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Abstrakt 

Kurs: Kandidatuppsats i logistik för Civilekonomprogrammet 15hp, 2FE25E, VT18 

Författare: Timur Khadizov 

Hanledare: Petra Andersson 

Examinator: Hana Hulthén 

Titel: Effektivisering av plockprocessen - högfrekventa artiklars dubbla lagerplacering  

En fallstudie på Staples Sweden AB 

 
Bakgrund: Det finns många processer som är viktiga för att ett lager ska fungera så 

optimalt som möjligt. En av dessa processer spelar stor roll för att en lagerverksamhet 

ska vara effektiv och denna är plockprocessen. Fungerar inte denna process väl – 

påverkas kunden på ett negativt sätt. Kunder nuförtiden ställer höga krav på varorna 

eller produkter som de beställer och vill att dessa produkter ska levereras snabbt med en 

precision i tid och utan fel, samt att göra produkter tillgängliga på marknaden på ett 

kostnadseffektivt sätt, därför är det viktigt att effektivisera orderplockprocessen som ska 

i sin tur minska ledtider. 

 

Syfte: Studiens syfte är att föreslå åtgärder för att effektivisera orderplockprocesser av 

högfrekventa artiklar och identifiera placering av artiklar som ska vara dubbellagda för 

att minska ledtider. 

 

Metod: All nödvändig information har samlats in genom att använda kvalitativ och 

kvantitativ data och  med hjälp av två typer intervjuer: semi-strukturerade och 

ostrukturerade, samt deltagande observationer för att initiera processkartläggning. 

Vidare utfördes beräkningar för att identifiera högfrekventa artiklar som bör ligga på två 

plockplatser och till slut gavs några förbättringsförslag för att förbättra plockprocessen. 

 

Slutsatser: I analys till fråga ett, identifierades 59st nya artiklar som måste vara 

dubbellagda, därefter gavs det förbättringsförslag på att effektivisera 

orderplockprocessen genom att byta ut de gamla högfrekventa artiklar mot de nya. I 

analys till frågeställning två som handlar om uppföljning av dubbellagda artiklar gav 

författaren några förbättringsförslag som skulle underlätta uppföljningsprocessen  och 

effektivisera den genom att införa paternosterlager. 
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1.Bakgrund 
 

Produkter eller varor som lagerhålls är resurser som inte används för tillfället, det vill 

säga lagervolymen ska hållas på en användbar nivå så att det inte lagras för många varor 

eller produkter i lagret så att onödiga lagerhållningskostnader uppstår. Men ett för litet 

lager kan också medföra stora problem så som råmaterialbrist, vars konsekvenser blir att 

det kan ha verkan på produktionen på ett negativt sätt som sin tur gör att företaget kan 

gå miste om kunder på grund av att efterfrågan inte tillmötesgås inom angiven tidsram 

(Jonsson och Mattsson, 2016). Enligt  Hsieh & Huang, (2011) en stor del av 

lagerskostnader utgör orderplockprocessen, vilket innebär cirka 55% av den totala 

kostanden. Det finns många processer som är viktiga för att ett lager ska fungera så 

optimalt som möjligt. Två processer spelar stor roll för att en lagerverksamhet ska vara 

effektiv och dessa processer är påfyllnads- och plockprocessen. Plockning betyder att 

material hämtas ut från platsen, där den lagerhålls enligt de orderna som har inkommit. 

Plockning består av två plockmetoder, manuell och automatiserad (Jonsson och 

Mattsson, 2016). 

 

Två principer ”plockaren till godset” och ”godset till plockaren”. Plockare till godset 

innebär att godset plockas med truck eller kran, beroende var godset lagras. Godset till 

packaren är en metod som står för minskning av körsträckor och behov av gångar. För 

att implementera den senare nämnda metoden krävs det stora investeringar och 

välutrustade datorbaserade styrsystem. Exempel på det är automatiska kranar och 

vertikala samt horisontella karuseller det vill säga paternosterverk. Det innebär att 

plockaren endast behöver röra sig kortare sträckor, ett exempel kan vara så kallad 

stationsplockning. Ju mer automatiserat lager man har, desto större sannolikhet finns det 

att ett lagerssystem är mer störningskänsligt och dyrare. En hög automatiseringsgrad 

resulterar till mer monotona arbetsuppgifter (Jonsson och Mattsson, 2016). 

 

Enligt Oskarsson (2013) så finns det tre huvudsakliga utplockningsprinciper: artikel-, 

order och zonplockning. Artikelplockning innebär att artiklar plockas enligt dagsbehov 

och att det utförs sorteringar till olika kundorder i ett senare steg som kan kräva ganska 

avancerade metoder. 
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Med orderplockning menas att en eller flera order plockas färdigt av plockaren. Denna 

typ av plockning kan vara lämplig med plock/packa principen, vilken betyder att 

artiklarna plockas direkt i transportemballaget. Den typen av packning hjälper att hålla 

sig borta från sorterings- och ompackningsarbete som är tidskrävande och dyrbara. 

 

Zonplockning tolkas såsom uppdelning av ordern på flera zoner eller avdelningar i 

lagret, där det finns separata plockare i varje område med var sin delorder. När alla 

delplockningar är färdiga ställs ordern samman. För att en delad order ska 

sammanställas krävs det mycket arbete, vilket ökar med antalet zoner. För att lagret ska 

fungera tillfredställande med zonplockning är det enda valet som finns att göra eftersom 

den eliminerar problemet med köer på lagret (Oskarsson B, 2013). 

 

Påfyllning innebär att när plockplatsen är nästan tom ska material eller godset förflyttas 

från buffertplats till plockplats (Oskarsson B, 2013). 

Centrallagret på Staples Sweden AB har problem med profilering av högfrekventa 

artiklar i sina automatiserade zonplocknings avdelningar, där artiklarna plockas styckvis 

i detaljplock. Företaget vill identifiera platser där det kan finnas möjlighet att ha 

dubbellagda platser för artiklar som kunden ofta köper (space planner 2018.03.29). 

Anledningen till att lager automatiseras är att uppnå hög genomströmningen och 

noggrannhet, samtidigt som kostnaderna hålls på en acceptabel nivå (Baker, P. och 

Halim, Z, 2007). 

Begreppet profilering är en term som Staples använder i sitt lager och det definieras 

som att optimera flöde av artiklar i lagret eller artikels inställning i systemet. Den senare 

nämnda betyder att justera inställningar för en artikel så att dess flöde är väl avvägt både 

när det gäller påfyllnads- och plockprocessen och att artikel ska vara placerad på rätt 

ställe. (Gruppledare på inbound 2018.04.06). 

Syftet med aktiviteterna i en försörjningskedja är att tillfredsställa kunder genom att 

erbjuda olika produkter, för att uppnå detta måste fyra typer av nyttor åstadkommas i 

försörjningskedjan: 

 formnytta – värde skapas genom att insatsvaror förädlas till färdiga produkter 

 platsnytta – mervärde uppnås med hjälp av att göra produkter tillgängliga att 

förvärva på rätt plats 

 tidsnytta – produkter görs tillgängliga att förvärva vid rätt tidpunkt 
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 ägandenytta – när äganderätt eller nyttjanderätt till levererad produkt förs över 

till kund (Jonsson och Mattsson, 2016). 

Nuförtiden ställer kunder höga krav på varor eller produkter som de beställer och vill att 

dessa produkter ska levereras snabbt med en precision i tid och utan fel, samt att göra 

produkter tillgängliga på marknaden på ett kostnadseffektivt sätt (Jonsson och Mattsson 

2016).  Renaud & Ruiz, (2007) säger att sortiment av produkter ökar dag efter dag i 

lager, detta ställer i sin tur höga krav på företaget som måste effektivisera 

plockprocesser. 

 

1.2 Företagsbeskrivning 

 

Staples är ett företag som säljer kontorsmaterial, möbler, bläck och papper både till 

såväl företag samt privat sektor. Staples centrallager erbjuder även sterila produkter 

inom sjukvård och omsorg så som: första hjälpen, hygien, kemteknik och 

sårbehandling. Det är ett amerikanskt företag som grundades 1986 i Boston 

Massachusetts (Staples hemsida). 

