar som blir tomma och som ska till returen tas antingen ur eller ligger 

kvar i tråget (Team leader Outbound, 2017-02-02). Skräp eller överblivna förpackningar 

förklarar Logistikchefen (2017-01-25) tar tid och kanske onödig tid. Vid 

observationerna (2017-02-16; 2017-04-20; 2017-04-21) synliggörs det att mängden 

skräp och överblivna förpackningar varierar mycket mellan stationerna. De stationer 

som behåller överblivna förpackningar i trågen får leta efter artiklarna och paketera om i 

trågen vilket de andra PTS-stationerna som rensar ut överblivna förpackningar slipper. 

En del plockstationer rensar de brutna förpackningarna medan andra stationer behåller 

dem i tråget (2017-02-02; 2017-04-20). Lagermedarbetare A och B (2017-02-16; 2017-
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04-26) berättar att skräp från PTS-stationen kommer till I-point via gamla tråg. 

Medarbetarna på I-point kastar då de överblivna förpackningarna och ibland sker det att 

det ligger kvar artiklar i tråget som sedan måste hanteras för att komma in i lagret igen. 

Närmare beskrivet måste tråg tillhörande denna artikel tas ut manuellt och registreras 

om för att den upphittade artikeln ska finnas med i systemet igen (Lagermedarbetare B, 

2017-04-26). 

När första tråget är klart kommer näste vilket fortsätter tills kundordern är komplett och 

kan skickas iväg för leverans till kund (Observation, 2017-02-16; Lagermedarbetare C, 

2017-02-16). Trågen som inkommer från PTS-lagret sker automatiskt och kan ibland 

komma direkt efter varandra och ibland med långa mellanrum (Observation, 2017-02-

16; 2017-04-20; 2017-04-21). 

Packningen vid PTS-stationen är av stort vikt för att ”kundkartongen” ska gå vidare 

utan att stanna processen. Exempelvis om en kartong skulle hamna fel på rullbandet, ha 

artiklar som sträcker sig över kanten eller ha en ojämn vikt kan kartongen välta, de olika 

situationerna stoppar processen och måste åtgärdas av medarbetarna som arbetar på 

stationen, därmed är det inte alltid teknikerna som justerar stopp i processen 

(Observation, 2017-04-20;2017-04-21). Medarbetarna som utför packningen avgör även 

hur många ”kundkartonger” som behövs för en order. Om medarbetarna planerar hur de 

olika artiklarna kan placeras i ”kundkartongen” får de i de flesta fallen plats med mer 

annars kan det resultera i att de får i färre artiklar eller får packa om kartongen 

(Lagermedarbetare F, 2017-04-21). 
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Foto 2: PTS-stationen (Egen bild) 
3.2.1.5 Sammanställning 

För att ge läsaren en överskådlig bild över Staples automatiserade plock- och 

packningsprocess sammanställs ovannämnda aktiviteter som utförs på respektive 

funktion i tabellen nedan.  

  

Funktion                           Aktiviteter                                        

I-point 1. Hämta varor 

2. Packa upp kartonger 

3. Välja tråg 

4. Packa ned, välja tillvägagångssätt vid nedpackning 

5. Registrera tråg 

6. Skicka iväg tråg 

7. Skicka iväg skräp till returen 

PTS-lager 1. Ta emot tråg från rullbanden 

2. Lagra tråg, med hänsyn till prioriteringsregler 

3. Ta emot signal från LM-systemet 

4. Skicka ut tråg via rullbanden när signal inkommer, med hänsyn 

till prioriteringsregel 
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Kartong-

station 

1. Hålla buffert på kartonger 

2. Välja storlek av ”kundkartong” med hjälp av info från LM-

systemet 

3. Roating label station: omvandlar kartong till ”kundkartongen” 

med info om kundordern 

4. Automatiskt skriva ut och placera följesedel samt plocklista i 

”kundkartong”. 

5. Skickar ut ”kundkartong” via rullbanden 

6. Åtgärda eventuella stopp i processen 

PTS-station 1. Mottaga ”kundkartong” 

2. Mottaga info om kundorder på skärm 

3. Mottaga tråg 

4. Packa upp lagerförda artiklar från tråg 

5. Välja kvantitet av artiklarna 

6. Packa ner i ”kundkartong” 

7. Eventuellt packa om “kundkartong” 

8. Meddela via skärm när ”kundkartongen” är färdig med artiklar 

från ett visst tråg  

9. Meddela via skärm när ett tråg är tomt 

10. Skicka iväg tråget 

11. Meddela via skärm att “kundkartongen” är färdigpackad 

12. Automatisk kontroll av vikt 

13. Skicka iväg “kundkartongen” 

14. Åtgärda eventuella stopp i processen 

Tabell 4: Sammanställning av Staples funktioner med tillhörande aktiviteter (Egen 

illustration) 
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3.3 Analys  

Nedan kommer teori och empiri ställas emot varandra och besvara följande 

frågeställning med hjälp av tre analyskapitel: ”Vilken produktivitet har Staples 

automatiserade plock- och packningsprocess i nuläget och vilka slöserier kan 

identifieras inom processen?” 

 

 

Figur 11: Analysmodell för kapitel 3 (Egen illustration) 

 

3.3.1 Produktivitet 

Produktivitet är ett mått som beskriver ett företags prestation (Petersson et al., 2009) 

vilket det även gör på Staples. Den kan beräknas på enskilda funktioner genom partiell 

produktivitet men om resurserna samverkar med varandra kan istället 

flerfaktorsproduktivitet användas (Olhager, 2013). Staples prognostiserar 

produktivitetsmål för ett år framöver men har inget produktivitetsmål för den 

automatiserade plock- och packningsprocessen i sin helhet utan per funktion vilket visar 

på att de använder partiell produktivitet. Däremot har de vid sidan av KPI-rapporten 

utformat ett produktivitetstal som baseras på den totala tiden på I-point och PTS-

stationen dividerat med det totala antalet orderrader som levereras ut från lagret, men 

detta är inget som de använder sig av i nuläget eller har med på deras 

uppföljningsrapporter. Produktivitetsberäkningarna som de använder i nuläget är antal 

tråg dividerat med arbetstimmar för I-point och antal plockade orderrader dividerat med 

antalet arbetstimmar för PTS-stationen. Mätningarna gör de dagligen för att kontrollera 

utförandet och se ifall de uppnår de uppsatta målen. Produktivitetsmålen för 2017 är 

bibehållna från föregående år och innefattar 52 tråg per timme på I-point och 211 

plockade orderrader per timme på PTS-stationen. Utifrån Staples KPI-rapport nådde de 

målen för I-point då deras produktivitetstal för året var 53,76 tråg. Målet för PTS-
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stationen uppnåddes också men med mindre marginal då de fick ett resultat på 211,13 

orderrader i timmen. Vid närmare granskande av vald period period uppnår företaget i 

de flesta fall deras produktivitetsmål (Supply Chain Administrator, 2017-05-09). 

Lagermedarbetare A (2017-04-24) säger att produktiviteten har ökat de senaste åren 

men enligt Petersson et al. (2009) finns det i de flesta fall potential att öka 

produktiviteten trots att företaget arbetar hårt. Genom att mäta den automatiserade 

plock- och packningsprocessen i sin helhet tror författarna till detta arbete att Staples 

har potential att öka processens produktivitet.  

 

När Staples räknar på produktivitet i nuläget är inflödet som Lumsden (2012) beskriver 

det detsamma för båda funktionerna medan utflödet i beräkningar skiljer sig vilket 

påvisar att funktionerna mäts separat. Det synliggör att Staples inte ser den 

automatiserade plock- och packningsprocessen ur ett processorienterat synsätt utan mer 

ur ett funktionsorienterat synsätt med mål för respektive funktion. Medarbetarna på 

respektive funktion arbetar för att nå så höga produktivitetstal som möjligt och blir 

bedömda efter hur snabbt de arbetar (Lagermedarbetare B, 2017-05-18) men eftersom I-

point ligger till grund för PTS-stationen anser författarna till denna studie att 

funktionerna borde ses som en gemensam process och därmed beräkna produktivitet för 

hela processen. Detta styrks av Jonsson (2008) samt Ljungberg och Larsson (2012) som 

menar att företag bör se till hela processen om de vill genomföra förbättringar. 

Följaktligen borde flerfaktorsproduktivitet användas med beräkningsfaktorer som tid 

och produktionsnivåer eftersom medarbetarna har kännedom kring dessa och att de är 

lättare att förstå (Czumanski & Lödding, 2016). Författarna rekommenderar att beräkna 

produktivitet för den automatiserade plock- och packningsprocessen i sin helhet. Dels 

eftersom ett gemensamt produktivitetsmål kan resultera i att resurserna kan användas så 

optimalt som möjligt (Ax et al., 2009) och dels för att Staples kan förbättra både 

produktiviteten och kvalitén enligt Bergman och Klefsjö (2012) som menar att det finns 

ett starkt samband mellan dessa om förändringen sker i ett tidigt skede, som i detta fall 

är den försörjande funktionen I-point. Att se till hela processen styrks även av Jonsson 

(2008) samt Ljungberg och Larsson (2012) som beskriver att det är viktigt att 

medarbetarna får förståelse för hur aktiviteterna i en process hänger samman för att det 

inte ska uppstå missuppfattningar eller fel som kan resultera i olika former av slöseri.  
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3.3.2 Processkartläggning 

En processkartläggning är ett bra hjälpmedel för organisationer för att få en klar 

överblick över företagets processer, för att få förståelse hur aktiviteter och processer hör 

ihop samt för att undvika att felaktiga beslut tas på grund av att medarbetare inte känner 

till hur aktiviteter ska utföras på bästa sätt för processens helhet (Jonsson, 2008; 

Ljungberg & Larsson, 2012). Staples har idag inte utfört någon detaljerad kartläggning 

på sin automatiserade plock- och packningsprocess och som nämns ovan ser företaget 

mycket till funktionerna och inte till processen som helhet. Därtill möter medarbetarna 

ofta osäkerhet kring hur de ska kunna utföra aktiviteterna på bästa sätt (Team leader 

Inbound, 2017-02-02; Lagermedarbetare A, B & C 2017-02-16; Observation, 2017-04-

20; 2017-04-21). 

Vid upprättandet av Staples processkarta över den automatiserade plock- och 

packningsprocessen användes Paradiso & Cruickshanks (2007) två steg. Först 

tydliggöra och förstå syftet med processen vilket är att på ett snabbt, leveranssäkert och 

korrekt sätt packa artiklarna som kunden beställt (Deltagande observation 2017-02-16; 

Logistikanalytiker, 2017-02-02). Därefter utgick författarna ifrån tabell 3 som visar en 

sammanfattning över de funktioner och aktiviteter som tillhör den automatiserade 

plock- och packningsprocessen vilket också tydliggör vilken omfattning processen har. 

Till sist skapades en processkartläggning på Staples automatiserade plock- och 

packningsprocess genom simbanor över funktionerna innehållandes deras aktiviteter 

och vad det är för typ av flöde. Simbanan består av flödessymbolerna som visas i figur 

5, inspirerade av Paradiso och Cruickshanks (2007) samt Jonsson och Mattsson (2011). 
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Figur 12: Processkarta (Egen illustration) 
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Processkartläggningen innehåller sammanlagt 24 aktiviteter som visas och förklaras 

stegvis i figur 12. Nummer 1 i figuren visar att processen startar på I-point med att 

medarbetarna får i uppdrag att hämta med hjälp av truck de varor som ska fyllas på i 

PTS-lagret. Vid aktivitet två sker uppackning av artiklar, därefter inträffar två 

beslutsaktiviteter inom denna funktion; den första är val av tillvägagångssätt vid 

nedpackning i tråg vilket innebär att medarbetaren står inför val av storlek på tråg samt 

vilken volym tråget ska fyllas med vilket avgör dess fyllnadsgrad. Därefter sker 

nedpackning, tråget registreras och skickas iväg. Nästa aktivitet är den sista aktiviteten i 

funktionen då skräp skickas med returflödet. Från att tråget skickas iväg så mottages det 

i PTS-lagret. I PTS-lagret lagras alla artiklar enligt ovannämnda prioriteringsregler tills 

att LM-systemet signalerar att en specifik artikel ska plockas för en specifik kundorder. 

Nummer 13 visar Kartong-stationens start som innebär produktion och buffring av 

kartonger. Under Kartong-flödet blir kartongen en specifik “Kundkartong” som sedan 

skickas till PTS-stationen. När “Kundkartongen” är påväg till en specifik station 

indikerar LM-system vilka tråg som ska skickas ut från lagret så att de olika kartongerna 

möts på PTS-stationen. “Kundkartongen” cirkulerar sedan på PTS-stationen tills att den 

är försedd med de lagerförda artiklar som matchar kundordern. Vid varje tråg och 

“Kundkartong” utför medarbetaren antal tryck på dataskärmen som meddelar till LM-

systemet om kartongens kvantitet, vikt och när respektive tråg eller “Kundkartong” är 

färdigplockad för att skickas vidare. Om det finns fler artiklar att plocka på andra tråg 

till “Kundkartongen” så upprepas PTS-stationens aktiviteter tills kundordern är färdig. 

Avslutningsvis på PTS-stationen skickar medarbetaren en färdigplockad “Kundkartong” 

ut till kund. Om det fattas artiklar skapas automatiskt en splittrad kundorder som 

innebär att samma process uppstår igen när den saknade artikeln åter finns i lager (Team 

leader Inbound, 2017-02-01, 2017-02-02, 2017-03-17; Tekniker A, 2017-03-16; 

Tekniker B, 2017-04-20; Team leader Outbound, 2017-02-02; Lagermedarbetare A, B 

&C, 2017-02-16; Space planner, 2017-04-13; WMS- Specialist & Inventory Control 

Specialist, 2017-05-11). 
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3.3.3 Identifiering av slöserier 

 

 

Figur 13: Processkarta med utmärkta slöserier (Egen illustration) 



 
 

 55 

Slöserier kan beskrivas som icke värdeadderande aktiviteter och kan fördelas efter 

Lumsden (2012) samt Bergman och Klefsjös (2014) kategorisering. Processkartan 

påvisar att Staples automatiserade plock- och packningsprocess består av många 

aktiviteter och då Staples hanterar många olika typer av artiklar menar Logistikchefen 

(2017-01-25) att viss aktivitet de utför är onödig och vill därför åtgärda eller eliminera 

dessa problem. För att identifiera potentiella förbättringsområden och införa åtgärder 

måste en process analyseras och slöserier identifieras (Bergman & Klefsjö, 2012; Klotz 

et al., 2008). Bergman och Klefsjö (2012) påpekar hur viktigt det är med processarbete 

och Lumsden (2012) klargör värdet av att veta vilka olika varianter av slöserier det kan 

finnas och var de kan uppstå i en process. Då Staples inte har gjort någon kartläggning 

över deras automatiserade plock- och packningsprocess har de inte heller identifierat 

några slöserier vilket gör det svårt för dem att hitta förbättringar som bevisligen 

stämmer, och som inte enbart baseras på känsla (Logistikchef, 2017-01-25). Med hjälp 

av processkartläggningen har ett flertal slöserier enligt Lumsden (2012) samt Bergman 

och Klefsjös (2012) kategorisering blivit upptäckta.  

 

3.3.2.1 Identifierade slöserier i I-point 

Kombinationen av att Staples artiklar kommer förpackade på olika vis från deras 

leverantörer och att köpmönstret för respektive artikel varierar leder till att utförandet av 

aktiviteter i I-point försvåras. Staples vill kunna tillgodose alla typer av kunder vilket 

innebär att de säljer vissa artiklar i förpackningar och vissa artiklar styckevis. Detta 

försvårar för medarbetarna när de ska ta ställning till hur de ska packa upp och istället 

sker uppackning och val av tråg utifrån medarbetarnas känsla och erfarenhet (Team 

leader Inbound, 2017-02-02). På I-point har de en skärm som hjälpmedel som ibland 

visar bild på den artikel som ska packas upp, hur frekvent den är samt indikation om hur 

många artiklar som ska få plats i respektive tråg. Däremot ingen information om vilket 

tråg som ska användas eller hur artiklarna ska packas ner i trågen vilket resulterar i att 

variation uppstår och att slöseri i form av onödigt lager sker då fyllnadsgraden i trågen 

inte är optimalt efter deras kapacitet. Det vill säga många tråg skickas in i PTS-lagret 

med färre artiklar än vad som får plats och vad tråget klarar av (Observation, 2017-02-

02; 2017-02-16; 2017-04-24; Lagermedarbetare B, 2017-05-18; Space planner, 2017-

04-13). Att uppackningen sker utefter känsla kan även leda till att artiklarna ibland 

packas upp för mycket alternativt för lite i jämförelse med kundernas köpmönster. 

Ibland läggs mycket tid och arbete på att packa upp en artikel till att ligga styckevis 
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vilket inte alltid är till det positiva längre fram i processen (Lagermedarbetare C, 2017-

02-16; Lagermedarbetare D & E, 2017-04-20). Om artiklarna packas upp till styckevis 

trots att de inte säljs styckevis stämmer inte deras tillvägagångssätt överens med 

artikelns köpmönster vilket kan ses som slöseri och kopplas till resurser som används på 

felaktigt vis (Lumsden, 2012) samt Bergman och Klefsjös (2012) beskrivning av 

överarbetade artiklar då det är aktiviteter som inte genererar något extra värde för 

kunden. Däremot om det inte packas upp kan det resultera i att man skjuter upp arbetet 

till nästkommande i processen. Det är inte är gynnsamt för nästkommande aktivitet eller 

för den totala processen och kan ses som slöseri då det sker på felaktigt sätt vilket stärks 

av Lumsden (2012) som beskriver att resurserna ska anpassas till vad som behövs. Om 

det inte genererar värde längre fram i processen kan det klassas som en icke 

värdeadderande aktivitet som bör justeras (Thürer et al., 2017).   

 

Artiklar som går sönder vid uppackningen är självklart slöseri som kan leda till 

kvalitetsbrist samt kostnader men dessa hanterar medarbetarna utefter teorin som 

förespråkar att det ska tas bort och inte gå vidare i processen (Lagermedarbetare B, 

2017-02-16; Bergman & Klefsjö, 2014; Librelato et al., 2014). Utöver att det är svårt att 

avgöra hur artiklarna ska placeras i tråget vet inte medarbetarna hur de ska packas upp 

trots skärmen som hjälpmedel (Observation, 2017-02-16; 2017-04-20; 2017-04-21). 