Staples etablerade sig i Europa år 2002. År 2008 köpte Staples upp ett företag som heter 

Corporate Express och efter detta etablerade företaget sig i Sverige under 2010 och 

döpte sig som Staples Sweden AB. Det räknas som världsledande kontorsgrossisten i 

sin bransch (mynewdesk, 2010.01). 

Företagets centrallager i Växjö levererar sina produkter över hela Sverige inom 2 

arbetsdagar och dessa distribueras från ett centrallager som ligger nära Växjö. 50 

butiker i Europa som ägs av Staples lades ner för att frigöra resurser. Företaget har 14 

butiker  i Sverige, men butiken i Växjö var en av de 50 som också stängdes 2012. 

Anledningen till detta var att lönsamheten inte var så hög, utan företaget bestämde sig 

satsa mer på e-handel istället (smålandsposten 2012.10). 

Företagets huvudkontor ligger i Borås. Inköpsavdelningen som tidigare har varit i Växjö 

också flyttades till Borås för några år sedan (Space planner 2018.03.). 

Staples Växjö anser sig ha ett modernt lagersystem i dagsläget med ungefär 90 

anställda. Lagret innehåller 18 000 pallplatser och har 55 truckar som kör uppdrag och 

underhåller lagret. (staples dokument om fakta, 2018.02). 
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Staples Sweden AB centrallager som ligger vid Småland Airport strax utanför Växjö 

blev ännu större då två lager från Danmark flyttades till Växjö hösten 2016 och de 

skulle vara en del av centrallagret Staples Sweden AB (vxonews 2016.03). 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Problemet som Staples Sweden AB vill ta upp handlar om profilering, det vill säga 

artiklars flöde genom hela lagret, hur de ska sorteras och plockas. Det handlar om att 

optimera plock- och påfyllnadsprocesser i områden som heter ZtZ, vilket definieras som 

zone to zone och PTS som betyder goods to person. Frågan är hur de mest högfrekventa 

artiklarna ska hanteras. (Space planner 2018.03.29) 

PTS är ett system som numera kallas ”goods to person”, det vill säga att en arbetare står 

vid plockplatsen och godset samt kundlådan rullar fram till plockaren på ett 

automatiserat band. Det är artiklar som säljs i detaljplock och inte faller på max vikt 7kg 

eller max volym 21L. 

 

 ZtZ innebär zone to zone att artiklar plockas med ”pick to voice”, det vill säga att 

plockare har hörlurarna på sig och via hörlurar säger en röst till arbetaren vilken 

plockplats man ska gå till och hur många artiklar som ska plockas till eventuell 

kundlåda. Det är artiklar i detaljplock med vikt över 7kg eller volym över 21L. Dessa 

artiklar behöver placeras underst i kundlådan på grund av vikten och utformningen 

(Principle for placing new products at Staples Växjö). 

Det är viktigt om företaget har ett automatiserat lager, att se till att de resurserna som 

används som stöd ska uppfylla sina mål och olika typer av processer bör fungera så 

effektivt som möjligt det vill säga måste fungera (Pach, F.P., Feil, B., Arva, P. och 

Abonyi, J, 2006). 

Höga kostnader i lagret uppstår på grund av manuellt arbete som upprepas dagligen och 

ett sätt att förbättra plockprocessen är tidsreducering för varje plockorder (Tsai, Liou & 

Huang, 2008). 

Enligt (Jonsson och Mattsson, 2016) spelar två processer stor roll för att en 

lagerverksamhet ska vara effektiv. Dessa processer är: påfyllnads- och plockprocessen. 

Det är viktigt att de två processer fungerar som en helhet både när det gäller 

högfrekventa och lågfrekventa typer av artiklar. Dessa processer ska vara 

synkroniserade med varandra framförallt när en kundorder ska utföras. Att ha effektiva 
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påfyllnads - och plockprocesser kan resultatera att en stor del av slutkostnaden för 

produkter kan minska och bidra till att organisationen blir mer konkurrenskraftig då 

man möter kundkraven. 

Denna fallstudie avgränsas till Staples Sweden AB vilket innebär att i arbetet inte sätts 

fokus på förbättringsåtgärder som rör själva produktionen. En annan avgränsning är att 

studiens fokus endast ligger på plockprocesser som handlar om högfrekventa artiklar 

och lite på påfyllnadsprocessen i områdena som heter PTS och ZtZ. 

Centrallager Staples Sweden AB har problem i följande avdelningar: PTS och ZtZ. 

Detta är område där kunder beställer olika typer av högfrekventa  artiklar. Det kan vara 

lösa artiklar eller en hellåda beroende på hur många artiklar som ska plockas (Space 

planner 2018.03.29). 

 

Alla artiklar som Staples säljer har kunden möjlighet att beställa både som ett styck, till 

exempel en miniräknare, men kunden kan också beställa en hel låda med tio 

miniräknare. I dagsläget är det upplagt på så sätt att om kunden beställer tio stycken 

miniräknare, så plockas dessa miniräknare lösa istället för att plocka dessa som en 

hellåda (Space planner 2018.03.29). 

Det som Staples vill se över är vilka artiklar som de kan lägga upp två på plockplatser, 

det vill säga i PTS och ZtZ, exempelvis om man på PTS plockar styckvis och sedan i 

ZtZ plockar hela lådor så att man lägger en artikel på två platser.  

Staples mål är att ha nöjda kunder och profilering handlar om att effektivisera 

plockprocessen för att möta kundbehovet i att ha låga kostnader för hanteringen och se 

till att ledtider inte blir långa i plocket. 

Företaget vill undersöka om man kan hitta artiklar som bör ha två plockplatser. Staples 

Sweden AB kan inte ha det på alla artiklar för att då blir det platskrävande. 

De vill ha dem endast på de mest högfrekventa artiklarna. Problemet i det fallet blir att 

det bör identifieras artiklar vilka ska vara dubbelladga, som kunden gärna vill ha som 

hellåda. I ZtZ plockas alltid först i kundlådan om den ska ha både artiklar från ZtZ och 

PTS, därför vill Staples ha större artiklar som är tunga i förpackningar i ZtZ och små 

artiklar som är lätta och lösa i PTS. 
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1.4 Frågeställningar 

 

1)  Vilka högfrekventa artiklar ska vara dubbellagda i PTS och ZtZ området för att 

effektivisera plockprocessen? 

 

2)   Hur görs uppföljning av dubbellagda artiklar – vilka förändringar bör göras i 

nuvarande arbetssätt? 

 

1.5 Syfte 

Studiens syfte är att föreslå åtgärder för att effektivisera orderplockprocesser av 

högfrekventa artiklar och identifiera placering av artiklar för att minska ledtider. 
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1.6 Disposition av arbete 

 

Figur 2. Disposition  
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2 Metodbeskrivning 
  

2.1 Val av vetenskapligt synsätt 

Med vetenskap i första hand menas att förstå och tolka. Vetenskapen hjälper oss att 

förstå och ger kunskap om den verkligheten som vi lever i. Genom att göra antaganden 

om hur verkligheten ser ut, hjälper det att förklara, undersöka samt förstå verkligheten. 

Dessa antaganden ges med olika synsätt. Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar: 

hermeneutik och positivism (Bryman och Bell, 2017). 

 

2.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder tolkningslära. Hermeneutiska forskningsprocessen försöker få svar 

på frågan: ”Vad är innebörden i det och vad är det som visar sig?”, det vill säga 

tolkningen inom hermeneutiken används som viktigaste forskningsmetod. 

Hermeneutiken har ett subjektivt synsätt jämfört med positivismen vilket har ett 

objektivt synsätt (Bryman och Bell, 2017). 

 

Inom hermeneutiken finns ett begrepp som heter den hermeneutiska cirkeln eller 

hermeneutiska spiralen som står för att tolkningen skall utvecklas i en cirkulär rörelse 

mellan individens uppfattning och nya erfarenheter, som resulterar till ny förståelse 

vilken leder till förförståelse i kommande tolkningsansatser (www.ltu.se) 

       

2.1.2 Positivism 

Positivism innebär en kunskapsteoretisk ståndpunkt som då talar för eller förespråkar att 

de metoder och principer som finns inom naturvetenskapen även ska användas vid 

studiet av den sociala verkligheten och alla aspekter som finns inom det området. Det 

finns även en del kritik riktat mot positivism då en del menar att de naturvetenskapliga 

principerna inte alltid kan tillämpas på studier av sociala ting och föremål (Bryman och 

Bell, 2017). 
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2.1.3 Synsätt 

 

Då fallstudie undantar författarens egna synpunkter tycks den vara positivistisk. 