Därtill beskriver Lagermedarbetare B (2017-02-16) att registreringen av tråget vanligen 

kan ta onödig tid då knapparna på dataskärmen är små och att det är lätt hänt att det blir 

fel som måste justeras. Detta kan klassas som slöseri i form av att resurserna används på 

ett felaktigt vis och att produkterna blir överarbetade (Bergman & Klefsjö, 2012). Om 

felen inte justeras direkt leder det till inkorrekt information i LM-systemet 

(Lagermedarbetare B, 2017-02-16) som skapar problem senare i processen som någon 

annan måste göra trots att det kanske inte är dennes uppgift vilket resulterar i att 

resurser används på fel sätt vilket är ett ytterligare slöseri (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

3.3.2.2 Identifierat slöseri i PTS-lagret 

Från påfyllnadsaktiviteten lämnas varje dag hundratals tråg med diverse artiklar som når 

PTS-lagret (Logistikchef, 2017-01-25). Allt som sker från att tråget lämnar I-point till 

att det når PTS-stationen är automatiserade vilket innebär att medarbetarna inte kan 

påverka vad som händer där emellan utan är tekniska aktiviteter som tar in och ut 

artiklar vid behov (Team leader Outbound, 2017-02-02). PTS-lagret är en funktion som 

hela tiden måste fungera för att processen ska fortsätta (Tekniker B, 2017-04-20) och 
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om något tekniskt problem skulle inträffa som Staples inte har resurser för skulle det 

alltså innebära att processen skulle stanna (Team leader Outbound, 2017-02-02). Tråg 

skulle inte kunna skickas in från I-point och tråg skulle inte kunna komma ut till PTS-

station vilken skulle skapa slöseri i form av väntan (Bergman & Klefsjö, 2012) som i 

sin tur skapar förseningar samt extra kostnader. Då medarbetarna väljer vilka tråg 

respektive artikel ska packas i är det inte alltid att det mest lämpade tråget väljs vilket 

nämns ovan och leder till ett lager med låg fyllnadsgrad (Observation, 2017-02-16; 

Observation, 2017-02-02) som i sin tur skapar onödiga lager enligt teorin (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Space planner (2017-04-13) beskriver att de arbetar med att få plats med 

så mycket som möjligt men om utrymmet inte används optimalt används inte lagret helt 

till vad som är tänkt vilket skapar slöseri. Vidare skulle författarna vilja koppla detta till 

Lumsdens (2012) kategori av slöseri i form av resurser som används på fel sätt som 

därför bör justeras (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

3.3.2.3 Identifierat slöseri vid Kartong-stationen 

Kartong-stationen är funktionen som ser till att “kundkartongen” får rätt storlek samt 

blir kopplad till korrekt kundorder. Denna funktion är också automatiserad som PTS-

lagret och styrs av LM-systemet som sänder informationen och väljer storlek på 

“kundkartongen”. LM-systemet indikerar när det finns utrymme på PTS-stationerna, på 

rullbanden dit och när “kundkartongen” kan börja hanteras och skapas (Team leader 

Inbound, 2017-03-16; Tekniker A, 2017-03-16). Det är inte ofta det sker något slöseri 

vid denna funktion då aktiviteterna sker på automatik men det gäller att teknikerna som 

är ansvariga för buffertlagret alltid ser till att det finns “kundkartonger” färdiga 

(Tekniker A, 2017-03-16). Om det inte finns kartonger stoppas till slut processen och 

det uppstår väntan som Bergman och Klefsjö (2012) beskriver är slöseri.  

 

3.3.2.4 Identifierat slöseri vid PTS-stationerna 

Vid PTS-stationerna kommer det tråg och “kundkartonger” från två olika håll, tråg med 

artiklar som kunden har gjort en order på från PTS-lagret och en “kundkartong” från 

Kartong-stationen (Logistikchef, 2017-01-25; Team leader Inbound, 2017-02-02; Team 

leader Outbound, 2017-02-02). Såsom artiklarna har blivit uppackade på I-point är så 

som de kommer till PTS-stationerna och om uppackningen inte stämmer överens med 

kundernas köpmönster resulterar det i att medarbetarna på stationerna får lägga extra tid 

och onödigt arbete på att plocka och packa kundordrar vilket kan identifieras som 

slöseri i denna process. Om artiklarna är uppackade för att ligga styckevis och de får en 
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kundorder på ett tiotal artiklar krävs det tid för att räkna och få ihop artiklarna 

(Observation, 2017-02-16; Observation, 2017-04-20; Observation 2017-04-21; 

Lagermedarbetare C, 2017-02-16; 2017-04-20; Lagermedarbetare D, 2017-04-20; 

Lagermedarbetare E, 2017-04-21) och då de inte genererar i något extra värde för 

kunden kan det kopplas till Bergman och Klefsjös (2012) beskrivning av överarbetade 

produkter. Artiklarna som ligger i sina innerförpackningar men ofta säljs styckevis 

kräver istället arbete och tid för att packa upp artiklarna för att sedan packa ner dem i 

“kundkartongen” (Lagermedarbetare C, 2017-02-02; Team leader Outbound, 2017-02-

02; Observation, 2017-02-02). Dessa aktiviteter kan klassas som slöseri av att 

resurserna inte används på rätt sätt då bland annat Logistikchefen (2017-01-25) 

förklarar att uppackningen ska ske på I-point och inte på PTS-stationen (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  

De lagerförda artiklarna som kommer till PTS-stationerna tas ut enligt olika 

prioriteringsregler, exempelvis FIFU vilket är fördelaktigt genom att artiklarna inte 

lagerförs under en längre period men enligt lagermedarbetare C (2017-02-02) kan det 

komma tre tråg med likadana artiklar vilket också kan skapa extra arbete och tid då de 

exempelvis först ska plocka en artikel, tre artiklar och sen packa upp en artikel i den 

sista lådan istället för att ta en förpackning om fem ifall att de säljs i förpackningar om 

fem. Därav kan många tråg med få artiklar i resultera i onödiga rörelser för 

medarbetarna på I-point, vilket Bergman och Klefsjö (2012) också förklarar som slöseri. 

Tilläggningsvis menar Space Planner (2017-04-13) att denna situation även uppstår av 

de andra prioriteringsreglerna och inte enbart FIFU.  

 

Som författarna till denna studie beskrev i stycket om identifierade slöserier i I-point 

säljer Staples artiklar både styckevis och i förpackningar vilket innebär att deras minsta 

enhet innefattar olika volymer (Observation, 2017-02-16; Space planner, 2017-03-16). 

Detta försvårar även arbetet för medarbetarna på PTS-stationen som upplever att det 

främsta problemet gällande kundernas order är att veta hur mycket av varje artikel som 

ska plockas av de lagerförda artiklarna. Via skärmen på PTS-stationen kan 

medarbetaren läsa av vilken artikel de ska plocka samt i vilken kvantitet, skulle de bli 

osäkra kan de dessutom dubbelkolla på följesedeln som ligger i “kundkartongen” 

(Lagermedarbetare F, 2017-04-21). Artiklarnas kvantitet visas dock i olika enheter 

(Observation, 2017-02-16; 2017-04-20; 2017-04-21; Lagermedarbetare C, 2017-02-16), 

vilket resulterar i att om medarbetarna inte har kunskap om hur artiklarna brukar säljas 
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blir denna aktivitet problematisk och Lagermedarbetare E (2017-04-20) menar att det 

inte går lika fort om de ska kontrollera plockningarna med följesedeln. Artiklar med 

vilseledande enhet uppkommer vid flera tillfällen vilket Lagermedarbetare C (2017-04-

20) instämmer och förklarar vidare att detta skapar förvirring hos personalen, speciellt 

de nyanställda som inte är lika erfarna (Lagermedarbetare C, 2017-02-16). I sin tur kan 

detta leda till att det plockas och packas fel kvantitet av artikeln (Lagermedarbetare C, 

2017-02-02; Observation, 2017-04-20) som kan påverkar Staples kvalité och 

leveranssäkerhet negativt, samt att det leder till att olika former av slöseri uppstår. I 

koppling till teorin uppstår det slöseri i form av resurser som inte används korrekt då 

skärm finns men bistår inte med korrekt information, slöseri i form av överarbetade 

produkter då aktiviteten kräver mer tid än vad som egentligen hade behövts samt skapar 

väntan för att Staples ska kunna skicka ut ordern till kund, och processen blir utdragen 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

I samband med att medarbetaren plockar artiklar och packar “kundkartongen” sker det 

automatiska kontroller av vikten, dels på tråget och på “kundkartongen”. Vid 

observation (2017-02-16; 2017-04-20; 2017-04-21) sker detta vid flertalet gånger och 

systemet indikerar på att vikten inte är korrekt. När detta uppstår måste 

“kundkartongen” kontrolleras till att vikten stämmer och stämmer den inte trots att 

medarbetaren är säker på vad “kundkartongen” innehåller krävs det en manuell rättning 

(Observation, 2017-02-16; Observation, 2017-04-20; Observation 2017-04-21). 

Rättningen kräver inte mycket tid i sig men när det sker flera gånger per “kundkartong” 

resulterar det i en form av väntan innan medarbetaren kan skicka ut den till kund. Då det 

inträffade vid flera tillfällen anser författarna utifrån teori om slöseri vid kontroll 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Librelato et al., 2014) att viktkontrollen är ett slöseri som 

borde ses över och som skulle kunna reduceras. 

 

Efter flera observationer (2017-02-02; 2017-04-20; 2017-04-21) på de olika PTS-

stationerna kan författarna till denna studie instämma med Logistikchefen (2017-01-25) 

att skräp och överblivna kartonger som behålls i tråget påverkar medarbetarens 

tillvägagångssätt. Genom att ställa de olika observationerna emot varandra kan 

författarna klargöra att det dels tar längre tid för medarbetaren att hitta artiklarna i tråget 

och dels riskerar de att artiklar blir slängda för att artiklarna ligger gömda under 

förpackningar. Enligt medarbetarna på I-point händer det att artiklar hittas i de “tomma” 
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trågen och de måste då hantera dem manuellt för att få med dem i systemet igen 

(Lagermedarbetare B, 2017-04-26; Lagermedarbetare A, 2017-02-16). Detta skapar 

extra arbete för nästkommande medarbetare på PTS-station som eventuellt måste packa 

om eller leta efter artiklarna (Observation, 2017-04-20; 2017-04-21) och för 

medarbetarna på I-point som måste justera lagersaldot och skicka in de upphittade 

artiklarna i PTS-lagret igen (Lagermedarbetare B, 2017-04-26). Aktiviteter som 

egentligen inte ska behöva uppstå vilket kan kopplas till att resurserna används på fel 

sätt. Det genererar till extra arbete och extra tid som skapar slöseri i form av 

överarbetade produkter, onödiga rörelser och väntan innan medarbetarna kan fokusera 

på de aktiviteter som de egentligen ska utföra vilket även påverkar produktiviteten 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Lumsden 2012). Överblivna förpackningar eller 

förpackningar som har ett fåtal artiklar kvar och är stängda kan även resultera i att 

kunden får fel kvantitet då medarbetarna inte kontrollerar dessa (Observation, 2017-04-

20). Detta genererar till samma slöserier som för överblivna förpackningar samt att det 

kan påverka Staples kvalité och kostnader negativt, däremot är det förhoppningsvis en 

situation som viktkontrollen uppmärksammar. 

 

Det är även viktigt att lagermedarbetarna packar “kundkartongerna” smart så att 

artiklarna inte sträcker sig över kanten samt fördelar dem jämnt i kartongen så att den 

inte behöver paketeras om, välter eller väger ojämnt som skapar stopp i processen 

(Observation, 2017-04-20; 2017-04-21). “Kundkartonger” som inte är väl packade 

skapar antingen överarbetade produkter då lådan måste packas om eller väntan för att 

processen inte kan fortgå (Bergman & Klefsjö, 2012). Då måste antingen medarbetarna 

på stationen eller teknikerna finnas tillgängliga och åtgärda problemet för att undvika att 

processen blir utdragen och slöseri uppstår (Observation, 2017-04-20; Team leader 

Outbound, 2017-02-02; Bergman & Klefsjö, 2014).  

 

Ej ordentligt fyllda “kundkartonger” kan också innebära att det behövs flera kartonger 

vilket är onödigt och skapar i slutändan onödiga transporter, transporter som inte är av 

värde för processen beskriver Bergman och Klefsjö (2012) som slöseri. 

Lagermedarbetare F (2017-04-21) beskriver att de ofta får plats med mer om de planerar 

för kundordern men då LM-systemet styr vilka artiklar som ska komma i vilken ordning 

är det inte säkert att artiklarna kommer i den ordning som är mest lämplig. Däremot kan 

det då löna sig att paketera om en “kundkartong” för att få en ökad fyllnadsgrad. Vidare 
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har författarna till denna studie identifierat slöseri i form av väntan mellan de 

inkommande trågen från PTS-lagret men detta kan inte medarbetarna på PTS-stationen 

göra något åt då det sker helt automatiskt (Observation, 2017-02-16; 2017-04-20; 2017-

04-21). Nedan sammanställs de teoretiska slöserierna identifierade i den automatiserade 

plock- och packningsprocessen. 

 

Teoretiskt 

slöseri/ Funktion 
Väntan Överarbetade 

produkter 
Onödiga 

lager 
Onödiga 

transporter 
Defekta 

produkter 
Onödiga 

rörelser 
Resurser 

utnyttjas fel 
Utnyttjar ej 

medarbetarnas 

kreativitet 

I-point 1 2 2  1  2  

PTS-lager 1  1      

Kartong- 

station 

1        

PTS- 

station 

5 3  2  2 3  

 

Tabell 5: Sammanfattande tabell över teoretiska slöserier identifierade i den 

automatiserade plock- och packningsprocessen (Egen illustration) 
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3.4 Slutsats produktivitet och slöserier 

Denna slutsats syftar till att svara på studiens första frågeställning: 

”Vilken produktivitet har Staples automatiserade plock- och packningsprocess i nuläget 

och vilka slöserier kan identifieras inom processen?” 

 

Produktivitet 

I nuläget prognostiserar Staples hur produktiviteten ska se ut för ett år framöver utefter 

prognoser på kommande försäljning och hur många tråg de väntas skicka in i PTS-

lagret. Prognoser som i sin tur är baserade på föregående års siffror. Produktivitetsmålen 

fördelas över funktionerna vilket kallas partiell produktivitet. På I-point beräknas 

produktiviteten utifrån antalet genomförda tråg genom antalet arbetstimmar och har som 

mål att nå 52 tråg i timmen. På PTS-stationen beräknas istället produktivitet utifrån 

antalet plockade orderrader genom antalet arbetstimmar och deras mål är att plocka 211 

orderrader i timmen. Föregående år, år 2016, hade Staples ett produktivitetstal på I-

point som var 53,76 och på PTS-stationen var det 211, 13. Dessa visar på att Staples 

nådde sina produktivitetsmål men att det var ytterst markant. Då det ofta finns rum för 

ökad produktivitet hos företag så tror författarna av denna studie att potential för 

förbättringar finns genom att se den automatiserade plock- och packningsprocessen som 

en sammansatt process och beräkna produktivitet utefter det för att få ett 

produktivitetstal som speglar Staples hela verklighet.  

 

 

Figur 14: Sammanfattande figur över Staples produktivitet i den automatiserade plock- 

och packningsprocessen (Egen illustration) 

 

Slöserier 

Tabellen nedan sammanfattar de slöserier som har blivit identifierade i Staples 

automatiserade plock- och packningsprocess. Numreringen är kopplad till 

processkartläggningen som visar var de olika slöserierna uppstår, se figur 13. Vidare 

visar numreringen hur tabellen ska läsas av samt vilket slöseri som hör ihop med vilket 

teoretiskt slöseri.  
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Funktion Slöserier Teoretiskt slöseri 

I-point 1. Val av tråg påverkar 

fyllnadsgraden 

2. Packar upp för mycket 

3. Packar upp för lite 

4. Slarvigt utförande 

5. Fel vid skärm & registrering 

1. Onödiga lager 

2. Överarbetade produkter 

3. Resurser utnyttjas fel, 

skapar onödiga lager 

4. Defekta produkter 

5. Väntan, resurser utnyttjas inte korrekt, 

överarbetade produkter 

PTS-lager 6. Låg fyllnadsgrad 

7. Stopp i processen 

6. Onödiga lager 

7. Väntan 

Kartong-

station 

8. Tom buffert, stopp i process 8. Väntan 

PTS- 

station 

9. Väntan på tråg & 

”kundkartong” 

10. Prioriteringsregler 

11. Räkna stora mängder artiklar 

12. Bryta förpackningar 

13. Välja rätt kvantitet 

14. Ej ordentligt fylld 

kundkartong 

15. Viktkontroll 

16. Tekniska problem 

17. Ompaketering av 

”kundkartong” 

18. Stopp på rullband 

19. Skräp från överblivna 

förpackningar 

9. Väntan 

10. Väntan 

11. Överarbetade produkter 

12. Resurser utnyttjas fel, onödiga rörelser 

13. Överarbetade produkter 

14.  Onödiga transporter 

15. Väntan 

16. Väntan 

17. Resurser används fel, överarbetade produkter 

18. Väntan 

19. Onödiga transporter, onödiga rörelser, resurser 

utnyttjas fel 

Tabell 6: Sammanfattning av identifierade slöserier (Egen illustration) 

 

 

  



 
 

 64 

4 Vilka åtgärder kan Staples införa för att eliminera slöserierna 

för att öka produktiviteten? 

Detta kapitel avser att behandla förbättringsförslag för att eliminera identifierade 

slöserier. Inledningsvis presenteras teori som ämnar till att bidra med övergripande 

förbättringsförslag inom den automatiserade plock- och packningsprocessen. 

Avslutningsvis i detta kapitel kommer en analys där förbättringsförslag till de 

identifierade slöserierna presenteras. Disposition över kapitel 4 visas i figuren nedan. 

 

 

Figur 15: Disposition över kapitel 4 (Egen illustration) 

4.1 Teori 

4.1.1 Theory of Constraints (TOC) 

Theory of Constraints (TOC) eller teorin om flaskhalsar innebär att det i varje flöde 

finns minst en flaskhals som hindrar och drar ned flödes potentiella prestanda. Grunden 

i TOC är därför att företag bör acceptera att det finns obalans i flödet och fokusera på att 

identifiera flaskhalsen för att vidare kunna hantera den på bästa sätt (Librelato et al. 

2014). En flaskhals beskrivs oftast som en resurs som begränsar ett flödes 

framkomlighet. Ofta är en flaskhals en maskin som stoppar upp ett flöde men kan också 

vara en resurs som är knapp eller att efterfrågan är högre än vad företaget klarar av att 

ge (Bergman & Klefsjö, 2012; Olhager, 2013). Vidare menar Olhager (2013) att en 

flaskhals ofta blir den styrande resursen medan de andra resurserna i flödet har 

överkapacitet. Tilläggningsvis menar Gundogar et al. (2016) att hela eller delar av ett 

system är sårbara då den svagaste funktionen kan skada eller negativt påverka företagets 

output. Vidare menar författarna att ifall det inte fanns något hinder i systemet; därmed 

finns det inget som hindrar systemet att nå en högre output utan genomströmningen kan 

ses som oändliga. Realistiskt sett är inte detta möjligt utan en totalt ökad 
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genomströmning genom flödet kan endast bli uppnådd via att öka genomflödet genom 

flaskhalsen (Gundogar et al., 2016)  

 

Goldratt and Cox (1992) presenterar en femstegsmodell för ständig förbättring som 

företag kan använda sig av för att identifiera och på sikt eliminera en flaskhals. Första 

steget består av att identifiera en flaskhals inom företagets flöde, det andra steget 

innebär att företaget måste bestämma hur de ska utnyttja flaskhalsen och det tredje 

steget innebär att företaget ska prioritera detta beslut och underordna andra aktiviteter. 

Vid det fjärde steget ska företaget förbättra flaskhalsen genom att öka flödets 

begränsade kapacitet och femte steget innebär en utvärdering om flaskhalsen har blivit 

eliminerad genom ökad kapacitet. Vidare skall denna femstegsmodell upprepas ifall 

elimineringen misslyckas alternativt om och när en ny flaskhals dyker upp (Goldratt & 

Cox, 1992; Olhager, 2013). 

 

4.1.2 “The Toyota Way”  

“The Toyota Way” har inget definierat klart begrepp men handlar om hur Toyota 

betraktar sin värld och hur de väljer att göra affärer vilket är grunden till deras framgång 

genom åren (Sörqvist, 2013). Tillsammans med Toyota Production System 

(fortsättningsvis nämns som TPS), som innebär de verktyg Toyota använder i sina 

processer för resurssnål tillverkning, utgör de grunden i Toyotas filosofi som vars 

ledningsprinciper har blivit mycket omdiskuterat och hyllat (Ljungberg & Larsson, 

2012; Sörqvist, 2013).  Liker (2009) förklarar att The Toyota Way grundar sig på två 

huvudprinciper som är respekt för människor och ständiga förbättringar. 

Fortsättningsvis förklarar författaren att The Toyota Way är en mycket djup, medveten 

och långsiktig kultur som är mycket svår att adaptera hos företag då det inte bara kräver 

ändring i metoder och verktyg utan att det måste genomsyra hela organisationen i sin 

helhet och under en mycket lång tid tillbaka och framöver.  

 

4.1.2.1 Principer för The Toyota Way och TPS 

Ljungberg och Larsson (2012) beskriver att Liker har utvecklat 14 principer som 

beskriver The Toyota Way men också inkluderar TPS grunder. Modellen kallas 4-P och 

innefattar 4 grupper där de 14 principerna är fördelade på; filosofi, processer, människor 

eller partners och problemlösning. Nedan presenteras de 14 principerna och i Figur 16 

visas en illustration av 4-P modellen Likers (2009) har utvecklat. 

 



 
 

 66 

 

Figur 16: Illustration av 4-P modellen med inspiration från Likers (2009), (Egen 

illustration). 

 

I den första gruppen Filosofi framkommer endast en princip; att alla beslut måste vara 

baserade på ett långsiktigt tänkande även om det innebär en negativ effekt på kortsiktiga 

resultat (Likers, 2009). Enligt Shang och Pheng (2014) bör denna princip baseras i fyra 

delar vilka är att vara kontinuerlig och tillförlitlig och på så sätt skapa trygghet; att 

målen och syften alltid måste sträcka sig under en längre tid; att ta sitt ansvar ut mot 

kunder, medarbetare och samhället; samt att vara lyhörd på kundens önskemål.  

 

I den andra gruppen Processer innefattar sju principer vilka är att skapa kontinuerliga 

processflöden som kan visualisera problemområden; att undvika överproduktion genom 

att låta efterfrågan bestämma processens gång; jämna ut samtlig arbetsbelastning och att 

tidigt avbryta processen om nödvändigt för att justera ett problem innan effekten blir för 

stor.  Vidare principer innefattar att standardiserade processer skall finnas som grund till 

ständiga förbättringar och delaktighet hos medarbetarna; använda visuell styrning för att 

synliggöra problem samt att endast använda väl beprövad teknik som stödjer processen 

och medarbetarna (Ljungberg & Larsson, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) hävdar att 

rätt process ger rätt resultat därmed är det viktigt att flödet i en process tar sig fram utan 

slöserier. Tilläggningsvis menar författarna att en kultur måste skapas om att göra rätt 

från början snarare än att ständigt vara problemlösare. 
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Den tredje gruppen Människor eller Partners skapar värde genom att utveckla 

medarbetare och samarbetspartners (Ljungberg & Larsson, 2012). Principerna som 

tillhör denna grupp innefattar att utveckla organisationens ledare som verkligen förstår 

hur arbetet ska genomföras, som lever efter Toyotas filosofi och lär ut den till andra i 

sin omgivning. Fortsättningsvis bör organisationen utveckla människor och avdelningar 

som verkligen förstår och följer företagets filosofi och respektera närverket av 

leverantörer och partners genom att utmana dem och på så sätt hjälpa dem att bli bättre 

(Likers, 2009). 

 

Den fjärde gruppen Problemlösning innebär att alltid söka efter orsaken till problem för 

att driva på ett lärande inom företaget. Detta genom tre principer som innefattar att 

förstå situationen genom att se med egna ögon på problemet för att faktiskt förstå det; 

basera beslut sakta, i enlighet och noga överväga alternativen för att sedan verkställa 

snabbt; och till sist bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och 

förbättra (Bergman & Klefsjö, 2012; Liker, 2009).  

 

4.1.2.2 Grundläggande regler inom The Toyota Way 

Det finns fyra grundläggande regler inom The Toyota Way som beskrivs som dess 

grund och DNA (Bergman & Klefsjö, 2012). Spear och Bowen (1999) beskriver att den 

första regeln innebär att allt arbete måste vara tydligt specificerat gällande innehåll, dess 

ordning, tider och resultat. Att ha koll på dessa tider bidrar till att felaktigheter eller 

avvikelser kan upptäckas direkt och i tid. Den andra regeln är att all typ av kontakt och 

kommunikation inom processen måste vara standardiserad och direkt. Detta är för att 

undvika att missförstånd om kommunikationskanaler tillkommer. Den tredje regeln 

innebär att alla produkter och tjänster skall vara följa enkla, standardiserade och direkt 

flöden. Därmed måste en produkt alltid ha ett förutbestämt flöde och mottagare (Spear 

& Bowen, 1999). Den fjärde regeln handlar om att vid en situation där en förbättring 

ska ske måste företaget följa vetenskapliga metoder som övervakas av en lärare eller 

ledare som befinner sig på lägsta nivå som möjligt i företaget för att tillsammans med 

den genomgående standardiserade enkelt kunna identifiera om en ändring leder till 

förbättring eller inte (Bergman & Klefsjö, 2012)  

 

4.1.3 Lean 

Petersson et al. (2009) förklarar hur begreppet Lean har bildats från Lean Production 

som ofta misstolkas endast vända sig till tillverkande företag men begreppet syftar till 
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att beröra alla funktioner inom en verksamhet. Lean är därmed tillämpbart inte bara på 

traditionella tillverkande företag utan även på andra verksamheter som skapar värde 

(Petersson et al., 2009). Vidare grundar sig Lean Production från The Toyota Way 

vilket har påverkat många företags sätt att arbeta (Ljungberg & Larsson, 2012). Pakdil 

och Leonard (2017) beskriver att Lean används för att förbättra ett företags utförande 

och produktivitet. Vidare förtydligar Thürer et al. (2017) att huvudprincipen i Lean är 

att eliminera slöserier och reducera kostnader (Shah & Ward, 2007). Genom att göra 

detta i ett företags processer ökar deras flexibilitet vilket ses som en fördel (Pakdil & 

Leonard, 2017). Lean kan ses som ett förhållningssätt eller en strategi om hur en 

verksamhet ska bedrivas snarare än en aktivitet som snabbt går att genomföra. Därmed 

sker Lean inte över en kortare tid utan är ett långtidsprojekt (Sharma & Shah, 2016). 

Det är ett överordnat begrepp som ska genomsyra hela verksamheten och omfatta bland 

annat företagskulturen, metoder, ledarskap och värderingar (Petersson et al., 2009). I 

följd av en ökad globalisering har många företag anammat Lean för att bibehålla sin 

konkurrenskraft på marknaden (Sharma & Shah, 2016). Tillämpning erbjuder stora 

möjligheter att genom ökad produktivitet resultera i hög lönsamhet och konkurrenskraft 

(Petersson et al., 2009).  

 

4.1.4 “5S” 

Bergman och Klefsjö (2010) beskriver att inom tankesättet Lean finns arbetssättet 5S. 

Detta skapades i Japan där det fanns ”rena fabriker”, dessa ligger till grund för 

arbetssättet 5S vilket är ett arbetssätt som bidrar till att företag kan identifiera och 

eliminera slöserier som annars bidrar till defekter, skador och fel på företag. De fem 

S:en står för Seiri (Sortera), Seiton (Strukturera), Seiso (Städa), Seiketsu 

(Standardisera) och Shitsuke (Skapa vana). Detta arbetssätt ska användas för att ha allt 

i ordning och sägs vara en förutsättning för produktion utan slöserier (Bergman & 

Klefsjö, 2010). Petersson et al. (2009) beskriver att en lyckad implementering av de 

fem S:en kräver en tydlig problemställning och en engagerad ledning som kan 

motivera de anställda inför och under förändringen. Om en omfattande plan saknas så 

brukar det endast sluta med att bli ett tillfälligt städprojekt. Dessutom måste ledningen 

fortsätta att efterfråga resultat med arbetet med 5S samt involvera medarbetarna på 

plats att berätta om de senaste förbättringarna och nästa steg för att arbetet med 5S ska 

hållas varaktigt. Då förståelse tar tid tar det även tid att införa ett strukturerat arbetssätt 

liksom implementering med arbetssättet 5S. De fem S:en kan bidra till att göra 

processer mer förutsägbara då avvikelser enklare kan upptäckas med en 
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standardisering på plats. Med förutsägbara processer skapar det chans att driva ut 

slöserier ur hela flödet genom att till exempel reducera buffrar tack vare att 

processerna blivit mer förutsägbara (Petersson et al., 2009).  

 

Det första S:et står för Sortera och innebär att företag ska slänga iväg allt onödigt, 

oönskat och orelaterat material och föremål på arbetsplatsen så att det som är kvar 

endast är helt relaterat till arbetet. Detta innebär att arbetsuppgifter blir förenklade, att 

det blir ett effektivt användande av utrymme och skapar en försiktighet vid 

införskaffning av nytt material eller föremål (Bergman & Klefsjö, 2010).  

 

Strukturera innebär att ökad effektivitet genom att allt material skall finnas på tilldelad 

och angiven plats så snabb tillgänglighet är möjlig samt att det ska returneras till 

angiven plats så snabbt som möjligt. Med detta ska samtliga verktyg, utrustning och 

delar vara strukturerade på ett sätt som gynnar arbetsflödet. Därmed måste placeringen 

för varje verktyg, utrustning, material eller föremål vara noggrant valt i relation till hur 

arbetet ska bli utfört och vem som ska utföra dem. Varje föremål måste ha en tilldelad 

plats för säker förvaring och varje läge måste vara märkt för enkel identifiering 

(Bergman & Klefsjö, 2010).  

 

Städa syftar till att skapa en ren arbetsplats där klutter och skräp inte finns. Arbetet med 

att städa skall vara dokumenterat, helst med bilder, på vilka rutiner som finns för 

städning. Alla ska se arbetsplatsen med samma ögon som en besökare gör för att vara 

försäkrad om att det är rent nog för att göra ett bra intryck (Bergman & Klefsjö, 2010). 

 

Standardisera syftar till att skapa bästa möjliga arbetsplats genom att definiera den 

standard arbetssättet ska utföras på. Standardisering innebär ett definierat arbetssätt som 

skall vara den naturliga utgångspunkten hur arbetet skall utföras på. För att upptäcka 

slöserier måste det finnas en standard så att personal kan urskilja när en förändring har 

skett. Vidare så är det viktigt att skapa enkla standarder som är enkla att förstå och följa 

då det annars kan bli svårt att upprätthålla i längden (Bergman & Klefsjö, 2010; 

Petersson et al., 2009). 

 

Det sista steget i de fem S:en handlar om att Skapa vana. Detta då en av de största 

utmaningarna kan vara att få alla medarbetare att följa den givna standarden på önskat 
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sätt. Varför detta ses som en utmaning är för att det främst handlar om att förändra 

attityder och beteende vilket ofta kan vara en svårighet. I många fall så tar det lång tid 

att skapa en ny vana i arbetssättet då det kan krävas att medarbetarna själva ska söka 

förbättringar och därmed är det viktigt att ledningen har förståelse för att 

implementeringen kan ta längre tid än väntat för att få arbetssättet på plats och användas 

med önskad effekt (Petersson et al., 2009). 
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4.2 Analys  

Nedan analys kommer att besvara följande frågeställning; Vilka åtgärder kan Staples 

införa för att eliminera slöserierna och öka produktiviteten? 

 

 

Figur 17: Analysmodell för kapitel 4 (Egen illustration) 

 

4.2.1 Theory of Constraints 

Theory of Constraints påstår att det finns minst en flaskhals att identifiera i varje 

process som påverkar flödets prestanda (Librelato et al. 2014). Flaskhalsen innebär en 

kapacitetsbegränsning i företagets process vilket leder till att en ökad produktivitet inte 

kan ske i företagets verksamhet som helhet utan att först genomströmning i flaskhalsen 

hanteras (Gundogar et. al, 2016). Bergman och Klefsjö (2012) och Olhager (2013) 

tillägger att flaskhalsen ofta blir en styrande resurs som stoppar upp processens och de 

andra funktionernas framkomlighet. På grund av detta är det viktigt för ett företag som 

utvecklas att ta itu med processens flaskhalsar för att förbättra företagets totala 

produktivitet genom ett bättre genomflöde inom processer (Librelato et al. 2014). 

Tidigare i denna studie har fyra funktioner blivit definierade som delar av Staples 

automatiserade plock- och packningsprocess varav det framkommer att två av dessa står 

för en betydande del av företagets slöserier. Den ena funktionen är begränsad med yta, 

antal arbetsstationer samt tid (Team leader outbound, 2017-02-02) och kan därmed 

identifieras som flödets flaskhals enligt första steget i Goldratt and Cox (1992) 

femstegsmodell för ständig förbättring. Flaskhalsen som identifieras är funktionen PTS-

station. PTS-stationen är beroende av den försörjande funktionen och dess arbetssätt 

(Team leader outbound, 2017-02-02) därmed kommer denna del av studien även 

inkludera funktionen I-point som även den har flertalet slöserier identifierade i 

föregående kapitel.  Därmed ges endast slöserispecifika förbättringsförslag till slöseri 1–
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5 och slöseri 9–19 som motsvarar identifierade slöserier i respektive utvald funktion, se 

de markerade slöserierna i figur 13. 

 

4.2.2 Förbättringsåtgärder 

 

4.2.1.1 I-point 

I föregående kapitel identifierades följande slöserier i funktionen I-point:  

 

1. Val av tråg (Onödiga lager) 

2. Packar upp för mycket (Överarbetade produkter samt tid slösas i både I-point & 

PTS-station) 

3. Packar upp för lite (Resurser används inte på rätt sätt och skapar onödiga lager) 

4. Slarvigt utförande (Defekta produkter som leder till kvalitébrist, kostnader) 

5. Fel vid skärm och registrering av tråg (Väntan, resurser används på fel sätt och 

överarbetade produkter) 

   

Första slöseriet i I-point identifierades vid val av tråg vilket innebär att när 

medarbetarna väljer tråg så väljer de också hur fyllnadsgraden kommer att se ut. Detta 

bidrar ibland till en större kvantitet tråg med låg fyllnadsgrad än en färre kvantitet tråg 

med hög fyllnadsgrad. När fyllnadsgraden är låg bidrar det till fler tråg och därmed 

onödigt lager vilket är ett problem som Staples kontinuerligt försöker förminska (Space 

planner, 2017-04-13). Vid deltagande observation (2017-02-16) så framgick det att tråg 

vid flertalet av tillfällena väljs på vad som är mest lättillgängligt och vad som är 

smidigast för medarbetarna för att undvika att onödig tid spenderas. I många fall får fler 

produkter plats i tråget men kan innebära att medarbetarna måste bryta förpackningar 

eller dela upp en kartong vilket leder till att de istället tar ett nytt tråg till nästa 

förpackning (Deltagande observation, 2017-02-16; 2017-04-24) Varför fler tråg hellre 

väljs än färre på I-point beror främst på att det är smidigare och det tar mindre tid att 

inte bryta förpackningar (Deltagande observation, 2017-02-16; Lagermedarbetare B, 

2017-02-16). Liker (2009) menar att företag bör ha ett långsiktigt tänkande som 

genomsyrar hela organisationen även på bekostnad av kortsiktiga negativa resultat. Här 

finns det två alternativ för Staples enligt författarna av denna studie; antingen välja om 

de ska lägga mer tid och få högre fyllnadsgrad eller om de vill spendera så lite tid som 

möjligt och få en lägre fyllnadsgrad. Tilläggningsvis så bör de även ha i åtanke på hur 
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artiklarna säljs ut mot kund vid val av tråg och tillvägagångssätt då de annars leder till 

andra problem längre fram i flödet, se slöseri tre och fyra i I-point, vilket även Shang 

och Pheng (2014) konstaterar är av vikt för företags framtid att ha kundens önskemål i 

åtanke. Som förbättringsförslag till slöseri nummer två rekommenderar författarna av 

denna studie att Staples bör ta ett ställningstagande till om de helst vill spara på tid 

vid påfyllnad eller om de vill ha så hög fyllnadsgrad som möjligt. Vid påfyllning av 

vissa artiklar så krävs det inte mycket mer tid per påfyllning och då bör enligt 

författarna hög fyllnadsgrad uppnås; medan andra artiklar kräver längre tid och ger en 

tyngre arbetsbörda (Deltagande observation, 2017-03-16). De skulle även kunna 

överväga vilket av alternativen som skapar störst kostnader: onödigt lager eller fler 

arbetstimmar.  

 

 

Foto 3: Val av tråg och registrering (Egen bild) 

 

Det andra identifierade slöseriet är när I-point packar upp artiklarna för lite gentemot 

deras köpmönster, det vill säga att de antingen inte öppnar kartongerna alls utan skickar 

iväg dem i tråget i en hel låda eller när de inte öppnar dem till minsta logistiska enhet. 

Detta kan leda till slöseri senare i processen då PTS-stationen (Observation, 2017-02-

16; Team leader, Outbound, 2017-02-02) inte har samma resurser som I-point vilket 
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innebär att det tar längre tid för dem att packa upp artiklarna vid plockning av styck-

artiklar än om denna aktivitet skulle ha skett i I-point. Vidare leder detta till att det 

hamnar mycket överblivet skräp från förpackningar och innerförpackningar i tråget som 

dels bidrar till att det tar längre tid att hitta artiklarna i tråget men också att skräpet 

måste samlas ihop och skickas ned till I-point igen då PTS-stationerna inte har ett eget 

returband att slänga skräpet på (Observation, 2017-02-16). Spear och Bowen (1999) 

menar att det är viktigt är att samtliga produkter ska ha ett bestämt standardiserat 

tillvägagångssätt och ha ett direkt och angivet flöde vilket även Bergman och Klefsjö 

(2009) styrker då aktiviteter ska genomföras på det sätt som gynnar arbetsflödet. Vidare 

menar författarna att all utrustning och föremål måste vara strukturerade utefter hur 

arbetet ska bli utfört och vem som skall utföra det.  

 

Det tredje slöseriet är det motsatta till det andra identifierade slöseriet; att artiklarna 

packas upp alldeles för mycket gentemot deras köpmönster. Detta leder både till att 

onödig tid spenderas i I-point, då fler rörelser och uppackningar bidrar till att det tar 

längre tid, och onödig tid får senare spenderas i PTS-stationerna, då de måste plocka 

flera artiklar för att få ihop till en större kvantitet vilket skulle gå snabbare om artiklarna 

låg i förpackningsvis så att det skulle vara så få plock som möjligt. Med andra ord 

inträffar endast detta slöseri om de på I-point har fyllt trågen annorlunda än hur 

köpmönstret ser ut (Deltagande observation, 2017-02-17).  För framgångsrika framtida 

resultat måste beslut som tas ha ett långsiktigt tänkande även om det kortsiktiga 

resultatet påverkas (Liker, 1999) vilket Shang och Pheng (2014) menar innefattar att ha 

kundens önskemål i åtanke, alltså köpmönstret för Staples kunder. För slöseri två och 

tre rekommenderar författarna av denna studie att Staples bör studera artiklarnas 

köpmönster samt deras logistiska enheter för att få reda på hur optimalt arbetssätt 

bör se ut. Vidare menar författarna av denna studie att funktionerna I-point och PTS-

stationer måste ses som en gemensam process tillsammans med de övriga 

funktionerna istället för två skilda avdelningar då uppackningen i I-point har en direkt 

påverkan på PTS-stationerna. Detta styrker Olhager (2013) då det är viktigt för företag 

att tydligt veta var en process startar och slutar. Vid överföring av information menar 

Spear och Bowen (1999) att det är viktigt att all kommunikation är direkt så att 

missförstånd inte skapas vilket Ljungberg och Larsson (2012) menar kan ske med hjälp 

av visuell styrning och teknik som stödjer medarbetarna som är enkel att förstå. För att 

kommunicera ut arbetssättet i I-point bör Staples överväga att införskaffa text på 
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dataskärmarna alternativt instruktioner på etiketterna vid registrering av tråg 

rekommenderar författarna av denna studie (Observation, 2017-02-16; 2017-04-24) 

tillsammans med Team leader Inbound (2017-03-16).  