Processkarta av plockprocessen kommer att illustreras för att förstå på ett bra sätt hur 

profilering av högfrekventa artiklar fungerar, samtidigt undersöka, och analysera 

bakomliggande orsaker som hindrar optimering av artiklar i lagret inom valda område. 

Det stämmer bra med positivismen då det är ett objektivt tillvägagångssätt. Vissa 

beräkningar kommer att utföras för att upptäcka de mest högfrekventa artiklar i zoner 

som ska undersökas och det motsäger inte något mot valt synsätt. Intervjuer utfördes 

med personal. 

  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Induktion, deduktion och abduktion är tre angreppssätt som visar kopplingen mellan 

empiri och teori (Bryman och Bell, 2017). 

 

2.2.1 Induktion 

Induktion betyder att upptäcka väg, det vill säga från observationer i verkligheten till 

generalisering inom en teoretisk referensram. Det är ett filosofiskt sätt som visar 

härledning av slutsatser från empiriska erfarenheter (Bryman och Bell, 2017). 

Figur nedan visar att hur forskningen tar sig från empiri till teori:  

 

Figur 3. Induktion (egen bild) 

2.2.2 Deduktion 

Deduktion i sin tur betyder att forskaren utgår från en eller flera utgångspunkter som 

påstås vara sanna utifrån det kommer till en logisk konklusion angående vad som ska 

gälla i det allmänna fallet. Deduktion anses vara motsatsen till induktion (Bryman och 

Bell, 2017). 
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Figur 4 illustrerar processgenomförande av deduktion. 

 

Figur 4. Deduktion (egen bild) 

 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är en filosofisk term som är besläktad med induktion och deduktion, där 

forskaren använder sig av både teori och empiri och rör sig mellan de som resulterar att 

förståelse växer fram. Abduktionen har ett central problem vilket innebär att det är svårt 

att göra valet för bästa förklaringen. Om man ska jämföra abduktion med induktion, så 

kräver abduktion en viss kunskap om det studerande fenomenet, det vill säga någon typ 

av kundbas (Bryman och Bell, 2017). 

 

2.2.4 Synsätt deduktion 

Utifrån dessa tre angreppssätt är det deduktion som stämmer bäst överens med det som 

planeras att göra i fallstudien på Staples Sweden AB. Argumenten till detta kan vara att 

en teoretisk referensram är att man går från teori till att samla empiriska data som ska 

analyseras med hjälp av den teorin för att i sin tur modifiera och bekräfta den. 

 

2.3 Forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2017) redogör för två varianter av forskningsstrategier: kvantitativ 

forskningsstrategi samt kvalitativ forskningsstrategi. Det som framställer vilken strategi 

likt mest och lämpar sig vara syfte med studien. 

 

2.3.1 Kvantativ forskningsstategi 

Kvantitativ forskningsstrategi innebär att bearbeta statistiska data. Det innebär också att 

man studerar högt strukturerade data, det vill säga att data samlas in genom exempelvis 

enkätundersökningar med begränsade alternativ, strukturerade intervjuer och 

strukturerade observationer. Ett bekymmer med strukturerad observation är hur väl 

beteendena i den artificiella handlingen kan förenklas till vardagliga situationer. Den 
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ontologiska synvinkel objektivistisk som betyder att omständighet befinner sig utanför 

människans tankeförmåga och inget kan influera (Bryman och Bell, 2017). 

 

2.3.2 Kvalitativ forskningsstrategi  

Kvalitativ forskningsstrategi skiljer sig från kvantitativ forskningsstrategi genom att 

fokus inte ligger på siffror, utan på ord. Datainsamlingen av kvalitativa metoden sker 

genom olika typer av intervjuer, diskursanalys (vilken innebär talat kommunikation 

eller debatt som analyseras), gruppdiskussioner, beslutsmöten. Det skapar mer vikt på 

individen och dess tyckande och förklaring av den sociala verkligheten.Det är 

konstruktionistisk ståndpunkten, vilken betyder att sociala medverkande kan göra 

intryck på och få tillåtelse på den sociala händelse som existerar (Bryman och Bell, 

2017). 

 
2.3.3 Kvalitativ fallstudie 

En viss del av beräkningar kommer att genomföras i denna fallstudie som ska handla 

om kvalitativ forskningsstrategi, men data som ska samlas in kan vara både kvalitativa 

och kvantitativa. Den största delen av studien skall bestå av kvalitativ 

forskningsstrategi, där data ska samlas in genom olika typer av intervjuer: 

ostrukturerade och semi-strukturerade. 

 

2.4 Undersökningsdesign 

Enligt Yin (2013) en fallstudie  beskriver belägg och data som krävs till fallstudie från 

sex olika källor: personliga noteringar, formella skriftliga källor, intervjuer, direkt 

observation, deltagande observation och fysiska artefakter. En detaljerad studie av en 

social enhet kan avgränsas på en mängd olika sätt såsom: plats, tid, analysenhet. 

Sammankoppling av en kvalitatitv och kvantativ forskningsstrategi kan användas och 

avancerad statistisk analys för att nå ända fram. Med detta menas att de olika 

strategierna kan underlätta utfallet. Förutom dessa informationskällor täckande principer 

som är viktiga för alla typer av datainsamling i samband med genomförandet fallstudie. 

Ytterligare skriver Yin (2013) att fallstudie lämpar sig bäst när insamlad data hämtas 

från flertal källor. 

Enligt Yin(2013) fallstudier består av olika varianter: en fallstudie med en analysenhet, 

en fallstudie med flera analysenheter. Användning av enfallstudie görs för att studera en 
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organisation. När man vill studera och jämföra flera organisationer samtidigt används  

flertalstudie. 

Denna fallstudie består av en analysenhet som är organisationens plockprocess, vilken 

handlar om att effektivisera plockprocess av högfrekventa artiklar. 

 

2.5 Datakällor 

Två olika typer av intervju används vid kvalitativ undersökning; semi-strukturerade 

samt ostrukturerade intervjuer. När man utför semi-strukturerade intervjuer utgår 

intervjuaren av några frågor, det vill säga att man utgår från ett bestämt ämne som skall 

vara genomgående för alla frågor. Ostrukturerade intervjuer bygger på att ha 

möjligheten för ett öppet samtal och ställa följdfrågor, för att svarande har val och frihet 

till sina svar.  (Bryman och Bell, 2017). 

Deltagande observationer betyder att forskaren delar upp fallstudie i olika processer 

som ska studeras.    

Dokumenten är en viktig del av en fallstudie, den kan befinnas i form av brev, 

resultatrapporter, dagordning, formella undersökning och så vidare. Dokumenten har i 

sin uppgift att den bekräftar att allt som samlas in är riktigt (Bryman och Bell, 2017). 

Aktuell fallstudie består av olika typer intervjuer som är ostrukturerade och semi-

strukturerade. Ostrukturerade intervjuer kommer att utföras vid samtal om företagets 

bakgrund och vid problemformulering. Semistrukturerade intervjuer ska behandla 

område där det beskrivs företagets olika processer. 

 

2.6 Val av datainsamling 

När en forskare ska samla in data, så finns två tillvägagångssätt att göra detta, sekundär- 

och primärdata. Sekundär datainsamling kan sägas är informationen som redan finns att 

hämta eller införskaffa det vill säga informationen som en annan forskare har insamlat. 

Denna tillgängliga information kan utgöra en bra referensinformation till egen 

fallstudie. Det kan hända att den andra forskaren har samlat in dessa data för något 

annat syfte än det planeras att göra i denna fallstudie. Källor för sekundärdata kan t.ex. 

vara hemsida, myndighetsinformation, mötesanteckningar, dokument etc. Det finns 

både för- och nackdelar med detta tillvägagångssätt och några av dessa är att: det är 

mycket kostnadseffektivt och det sparar mycket tid, men samtidigt data är inte speciellt 

anpassad efter aktuell undersöknings mening och innehåll. 
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Primärdata betyder att informationen som inte finns innan en viss fallstudie eller 

undersökning har påbörjats, det vill säga informationen som forskaren samlar in själv. 