 

Det fjärde slöseriet slarvigt utförande kan leda till defekta artiklar som i sin tur kan leda 

till kvalitetsbrist och förknippas med kostnader. I värsta fall upptäcks inte detta hos 

Staples utan ute hos kund vilket kan leda till försämrad kundnöjdhet vilket i sin tur kan 

leda till ännu högre kostnader (Säljare, 2017-04-25). Vid deltagande observation (2017-

04-24) har det uppmärksammats att slarvigt utförande ofta inträffar när medarbetarna är 

stressade och när de exempelvis ska packa upp till minsta logistiska enhet och häller ut 

artiklarna i tråget. För att undvika detta måste medarbetarna vara försiktigare med 

artiklarna, men det kan vara svårt när de är under tidspress. Ljungberg och Larsson 

(2012) menar att företag bör avbryta en process för att tidigt stoppa ett problem som 

skulle göra större skada längre fram i processen, därför anser författarna av denna studie 

att mäta kvalité och tillåta att viss extra tid läggs i I-point för att se till att inga 

kvalitetsbrister uppstår i denna funktion skulle vara fördelaktigt för Staples. Vidare så 

beror ibland slöseriet på hur artikeln är förpackad och vissa artiklar skulle kunna vara 

förpackade i starkare förpackningar av leverantörerna enligt Säljare (2017-04-25). 

Efter ostrukturerad intervju med Säljare (2017-04-25) så framstår det dessutom som att 

artiklarna kan bli skadade eller defekta redan innan eller under leverans till Staples samt 

under leverans till kund, men att Staples har svårt att kontrollera denna skada och när 

den sker utan märker det främst vid klagomål. En åtgärd Staples bör införa är 

kvalitetskontroller vid uppackning i I-point samt vid utskick av “kundkartong” i PTS-

stationen, dels för att undvika att få klagomål från kund och dels för att undvika 

kostnader av skadade eller defekta artiklar som inte Staples själva åstadkommit. Därför 

är ett ytterligare förbättringsförslag att använda sig av 5S; standardisera och skapa vana 

(Bergman & Klefsjö, 2010; Petersson et al., 2009). Genom en standardiserad och 

enkel kvalitékontrollaktivitet på ett eller flera ställen i processen kan avvikelser bli 

enklare att upptäcka. Petersson et al. (2009) menar att ett måste för att eliminera 

slöserier är om medarbetarna skapar en vana för arbetssättet samt själva söker efter 

förbättringar, därför skulle Staples kunna dra nytta av att skapa vana hos 

medarbetarna med denna aktivitet och uppmuntra dem till att själva söka efter 

förbättringsåtgärder.  
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Femte slöseriet i I-point handlar om att de registrerar kvantiteten av artiklarna och tråget 

på fel sätt vilket kan innebära att tråget kommer tillbaka till I-point och att registrering 

behöver ske på nytt. Detta innebär att det läggs överdrivet mycket tid på ett tråg vilket 

innebär överarbetade produkter och lägre produktivitet (Deltagande observation, 2017-

04-24). Detta kan undvikas genom att standardisera de olika aktiviteterna så att 

medarbetarna enkelt kan uppmärksamma fel (Bergman & Klefsjö, 2010) innan tråget 

skickas iväg. Då kan korrektion ske direkt när felet uppstår och inte i ett senare skede 

(Deltagande observation, 2017-02-16; Lagermedarbetare B, 2017-02-16) vilket även 

bekräftas av Ljungberg och Larsson (2012) då en justering hellre skall ske snarare än 

senare. Att fel kvantitet och kartong registreras i LM-systemet skulle kunna elimineras 

genom att använda sig av visuell styrning som gör det enkelt att se avvikelser samt 

använda välbeprövad teknik som stödjer medarbetarna (Ljungberg & Larsson 2012). 

Exempelvis (Observation, 2017-02-16) skulle medarbetarna ha nytta om Staples la till 

information och förstora knapparna på dataskärmen då de upplevs som små i nuläget. 

Även Spear och Bowen (1999) styrker vikten av att ha specificerad och tydlig 

information om produkterna och från Deltagande observation (2017-02-16) och enligt 

Lagermedarbetare B (2017-02-16) minimerar risken för att extra arbete behöver utföras 

i form av justeringar senare i processen om korrekt data registreras direkt. Därmed 

skulle det enligt författarna av denna studie underlätta för arbetssättet att eliminera detta 

slöseri vid denna aktivitet genom att förbättra arbetssättet med standardiserade 

aktiviteter och enklare hantering av dataskärm antingen med hjälp av ny skärm 

eller uppdaterad programvara.  
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Foto 4: En tom I-point station (Egen bild) 

Slöseri Förbättringsåtgärd 

Fel vid skärm och 

registrering av tråg 

Standardiserade aktiviteter och enklare hantering av dataskärm antingen med hjälp 

av ny skärm eller uppdaterad programvara 

Val av tråg Ta ett ställningstagande till om de helst vill spara tid 

vid påfyllnad eller om de vill ha så hög fyllnadsgrad som möjligt. 

Packar upp för lite Staples bör studera artiklarnas köpmönster samt deras logistiska enheter för att få 

reda på hur optimalt arbetssätt bör se ut. 

I-point och PTS-stationer bör ses som en gemensam process och arbetssättet 

bör kommuniceras ut i I-point genom att införskaffa text på dataskärmarna 

alternativt instruktioner på etiketterna 

Packar upp för 

mycket 

Staples bör studera artiklarnas köpmönster samt deras logistiska enheter för att få 

reda på hur optimalt arbetssätt bör se ut. 

I-point och PTS-stationer bör ses som en gemensam process och arbetssättet bör 

kommuniceras ut i I-point genom att införskaffa text på dataskärmarna alternativt 

instruktioner på etiketterna 

Slarvigt utförande  Staples bör tillåta att viss extra tid läggs i I-point för att se till att inga 

kvalitetsbrister uppstår.  

Överväga om leverantörerna kan använda sig av starkare förpackningar. 

Införa en standardiserad och enkel kvalitékontrollaktivitet 

Skapa vana hos medarbetarna med denna aktivitet och uppmuntra dem till att 

själva söka efter förbättringsåtgärder 

Tabell 7: Sammanfattande tabell över förbättringsförslag på I-point (Egen illustration) 
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4.2.1.2 PTS-station 

 

I tredje kapitlet identifierades följande slöserier i funktionen PTS-stationerna:  

 

9. Tid mellan kommande tråg och kartonger (Väntan) 

10. Prioriteringsreglerna (Onödiga förflyttningar och väntan) 

11. Räkna stora mängder styck-produkter (Överarbetade artiklar) 

12. Bryta upp förpackningar (Resurser används inte på rätt sätt, onödiga rörelser) 

13. Välja rätt kvantitet (Resurserna inte används på rätt sätt, kvalitébrist och kostnader) 

14. Ej ordentligt fylld ”kundkartong” (Onödiga transporter och kostnad) 

15. Viktkontroll av ”kundkartong” (Resurser används inte på rätt sätt) 

16. Stopp i processen pga. tekniska problem (Tid och väntan) 

17. Ompaketering (Överarbetade artiklar) 

18. Stopp på rullbandet (Väntan) 

19. Skräp, överblivna samt brutna förpackningar (Överarbetade produkter, onödiga 

rörelser och väntan) 

 

Nionde slöseriet tid mellan kommande tråg bidrar till att medarbetarna ofta behöver 

vänta på nästa tråg (Deltagande observation, 2017-04-21) som leder till kostnader 

förknippade med att processen stannar upp (Thürer et al., 2017). Det viktigt att tekniken 

stödjer och förenklar för medarbetarna att kunna utföra processen utan störningar 

(Ljungberg & Larsson, 2012) vilket i detta fall är tydligt enligt författarna av denna 

studie att medarbetarna inte kan göra något annorlunda men att Staples skulle kunna 

överväga ett snabbare system där tråg kan komma tätare fram till PTS-stationen. 

 

Tionde slöseriet prioriteringsreglerna leder till att PTS-stationerna ibland får plocka 

ifrån flera tråg för samma kundorder vilket slösar tid när efterfrågad kvantitet finns i ett 

annat tråg i omloppet (Deltagande observation, 2017-04-20). Detta beror på att det 

nuvarande systemet inte kan kontrollera att optimalt tråg kommer till PTS-stationerna 

(Deltagande observation, 2017-04-20; Logistikchef 2017-04-27) och skulle även detta 

kunna åtgärdas enligt författarna av denna studie med att införa ett system som kan 

hantera artiklarna i både styck- och förpackningsvis, så beroende på hur artikeln är 

beställd av kund så kommer ett tråg till PTS-stationen med rätt format, se 

förbättringsförslag från andra slöseriet i PTS-station. Ett system som har full kontroll på 

att optimalt tråg kommer till PTS-stationerna beroende på hur och vad kunden beställt 
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leder till att så få plock som möjligt används. Visserligen så kan detta innebära att för 

många knappt fyllda tråg är i omlopp men systemet bör ändå kunna uppskatta ett 

optimalt tråg utefter om det ska vara styckes- eller förpackningsvis istället för bara 

rätt kvantitet, med flera tråg. 

 

Det elfte slöseriet är förknippat med slöseri nummer andra i I-point och innebär att 

medarbetarna i PTS-stationerna måste själva öppna förpackningar, ibland flera 

logistiska enheter, och lämna skräp kvar i tråget eller förvara det på stationen trots att 

det är ont om plats på grund av att I-point inte har packat upp artiklarna tillräckligt. 

Även för slöserierna tio och elva som är identifierade i PTS-stationerna rekommenderar 

författarna av denna studie att Staples bör studera köpmönstret på artiklarna samt 

deras logistiska enheter för att få reda på hur optimalt arbetssätt bör se ut. 

Dessutom blir det extra tydligt att I-point och PTS-stationerna bör ses som en 

gemensam process då I-point har en tydlig påverkan på PTS-stationerna. Som ett 

ytterligare förslag till förbättringsåtgärd rekommenderar författarna av denna studie att 

införa ett system som kan hantera artiklarna dubbelt; i både styck- och 

förpackningsvis så beroende på hur artikeln är beställd av kund så kommer ett 

tråg till PTS-stationen i rätt efterfrågat format, något som det nuvarande systemet 

inte kan (Logistikchef, 2017-01-25). En sådan implementering måste enligt Petersson et 

al. (2009) ha en engagerad ledning som lyckas motivera medarbetarna under 

implementationen. Då trågen registreras längs med rullbandet ser författarna möjlighet 

till att utveckla detta genom att koppla information om den logistiska enheten till 

respektive tråg via dess streckkod. Detta kan möjliggöra att systemet kan sända ut det 

rätta tråget passande vad kunderna efterfrågar. Att tillägga är då skräpet som lämnas 

kvar i trågen skapar problem att hitta artiklarna snabbt så bör de arbeta efter de 5S:en 

och speciellt efter att städa runtom sin arbetsplats vilket Bergman & Klefsjö (2010) 

betonar är viktigt.  

 

Tolfte slöseriet i PTS-stationerna är förknippat med det tredje slöseriet i I-point; när 

artiklarna på I-point blir uppackade för mycket innebär det mycket jobb att räkna alla 

artiklarna styckvis som ska ned i “kundkartongen”. Detta skulle ha kunnat undvikas 

genom att artikeln låg i förpackningar om flera enheter och skulle då kunna innebära 

färre antal plock på PTS-stationerna.  
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Foto 5: Observation vid PTS-station (Egen bild) 

 

Trettonde slöseriet gällande att välja rätt kvantitet uppstår på grund av otydlig 

information på dataskärmen, medarbetarna kan ibland missuppfatta vad som faktiskt är 

beställt vilket då leder till att kunden får för mycket eller för lite artiklar. Ofta är mindre 

artiklar packade i många små förpackningar, och det kan vara otydligt om artikeln är 

beställd i styckevis, förpackningsvis eller i en ännu större förpackning; ibland ligger det 

12 pennor i en förpackning som är packad i en större förpackning om 12 

pennförpackningar (Deltagande observation, 2017-02-16; 2017-04-20). Ljungberg och 

Larsson (2012) styrker vikten av att rätt information finns tillgänglig där och när den 

behövs, användandet av skärmar är fördelaktiga vid kommunikation för organisationer 

men det måste då innehålla korrekt och förståelig information. Det framgår från Space 

planner (2017-04-13) att informationen i LM-systemet ibland är svårförståelig och 

ibland inkorrekt då till exempel leverantörerna har ändrat de logistiska enheterna utan 

att ha meddelat Staples. Förbättringsförslaget till detta slöseri är att se till att korrekt 

information finns tillgänglig för medarbetarna och att den blir mer lättförståelig, 

till exempel skulle de kunna uttrycka att artikeln antingen är beställd i minsta logistiska 

enhet, andra eller tredje logistiska enhet för att tydliggöra hur artikeln är packad och i 

vilken enhet kunden har beställt den i. Författarna av denna studie är medvetna om att 

det är ett stort jobb att ändra samtlig data i LM-systemet på samtliga artiklar men menar 
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att fördelarna av att avsätta tid till detta är stora dels för att kommunikationen ska bli rätt 

men också för att medarbetarna ska känna sig säkrare samt få en bättre uppfattning om 

artikelsortimentet och dess logistiska enheter.  

 

Fjortonde slöseriet ej ordentligt fylld ”kundkartong” bidrar med fler “kundkartonger” 

med låg fyllnadsgrad än vad som är nödvändigt vilket bidrar till högre kostnader för 

bland annat transport och material. Här rekommenderar författarna de att vara noggrann 

genom att fylla “kundkartongerna” så mycket och så bra som möjligt och förbättra detta 

genom att skapa vana för detta arbetssätt (Bergman & Klefsjö, 2012). Liker (2009) 

påvisar också att det är av vikt att företag utvecklar medarbetare som förstår och följer 

organisationens filosofi. För att kunna förändra medarbetarnas attityder och gamla 

vanor måste detta bli motiverat av ledningen (Petersson et al., 2009) detta genom att 

enligt författarna av denna studie mäta prestation med andra faktorer än bara tid. 

 

Femtonde slöseriet viktkontroll av ”kundkartong” består av att tid slösas på grund av att 

LM-systemet kontrollerar vikten av “kundkartongen” vilket är väldigt lätt att stöta i 

(Deltagande observation, 2017-04-21) vilket leder till att dataskärmen stannar upp och 

medarbetarna måste justera vikten med flera olika knapptryckningar och moment. 

Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är det viktigt att tekniken stödjer och förenklar för 

medarbetarna att utföra processen utan störningar och enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) måste utrustningen vara strukturerad på det sätt som underlättar arbetsflödet 

därför menar författarna av denna studie att Staples kan eliminera detta slöseri om 

dataskärmen kräver färre knapptryckningar.  

 

Sextonde slöseriet ompaketering sker när en PTS-station skickar iväg en ”kundkartong” 

inte tillräckligt väl packad vilket innebär att nästa PTS-station eller stationen innan 

utskick måste lägga tid på att paketera om ”kundkartongen”. Likt förbättringsförslaget 

till det sextonde slöseriet är det även här viktigt att skapa vana för ett noggrant 

arbetssätt som inte bidrar till detta slöseri enligt författarna av denna studie. 
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Foto 6: Till både höger och vänster väntar “kundkartonger” på sin tur, två PTS-stationer 

(Egen bild) 

 

Sjuttonde slöseriet stopp på rullbandet och artonde slöseriet i PTS-stationerna stopp i 

processen på grund av tekniska problem bidrar till väntan och att processen stannar upp 

för PTS-stationerna. I nuläget (Deltagande observation, 2017-04-21) finns det tekniker 

på plats för att ordna problemet men vid flertalet tillfällen observerades det att 

medarbetarna själva stannar upp i sin packning och går iväg för att ordna problemet då 

tekniker inte är på plats på grund av exempelvis rast, ledighet, upptagen på annat håll 

eller dylikt. Dessutom är det ofta att systemet stannar upp på grund av att tråg fastnar, 

ramlar i uppförsbackarna eller väger för mycket på ena sidan vilket skulle kunna 

undvikas genom att se över val av system samt se till att fördela artiklarna i hela tråget. 

Petersson et al. (2009) betonar att det är viktigt att företag utvecklar standarder för hur 

arbetet skall utföras på vilket ska vara den utgångspunkten för medarbetarna hur de ska 

utföra sitt arbete. Dessutom skapar ett kontinuerligt arbetssätt trygghet enligt Shang och 

Pheng (2014) och Spears och Bowen (1999) poängterar vikten av alla arbetssätt skall 

vara specificerade och utföras i angiven ordning vilket motiverar rekommendationen 

från författarna till denna studie; att Staples dels bör se över att ha en tekniker på plats 

under samtliga timmar som PTS:stationerna är verksamma samt att sammanställa 

alla stopp i processen för att undersöka om en ändring i systemet skulle kunna leda 

till mindre stopp vilket i sin tur skulle öka produktiviteten. Visserligen är författarna av 

denna studie medvetna om att det kan finnas kostnadskonsekvenser om det första 



 
 

 83 

förbättringsförslaget innebär att en extra tekniker behöver anställas men det skulle även 

kunna motivera Staples ännu mer att söka efter förbättring i systemet för att undvika 

denna eventuella kostnad för nyanställning. Detta styrker Liker (2009) då företag bör 

söka till orsaken till problem inom processen istället för att tillfälligt ordna problemet; 

detta driver också ett lärande inom organisationen genom att företaget reflekterar och 

förbättrar kontinuerligt.  