Forskaren har flera möjliga varianter vid aktuell datainsamling såsom intervjuer, 

observationer, enkäter och experiment. Denna typ av tillvägagångssätt kan avse en viss 

målgrupps yrke, aktiviteter, kunskap och så vidare (Bryman och Bell, 2015). 

 

Denna fallstudie ska innehålla data både från primär- och sekundärdata. Primärdata 

kommer att bestå av ett empiriskt material såsom observationer av lagret, intervjuer, 

samt olika typer av företags intern dokumentation och data. 

Sekundärdata kommer att omfatta alla vetenskapliga artiklar, litteratur och websidor 

som har använts för att skriva detta arbete. 

 

2.7 Urval 

Det finns olika typer av urvalsstrategi. När det handlar om empiriska studier, det vill 

säga att slutsatser dras genom att studera verkligheten görs det någon form av insamling 

av data. Vid insamling av data ska det bestämmas genom vilka källor det som ska 

samlas in, det vill säga vilka människor som ska besvara frågor i enkäter eller blir 

undersökta etc (Bryman och Bell, 2017). 

Eftersom i denna studie personer med rätt kompetens ska hittas genom andra personer 

innebär det att det att det valda urvalet blir snöbollsurval.  

Första kontakten togs med Lennart Simm logistikchef som forskaren känner sedan 

tidigare för att forskaren jobbade där i 3,5 år och genom Lennars Simm hittades 

personer med rätt kompetens för olika typer av intervju. Enligt Bryman och Bell (2017) 

här utgår man från en metod där individer i urvalet tillråds nya individer som är 

kompetenta för det aktuella fallet. På det sättet genereras snöbollseffekt där hela tiden 

nya individer rekommenderas att bli inblandade i kedjan, fram till forskaren bestämmer 

att urvalet är tillräckligt. Genom detta sätt hittas snabbt rätt personer till urvalet för att 

varje gång den nya rekommenderade personen kan ha en eller flera nya individer att 

rekommendera. Dessutom blir det inte så svårt att övertyga dessa personer att delta i 

studien därför att de har blivit rekommenderade av någon som de känner. 
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Nedan finns en lista på personer som har blivit intervjuade: 

 
Figur 5: Intervjuade personal 

 

2.8 Analysmetod 

Med analysen menas att den valda teoretiska referensramen ställs mot empiriska 

material. Vidare säger (Yin, 2013) att analysen innehåller sammanställning, granskning 

och prövning. När man analyserar en fallstudie stöttar man på komplexitet för att det 

som man vill använda och tillämpa inte alltid konkret förklarade. Insamlingen av data 

för analys sker inte på ett systematiserat sätt utan görs på grund av att informationen i 

de flesta fall är mycket omfattande och inte är systematiserad (Bryman och Bell, 2017) 

 

Då det finns två problemformuleringar planeras det att genomföra analysen på följande 

sätt. Båda problem analyseras separat från varandra, men kan i vissa fall överlappa 

varandra. Första del av analys ska behandla problem som handlar om plockprocess och 

syftar till att identifiera dubbellagda artiklar i två plockområden på Staples Sweden AB. 

För att initialisera detta ska empiri och teori om valda processer samlas in. Därefter ska 

det genomföras en processkartläggning av denna process som ska visa hur det valda 

problemområdet ser ut. Det insamlade empiriska materialet ska sedan jämföras med 

relevant teori i analysen. 

 

Den andra delen av analysen planeras att genomföra för att se hur uppföljning av 

högfrekventa artiklar utförs. Syftet med detta är att ge förbättringsförslag som skulle 

optimera uppföljningsrutiner för profilering av högfrekventa artiklar. För att komma 

fram till detta kommer det att genomföras intervjuer med anställda som jobbar på det 

valda området och genom teoriinsamling som lämplig för valt problemområde.                      
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De förbättringsförslag som ska rekommenderas kommer att ha grunden till den samlade 

teorin. 

 

2.9 Kvalitetskriterier 

Yin (2013) säger att det finns fyra villkor som behöver uppfyllas för utformning av 

kvalitet: intern validitet, begreppsvaliditet, extern validitet och reliabilitet. 

Begreppsvaliditet. Det kan sägas att det gäller i de flesta fall kvantitativ forskning och 

den avgör överensstämmelsen mellan teori och operationella definitionen. I huvudsak 

handlar det om ett begreppsmått stämmer överens med det som detta begrepp betecknar 

(Bryman och Bell, 2017). 

 

Begpreppkvalitet i denna fallstudie åstadkoms genom att använda empirisk material och   

olika företags dokument, samt genom att intervjua anställda med olika kompetens. Det 

har även tagits hänsyn till vad opponeringsgruppen har rekommenderat vid varje 

opponerings tillfälle och att handledare och examinator har gett sina synpunkter och 

konstruktiv kritik. 

 

Intern validitet. Denna validitet handlar om frågor som rör kausalitet, det vill säga att 

det används när undersökning ska implementeras där det ska påvisas att samband finns 

mellan inträffande. I detta fall blir syftet att bevisa att t.ex. två händelser är kopplade till 

varandra (Bryman och Bell, 2017). 

 

I denna fallstudie intern validitet kommer att visas genom initiering av 

processkartläggning på Staples lager, därefter olika typer av intervjuer ska genomföras 

med rätt personal för att bevisa att det finns kausalitet. 

 

Extern validitet. Detta villkor ifrågasätter om resultaten från aktuell undersökning kan 

vara generaliserbar med någon annan undersökningskontext. Detta innebär att 

människor och organisationer som selekteras för att delta spelar viktig roll (Bryman och 

Bell, 2017). 

 

Detta validitet åstadkoms genom att författaren använder sig av teori och den ställs mot 

empriska data från företaget. 



 

 

 

20 

Reliabilitet. Det sistnämnda kriteriet handlar om en annan forskare kan följa samma 

tillvägagångssätt och kan komma till samma resultat och dra likvärdiga slutsatser. 

Enligt Yin(2013) handlar reliabiliteten om att försöka göra så lite som möjligt fel och 

skevheter i en undersökning. För att en annan forskare ska få möjlighet att genomföra 

samma fallstudie krävs det att det tidigare tillvägagångssätt finns dokumenterat så 

konkret som möjligt. Om det inte finns dokumenterat på ett rätt sätt går att det inte ens 

att upprepa undersökningen.  

 

Reabiliteten används i denna fallstudie genom att beskriva i metodkaplet hur forskning 

går till och vilken metod som har använts.  

 

2.10 Etiska överväganden 

Det ska inte glömmas att etiska överväganden måste följas när man gör en forskning 

som berör företagsekonomi. Med andra ord innefattar det hur personers deltagande ska 

hanteras och hur forskaren ska involvera sig i olika processer i den genomförande 

fallstudien (Bryman och Bell, 2017). 

Informationskravet innebär att forskare måste informera de som deltar i forskningen och 

vad deras deltagande betyder i den aktuella fallstudien. 

Konfidentialitetskravet betyder att deltagarens uppgifter ska behandlas anonymt så att 

obehöriga inte får tillgång till denna information 

Samtyckeskravet innefattar att dessa som deltar i undersökning ska få så mycket 

detaljerad information som möjligt för att de skulle få bestämma om de vill vara med i 

deltagningen eller inte. 

Nyttjandekravet kan tolkas som att dessa insamlade uppgifter om utvalda personer får 

bara tas i anspråk i det aktuella studiefallet (Bryman och Bell, 2017). 
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2.12 Sammanfattning av metodkapitel 

 

Figur 6. Sammanfattning av metodkapitel (egen bild) 
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3. Teori 
 

Teorikapitlet är uppdelat enligt följande struktur: 

 

 
 

 

3.1 Lagerlayout 

Jonsson (2016) skriver att lagerlayouts utformning är viktigt för företaget eftersom 

denna ligger till grund när det skapas rationella flöden och det bidrar till att 

utnyttjandegraden blir hög. Det finns två typer av lagerlayout som oftast jämförs med 

varandra för båda varianter har sina för- och nackdelar och dessa benämns som linjärt 

flöde och U-format flöde. Den först nämnda betyder att godsmottagning och utleverans 

inte ligger nära varandra som det är fallet med U-format flöde, det vill säga att 

aktiviteter i dessa två zoner sker på motsatta sidor av lagret. Detta illustreras nedan på 

bild 7: 

Bild 7: Linjärt och U-formad flöde (Jonsson P, 2016) 

 

När lagerlayout utformad som linjär innebär detta att allt gods flyttas genom hela lagret. 

Denna metod har sina nackdelar, oavsett differentierings placering av artiklar som har 

till exempel olika uttagsfrekvens inte anpassas med denna metod, med andra ord att 

positiv effekt inte blir så stor. Utöver det så medför det onödigt hanteringsarbete och 
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höga kostnader, vilka uppstår på grund av att alla varor transporteras ungefär lika långt 

för att godsmottagning och utleverans inte ligger nära varandra. Dock finns det också 

fördelar att flödena genom företaget är väl synliga, detta underlättar i sin tur användning 

av automatiserade hanteringssystem. Denna layout uppskattas när det behövs hantera 

stora volymer av få artiklar. 

U-format flöde är annorlunda utformat jämfört med linjärt. Största skillnaden som tillför 

denna layout är att utlastning och godsmattning ligger parallellt till varandra. Det ger 

goda möjligheter att differentiera artikelplacering. Fördelen med denna utformning är 

hanteringsmässig effektivisering ökar. Det finns många olika kombinationer av dessa 

två metoder som förekommer i verkligheten.  

Vid utformningen av beskrivna layouter ska det läggas märke till i hur hög grad 

kommer lokalens höjd att användas för att lagra gods och även hur breda 

transportgångarna bör vara. Fördelen med högre lager är att lagringskostnader minskar 

ju högre lagret är, men samtidigt medför andra problem såsom att en speciell utrustning 

krävs för uttag och intag. Breda transporgångarna betyder större yta för truckkörning. 

Det bör noteras att man ger större prioritet till hanteringseffektivitet än till ytutnyttjande 

vid lagerutformning. 

 

Zonindelning av lagret 

När man delar upp företaget i flera mindre delar benämns det zonindelning. Fördelen 

med denna uppdelning är att hanteringsarbete kan minimeras genom att ha likvärdiga 

artiklar som kräver lika lång tid för hantering i samma zon. För att få ut det mesta av 

denna zonindelning måste lagret vara utformad efter U-formad layout, då avståndet för 

förflyttning i olika zoner kan skilja sig från den linjära layouten, med andra ord så kan 

avståndet blir mycket större. Förflyttningsavståndet kan också minskas genom att ha 

artiklar som tillhör samma produktfamilj i egna zoner för att minska onödig förflyttning 

av artiklar. Dock finns det svårigheter när plockorder innehåller order från flera 

produktfamiljer för att delplock av plockorder måste genomföras i olika zoner, vilken 

medför att transport- och hanteringsarbete ökar när plockning sker i olika zoner, där 

plockaren tvingas förflytta sig för att slutföra order. 

Uttagsfrekvens 

Med uttagsfrekvensen menas hur många gånger per tidsenhet (till exempel vecka eller 

månad) artikel blev plockat ur lagret. Mindre antal av artiklar som företaget lagrar utgör 
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det mesta delen av urplockning. Exempelvis om artiklarna blir ordnade efter deras 

uttagsfrekvens, då kan man säga att 5 % står för 50 % av plockaktiviteterna, 80 % av 

plock kan bestå av 20 % av artiklar inkluderad den ovan nämnda 5 %. Dessa 80 % av 

artikelsortiment som finns kvar i lagret kan säga plockas med väldig låg uttagfrekvens 

och detta motsvarar cirka 20 % av det totala plocket. Tumregel här att så mycket som 

möjligt underlätta hanteringsarbete för dessa artiklar som mest högfrekventa. 

Artiklarnas fysiska egenskap spelar också en viktig roll vid lagerzonutformning. Vissa 

artiklar kan ha hög volym och vikt och en annan artikelgrupp under samma tid kan ha 

helt andra egenskaper som till exempel kräver lägre förvaringstemperatur. Sist men inte 

minst är att för att hantera en artikelgrupp kan det behövas en speciell 

hanteringsutrustning.  

 

Artikelplacering i lagret 

Det finns några principiella överväganden enligt vilka artiklarna placeras i lagret: 

 Fast eller flytande lagerplacering 

 Placering baserad på fysisk närhet 

 Golv-eller höjdplacering 

Det först nämnda övervägande betyder att det ska tillämpas principen enligt fast eller 

flytande lagerplacering. Med fast menas att artiklar redan har en förutbestämd plats i 

lagret. Flytande placering är motsats till fast placering, det vill säga att artiklar inte har 

någon fast lagerförd plats utan dessa placeras in där utrymme finns. Fast placering har 

en nackdel – det krävs mer lagringsvolym jämfört med flytande placering. Sedan finns 

det också en fördel med denna metod – lågfrekventa artiklar kan lagras långt in i lagret 

och att de högfrekventa artiklarna kan placeras i närheten till ut- och 

inlastningsområdena. Detta medför att kostnader för hanteringsarbete kan minimeras 

och utnyttjande av lagret kan förbättras enligt ovan nämnda. Man kombinerar givetvis 

dessa två metoder och detta görs genom att fasta placering används för plock av artiklar 

mot kundorder och flytande placering används som buffertlager, vars mål är att artiklar 

är tillgängliga när plockplatserna tomma. 

Den andra principens syfte är att identifiera vilka artiklar som passar bäst att lagras 

fysisk nära varandra. Man kan dra ner hanteringskostnader genom att placera artiklar 

som ingår i samma order nära varandra i lagret, det vill säga så kallad korrelerad 

placering. Denna metod är mest användbar om likartade artiklar som placerade 
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utseendemässigt levereras från samma leverantör eller om kunden beställer dessa 

artiklar tillsammans som ingår i samma plockorder. Denna metod har sin nackdel och 

det är att risken för felplockning ökar när liknande artiklar ligger bredvid varandra.  

Det tredje övervägandet handlar om var det är mest lämpligt att placera artiklar som har 

med golv eller höjdplacering att göra. Lättåtkomligt område är golvytan eller precis 

ovanför golvytan, det vill säga där är det lättast att plocka artiklar ifrån. Platserna för 

lagring som finns högre upp i lagret är svåråtkomliga och för att hämta ner saker och 

ting därifrån så krävs specialanpassade truckar. Höjdplacering kan vara användbar när 

artiklar inte plockas i mindre förpackningar än hela pallar, dessutom vikt och volym 

spelar ganska stor roll för artikelplacering (Jonsson P, 2016) 

 

3.2 Plockprocessen 

 
3.2.1 Plockmetoder 

Plockprocessen kan variera på olika sätt beroende vilken metod som används i 

organisationen. Det finns fyra typer av plockmetod.  

 En order - del av sortiment, här menas att det finns olika zoner och en order blev 

uppdelad i flera order som ska plockas i dessa zoner i lagret. Denna metod 

benämns zonplockning. Detta innebär att plockarna jobbar inom avgränsad 

lagerområde och plockar bara den del av order som ska plockas enligt deras 

plockorder. Sedan nästa person får plocka andra delen av hel order som hör ihop 

med denna order. Zoner kan se ut på följande sätt: hyllagrat gods, pallagrat gods 

eller sortimentzoner och så vidare. 

 En order - hela sortiment, om en order plockas från hela sortiment heter denna 

metod ordeplockning. Detta i sin tur betyder att hela kundorder plockas av en 

plockare som rör på sig genom hela lagret för att plocka alla artiklar som ingår i 

ordern. Om man använder sig av denna metod så medför den vissa nackdelar så 

som plockeffektiveten sjunker på grund av plockaren bör flytta på sig för att 

komma fram till artiklar som ska plockas. Mer tid slösas bort för förflyttning än 

för plockning. Dock finns det fördelar också orden hanteras separat från andra 

order, som i sin tur innebär att artikelblandning händer inte så ofta och fel som 

uppstår är lätt att identifiera och rätt till.  
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Bild 9 nedan visar hur dessa olika plock metoder ser ut. 

 

Bild 9 : Olika uttagsprinciper i ett plocklager (Lumsden s.505, 2012) 

 

 Flera order – del av sortiment, detta val kan tolkas som att plockning sker 

artikelvis, det vill säga artikelplockning. Denna metod används ofta på 

automatiserade verksamheter, där plockare plockar till mekaniserade rullbanor 

som flyttar godset till en zon, där det ska sorteras. Stora fördelen med denna 

metod jämfört med andra är att större volymer och orderstorlekar kan bearbetas 

snabbare därför att det finns fler arbetare som plockar samtidigt. 