 

Slöseri nitton är PTS-stationens sista slöseri vilket är skräp från överblivna 

förpackningar, detta innebär att de på PTS-stationen måste samla ihop skräp och 

överblivna förpackningar i ett tomt tråg och skicka tillbaka skräpet till returstationen via 

I-point. Detta kan klassas som onödiga transporter och rörelser som dessutom skapar 

oreda och svårigheter för PTS-stationens medarbetare att hitta artiklarna i trågen. En 

åtgärd till detta är att införa 5S:s städa vilket innebär att skräp ska avlägsnas från i 

aktiviteten och tillvägagångssättet med städningen ska vara väl dokumenterat om hur 

det ska utföras (Bergman & Klefsjö, 2010). Dessutom bör medarbetarna ha ett 

standardiserat arbetssätt som gäller samtliga hur arbetet ska utföras på som är enkelt 

och hållbart i längden så att det upprätthålls (Petersson et al., 2009) 
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Slöseri Förbättringsåtgärd 

Räkna stora mängder 

styck-produkter 

Staples bör studera köpmönstret på artiklarna samt deras logistiska enheter 

för att få reda på hur optimalt arbetssätt bör se ut 

I-point och PTS-stationerna bör ses som en gemensam process 

Införa ett system som kan hantera artiklarna dubbelt i både styck- och 

förpackningsvis, så beroende på hur artikeln är beställd av kund så kommer 

ett tråg till PTS-stationen med rätt format 

Packa upp förpackningar Staples bör studera köpmönstret på artiklarna samt deras logistiska enheter 

för att få reda på hur optimalt arbetssätt bör se ut 

I-point och PTS-stationerna bör ses som en gemensam process 

Införa ett system som kan hantera artiklarna dubbelt i både styck- och 

förpackningsvis, så beroende på hur artikeln är beställd av kund så kommer 

ett tråg till PTS-stationen med rätt format 

Städa runtom sin arbetsplats 

Välja rätt kvantitet Se till att korrekt information finns tillgänglig för medarbetarna och att den 

blir mer lättförståelig 

Prioriteringsreglerna Systemet bör kunna uppskatta ett optimalt tråg utefter om kunden 

efterfrågar styckes- eller förpackningsvis 

Viktkontroll av 

”kundkartong” 

Uppdatera så dataskärmen kräver färre knapptryckningar 

Ej ordentligt fylld 

”kundkartong” 

Skapa vana för detta arbetssätt 

Mäta prestation med andra faktorer än bara tid 

Ompaketering Skapa vana för ett noggrant arbetssätt 

Tid mellan kommande tråg 

och kartonger 

Snabbare system där tråg kan komma tätare fram 

Stopp på rullbandet En tekniker på plats under samtliga timmar som PTS-stationerna är 

verksamma 

Söka förbättringar så att systemet inte stannar dagligen 

Stopp i processen pga. 

tekniska problem 

En tekniker på plats under samtliga timmar som PTS-stationerna är 

verksamma 

Söka förbättringar så att systemet inte stannar dagligen 

Skräp från överblivna 

förpackningar 

Skräp ska avlägsnas från i aktiviteten 

Standardiserat arbetssätt  

Tabell 8: Sammanfattande tabell över förbättringsförslag på PTS-stationerna (Egen 

illustration) 
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4.2.1.3 Övergripande förbättringsförslag  

För att förbättra ett företags produktivitet kan synsättet lean användas som företagets 

strategi (Pakdil & Leonard, 2017). För att lean ska bli effektfullt och lyckas eliminera 

företagets slöserier och reducera företagets kostnader måste det genomsyra hela 

organisationen och omfatta företagets kultur, värderingar, ledning och de metoder som 

används (Petersson et al., 2009; Shah & Ward, 2007; Thürer et al., 2017). 5S är ett 

arbetssätt inom lean som bidrar till mindre risk för skador och defekter i ett företags 

processer genom att förenkla eliminering av slöserier. Genom att arbete med 5S 

fokuserar företaget på att skapa rutiner av att Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera 

och att Skapa vana (Bergman & Klefsjö, 2012). För att implementera detta arbetssätt 

måste det enligt Petersson et al. (2009) finnas ett tydligt problem och en engagerad 

ledning som kan motivera de anställda inför och genom hela förändringen. Arbetsledare 

Inbound (2017-04-26) och Space planner (2017-04-13) uttrycker att det är svårt att 

motivera de anställda och att en ändring i sättet att arbeta ofta bara håller ett tag tills de 

blir stressade och återgår till sitt tidigare arbetssätt. Vidare tillägger Team leader 

Inbound (2017-02-01) att det är svårt att kontrollera arbetssättet på I-point då det 

upptäcks ifall medarbetarna på PTS-stationerna uppmärksammar detta i efterhand vilket 

endast sker vid större felaktigheter. Att implementeringen sker på rätt sätt är viktigt då 

det annars riskerar att endast bli ett ofärdigt förändringsprojekt som inte fullföljs 

(Petersson et al., 2009). På grund av detta och att ett förändringssätt som lean måste ses 

som ett långtidsprojekt (Sharma & Shah, 2016) är det viktigt att Staples ledning klarar 

av att genomföra och följa upp förändringar genom att motivera medarbetarna och att 

ständigt efterfråga förändringen (Petersson et al., 2009).  Förutom att skapa ordning och 

reda i processen och på så sätt eliminera slöserier gör 5S också det enklare att se när en 

förändring ur den vanliga processen har skett (Petersson et al., 2009) vilket kan 

underlätta för Staples medarbetare att upptäcka avvikelser i tid så de kan justera felet 

direkt. Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att en del av The Toyota Way’s framgång 

beror på de fyra grundläggande reglerna de följer som även bör gå att adaptera hos 

Staples utefter tidigare diskussion hos föreslagna förbättringsåtgärder. Detta genom att 

specificera allt arbete detaljerat, använda sig av standardiserad och direkt 

kommunikation, produkterna skall följa ett tydligt och angivet flöde samt att vid 

förändring måste en vetenskaplig metod finnas till grund samt en ledare bör övervaka 

förändringen. Tilläggningsvis anser författarna av denna studie att Staples bör sträva 

efter att bli en lärande organisation som Liker (2009) föreslår genom att ständigt 

reflektera över processer och möjligheter. Dessutom bör de satsa på att utveckla dess 
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medarbetare (Ljungberg & Larsson, 2012) för att försäkra sig om att människorna inom 

organisationen följer dess filosofi vilket (Liker, 2009) och samarbetspartners (Ljungberg 

& Larsson, 2012) som leverantörer för att utveckla deras organisation till att bli bättre 

(Liker, 2009); exempelvis genom att leverantörer skulle kunna använda sig av tåligare 

förpackningar för att undvika kvalitétbriser (Säljare, 2017-04-25). Slutligen, enligt 

författarna av denna studie bör Staples överväga att ha kortsiktiga sämre resultat för att 

få igenom förändringar som kan lyfta deras organisation på längre sikt.   
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4.3 Slutsats förbättringsåtgärder för ökad produktivitet 

 

Denna slutsats syftar till att besvara kapitel fyras frågeställning:  

Vilka åtgärder kan Staples införa för att eliminera slöserierna för att öka 

produktiviteten? 

 

Detaljerade åtgärder till vardera identifierat slöseri i I-point och PTS-stationer återfinns 

i kapitel 4.2 och tabell 6 respektive tabell 7. Utöver dessa slöserispecifika 

förbättringsåtgärder finns förslag till förbättringsåtgärder som fungerar genomgående 

genom Staples automatiserade plock- och packningsprocess som enligt författarna 

skulle kunna bidra till ökad produktivitet. Dessa sammanställs nedan i tabell 8. 

 

Övergripande förbättringsåtgärder i hela processen 

Arbeta med lean som företagets strategi och låt det genomsyra hela organisationen 

Använda arbetssättet 5S i samtliga aktiviteter för att eliminera slöserier 

Motivera medarbetarna och att ständigt efterfråga förändringen för det nya 

arbetssättet 

Införa grundläggande regler: specificera allt arbete detaljerat, använda sig av 

standardiserad och direkt kommunikation, produkter skall följa ett tydligt och 

angivet flöde samt att vid förändring måste en vetenskaplig metod finnas till grund 

samt en ledare bör övervaka förändringen 

Sträva efter att bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera över 

processer och möjligheter. 

Utveckla dess medarbetare för att försäkra sig om att människorna inom 

organisationen följer dess filosofi 

Studera och analysera artiklarna och anpassa arbetssättet utefter det mest produktiva 

tillvägagångsättet sett som en gemensam process 

Utmana leverantörer för att utveckla deras organisation till att bli bättre 

Basera beslut på långsiktigt tänkande, även på bekostnad av kortsiktiga resultat 

Tabell 9: Övergripande förbättringsåtgärder (Egen illustration) 
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5 I vilken omfattning kan en försörjande funktion förbättra 

produktiviteten i en automatiserad plock- och packningsprocess?  

Detta kapitel avser att presentera hur en försörjande funktion som I-point kan påverka 

produktiviteten för en automatiserad plock- och packningsprocess. Inledningsvis 

presenteras teori kring automatiserade lager för att påvisa vilken typ av automatiserat 

lager kommande beräkningar belyser. Därefter presenteras mätningar för att skapa 

förståelse varför och hur företaget bör mäta samt teori om hur implementering av 

förbättringsåtgärder kan ske. Därefter presenteras empiriskt material gällande ett urval 

av Staples frekventa artiklar och mätningar. Avslutningsvis i detta kapitel kommer en 

analys där teori och empiri ställas emot varandra samt diverse beräkningar redogöras 

för att kunna besvara tillhörande frågeställning. Disposition för kapitel 5 visas i figuren 

nedan.  

 

 

Figur 18: Disposition för kapitel 5 (Egen illustration) 

 

5.1 Teori 

5.1.1 Automatiserade lager 

Heragu et al. (2010) beskriver att företag kan använda sig av olika typer av 

lagerlösningar och att de med hjälp av lager kan effektivisera processer som leveransen 

ut mot kund (Alonso-Ayuso et al., 2013). Automatiserade lager är något som under de 

senaste 50 åren fått större uppmärksamhet och som företag har tagit användning av för 

att få ökade konkurrensfördelar. Det är en dyr investering men passande för företag som 

har ett högt godsflöde (Lumsden, 2012). Två typer av automatiserade lager är AS/RS, 

automated storage and retrieval system och AVS/RS vilket står för autonomous vehicle 

storage and retrieval system (Heragu et al., 2010). Jonsson och Mattson (2011) 

beskriver att AS/RS lager består av flera höga lagerställage där en automatkran 
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förflyttar sig och hanterar alla in- och uttagningslaster. Denna form av lagerlösning 

kräver en automatkran till respektive gång vilket resulterar i minskat maskinutnyttjande 

och högre kapitalkostnader än AVS/RS. AVS/RS är en nyare teknik för att automatiskt 

hantera, lagra och hämta lagerförda artiklar (Ekren et al., 2010). Detta system skiljer sig 

genom att den inkluderar automatiska maskiner och hissar istället för automatkranar. 

Maskinerna kan röra sig vågrätt samt lodrätt på respektive hyllplan medan hissarna 

används för att röra sig upp och ner i lagerställagen (Heragu et al., 2011; Roy et al., 

2017). AVS/RS är utvecklat av Savoye Logistics i Frankrike och har under de senaste 

åren installerats på allt fler lager, speciellt i Europa (Heragu et al., 2011). Deras system 

används för att säkerhetsställa en effektiv distributionskanal, öka produktiviteten genom 

att minska antalet moment samt förbättra kvalitén av plockning vilket möjliggör en hög 

servicenivå och för att maximera lagerytan av orderplock (Intelis Equipment, u.å.). 

Jämfört med den tidigare tekniken är AVS/RS mer flexibelt system då antalet maskiner 

som används kan ändras utefter efterfrågan (Marchet et al., 2012). Vidare kan AVS/RS 

delas in i två kategorier: tier-to-tier och tier-captive. Tier-to-tier innebär att maskinerna 

kan förflytta sig från ett hyllplan till ett annat i lagerställage med hjälp av hissarna och 

tier-captive innebär att maskinerna är låsta på ett hyllplan och kan inte förflytta sig 

emellan (Marchet et al., 2012; Roy et al., 2017).  

 

5.1.2 Mätningar 

För att uppnå ett mål är det inte enbart en struktur för tillvägagångssättet som behövs 

utan själva arbetet måste även styras med hjälp av mätningar. Mätningar görs för att 

representera empiriska händelser i relation mellan tal och används för att bestämma 

storlek, ta mått, uppskatta och värdera en företeelse (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Vidare förklarar Ljungberg och Larsson (2012) att mätningar främst syftar till att ge 

underlag för handlingar eller åtgärder och är centralt vid utveckling- och 

förbättringsarbete. Därför är det betydelsefullt att presentera vad det är som är viktigt, 

varför det är viktigt och vad som eftersträvas för att det ska vara enkelt att veta vad som 

ska mätas samt för att berörda parter ska få en gemensam bild av situationen och för att 

aktiviteterna ska utföras. Går det ej att mäta blir det desto svårare att genomföra en 

förbättring (Ljungberg & Larsson, 2012). Mätningar görs av olika skäl och kan bortsett 

från det ovan nämnda genomföras för att motivera medarbetarna, ge motiv till 

förändring, underlätta delegeringen samt styrning genom fokusering. Det används även 

för att identifiera problem och möjligheter samt för att kunna genomföra jämförelser 
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mellan konkurrenter och likartade processer (Ljungberg & Larsson, 2012; Micheli & 

Manzoni, 2010). Med hjälp av mätningar tydliggörs också sambandet mellan insats och 

resultat vilket gör att medarbetare eller team får en bättre förståelse för utförandets 

betydelse som i sin tur kan leda till ökad produktivitet. Företag behöver inte prioritera 

de allvarligaste problemen först utan i flera fall kan det vara mer fördelaktigt att ta itu 

med de problem som är frekventa. Mindre problem kan alltså skada mer på grund av att 

de ofta uppstår (Ljungberg & Larsson, 2012).  

 

Bortsett från att mätningar har flera fördelar handlar det om att rätt saker ska mätas på 

rätt sätt och med hjälp av mätningar skapa kunskap som i sin tur ska skapa förståelse 

och handlingskraft. Vid insamling av data används olika typer av mätskalor, exempelvis 

kvotskalan. Den utgör ett bestämt avstånd som vanligen används vid tids- och längdmått 

(Ljungberg & Larsson, 2012) vilket ofta används vid prestandamätningar som 

produktivitet (Czumanski & Lödding, 2016). Vidare förklarar Ljungberg och Larsson 

(2012) att mätningar kan göras manuellt och automatisk beroende på vad det finns för 

förutsättningar. Båda alternativen samt en mix av dem är användbara men finns det 

automatisk datafångst är denna att föredra då det ofta går att få ett genomsnitt över en 

längre tidsperiod vilket ger ett säkrare tal (Ljungberg & Larsson, 2012). När data har 

samlats in är nästkommande steg att sammanfatta samt analysera det. Detta kan göras 

med hjälp av Excel som Helbaek (2012) beskriver som det mest använda verktyget vid 

skapande av ekonomiska modeller. Genom Excel kan en stor mängd data analyseras och 

olika variabler kombineras, på så sätt kan data användas och ses från olika perspektiv 

(Helbaek, 2012). Wen et al. (2011) beskriver att det kan vara bra att analysera hur 

känslig insamlad data är med tanke på att det kan vara svårt att mäta exakt i vissa 

praktiska fall och för att säkerhetsställa utförda mätningar och observationer kan då 

känslighetsanalyser genomföras. Detta innebär att man ändrar en variabel för att se hur 

det påverkar en process output vilket gör det möjligt att bedöma resultatets validitet 

(Czumanski & Lödding, 2016). 

 

5.2.3 Implementering av förbättringsåtgärder   

PCDA-cykeln även kallad förbättringscykeln är ett tillvägagångssätt för att 

implementera förbättringsåtgärder (Bergman & Klefsjö, 2012). Cykeln består utav fyra 

steg; Planera (Plan), Göra, (Do), Studera (Check) och Lära (Act). Modellen visar på att 

det är viktigt att planera varje förbättring innan den genomförs samt redogör vikten av 

att följa upp en förändring för att fastställa om den resulterade i ett försämrat eller 
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förbättrat resultat (Ljungberg & Larsson, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) beskriver 

att problemet bör analyseras djupgående och besluten baseras på fakta, därav är det 

viktigt att det går samla rikligt med data. När förbättringsåtgärder har identifierats till 

problemet eller problemen ska de föreslagna åtgärderna genomföras och testas. Därefter 

ska effekterna studeras och utvärderas (Bergman & Klefsjö, 2012). Om utfallet fick en 

positiv påverkan som matchade förväntningarna bör lösningen finjusteras, genomföras 

och spridas (Ljungberg & Larsson, 2012). Därtill kan möjliga generaliseringar tas i 

beaktning (Olhager, 2013). Däremot om utfallet inte genererar i ett förbättrat resultat 

ska det analyseras och tas lärdom av för att inte samma problem uppstår igen. Därefter 

studeras problemet på nytt och en genomgång av föregående steg; Planera, Göra, 

Studera sker. Fortsatt förbättringsarbete kan sedan genomföras på samma vis med nästa 

problem (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

5.2 Empiri 

5.2.1 Artikelurval 

Eftersom Staples har ett tusental olika artiklar valde författarna tillsammans med 

Logistikchefen, Space planner, Team leader Inbound och Outbound att göra ett urval av 

deras artiklar för djupare analys. Utifrån kriterium om frekventa artiklar valde Space 

planner (2017-03-16) ut 17 artiklar samt klassificerade dem till olika produktfamiljer 

som åskådliggör frekventa artiklarna från perioden 2016-09-01 till 2016-12-01, se tabell 

8. Logistikchefen (2017-01-19) beskriver att Staples försäljning är som störst under 

hösten och vintern och Space planner (2017-03-16) menar vidare att deras frekventa 

artiklar säljer likvärdigt året om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 92 

Artikel Produktfamilj 

Batteri ENERGIZER Industrial AA 10/FP Batteri 

Häftapparat RAPID K2 svart/krom Häftapparat 

Häftklammer RAPID 26/6 standard 5000/FP Häftklammer 

Plankalender stor spiralbunden – 1351 Kalender 

Nabbipärlor vita 5000/FP Nabbipärlor 

Notes POST-IT Energetic 76x76mm Notes POST-IT 

Överstrykningspenna Staples 5/FP Penna 

Plastficka A4 klar 0,06mm 25/FP Plastfickor 

Fryspåse HD 5L 30/FP Påsar 

Plastregister A4 1–20 vit Register 

Sax STAPLES Soft Grip 21cm Saxar 

Gloshäfte A6 linjerat liggande 8,5mm gul Skrivböcker mm. 

Tape DYMO D1 12mm svart på vit Tape 

Te LIPTON påse Earl Grey 25/FP Te LIPTON 

Tejphållare 33mm rullar 0,7kg svart Tejp 

USB-minne LEXAR V10 8Gb USB-minne 

Limstänger 7mm 50/FP Blanks (övrigt) 

Tabell 10: Urval av Staples frekventa artiklar (Egen illustration) 

 

När dessa artiklar levereras från leverantörerna kommer de i olika typer av lådor med 

diverse kvantiteter. När Staples sedan ska sälja artiklarna säljs de antingen styckevis 

eller i förpackning om ett visst antal. Som tidigare nämnt säljer företaget både till 

privatpersoner och företag vilket gör att efterfrågan på respektive artikel kan se olik ut, 

vissa artiklar säljs i mindre kvantiteter per order medan andra säljs i större kvantiteter 

per order (Team leader Inbound, 2017-02-01; Space planner 2017-03-16). För att 
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underlätta medarbetarnas arbete använder Staples sig av fyra förkortningar som 

beskriver hur artiklarna är fördelade och dess minsta förpacknings- och 

försäljningsenhet; LU1, LU2, LU3 eller LU4. LU 1 visar en artikels minsta enhet som 

motsvarar styckevis medan LU2 kan vara en förpackning, LU3 kan vara en kartong och 

LU4 kan vara en ännu större kartong (Space planner, 2017-04-07). Generellt ju mindre 

förpackningar en artikel ligger i resulterar i fler brytningar på I-point (Observation, 

2017-04-24; Space planner, 2017-04-13). Data gällande hur samtliga artiklar kommer 

fördelade från leverantörerna och i vilken kvantitet samt förpackning som Staples sedan 

säljer dem i går att hitta i deras LM-system, se figur 19. Där går det att utläsa 

information om artikelnummer, produktbeskrivning, logistiska enheter samt 

försäljningsenheter. Hur mycket en minsta LU1 väger samt dess volym finns också 

tillgängligt och dessa tal används vid beslut om hur mycket ett tråg borde få plats med 

då de max får ha en vikt på 20–30 kilo samt 80 liter i volym. Vid analys av data 

kombinerat med Observation (2017-04-20; 2017-04-21) framkommer det att inte all 

data om förpackningsenheter överensstämmer med hur det faktiskt ser ut. Detta 

förklarar Space Planner (2017-04-13) kan bero på att leverantörerna har ändrat sina 

rutiner vid förpackning utan att ha meddelat Staples. I LM-systemet finns det även 

information om orderrader som beskriver hur ofta artiklarna säljs och i vilka kvantiteter 

(Space planner, 2017-04-07; 2017-04-13). Vidare berättar Space planner (2017-04-13) 

att de kategoriserar sina artiklar utifrån A-, B-, C- och D-klassificering som förklarar 

vilken rotation artikeln har, det vill säga hur ofta den säljs. Av en artikel som är frekvent 

och som har en A-rotation bör det finnas minst 17 tillgängliga tråg i lager, en B-rotation 

8 tråg, C-rotation 3 tråg och D-rotation som innefattar de minst säljande artiklarna bör 

det endast finnas något tråg ur rotation (Space Planner, 2017-04-13).  