 Flera order – hela sortiment, denna metod kallas för samplockning, där hela 

sortiment plockas för några kundorder. Flera order plockas samtidigt av 

plockare. Fördelen med denna metod är att tiden för förflyttning minskar, men 

samtidigt hanteringstiden och kostnader för extra yta ökar. Så det bör vägas och 

jämföras om denna metod är användbar innan den väljs. 

Den femte metoden som heter stationsplockning innebär att artikel eller material som 

efterfrågas plockas vid speciella plockstationer så att plockare inte behöver gå 

någonstans utan all gods rullar förbi plockare. Detta drar ner plocktiderna och resgods 

som finns i påfyllningslådor transporteras in tillbaka i lagret. Denna metod är mest 

lämplig för att plocka stora volymer av få artiklar. Bilden nedan illustrerar hur 

processen går till (Lumbsten, 2012). 
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Figur 10: Stationsplockningssystem (Lumsden s.508, 2012) 

 

3.2.2 Placering av artiklar eller profilering av artiklar 

Enligt Lumsden (2012) så finns det ingen allmän metod som hjälper att optimera eller 

effektivisera placering av en artikel. Man måste däremot ta hänsyn till ett antal principer 

som visar möjligheter till en bättre placering av artiklarna och var någonstans kan 

godset placeras. Dessa principer är utformade efter följande förhållanden. 

Produktotering, Plockposition, Popularitet, Likheter, Storlekar, Gånglängder, Höjder 

och Omstrukturering. 

Produktoteringsprincipen betyder att om en artikel ska användas inom en viss tid eller 

att den har någon tidsbegränsning så det tillämpas FIFO regeln på den. Då plockas alltid 

den artikel först, som kom in först. 

Plockpositionsprincipen innebär att artiklar som ska plockas ut samtidigt lagras nära 

varandra. Detta i sin tur effektiviserar och gör lättare uttag ur lager. Denna princip har 

en begränsning – om artiklarna djuplagras, då antal av artiklar som ska nås samtidigt 

ska ha ett begränsat antal. 

Popularitetsprincipen kan förklaras som ABC sortering av artiklar som går efter 

hanteringsvolym och plockfrekvens. Det bör noteras att om denna princip väljs, då 

minskar transportarbetet för plockning, men arbetet för påfyllning ökar. Figur 11 visar 

popularitetsprincipen. 
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Bild 11: ABC sortering (Lumsden s.491, 2012) 

 

Likhetsprincipen – står för att det är lönsammare att lagra artiklar som ofta beställs eller 

skickas tillsammans. Det vill säga ska man beställa artikel A, så beställs med den artikel 

B eller C. Om dessa artiklar inte finns i närheten till varandra, då tar det längre tid att 

samla ihop dem och skicka. Därför ska dessa artiklar ligga nära varandra och på det 

sättet minskas körsträckan. Denna princip bör inte tillämpas om artiklar är ganska lik 

varandra, men ändå olika för att slippa plockfel, bör det väljas en annan placering av 

artiklar. 

Storlekhetsprincipen betyder att artiklar som är svåra att plocka på grund av sin storlek 

och vikt måste lagras nära sitt användningsområde, det vill säga att buffertplatsen ligger 

rätt så nära för att påfyllning av dessa artiklar ska ske på ett effektivt sätt. 

Hanteringskostnader för sådana artiklar är ganska omfattande jämfört med de andra 

artiklar som har mindre storlek och vikt. 

Gånglängdprincipen innebär att plocknings- och lagringseffekten påverkas av längden 

av gångar. Lagringseffektiviteten ökar på grund av långa gångar, men samtidigt det 

visar minskning av plockeffektiviteten. 

Höjdprincipen – här menas hur högt artikeln är uppställd eftersom detta kan påverka 

plockningsprocess. Dessutom ger den inverkan på plockarens arbetsmiljö. Under 

normala omständigheter så finns det ett särskilt hjälpmedel för lyft till hands, eftersom 

det talas om en plocksituation finns det inte någon möjlighet att använda dem. 

Omstruktureringsprincipen, denna princip betyder att artiklarna som lagras förflyttas 

företrädesvis när lagret utnyttjas inte för uttag, eftersom de placeras optimalt på ett 

annat ställe för uttag under kommande arbetspass. Den här principen är mest lämplig i 

lager som är automatiserat, exempelvis kranlager därför att de rörliga kostnaderna inte 

så stora. Med denna plockningsprincip kan man få vissa fördelar, en av dessa är att 
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placering av godset kan göras på så sätt att under nästa arbetsdag gods som ska plockas 

ut kommer att placeras så nära utlastningszonen som möjligt. 

 
3.2.3 Högfrekventa artiklar 

Pewe (2002) säger att om högfrekventa artiklar inte utgör en stor mängd av lagrets 

artikelsortiment så kan det vara lönsamt att dessa artiklar placeras på ett ”plocktorg”. 

Som förslag varje högfrekvent artikel kan få två pallplatser eller fler beroende på 

artikels efterfrågan. Artikels påfyllning från buffertlagret kan då initieras på ett 

underlättat sätt, det vill säga om en av dessa två pallar tar slut, så skickas signalen om 

att det är dags att köra ett påfyllningsuppdrag. Dessa högfrekventa artiklar hanteras med 

hjälp av telfer. Bild 12 visar hur plock av kundorder sker med hjälp telfer. 

 

 

Bild 12: Plocktorg för hög- och medelfrekventa artiklar (Pewe s.473, 2012) 

 

3.2.4 Frekvensplacering eller ABC klassificering 

ABC klassificering betyder att artiklar kategoriseras efter deras efterfrågan. Bokstäver 

A, B och C står för olika grupper av artiklar. Artiklar som har höga volymvärden 

hamnar i grupp A eftersom företaget säljer dessa artiklar mycket ofta och de lagerhålls 

inte så länge. Grupp B avser artiklar vars volymvärden är medelhöga och grupp C står 

för artiklar som har lågvolymvärden. Utfacknings-, infacknings- och 

hanteringskostnaderna kan minimeras genom att kontrollera artikelplacering i lagret 

med hjälp av efterfrågafrekvensen. 
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3.2.5 Rörlighetsklassificering X, Y, Z 

Med detta menas hur många lagerrörelser den utsätts per en viss bestämd tid. Det kan 

också handla om kundorder per en viss tid. Artikels rörelse till vilka tas hänsyn till är 

främst uttag från lager, men det kan också vara inleveranser i lager. 

Rörelseklassificering betyder att var och en artikel hamnar i en viss kategori, enligt 

lagerrörelser eller kundorder per en vis tid. Dessa artikelklasser brukar oftast benämnas 

som 1,2,3,4 och så vidare eller X,Y,Z, där 1 och X står för rörlighetsklass som har mest 

rörelser. 

Identifiering av rörelseklasser för en grupp av artiklar kan ske genom att: 

1) samla in information om hur många rörelser en artikel utsattes för per år 

2) sortera artiklarna från högst till lägst antal lagerrörelser eller högst till lägst 

kundorder 

3) sätta intervall gränser för antal lagerrörelser alternativt kundorder som ska 

appliceras för respektive rörlighetsklass 

4) Gå efter varje artikel för att identifiera en rörlighetsklass som är baserad på 

summa av lagerrörelser och de bestämda intervallen (Jonsson P, 2016). 
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3.3 Empiri 

 

Empirin har följande struktur: 

 

 
 
 
3.3.1 Nuvarande lagerlayout 

Figur 13 visar hur Staples olika avdelningar/område är placerade i lagret. 

 

 

Figur 13: Staples lager layout. (egen illustration) 

 

O gång – pallställ med sju nivåer, de första två nivåer som benämns a och b är avsedda 

för plock av fullcase(plock av hel förpackning), resten av platser avser buffert. A gång – 

man kan säga samma sak som O gången, men här strävar man efter att all inkommande 

gods skulle buffras in i A gången och sedan om det inte finns plats där, då går det till O 

istället. M- gång står för skrymmande och ömtålig plock, det som ska packas sedan i 

Ugly området. Uttag av gods görs med en kran truck som kan köras genom olika 

plockplatser i M. L gång är dubbelpack av tunga artiklar som plockas förpackningsvis, 
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exempelvis kopieringspapper, det vill säga två order körs som en order, vilket leder till 

fraktkostnadsbesparing.   