 

Figur 19: Data uttaget från LM-systemet vilket innehåller information om tusentantals 

artiklar 
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5.2.2 Data för de utvalda artiklarna 

 

 

Figur 20: Skärmklipp som visar hur försäljningsordrar ställs mot artiklarnas logistiska 

enheter (Egen illustration) 

 

I figur 20 ställs respektive order mot hur artiklarna kommer förpackade. En order kan 

vara på en eller flera artiklar vilket innebär att medarbetarna i vissa situationer måste 

bryta en förpackning för att kunna plocka rätt kvantitet medan i andra situationer behövs 

de inte brytas trots att den säljs i mindre förpackningar för att kunden efterfrågar en 

kvantitet som motsvarar en hel förpackning. Det kan även inträffa att kunden efterfrågar 

ett ojämnt antal artiklar i jämförelse med hur de ligger förpackade vilket resulterar i att 

de kan plocka en förpackning och måste bryta en annan för att få rätt kvantitet 

(Lagermedarbetare C, 2017-02-16).  

 

 

Tabell 11: Tabell över uträkning på de frekventa artiklarnas beställningsmönster (Egen 

illustration) 

 

Ovanstående figur visar med hjälp av en pivottabell de utvalda artiklarna och dess 

köpmönster. Mer specifikt en sammanslagning över hur många procent av kunderna 
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som efterfrågar så stora kvantiteter att medarbetarna kan plocka en hel förpackning samt 

hur många kunder som efterfrågar mindre kvantiteter vilket resulterar i att 

förpackningen måste brytas. Detta visar att 12 av 17 artiklar säljs mellan 94-99 procent 

styckevis och 5 av 17 artiklar säljs mer varierande så både styckevis och i 

förpackningar. Team leader Inbound (2017-03-16) menar att alla artiklar som säljs 

styckevis inte alltid är lika självklara utan att det vore bra att tydliggöra vilka det är för 

att bestämma hur aktiviteterna ska utföras på I-point. Space planner (2017-04-07) 

tillägger att en sådan förändring mot all förmodan ger en större effekt under en kortare 

tid.  

För att tydliggöra hur mönstret för uppackningen ser ut för dessa 12 artiklar genomförde 

författarna sex observationer på en timma vardera vid olika tillfällen och vid olika 

stationer, dessa synliggörs i tabellen nedan (Observation 2017-04-20; 2017-04-21).  

 

Artikel/ 
Observation 

Minsta enhet Öppnad stor enhet Delad enhet 

minsta/stor 

Större enhet 

a b c d e f a b c d e f a b c d e f a b c d e f 

Fryspåse - - - - - 1 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 

Gloshäfte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Häftapparat - - - - - 1 2 - 2 1 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - - - - 

Häftklammer - - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 

Limstänger - - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 

Nabbipärlor - - - 1 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 

Post it Notes 1 5 2 1 4 - 4 6 3 4 4 1 2 3 10 5 1 - 2 3 - 1 2 - 

Plankalender - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Plastficka 8 5 3 1 5 - 3 1 2 - - 5 1 - 1 - - - - - - 1 - - 

Plastregister 6 8 3 8 4 1 - 1 2 - - - - 1 1 1 - - - - - - - - 

Tejphållare - - - 1 - 1 - - - - - 2 - - - - - 1 - - - - - - 

Överstryknings 

pennor 

1 3 1 3 - 2 6 2 - 1 3 2 3 - 1 2 1 2 3 - - - 1 1 

Tabell 12: Antal inträffade händelser från respektive observation (Egen illustration) 
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Artikel Minsta 

enhet 

Öppnad stor 

enhet 

Delad enhet 

minsta/stor 

Större 

enhet 

Totala 

händelser 

Fryspåse 1 3 - - 4 

Gloshäfte - - - - - 

Häftapparat - 5 3 1 8 

Häftklammer 1 2 4 1 8 

Limstänger - 2 2 2 6 

Nabbipärlor 1 - 3 - 4 

Post it Notes 13 22 21 8 64 

Plankalender - - - - - 

Plastficka 22 11 2 1 36 

Plastregister 30 3 3 - 36 

Tejphållare 2 2 1 - 5 

Överstryknings- 

pennor 

10 14 9 5 38 

Tabell 13: Sammanfattade händelser per artikel och uppkomst (Egen illustration) 

 

Då det finns många artiklar tillhörande respektive produktfamilj gjordes 

observationerna utefter produktfamiljen och inte på specifikt artikelnummer. Vid varje 

tillfälle det kom en artikel som ingick i någon av produktfamiljerna markerade 

författarna om de låg styckevis, styckevis men i en bruten förpackning, om de låg både 

styckevis och i obrutna förpackningar eller endast i obrutna förpackningar vilket 

synliggörs i tabell 10 och 11.   

 

Under observationerna inträffade inga orders på vare sig gloshäfte eller plankalender 

trots att de ses som frekventa, därmed beslutade författarna att inte inkludera dem vidare 

i analysen. Artikel som fryspåse exkluderas då den redan hanteras styckevis. Artiklarna 

plastficka och platsregister säljs olika beroende på dess artikelnummer, så vissa säljs 

som styck medan vissa säljs i en förpackning. Då dessa artiklar är lättare att hantera när 

de ligger i en förpackning, vare sig om de ska plockas separat eller per förpackning 

anser författarna att de hanteras korrekt och behöver inte analyseras vidare. Däremot 

noteras det att förpackningarna kan bli missvisande då medarbetarna försluter lådan 

trots att de har tagit artiklar. Istället borde de markera med en post-it lapp eller bryta 

locket för att tydliggöra att det inte är en full förpackning. Limstänger var en 



 
 

 97 

förekommande artikel som var förpackad i en bruten förpackning trots att det främst 

såldes som styck. Däremot förenklade förpackningen hanteringen vid plocket så 

författarna valde att inte analysera denna artikel vidare då den redan ankom till PTS-

stationen på ett bra sätt. Nabbipärlor påträffades under observationen men är inte 

aktuella för mätningarna då de redan anländer till PTS-stationen styck, dessutom med 

ett handtag på förpackningen som förenklar hanteringen. Häftapparat, Häftklammer, 

Notes, Tejphållare och Överstrykningspenna var artiklar som ofta kom förpackade i hela 

förpackningar eller i delade lådor trots deras köpmönster. I dessa tråg påträffades det 

även mycket skräp vilket kan innebära att det är en annan PTS-station som tidigare 

själva har öppnat förpackningarna och sedan skickat iväg tråget fullt med 

inneförpackningar och överblivna kartonger (Observation, 2017-04-20; 2017-04-21). 

 

5.2.3 Mätningar 

I tidigare kapitel har författarna redogjort för hur Staples mäter produktivitet och att 

dessa mätningar sker dagligen (Supply Chain Administrator, 2017-05-09). WMS- 

Specialist (2017-05-11) förklarar att mätningar och siffror är viktiga för Staples och 

mycket data gällande deras automatiserade plock- och packningssystem kan erhållas via 

deras LM-system (Space planner, 2017-04-07). Mer specifikt kan de utläsa exakt tid för 

hur lång tid det tar att plocka en orderrad av en specifik artikel på PTS-stationen. På I-

point är det dock problematiskt, Logistikchefen (2017-04-27) menar att det bör vara 

möjligt att få fram liknande data även på I-point vilket Space planner (2017-04-13) 

ifrågasatte; efter försök att få fram specifik data per artikelnivå kunde denne endast få 

fram vilken artikel som hade blivit påfylld och av vilken medarbetare (Space planner, 

2017-05-16). De gör i nuläget inga tidmätningar per artikelnivå för hela processen 

(Space planner, 2017-04-13). Däremot, som framkommer i RQ1, så mäter de 

produktivitet på samtliga aktiviteter som de sammanställer dagligen, veckovis och 

månadsvis i deras KPI-rapport (Supply Chain Administrator, 2017-05-09).   
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5.3 Analys 

Ovan har författarna identifierat möjliga slöserier i en automatiserad plock- och 

packningsprocess, hur dessa kan elimineras genom att ta till med förbättringsåtgärder 

och på så vis förbättra processens produktivitet. Vidare kommer Staples automatiserade 

plock- och packningsprocess förklaras utifrån teorin för att påvisa dess 

generaliseringsbarhet. Den automatiserade plock- och packningsprocessen kommer 

analyseras närmare med hjälp av beräkningar som baseras på Staples företagsdata. 

Detta för att styrka varför de olika funktionerna ska ses som en sammanhängande 

process samt visa i vilken omfattning den försörjande funktionen påverkar processens 

produktivitet vilket svarar på följande frågeställning: I vilken omfattning kan en 

försörjande funktion förbättra produktiviteten i en automatiserad plock- och 

packningsprocess? 

 

 

Figur 21: Analysmodell för kapitel 5 (Egen illustration) 

 

5.3.1 Automatiserade lager 

Som tidigare har beskrivits samt påvisats utförs Staples automatiserade plock- och 

packningsprocess till viss del automatiserat och till viss del med hjälp av mänsklig 

arbetskraft. PTS-lagret är helt automatiserat och är uppbyggt av tre avdelningar som 

tillsammans har 15 lagerställage och en hiss i varje gång. Hissen används för att föra 

maskinerna, skyttlarna, som cirkulerar i varje gång till rullbandet, hämta upp tråget och 

placeras det på en anvisad lagerplats för att lagerföras. Det är fyra fasta skyttlar till 

respektive gång och med hjälp av hissen kan de förflytta sig mellan de olika hyllplanen 

för att lämna och hämta artiklar som LM-systemet indikerar (Observation, 2017-04-20; 

Tekniker B, 2017-04-20). Detta kan enligt teorin förklaras som ett AVS/RS system med 

tier-to-tier då skyttlarna inte är fasta till ett specifikt hyllplan (Heragu et al., 2011; 

Marchet et al., 2012; Roy et al., 2017). Detta är en nyare teknik (Ekren et al., 2010) som 
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Lumsden (2012) beskriver det som en dyr investering som är passande för en 

verksamhet som har ett högt godsflöde vilket Staples har. De har tusentals artiklar med 

olika köpmönster och istället för att använda traditionellt plock använder de en goods-

to-man lösning som detta system inkluderar vilket förespråkar att maximera lagerytan, 

säkerhetsställa aktiviteterna, vara mer flexibelt än tidigare lagerlösningar samt öka 

produktiviteten och kvalitén som möjliggör en hög servicenivå (Marchet et al., 2012; 

Alonso- Ayuso et al., 2013; Intelis Equipment, u.å.). Tidigare forskare har fokuserat på 

att analysera automatiserade system som AVS/RS men inte i relation till närliggande 

funktioner och dess aktiviteter som innefattas i en process. Vidare kommer AVS/RS 

system analyseras i en faktisk process med kombination av mänskliga och automatiska 

faktorer. 

 

5.3.2 Test och mätningar 

Vid analysering av den försörjande funktionens, I-point, påverkan på nästkommande 

aktiviteter i en automatiserad plock- och packningsprocess utgår författarna utifrån de 

17 frekventa artiklar (tabell 9) som Space planner (2017-03-16) valt ut som lämpliga för 

denna studie. Artiklarna genomgår processen som består av fyra funktioner; I-point, 

PTS-lager, Kartong-station och PTS-station, och för att produktiviteten ska öka bör 

funktionerna enligt teorin ses i en sammanhängande process där varje aktivitet ska 

generera värde senare i processen (Ljungberg & Larsson, 2012). Eftersom I-point är 

avsedd för att vara processens uppackning och påfyllnadsfunktion bör medarbetarna på 

denna funktion arbeta för att matcha medarbetarna på nästa funktion som i denna 

process är PTS-stationen då funktionerna däremellan är rent automatiserade 

(Logistikchefen, 2017-01-25). Det vill säga, såsom artiklarna packas upp på I-point är 

så de kommer till PTS-stationen och om medarbetarna på I-point ska kunna ta hänsyn 

till medarbetarnas plockmönster på PTS-stationen måste de också bli medvetna om hur 

respektive artikel säljs till kunderna. Analys av artiklarnas köpmönster är därav 

författarnas första steg för att kunna fatta beslutsregler och identifiera hur en försörjande 

funktion påverkar en automatiserad plock- och packningsprocess.  

 

5.3.2.1 Köpmönster 

Staples påvisar hur respektive artikel kommer förpackade genom att benämna dess 

logistiska enheter med hjälp av LU1, LU2, LU3 och LU4. LU1 innebär styckevis medan 

LU2, LU3 och LU4 beskriver förpackning eller kartong innehållande ett visst antal, 

därav varierar kvantiteten mellan artiklar och dess minsta logistiska enhet (Space 
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planner, 2017-04-07). Vid implementering av förbättringsåtgärder beskriver Bergman 

och Klefsjö (2012) att det är viktigt att djupgående analysera bakomliggande faktorer 

och varje förbättring bör planeras. Därav analyserar författarna till denna studie 

respektive artikel och dess köpmönster för att se om deras tillvägagångssätt i den 

försörjande funktionen stämmer överens med hur de efterfrågas av PTS-stationen och 

till slut kunderna. I tabell 11 synliggörs artiklarna i relation till deras köpmönster och 

majoriteten av artiklarna säljs 94 till 99% styckevis. Team leader Inbound och 

Outbound (2017-04-24) beskriver att det är av intresse av ta reda på vilka artiklar som 

ska säljas styck då alla inte är lika självklara. Vidare menar Space planner (2017-04-07) 

att dessa artiklar kommer ge större effekt på kortare tid och eftersom studien är 

tidsbegränsad väljer författarna att gå vidare med de artiklarna som till 94-99% säljs 

styckevis, vilka är markerade i blått i tabell 11. 

 

Vid observation (2017-04-20; 2017-04-21) på PTS-stationen gällande hur artiklarna 

kom uppackade från I-point exkluderas artiklarna gloshäfte och plankalender från 

studien då de ej dök upp under någon av observationerna, trots att artiklarna ses som 

frekventa. Artiklar som fryspåse, plastficka, plastregister, limstänger och nabbipärlor 

anser författarna redan ligger korrekt utefter deras köpmönster därav exkluderas även 

dessa från studien fortsatta analys. Kvarvarande artiklar: häftapparat, häftklammer, 

notes, tejphållare och överstrykningspenna väljer författarna att granska och utföra 

mätningarna på då de påträffades vid flera tillfällen och kom ofta förpackade i hela 

förpackningar eller i delade lådor trots deras köpmönster. Det påträffades också mycket 

skräp i trågen hos artiklarna vilket kan indikera på att det är en annan PTS-station som 

tidigare har öppnat förpackningarna och sedan skickat iväg tråget fullt med 

inneförpackningar och överblivna kartonger (Observation, 2017-04-20; 2017-04-21). 

Valet stärks även av teorin som förespråkar att det är fördelaktigt att ta itu med de 

problem som är frekventa (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Tabell 14: Sammanställning av artiklar som tas med till vidare analys (Egen illustration) 
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5.3.2.2 I-point 

De fem artiklar som presenteras ovan följs genom hela den automatiserade plock- och 

packningsprocess och för att kunna dra en slutsats om dem ska packas upp enligt deras 

köpmönster, som i detta fall är styckes, genomförs mätningar vilket teorin förespråkar 

(Ljungberg & Larsson, 2012). För att uppnå ett mål, som i denna analys är att se i vilken 

omfattning den försörjande funktionen påverkar produktiviteten, är det inte enbart ett 

tillvägagångssätt som behövs utan det måste kompletteras med mätningar för att påvisa 

processen storlek samt dess samband för att senare kunna uppskatta och värdera utfallet 

(Ljungberg & Larsson, 2012). Speciellt då Staples vill se om det har en positiv effekt på 

produktiviteten i den automatiserade plock- och packningsprocessen behöver empiriska 

händelser ställas emot varandra, detta gör författarna genom att mäta ett före och efter 

läge.   

 

Space planner (2017-04-13) förklarar att de i nuläget inte gör några tidmätningar per 

artikelnivå för hela processen, däremot kan de få ut detaljerade mätningar som tid per 

plockad orderrad på PTS-stationen. Dock inte på I-point trots att de har en skärm på 

respektive påfyllnadsstation som de använder för att registrera tråg, artikel och dess 

kvantitet. Logistikchefen (2017-04-27) tycker att detta borde vara möjligt och eftersom 

förutsättningarna finns tycker författarna att Staples borde lägga resurser för att kunna få 

fram det via LM-systemet också. Detta för att de i framtiden ska kunna analysera en 

artikel närmare, ha lättare för att identifiera problem och möjligheter samt motivera 

berörda personer i processen vilket teorin talar för (Ljungberg & Larsson, 2012; Micheli 

& Manzoni, 2010) och som författarna i denna analys påvisar vara fördelaktigt.  

 

Ljungberg och Larsson (2012) beskriver att automatisk datafångst är att föredra då de 

oftast går att få fram ett genomsnitt som ger ett säkrare resultat men om det som i detta 

fall inte finns registrerad data över delar av processen går det att kombinera 

datafångsten med egna mätningar. Därmed fick författarna till denna studie göra 

manuella mätningar på den försörjande funktionen genom att klocka hur lång tid det 

skulle ta att packa upp och fylla på respektive artikel. Eftersom artiklarna packas upp 

olika beroende på artikel och vem det är som utför aktiviteten väljer författarna att göra 

två olika mätningar; tiden det skulle ta för medarbetarna att inte bryta förpackningarna 

och tiden det skulle ta att packa upp artiklarna till styck. På så vis kan de få fram tre 

olika scenarier; ett före-läge om de inte bryter förpackningar, ett efter-läge om de bryter 

alla förpackningar och ett mellan-läge som visar ett genomsnitt på hur lång tid det skulle 
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ta att bryta hälften och ha hälften i deras förpackningar. Denna genomsnittstid beräknas 

genom att summera de olika mätningar och dividera dem med två.  

 

Då Staples inte hade extra pallar för respektive artikel i lager fick mätningarna 

genomföras utefter dessa förutsättningar. Det ledde till att vardera mätning gjordes på 

en halv pall och artikel 885360 Häftklamrar som endast fanns i PTS-lagret fick 

författarna demonstrera en pall till genom att samla ihop så många förpackningar som 

fanns tillgängliga och placera dem på en pall. Från de olika klockningarna som skett vid 

olika tillfällen har ett medelvärde tagits fram, som utläses ur tabell 13.  

 

 

Tabell 15: Klockningar för efter-läge, tiderna presenteras i sekunder (Egen illustration) 

 

 

Tabell 16: Sammanfattande tabell över tidsberäkningar på I-point utifrån tre 

utgångslägen (Egen illustration) 

 

Wen et al. (2011) menar att vid dataanalys är det viktigt att analysera hur känsligt 

resultatet är. Då tiderna för I-point inte är automatiska mätningar utan fastställs med 

hjälp av klockningar anser författarna av denna studie att de inte ger lika trovärdigt 

resultat som resultatet hämtat från PTS-stationerna. Detta styrks då mätningar av 

praktiska fall är svåra att få exakta (Wen et al., 2011). För att säkerhetsställa hur tiden 

kan påverkas beroende på medarbetarnas förutsättningar på I-point har en 

känslighetsanalys upprättats. Czumanski och Lödding (2016) beskriver för att utföra en 

känslighetsanalys ska en ändring av en variabel ske för att se hur outputen påverkas som 

även stärker resultatets validitet. I tabell 14 har författarna av denna studie använt sig av 

en 30% känslighetskvot som visar både en ökad och en minskad effekt. Att tiden för 

uppackningen på I-point ökar skulle exempelvis kunna påverkas av att medarbetarens 

förutsättningar skiljer sig eller att det inträffar något oförutsägbart (Lagermedarbetare B, 

2017-05-18). Däremot en minskad tid skulle enligt författarna av denna studie kunna 
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ske när det nya tillvägagångssättet blivit en vana för medarbetarna och de kan utföra 

aktiviteten effektivare.  