PTS och ZtZ avser plock av högfrekventa artiklar. På PTS plockar man lösa artiklar som 

inte är tunga, men i ZtZ område avsett för tyngre artiklar och hellådor, som ofta plockas 

förpackningsvis, inte styckvis. P rummet är förvaringsplats för brandfarliga artiklar. 

Ugly pack avser skrymmande gods som har ovanliga former och storlek, vilka måste 

packas manuellt i IPoint – sorteringsplatsen, där artiklar anländer från både A och O 

gången. Manuell sortering av artiklar sker, därefter beroende på vikt och mått skickas 

dessa artiklar vidare antingen till PTS eller ZtZ.  

Launching är platsen, där man skriver ut etiketter för fullcase plock och för påfyllare, 

som i detta fall är skjutstativtruck, samt orderhantering. Godsmottagning – ta emot 

inkommande gods, sortera och bestämma om det ska direkt till plockplats eller ska 

dessa gods buffras in. Ingods – buffert av artiklar som körs direkt in i A gång. Ibland 

hamnar dit artiklar som ska till O gången, men detta åtgärdas genom att en 

skjutsstativförare flyttar dessa artiklar/gods till O gången. (Gruppledare inbound, 

2018.04.13) 

 

3.3.2 Nuvarande plockprocessen 

 
Figur14: PLockprocessbeskrivning om hur artiklar hamnar i PTS och ZtZ(egen illustration) 
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Figur 14  beskriver detaljerad PTS och ZtZ området, det vill säga hur artiklarna hamnar 

dit. Denna figur är en utveckling av PTS och ZtZ som är grönmarkerade i figur 13. 

Ingods - när en artikel anländer till lagret kan den köras till olika avdelningar: den kan 

gå till O, L, A, (ZtZ) och M. När det gäller ZtZ så går inte artikeln ner dit så ofta och det 

antagligen är för att platsen redan är påfylld eller att det är en påfyllning på väg. 

Launching - ett ordersläpp. Påfyllning skapas, etiketterna skrivs ut och detta initieras 

oftast av en gruppledare. Gruppeladare kontrollerar vad som är viktigt, med andra ord 

vilka uppdrag som är viktiga. De lägger prioritering på påfyllningen och denna kallas 

Prio 1, Prio 2 och Prio 3, eftersom det finns olika viktiga order, olika rutter går före 

andra rutter. Dessa prioriteringar följs inte så mycket för det stämmer inte så ofta för att 

det finns många olika orderuttag, det vill säga om en påfyllning när den släpptes ut som 

ett uppdrag hade prio 3, efter en viss tid kan denna ha prio 1 istället, det vill säga det 

måste gå före de andra. På grund av det måste dessa gruppledare gå igenom alla 

påfyllningar manuellt kontinuerligt.  

Påfyllning i A gången - ordern ges till en påfyllare i A och etiketter med uppdrag ges 

också därifrån till respektive områden. Ordern som har mottagits av en påfyllare i A kan 

innebära två olika uppdrag, det vill säga uppdrag som kan gå till två olika avdelningar: 

till ZtZ, avser en hellåda eller pall och PTS – styckplock. Med detta menas att samma 

artikel kan få två påfyllningar på en gång med undantag att det är slut på både platser. 

iPoint - innan dessa artiklar hamnar antingen på PTS eller i ZtZ måste de föras till en 

plats som heter iPoint. Det är ett manuellt sorteringsställe, där det avgörs om artikeln 

hamnar uppe på PTS, lätta saker eller så ska den vidare till ZtZ, där det förvaras tunga 

saker som plockas förpackningsvis. På både de avdelningar hanteras påfyllning på sitt 

sätt, till exempel, när det handlar om ZtZ, lådorna: ta av locket, skära lådor, ta av 

plastband.  Godset som ska till PTS kräver ännu mer hantering. De packas upp så 

mycket som möjligt och det kan vara olika för alla artiklar. Om artiklar som ska till ZtZ 

säljs i lådor så packas dem inte upp utan bara transporteras dit. Från iPoint går artikeln 

förbi en skanner som väljer i vilken kran den skickas in: det kan var PTS a, PTS b eller 

PTS c. Detta steg väljer systemet per automatik. PTS a och b brukar reserveras för mer 

frekventa saker, det vill säga dubbellagda artiklar. 

Uppe på PTS - när ordern kommer till plockplatsen eller ps – plockstation, så tåget 

brukar vara framkört på PTSn. Systemet vet var varje order finns på rullbana. Som 

bilden om processbeskrivning illustrerar ovan… Exempelvis när lådan för order ”a” 
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körs fram till plockstation, då körs automatiskt fram tråg som innehåller artiklar som 

bör plockas just för order ”a” och så vidare. 

Våg - efter plockning har skett på PTS plockstation så går allting förbi en våg på Qc 

station (quality control). Den vågen är mycket viktigt komponent i hela kedjan för att 

det är den som kontrollerar om allting är rätt plockad, därför att den vet vikten på lådan 

och måttet på alla artiklar, samt vet den hur många artiklar kan stoppas i en låda. Om 

någonting blev plockat för mycket, skickar systemet lådan till Qc, där man ska 

kontrollräkna allting. Väger den för lite, betyder det att en plockare har lagt in i lådan 

för lite, men kvitterade artiklar som borde vara i denna låda. Qc utför kontroll och kollar 

vad som saknas. Därefter när allting är kontrollerad, skickas den vidare till avsändning 

och därifrån skickas den ut till kunden. 

Dubbellagda artiklar - om en kundorder innehåller mer än en förpackning, då går 

ordern alltid ner till ZtZ område först och sedan upp till PTS för att plocka resterande 

om det är något resterande. På det sättet det blir mindre hantering på iPoint, samt varje 

plock går snabbare i PTS för att då de endast behöver plocka lösa enheter istället för att 

plocka från många olika lådor (Gruppledare inbound, 2018.04.17). 

 

3.3.3 Nuvarande artiklar med dubbla plockplatser 

Företaget har inte någon konkret ABC klassificerings av artiklar utan kör istället som de 

brukar kalla profilering av artiklar, med andra ord högfrekventa artiklar får dubbellagda 

platser i PTS och ZtZ för att plocket skulle ske mer tids effektivare och antal plock ska 

minska, eftersom målet är att plocka förpackningar istället för att plocka lösa 

enheter(Gruppledare inbound 2018.04.17). 

I dagsläget har Staples cirka 100 dubbellagda platser för högfrekventa artiklar, dessa 

platser brukar variera beroende på säsong och antalet sålda produkter. Plock av 

högfrekventa artiklar är mycket beroende av förändringar över tid och säsong. Till 

exempel vid nyår så är det almanacker likadant gäller pärmar som beställs väldigt 

mycket. Dock upplever Staples lite svårigheter med almanacker i PTS eftersom där 

finns endast 6st plockstationer och det är inte problemet med dess vikt utan att det är 

mycket plock på grund av att de köps mycket. Därför tas dessa ner till ZtZ för att där 

man kan öka personalstyrka. Detta område håller på att byggas om kontinuerligt på 

grund av det inte har en bra uppföljning. På sommaren är det mycket skolmaterial som 

är efterfrågade, exempelvis linjaler, pennor, papper etc. Sedan finns artiklar som beställs 
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för påsken, det vill säga frigulitkulor och mycket dagis material för barn. Beroende på 

produktens popularitet som betyder hur ofta den beställs av kunden, brukar det sparas 

eller reserveras några extra platser för dessa artiklar. Anledningen att detta görs är att 

ibland kommer in högfrekventa artiklar som måste skickas direkt till kunden därför att 

det finns en restorder på det. Det händer också så att när en högfrekvent artikel som är 

dubbellagd inte finns hemma, då restas denna artikel och kunden får information om det 

inklusive information om preliminärt datum för inleverans till lagret. 

Tabellen nedan visar endast en del av högfrekventa dubbellagda artiklar i PTS och ZtZ 

områdena, det vill säga dessa som beställs mest bland högfrekventa artiklar. Första 

raden visar hur en artikel benämns i systemet, med andra ord - artikelnummer. Den 

andra raden står för kvantitet av en artikel. Tredje raden visar hur många gånger 

respektive produkt blev såld och sista kolumnen ger en produkt beskrivning (space 

planner 2018.05.03). 