 

 

Tabell 17: Känslighetsanalys av mätningar utförda på I-point (Egen illustration) 

 

5.3.2.3 PTS-station 

Gällande de automatiserade mätningarna på PTS-stationen gör författarna ett antagande 

om att artiklarna inte låg styckevis under det tidigare läget då de inte gör det idag 

(Observation, 2017-04-20; 2017-04-21). Därmed antas tidigare period, januari månad, 

vara ett läge före ändringar som speglar när artiklarna inte packas upp eller delvis 

packas upp på I-point. För att mätningarna ska bli korrekta och spegla läget efter; hur 

lång tid det tar för medarbetarna att plocka en artikel som har blivit uppackade enligt 

köpmönstret, behövs alla tråg som finns i PTS-lagret tillhörande dess artiklar justeras då 

de inte går att ta fram plocktiden för ett specifikt tråg (Space planner, 2017-04-13). 

Därmed justeras de befintliga trågen till att vara fördelade styckevis och en testperiod, 

som Bergman och Klefsjö (2012) talar för vid förbättringsarbete startar.  

 

5.3.3 Resultat av test 

Efter att mätningarna har utförts ska de sammanfattas och analyseras (Helbaek, 2012). 

Detta har författarna gjort med hjälp av Excel som synliggörs via tabellerna och som 

Helbeak (2012) beskriver som ett bra och lätthanterligt verktyg vid analys av större 

data. Tabell 14 visar tidsberäkningar över den automatiserade plock- och 

packningsprocessen utifrån artiklar styckevis. Läge 1, obrutna förpackningar, är den 

översta och Läge 2, delvis uppackade förpackningar, är den mittersta. Dessa baseras på 

januaritider för PTS-stationen då författarna ser båda dessa som ett tidigare läge 
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eftersom det senare justerade läget, den nedersta tabellen skiljer sig åt och innefattar att 

packa upp artiklarna helt. PTS-tiderna i det justerade läget är baserade på veckorna 17, 

18 och 19. Genom att ställa dem emot varandra kan vi se att det senare läget i 

jämförelse med det tidigare läget, läge 1, genererar i tre förbättrade tider, dessa gäller 

för Häftapparaten 8250185, Notes 106203 och Överstrykningspennor 880474 (1 vs 3, 

Figur X).  

 

Tabell 18: Tabell över flödesberäkningar i tid som baseras på artiklar styckesvis (Egen 

illustration) 

 

 

Tabell 19: Tabell där de olika utgångslägena ställs emot varandra (Egen illustration) 

 

Om det justerade Läge 3 istället jämförs med Läge 2 finns det möjliga besparingar på 

fyra av fem artiklar, dessa är Häftapparaten 8250185, Notes 106203, Tejphållare 

8197055 och Överstrykningspenna 880474. Utifrån jämförelse mellan Läge 2 och 

Läge 3 har värdena ökat i förhållande till jämförelse mellan Läge 1 och Läge 3, se 

Tabell 14. Anledningen till att det skiljer sig mellan jämförelserna är att 

förutsättningarna mellan Läge 1 och Läge 3 skiljer sig mer åt än vad det gör i 

förhållande till Läge 2 och Läge 3 (Tabell 14).  

 

Beroende på vad det är för artikel skiljer sig de olika lägena mer eller mindre åt, dock 

visar de att alla artiklar tar längre tid att packa upp i Läge 2 i jämförelse med Läge 1. 
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Vid observationerna synliggjordes det att artiklarna var fördelade annorlunda i 

jämförelse till varandra, men vid flera tillfällen var artiklarnas tråg blandade av både 

lösa artiklar och förpackningar. Författarna inkluderar de båda utgångslägena när 

före-läget bestäms eftersom uppackningen som synliggörs i trågen kan antingen bero 

på att medarbetarna på I-point har packat upp dem så eller att medarbetarna på PTS-

stationen har packat upp dem efter hand. Eftersom processen inkluderar mänskliga 

resurser på den försörjande funktionen och på PTS-stationen kan tillvägagångssättet 

variera beroende på medarbetare och det kan ibland vara svårt att avgöra var 

uppackningen har inträffat. Lagermedarbetare A (2017-02-16) och Lagermedarbetare 

B (2017-02-16) samt Team leader Inbound (2017-02-01) beskriver att de vid 

uppackning av diverse artiklar exempelvis sätter i en kartong och häller artiklar 

styckevis bredvid. Detta innebär att många artiklar finns fördelade om 50% brutna 

förpackningar och 50% obrutna förpackningar i trågen vilket överensstämmer med 

Läge 2. Även från observationer (2017-02-16; 2017-04-20; 2017-04-21) så finnes 

många delvis brutna förpackningar. Därmed anser författarna att 

tidsberäkningarna för Läge 2 som visas i tabell 16 är mer korrekta som 

processens före-läge och som vidare beräkningar ställs emot.  

 

Tabell 20: Flödesberäkningar före och efter (Egen illustration) 

 

8250185 Häftapparat ger som till synes i tabell 16 ett positivt resultat vilket beror på 

att trots att det har tagit 0,22 sekunder extra per minsta logistiska enhet i I-point så 

har de på PTS-stationerna sparat in 0,8 sekunder med det nya arbetssättet. Det 

framkommer från observation (2017-04-20; 2017-04-21) att genom att ha 

häftapparaterna styckevis innebär inte en ökad fysisk påverkan för medarbetarna i I-

point och att det på ett smidigt sätt kan packa ned artiklarna i trågen. Dessutom 

observerades (2017-04-26; 2017-05-18) det att fyllnadsgraden för denna artikel är 

bra då det går i två kartonger i ett litet tråg och som tidigare nämnt är det något 
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Staples vill bli bättre på. Att de sparar tid i PTS-stationen kan bero på att det blir 

mycket smidigare att plocka artiklarna då de finnes i den rätta enheten utan att skräp 

och tomma förpackningar är i vägen (Observation 2017-04-20; 2017-04-21). Enligt 

hämtad data från testperioden följer denna artikel det ursprungliga köpmönstret 

vilket är en förutsättning för att testet ska fungera på bästa sätt. 

 

106203 Notes ger även den ett positivt resultat vilket dels grundar sig i att tiden i I-

point vid de två tillfällena inte skiljer sig mycket och att denna typ av uppackning 

underlättar arbetssättet i PTS-stationerna mycket (Observation, 2017-04-26; 

Observation 2017-04-20; 2017-04-21). Dessutom så framgick det vid observation 

(2017-04-20; 2017-04-21) att just de tråg med Notes ofta innehöll skräp och tomma 

förpackningar som tidigare diskuterat bidrog till slöseri av tid av att hitta artiklarna i 

tråget och risk för att missa artiklar som hamnar i returflödet vilket ger en kostnad. 

81197055 Tejphållarna ger ett positivt resultat i det totala flödet då de tydligt följer 

köpmönstret styckevis. Aktiviteten i PTS-stationerna har förenklas då de endast 

behöver fokusera på att lyfta ett mindre antal styck artiklar än som tidigare behöva 

öppna förpackningar och ta hand om överblivna förpackningar och skräp. Dock att 

notera, trots det positiva resultatet, är att den fysiska ansträngningen i I-point är 

större vid det justerade arbetssättet (Lagermedarbetare A, 2017-04-24) vilket gör att 

tiden i I-point ökar. Tejphållarna påverkar utförandet mycket just eftersom att varje 

enhet är väldigt tung, 0,7 kilo, och det i kombination med medarbetarens 

förutsättningar kan innebära en fördröjd tid (Observation, 2017-04-24; 2017-05-18) 

vilket även Lagermedarbetare B (2017-05-12) styrker då beroende på vilken 

medarbetare och dennes arbetskapacitet så kan tiden ökas drastiskt vid tung artikel. 

Dessutom framkommer det vid denna artikel från observation (2017-04-20; 2017-04-

21) att oavsett om I-point packar upp eller inte packar upp så påverkas inte det 

ergonomiska arbetet i PTS-stationerna av ändringen då de oftast ändå bara lyfter 

styckevis. 

 

880474 Överstrykningspenna ger ett, om än knappt, positivt resultat men den främsta 

skillnaden hos Överstrykningspennorna är att detta tillvägagångsätt möjliggör 

dubbelt så hög fyllnadsgrad per tråg än om det blir påfyllt annorlunda (Observation, 

2017-04-26; 2017-05-18) vilket Space Planner (2017-04-13) har uttryckt är av stor 

vikt för Staples att förbättra sig på. Dessutom är inte arbetsbördan i den försörjande 



 
 

 107 

funktionen något tyngre utan att packa upp i styckevis sker utan större påverkan på 

arbetssättet (Lagermedarbetare B, 2017-05-18; Observation, 2017-04-26; 2017-05-

18). 

 

En av de utvalda artiklarna sticker ut negativt, 885360 Häftklammer, som synes röd-

markerad i Tabell 21. Resultatet efter testet innebär att det skulle ta 0,83 sekunder 

längre tid genom flödet för en styck minsta logiska enhet. Detta trots att artikelns 

köpmönster och observationer visar att artikeln bör vara enklare och gå snabbare att 

plocka styckvis än förpackningsvis vilket visar på att det finns andra faktorer som 

också bör tas med i beaktning. Från testet kan man utläsa att det tar alldeles för lång 

tid när häftklammrarna packas upp till styckevis på I-point än vad det tar att tjäna in 

den förlorade tiden på PTS-stationen. Även Lagermedarbetare B (2017-04-26) 

konstaterar vid uppackning av artiklarna till styckevis att just häftklammrarnas nya 

arbetssätt är betydligt mer ansträngande att utföra samt kräver fler brytningar än det 

tidigare arbetssättet. Vidare kan författarna utläsa av köpmönstret för de veckor testet 

utlöpte under hade många fler tillfällen fanns stora beställningar av artikeln i 

jämförelse med data över köpmönstret för september till december, som avgjorde 

urvalet av artiklarna. När artiklar är placerade styckevis i tråg och större beställningar 

sker så måste medarbetarna i PTS-stationen räkna ett större antal artiklar, men när 

artiklar är placerade i trågen förpackningsvis och större beställningar sker kan det 

räcka med att de bara tar en hel förpackning och sen räknar ett mindre antal artiklar 

(Observation, 2017-02-16; 2017-04-20; 2017-04-21). Ju färre antal medarbetarna 

behöver räkna och plocka från tråget desto snabbare går det (Lagermedarbetare C, 

2017-02-16). Därför menar författarna av denna studie att den extra ansträngningen 

på I-point och de större antalet plockningar på PTS-stationen har bidragit till ett 

negativt resultat för 885360 Häftklammer.  Bergman och Klefsjö (2012) menar att ett 

negativt utfall av en förändring ska analyseras så att företag ska ta lärdom av det så 

att inte samma problem upprepar sig. Vid utvärdering av detta resultat har författarna 

av denna studie kommit fram till att köpmönstret i detta fall inte har gått att applicera 

på den testade perioden då det sker för många avvikelser från det ursprungliga 

köpmönstret författarna arbetat efter. Tilläggningsvis så insåg författarna vid ett 

tidigt skede att häftklammrarna skulle behöva spara mycket tid i PTS-stationen då 

tiden som spenderades i I-point skilde sig mycket mellan klockningarna vid de olika 

tillfällena. Då resultatet av 885360 Häftklammer inte är tillfredsställande på 
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styckesnivå så kommer inte fler beräkningar av denna artikel utföras i denna studie 

utan studien kommer fortsättningsvis fokusera på de artiklar som med en förändring 

kan ge positivt resultat.  

 

 

Tabell 21: Totala flödet jämförs och den negativa artikeln väljs bort (Egen illustration) 

 

5.3.4 En försörjande funktions påverkan på produktiviteten i en automatiserad 
plock- och packningsprocess 

 

 

Tabell 22: Artiklarna i relation till produktfamiljen (Egen illustration) 

 

De analyserade artiklarna tillhör olika produktfamiljer som innehåller ett tiotal olika 

men likvärdiga artiklar, se tabell 18. Produktfamiljerna är bestämda av Space planner 

(2017-03-16) men inget som Staples tidigare har använt sig av i deras system. Därav 

fick författarna koppla artiklarna samt deras likvärdiga artiklar till respektive 

produktfamilj. För att synliggöra kopplingarna på ett tydligt vis användes 

Excelfunktionerna pivottabell och leta rad. Staples hade sen tidigare en Pivottabell 

över artiklarnas logistiska enheter och till denna kopplades produktfamiljerna och 

antalet plockade orderrader för respektive artikel. All data som används för dessa 

beräkningar och generaliseringar är som tidigare nämnt, hämtad från företagsdata 

från september till december 2016. Samma data som författarna använde vid 

framtagning av kriterier för hur artiklarna skulle packas upp i jämförelse med 

kundernas köpmönster.  

 

Utifrån tabell 18 går det att utläsa att 8250185 Häftapparat tillhör produktfamiljen 

Häftapparater som i sin tur innehåller 69 styck häftapparater. Den minsta logistiska 

enheten för artikel 8250185 är en förpackning om en artikel och dess näst minsta 
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logistiska enhet är en box på 20 artiklar. Enligt LM-data finns det sju artiklar som har 

identiska logistiska enheter, däremot har de 68 artiklar som säljs styckevis. Utifrån 

ett försiktigt antagande kan författarnas teori om uppackning ske på sju artiklar. Det 

skulle då generera till en möjlig besparing på 0,58 sekunder per artikel för sju olika 

artiklar. Då mycket av tiden går åt att plocka upp, kan författarna dra slutsatsen att ju 

fler brytningar som krävs desto mer tid tar det för artikeln att föras genom processen. 

Utifrån diskussion med Space planner (2017-05-19) skulle en rimlig generalisering 

därmed vara att utgå ifrån hur många brytningar artikeln har. Detta resulterar i att 

Staples skulle kunna få en möjlig besparing på 50 artiklar i denna produktfamilj då 

det är 50 artiklar som lika många brytningar som artikel 8250185 Häftapparat.  

 

Gällande 106203 Notes är dess minsta logistiska enhet en förpackning om sex 

stycken olika färger, nästa logistiska enhet är LU2 som är en kartong innehållande 20 

förpackningar. Skulle denna artikel generaliseras skulle ett försiktigt antagande utgå 

ifrån vilka artiklar som har lika LU-enheter, och det skulle vara 18 artiklar. Skulle ett 

större antagande tas skulle den testade artikeln istället kunna representera artiklar 

med lika många brytningar vilket i detta fall skulle vara 77 artiklar. Det vill säga att 

Staples möjligen skulle kunna göra tidsbesparingar på 0,49 sekunder per artikel på 77 

olika artiklar då de har lika många brytningar.  

 

880474 Tejphållaren tillhör en produktfamilj med 27 olika tejphållare. Den säljs i 

styck som dess minsta logistiska enhet, men har en andra logistiska enhet om 16 

artiklar. Utav produktfamiljen är det enbart denna artikel som är fördelad i LU1=1 

och LU2=16. Däremot finns det 20 artiklar inom produktfamiljen som har en 

brytning vilket överensstämmer med denna artikel. I och med det skulle ett arbetssätt 

om att plocka upp artiklarna till styckes resultera i möjliga besparingar på 0,10 

sekunder per artikel för 20 olika artiklar vilket är större delen av produktfamiljen. 

 

880474 Överstrykningspenna har två logistiska enheter, en LU1 som representerar en 

förpackning och LU2 som är en kartong med 80 förpackningar. Den tillhör 

produktfamiljen penna vilket innebär att det inte bara finns överstrykningspennor 

utan alla typer av pennor. Denna produktfamilj kan tänkas vara bred men Staples ser 

ingen skillnad mellan dem (Space planner, 2017-05-19). Ett försiktigt antagande vid 

generalisering av denna artikel skulle vara att ställa den mot lika logistiska enheter. 
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Det skulle då resultera i att Staples skulle kunna göra möjliga besparingar på 10 

artiklar. Ett större antagande för den testade artikeln skulle vara att ställa den mot 

artiklar med lika många brytningar och därmed kunna generalisera den till 565 

stycken artiklar då de alla har en brytning.  

 

För att se vilken effekt generaliseringarna kan ge summerar författarna antalet plock 

per orderrader för de artiklar som kan generaliseras tillsammans i respektive 

produktfamilj. Antalet plock är återigen baserat på data från september till december 

2016. Summan av antalet plock per orderrad och produktfamilj känns mest korrekt 

att använda än ett medelvärde eller median dels för att tiderna per artikel (se tabell 

19) är baserad på styck och dels för att artiklarna säljer väldigt olika. Frekventa 

artiklar säljer Staples upp mot 2000 styck av medan icke frekventa artiklar endast 

säljer tre styck av under en tremånadersperiod. Under denna tremånadersperiod var 

det totalt 1 024 320 plockningar och sammanlagt för de fyra produktfamiljerna var 

det 637 814 plockningar, respektive produktfamilj visas i tabell 19. Om PTS-lagret i 

nuläget innefattar 10 000 artiklar vilket Space planner (2017-05-19) har beskrivit, 

utgör de generaliserade familjegrupperna 7,12 procent av Staples sortiment. 

Multipliceras flödets totala tid per artikel med antalet orderplock ger det den totala 

tiden för alla plock. Beräkningarna utgörs i sekunder fram till det sista skedet då 

författarna tar fram resultatet i antal timmar. Ljungberg och Larsson (2012) beskriver 

att mätningar används för att sätta empiriska händelser i relation till varandra och 

genom att jämföra läget efter emot läget före synliggörs det hur många timmar 

Staples möjligen skulle kunna bespara genom att följa kundernas köpmönster och 

packa upp artiklarna utefter det. Det är inga markanta tidsskillnader men det visar att 

ett förändrat arbetssätt om att plocka upp alla artiklar till styckes inte ger ett negativt 

utfall utan tvärtom, det skulle kunna leda till en möjlig besparing på 8 timmar i 

månaden och 100 timmar på ett år. Det påvisar även att tillvägagångssättet i en 

försörjande funktion påverkar produktiviteten i en automatiserad plock- och 

packningsprocess då antalet artiklar inte är förändrade, däremot de arbetade 

timmarna. Då det endast är för fyra produktfamiljer ser författarna att Staples har 

potential att göra mer tidsbesparingar. Resterande produktfamiljer bör också 

analyseras från grunden, från kundernas köpmönster, för att kunna bestämma ett 

passande tillvägagångssätt i den automatiserade plock och packningsprocessen. 
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Tabell 23: Beräkningar över möjliga tidsbesparingar (Egen illustration) 

 

 

Tabell 24: Total sparad tid efter justerat arbetssätt i en försörjande funktion (Egen 

illustration) 

 

Vidare kan en försörjande funktion och dess påverkan på produktiviteten i en 

automatiserad plock- och packningsprocess synliggöras med hjälp av 

generaliseringarna i förhållande till Staples KPI-rapport. KPI-rapporten visar, vilket 

författarna illustrerar i tabellen nedan, den sammanställda tiden på I-point och på 

PTS-stationen samt hur många orderrader som plockades under år 2016. Författarna 

rekommenderar Staples och likvärdiga företag att ha ett produktivitetstal som speglar 

den automatiserade plock- och packningsprocessen som en sammansatt process. Då 

Czumanski och Lödding (2016) förespråkar att företag ska använda faktorer som är 

lätta att förstå för medarbetarna rekommenderar författarna till denna studie att 

beräkna produktivitet för en automatiserad plock- och packningsprocess genom att ta 

antalet orderrader genom sammanlagda antalet arbetstimmar på I-point och PTS-

stationen, se figur 22, vilket också stärks av Czumanski och Lödding (2016). Teorin 

redogör flera anledningar till att göra mätningar (Ljungberg & Larsson, 2012; 

Micheli & Manzoni, 2010) och genom att skapa förståelse för medarbetarna och 

påvisa vilken betydelse deras utförande har kan det i sin tur leda till ökad 

produktivitet (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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Figur 22: Framtaget produktivitetstal för en automatiserad plock- och packningsprocess 

(Egen illustration) 

 

Om denna beräkningsmetod används för att beräkna produktiviteten för processen år 

2016 blir produktivitetstalet 135,67. Med justerat tillvägagångssättet i den 

försörjande funktionen skulle produktiviteten för processen istället kunna vara 136, 

21, med utgångspunkt att antalet orderrader antas vara konstant. Detta visar återigen 

att förändringar i en försörjande funktion kan förbättra produktiviteten i en 

automatiserad plock- och packningsprocess vilket också stärker Bergman och 

Klefsjös (2012) teori gällande att produktivitet förbättras om en förändring sker i ett 

tidigt flöde i en process.  

 

 

Tabell 25: Förbättrad produktivitet utifrån ett före och efter läge över år 2016 (Egen 

illustration) 

5.4 Slutsats en försörjande funktions påverkan på produktivitet 

Med hjälp av köpmönstret har författarna fått fram frekventa artiklar och därefter 

studerat dess förpackningsmönster. Efter att manuella mätningar har gjorts genom 

klockningar på den försörjande funktionen gällande hur lång tid det tar att packa upp 

en artikel påbörjades ett test över tre veckor. När testet var över samlades de 

automatiska tidmätningarna samman för PTS-stationen med hjälp av LM-systemet. 

Tidmätningarna för de båda funktionerna lades därefter in i Excel där resterande av 

flödesberäkningarna gjordes. När resultatet tagits fram generaliseras det på artiklar 
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med lika många brytningar inom samma produkfamilj för att se påverkan i en större 

omfattning. Det visar sig att testet fick en positiv effekt på fyra av fem testade 

artiklar vilket kunde generaliseras på totalt 712 artiklar med liknande köp- och 

brytningsmönster vilket innebar möjliga besparingar på cirka 100 arbetstimmar per 

år. Artikelurvalet som testet baseras på är bara en liten del av Staples totala 

artikelsortiment och då det påvisar att ett justerat arbetssätt i den försörjande 

funktionen kan genererar till möjliga tidsbesparingar anser författarna att det finns 

ytterligare potentiella besparingar att hämta genom den försörjande funktionen. 

Dessutom menar författarna att det nya arbetssättet kan gå ännu fortare i senare skede 

när medarbetarna har vant sig vid det nya arbetssättet. Testet bör med fördel testas 

över en längre tid för att få ett jämnare resultat och, enligt författarna, så kan en 

ytterligare ökning på resultatet ske när det nya arbetssättet blivit implementerat 

ordentligt och accepterat av medarbetarna.  

 

Då testet endast är baserat på en liten del av Staples artiklar så rekommenderar 

författarna Staples att dels fortsätta med de nya arbetssättet på de testade artiklarna 

och dels fortsätta arbetet med att analysera flera artiklars köp- och brytningsmönster 

för att ge medarbetarna i den försörjande funktionen indikationer på hur arbetet bör 

utföras på bästa sätt. Författarna har även fått uppfattningen att det finns fler artiklar 

på Staples som vore intressanta att studera som kan spara mycket tid, exempelvis 

artiklar som packas upp för mycket som leder till överarbetade artiklar i den 

försörjande funktionen och som tar tid i PTS-stationen då medarbetarna måste räkna 

ett större antal artiklar.  

 

Vidare uppmuntrar författarna andra organisationer med en automatiserad plock- och 

packningsprocess att se över funktionerna, med fokus på den försörjande funktionen, 

inom processen och deras påverkan på varandra för att göra möjliga besparingar. 

Detta då det finns mycket forskning dels inom automatiserade lager och dels inom 

processbaserat synsätt: genom en kombination av dessa två finns det enligt 

författarna stora möjligheter för att öka produktiviteten. 
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6 Slutsats 

6.1 Studiens resultat 

Inledningsvis i studien beskrivs Staples nuvarande produktivitet för att ge läsaren en 

inblick hur de i dagsläget arbetar med produktivitet och hur det mäts. Idag mäter 

Staples produktivitet på både I-point och PTS-station genom att ta antal genomförda 

tråg alternativt antal plockade orderrader genom antalet arbetstimmar, men 

produktiviteten mäts separat för funktionerna och de ses inte som en gemensam 

process. Därefter skapas en kartläggning av Staples automatiserade plock- och 

packningsprocess för att illustrera aktiviteterna i dess funktioner. Dessa aktiviteter 

beskriver ett förlopp från påfyllning av artiklar till lager till att plocka ihop kundorder 

i en ”kundkartong” vilket är fördelat över fyra funktioner: I-point, PTS-lager, 

Kartong-station och PTS-station. Kartläggningen utgör sen grunden för identifiering 

av slöserier inom den automatiserade plock- och packningsprocessen på Staples. 19 

olika slöserier identifierades och varav större delen kategoriserades antingen som 

väntan, överarbetade produkter, resurser utnyttjas fel och onödiga lager samt en 

mindre del som onödiga transporter och defekta produkter. Hos dessa slöserier 

presenteras senare studien förbättringsåtgärder på de delar som inte är helt 

automatiserade utan består av en kombination mellan människa och automatiska 

system. Både slöserispecifika och genomgående förbättringsförslag presenteras som i 

stora drag innebär att Staples bör arbeta med lean som strategi genom alla aktiviteter 

och införa grundläggande regler för hur arbetssättet ska utföras för att medarbetarna 

inte bara ska gå på magkänsla samt införskaffa verktyg att förmedla arbetssättet. Ett 

av de främsta förbättringsförslagen som även ligger till grund för frågeställning 3 

innebär att Staples bör studera sina artiklar utefter köp- och brytmönster för att få 

fram optimalt arbetssätt. I tredje frågeställningen testas fem artiklar på detta genom 

att ändra arbetssättet i den försörjande funktionen och mäta processen i ett före- och 

efter-läge för att se i vilken omfattning ett justerat arbetssätt kan förbättra 

produktiviteten i en automatiserad plock- och packningsprocess. 

Fyra av fem artiklar visade ett förbättrat resultat och utefter dessa studerade 

författarna med hjälp av företagsdata liknande artiklar inom samma produktfamilj 

efter liknande köp-, förpacknings- och brytmönster. En generalisering på 712 artiklar 

kunde göras vilket i sin tur innebar en besparing på cirka 100 arbetstimmar per år 

med det justerade arbetssättet. Detta innebär en produktivitetsökning på cirka 0,54 
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produktivitetsenheter. Detta tal skulle enligt författarna kunna bli större ifall Staples 

fortsatte analysera fler artiklar och ändra arbetssätt utefter bästa möjliga tid på hela 

processen och om arbetssättet skulle få testas under en längre tid. Om man inför 

mätning på processens gemensamma produktivitet istället för de enskilda 

funktionernas produktivitet bör det enligt författarna innebära en 

produktivitetsökning på den totala processen då funktionernas aktiviteter inte längre 

skulle jobba emot varandra utan med varandra istället. Därför uppmuntrar författarna 

Staples och andra organisationer med en automatiserade plock- och 

packningsprocessen att se funktionerna inom som en och samma process för att 

uppnå ett högre produktivitetstal. Ett produktivitetstal för en automatiserad plock- 

och packningsprocess skulle därmed kunna beräknas enligt följande: 

 

Figur 23: Produktivitetstal för en automatiserad plock- och packningsprocess (Egen 

illustration) 

6.2 Studiens bidrag  

Nedan presenteras studiens praktiska och teoretiska bidrag. 

 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

Studiens bidrag har främst varit av praktiskt slag då författarna av denna studie fick i 

uppdrag av Staples att analysera deras automatiserade plock- och packningsprocess 

för att se om det var möjligt att göra tidsbesparingar och produktivitetsförbättringar.  

Detta har författarna gjort genom att göra en kartläggning av processen vilket Staples 

inte hade tidigare. Därefter har de identifierat slöserier inom processen och markerat 

ut dem i processkartläggningen för att visualisera var de flesta slöserier uppkommer. 

Vidare ger författarna konkreta förslag på hur Staples skulle kunna gå tillväga för att 

eliminera slöserierna på I-point och PTS-stationen. För att påvisa att viss eliminering 

bidrar till en produktivitetsökning utformar författarna beräkningsmodeller som 

kopplas samman med deras företagsdata. Dessa kommer Staples kunna använda sig 

av för att analysera fler produktfamiljer och fortsätta sitt arbete mot ökad 

produktivitet. Beräkningsmodellerna är på artikelnivå men generaliseras upp till 

artiklar med lika brytningar i produktfamiljerna för att visa vilka möjliga 
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tidsbesparingar ett justerat arbetssätt kan åstadkomma. Därtill bidrar författarna med 

ett produktivitetstal som enligt dem är mer användbart än det befintliga. Då det 

tidigare existerade mätningar separat för funktionerna trots att det ingick i samma 

process genererade det till att medarbetarna arbetade mer mot varandra än mot 

samma mål. Användandet av detta nya produktivitetstal resulterar därmed i att 

medarbetarna arbetar åt samma riktning vilket i sin tur kan genererar till en ökad 

produktivitet.  

 

6.2.2 Teoretisk bidrag 

Denna studie bidrar till teorin genom att redogöra för vilka slöserier som kan uppstå i 

en automatiserad plock- och packningprocess riktad till företag som har ett AS/RS- 

eller AVS/RS- system samt ett brett artikel- och kundsegment. Slöserierna är 

specifika för fallföretaget men kategoriserade enligt teorin. Därmed skulle dessa 

slöserier även kunna uppstå för ett likvärdigt företag och elimineras på ett liknande 

vis och på så vis kunna öka produktiviteten inom processen. Vidare påvisar studien 

vikten av att se automatiserade lagerlösningar ur ett processorienterat synsätt, därmed 

i relation till dess befintliga process. Detta redogör författarna i studiens sista 

frågeställning då de analyserar processen grundligt och kommer fram till att 

arbetssättet i den försörjande funktionen måste stämma överens med 

tillvägagångssättet i andra delar av processens funktioner för att nå förbättrad 

produktivitet, som i detta fall är en plock-och packningsfunktion. Om ett företag har 

ett brett artikelsortiment med olika förpackningsenheter samt ett köpmönster för 

respektive artikel måste köpmönstret analyseras och vidarebefordras till 

medarbetarna som utför aktiviteterna i en automatiserad plock- och 

packningsprocess. Sker inte det baseras istället tillvägagångssättet på känslor och 

egna antaganden vilket inte ökar produktiviteten. Därefter bör 

produktivitetsmätningarna göras för den automatiserade plock- och 

packningsprocessen i sin helhet och inte per funktion. Mätningar för respektive 

funktion motverkar en ökad produktivitet då medarbetare enbart ser till funktionens 

mål och inte processens. Genom att inkludera hela flödet ger det ett verkligare utfall 

och de olika funktionerna arbetar istället mot ett gemensamt mål vilket synliggjordes 

i testet som visade på en ökad produktivitet.  
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Då denna studie innefattar beräkningar och djupare analys på fem artiklar ger 

författarna förslag om att analysera artiklar i andra produktfamiljer än de som har 

analyserats nu. Genom att använda samma tillvägagångssätt vid datainsamling och 

analysering kan de olika utfallen ställas emot varandra för att kunna påvisa att den 

försörjande funktionens påverkan stämmer. 

 

Denna studie är testad på artiklar vars köpmönster visade att de skulle packas upp 

styckevis. Förslag till fortsatt forskning är att utgå ifrån artiklar vars köpmönster 

visar att de ska packas upp både styckevis och i förpackningar. Alternativt jämföra 

artiklar med fler logistiska enheter för att kunna analysera och dra slutsatser kring 

hur stor påverkan brytningar har. 

Ytterligare ett förslag är att applicera denna studie i en annan miljö som innefattar en 

annan form av automatiserad lagerlösning för att se om liknande slutsats även kan tas 

för ett sådant system. 

 

6.4 Egna reflektioner och kritik till eget arbete  

Då det studerade fallföretaget har många olika produkter med olika köp- och 

förpackningsmönster har författarna av studien mött svårigheter när det kommer till 

beräkningarna. Främst gällande artikelurvalet, vad valet ska baseras på och kriterier 

för artiklarna. I detta fall har författarna tagit hjälp av Staples medarbetare vid 

artikelurval för att göra ett tillförlitligt urval men om samma studie skulle göras 

under en längre period så skulle artiklarna kunna granskas under en längre tid innan 

urval skedde. 

Tilläggningsvis till detta så anser författarna av denna studie att tillvägagångssättet 

vid mätningarna skulle vara ännu bättre i den försörjande funktionen om 

klockningarna skedde under fler tillfällen eller, ännu bättre, kunde ske via 

automatiska mätningar av data såsom det går på PTS-stationen. 

Avslutningsvis så har studiens sista frågeställning endast testats på ett fåtal artiklar 

vilket ger ett mindre resultat än om studien skulle testa på flera artiklar. Dock menar 

författarna att valet av att göra en djupare analys på ett fåtal artiklar, än en ytlig 

analys på många artiklar, har givit studien en annan sorts tyngd och ett mer 

tillförlitligt resultat. Författarna visar hur en gemensam syn på processen skulle 
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kunna ge fördelar för fallföretaget och hur andra företag med en automatiserad 

plock- och packningsprocess kan arbeta med mätningar och produktivitet.   

 

6.5 Etiska överväganden 

Författarna har informerat samtliga deltagande i studien om studiens syfte. Samtliga 

medarbetare i studien är anonyma men vissa nämns, efter överenskommelse, med 

dennes titel. Fallföretaget gav författarna tillåtelse att nämna deras företag vid namn 

samt användning av företagsdata och bilder i studien. Genomgående i arbetets gång 

har författarna haft möjlighet att stämma av data och uppfattningar med ansvariga 

medarbetare på fallföretaget samt så har studien kontinuerligt blivit granskad av 

handledare på Linnéuniversitetet vilket styrker både reliabiliteten och validiteten. 
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Figur 9: Överskådlig bild av funktioner, fokus Kartong-station (Egen illustration) 

Figur 10: Överskådlig bild av funktioner, fokus PTS-station (Egen illustration) 

Figur 11: Analysmodell för kapitel 3 (Egen illustration) 

Figur 12: Processkarta (Egen illustration) 

Figur 13: Processkarta med utmärkta slöserier (Egen illustration) 

Figur 14: Sammanfattande figur över Staples produktivitet i den automatiserade plock- 

och packningsprocessen (Egen illustration) 
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Figur 15: Disposition över kapitel 4 (Egen illustration) 

Figur 16: Illustration av 4-P modellen med inspiration från Likers (2009), (Egen 

illustration). 

Figur 17: Analysmodell för kapitel 4 (Egen illustration) 

Figur 18: Disposition för kapitel 5 (Egen illustration) 

Figur 19: Data uttaget från LM-systemet vilket innehåller information om tusentantals 

artiklar 

Figur 20: Skärmklipp som visar hur försäljningsordrar ställs mot artiklarnas logistiska 

enheter (Egen illustration) 

Figur 21: Analysmodell för kapitel 5 (Egen illustration) 

Figur 22: Framtaget produktivitetstal för en automatiserad plock- och 

packningsprocess (Egen illustration) 

Figur 23: Produktivitetstal för en automatiserad plock- och packningsprocess (Egen 

illustration) 

 

7.6 Tabeller 

Tabell 1: Datainsamling (Egen illustration) 

Tabell 2: Metodsammanfattning (Egen illustration) 

Tabell 3: Sammanställning av teoretiska slöserier (Egen illustration) 

Tabell 4: Sammanställning av Staples funktioner med tillhörande aktiviteter (Egen 

illustration) 

Tabell 5: Sammanfattande tabell över teoretiska slöserier identifierade i den 

automatiserade plock- och packningsprocessen (Egen illustration) 

Tabell 6: Sammanfattning av identifierade slöserier (Egen illustration) 

Tabell 7: Sammanfattande tabell över förbättringsförslag på I-point (Egen illustration) 

Tabell 8: Sammanfattande tabell över förbättringsförslag på PTS-stationerna (Egen 

illustration) 

Tabell 9: Övergripande förbättringsåtgärder (Egen illustration) 

Tabell 10: Urval av Staples frekventa artiklar (Egen illustration) 

Tabell 11: Tabell över uträkning på de frekventa artiklarnas beställningsmönster (Egen 

illustration) 

Tabell 12: Antal inträffade händelser från respektive observation (Egen illustration 
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Tabell 13: Sammanfattade händelser per artikel och uppkomst (Egen illustration) 

Tabell 14: Sammanställning av artiklar som tas med till vidare analys (Egen illustration) 

Tabell 15: Klockningar för efter-läge, tiderna presenteras i sekunder (Egen illustration) 

Tabell 16: Sammanfattande tabell över tidsberäkningar på I-point utifrån tre 

utgångslägen (Egen illustration) 

Tabell 17: Känslighetsanalys av mätningar utförda på I-point (Egen illustration) 

Tabell 18: Tabell över flödesberäkningar i tid som baseras på artiklar styckesvis (Egen 

illustration) 

Tabell 19: Tabell där de olika utgångslägena ställs emot varandra (Egen illustration) 

Tabell 20: Flödesberäkningar före och efter (Egen illustration) 

Tabell 21: Totala flödet jämförs och den negativa artikeln väljs bort (Egen illustration) 

Tabell 22: Artiklarna i relation till produktfamiljen (Egen illustration) 

Tabell 23: Beräkningar över möjliga tidsbesparingar (Egen illustration) 

Tabell 24: Total sparad tid efter justerat arbetssätt i en försörjande funktion (Egen 

illustration) 

Tabell 25: Förbättrad produktivitet utifrån ett före och efter läge över år 2016 (Egen 

illustration) 

 

7.7 Foton 

Foto 1: Tre typer av tråg (Egen bild) 

Foto 2: PTS-stationen (Egen bild) 

Foto 3: Val av tråg och registrering (Egen bild) 

Foto 4: En tom I-point station (Egen bild). 

Foto 5: Observation vid PTS-station (Egen bild) 

Foto 6: Till både höger och vänster väntar “kundkartonger” på sin tur, två PTS-stationer 

(Egen bild)  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 - Begreppförklaring av figur 1: Staples lager 

 

Avdelning O- Lagerplats för helpallar. 

Avdelning M- Lagerplats. 

Avdelning H- Lagerplats. 

Avdelning L- Lagerplats för högfrekventa artiklar som säljs på helkolli. 

ZtZ- Lagerplats där det sker manuellt plock av tunga och otympliga artiklar. 

I-point- Påfyllnadsaktiviteten till PTS-lagret, det automatiserade lagret. 

PTS- Automatiserat lager för styckesartiklar samt plock- och packnings stationer. 

Avdelning A- Lagerplats för högfrekventa artiklar som ska fyllas på i PTS:en. 

 