 

Tabell 1: Högfrekventa artiklar som är dubbellagda idag(utdrag från Excel fil Orderlines SE) 
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3.3.4 Plockplatspåfyllning 

 

Påfyllningssystem får indikation när artikels saldo på plockplatsen blir lägre än 

minimum som leder i sin tur till att ett påfyllningsuppdrag skapas. Efter uppdraget 

skapades, etiketterna skrivs ut och tilldelas till påfyllare som ska hämta godset antingen 

O gången eller A gången(oftast) och därefter körs dessa artiklar till ZtZ eller Ipoint, 

vilka sedan körs upp till PTS (Gruppledare inbound 2018.04.17). 

 

3.3.6 Kapacitetsutnyttjande 

I PTS:en går ungefär dubbel så fort att plocka, när man plockar rätt artikel, där av körs 

100 % av nuvarande arbetstimmar, vilket är från kl.06.00 till kl.19.00 (13 

timmar/överlappande skift). ZtZ området brukar vara klar för dagens order vid cirka 

kl.15.00. 

 ZtZ kör inte 100 %, utan de har några timmar kvar efter kl.15.00. Dagens produktion 

brukar vara färdig vid 15.00 tiden och anställda brukar göra andra arbetsuppgifter eller 

hjälpa till på PTS, det vill säga de kan packa lådor och liknade eller delta i någon 

problemlösning (space planner 2018.05.03). 

Det finns 200 flytande platser som inte är belagda, det vill säga som avsedda för 

framtida bruk, t.ex. till nya dubbellagda artiklar, men vissa av dessa platser har inte så 

bra placering i lagret vilket innebär att det kan bli svårare att placera dit tyngre saker. 

Eller dessa platser kan användas för att underlätta flytt av varor, med andra ord det finns 

alltid behov av lite tumma platser i lagret för att man ska kunna flytta saker runt på 

saker (space planner och administratör 2018.05.03) 
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3.4 Analys 
 

3.4.1 Identifiering av högfrekventa artiklar som ska vara dubbellagda 

Staples sortiment omfattar cirka 12 000 artiklar som de säljer till sina kunder, dels säljs 

mer och dels säljs mindre. Det har genomförts en analys för att upptäcka högfrekventa 

artiklar, vilka bör säljas i större förpackningar, men som inte är dubbellagda idag och 

därefter jämförs dessa nya högfrekventa artiklar med befintliga artiklar som är 

dubbellagda i dagsläget. Nedan i tabell 2 visas en del av dessa befintliga högfrekventa 

artiklar som redan är placerade på två plockställen: 

 

Tabell 2: nuvarande dubbellagda artiklar (utdrag från Excel fil 180404 Orderlines SE) 

 

Vid genomförandet av analysen för identifiering av nya högfrekventa artiklar som bör 

vara dubbellagda eller ska ersätta artiklar från listan i tabell 2 togs hänsyn först till hur 

många gånger dessa artiklar såldes under två månaders period 2018.01.26 - 2018.03.29 

och därefter gjordes en beräkning av potentiella artiklar som skulle passa in på 

plockplatser, med andra ord dessa artiklar måste stämma överens enligt angivna 

parametrar vilka är bredd, höjd, längd och vikt.  

Nedan visas ett utdrag från Excel filen 180404 Products SE v2 på en liten del av artiklar 

som är osorterade efter angivna parametrar. Hela listan med artiklar bifogas inte i 

analysen utan dessa finns i Excel filen.  

För att dessa artiklar ska väljas, måste de matcha kriterier för dubbelplacering, vilka är 

längd 0.58, höjd 0,385, bredd 0,38 och vikt 10kg. Det man kan se i tabell 3 är att två 

första artiklar redan avviker från ställda krav. 
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 Tabell 3: Osorterade artiklar(utdrag från Excel fil 180404 Orderlines SE) 

 

För att få veta vilka artiklar som passar enligt angivna kriterier utfördes en sortering, där 

det togs hänsyn till vikt som är 10kg, höjd, bredd och längd. I tabell 4 visas hur artiklar 

ser ut efter matchning. 

 

Tabell 4: Sorterade artiklar(utdrag från Excel fil 180404 Orderlines SE) 

 

I tabellen ovan längts upp i hörnet står acceptabla parametrar som artiklar inte får 

överstiga. Dessa artiklar utgör bara en liten del av artiklar som blev utvalda. Ordet 

”OK” som står efter varje artikels storlek betyder att den uppfyller angivna kriterier. 

I tabellen 4  identifierades artiklar som matchar ställda krav. För att få veta hur många 

gånger dessa matchade artiklar såldes som en hellåda eller förpackning kontrollerades 

dessa i en annan Excel fil som heter 180404 Orderlines SE. I denna fil finns alla ordrar 

för period mellan 2018.01.26 och 2018.03.29, det vill säga cirka 800 000 ordrar. Nedan 



 

 

 

39 

illustreras ett litet utdrag från Excel fil 18.04.04 Orderlines SE, där artiklarna visas om 

de såldes som en hellåda och hur många gånger under given period. 

 

 

Tabell 5: avrundning till minsta (utdrag från Excel fil 180404 Orderlines SE) 

 

Till exempel i tabell 5 kan man se att Sax WESTCOTT Super Grip , 21 cm skulle ha 

sålts 0,01388… box/låda, eftersom det såldes inte som en hellåda så avrundas den neråt 

och denna artikel sorteras bort, det vill säga denna order är inte med uträckningen. 

Kollar man till exempel på Whiteboardpenna PILOT V Board  rund svart så såldes den 

3 gånger som en hellåda, då är detta order är lämpligt vid uträckning. Med hjälp av 

denna avrundning till minsta, identifierades 1852 artiklar. Det är inte alla artiklar som 

utgör något intresse vid val av nya högfrekventa artiklar som ska vara dubbellagda. För 

att dessa artiklar ska väljas är det inte tillräckligt att de blev sålda till exempel två 

gånger som hellåda, utan de måste vara sålda ganska många. 

Efter man har kollat på alla ordrar, identifierasdes 100 artiklar som inte är med på listan 

bland högfrekventa artiklar och dessa togs fram med hjälp av pivotabell, där alla ovan 

nämnda parametrar blev valda för uträckningen. Alla dessa 100 artiklar ska inte ersätta 

nuvarande högfrekventa artiklar, eftersom vissa av dem säljs mindre än befintliga 

artiklar. Därför valdes endast 59 artiklar som bör vara dubbellagda och ersätta 

nuvarande artiklar som säljs i mindre kvantitet. Nedan i tabell 6 visas valda artiklar 
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Tabell 6: högfrekventa artiklar som bör placeras på två plockställen (utdrag från Excel fil) 

 

Eftersom dessa artiklar inte har dubbellagda platser, plockprocessen utnyttjas inte fullt 

ut. Detta betyder att arbetarna plockar vissa artiklar styckvis i onödan, där arbetarna 

kunde istället plocka artiklar som hela förpackningar. Med detta menas att zonplockning 

och stationsplockning inte används på ett effektivt sätt, utan det blir extra plock i 

onödan. Konsekvensen blir i det fallet att plats, tid och arbetskraft inte utnyttjas på ett 

optimalt sätt. Enligt genomförda analysen för att effektivisera plockprocessen och flödet 

av artiklar måste följande högfrekventa artiklar ha dubbellagda platser. Detta illustreras 

nedan i tabell 7. 
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Tabell 7: Omprofileringsförslag av högfrekventa artiklar (egen illustration) 

 

Artiklar som blev utvalda enligt deras försäljning och sorterades med nuvarande 

dubbellagda artiklar. Grönmarkerade artiklar i tabell 7 – nya högfrekventa artiklar som 

blev valda enligt dess försäljning, storlek, höjd, längd och vikt.  

Eftersom det finns endast begränsat antal dubbelplatser för högfrekventa artiklar bör det 

väljas artiklar ur denna lista som är mest sålda. Om det finns önskemål att behålla alla 

artiklar och även upptäcka nya artiklar, kan företaget i sådant fall placera dessa artiklar 
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på kundtorg (ett speciell valt yta i lagret, där artiklar lagras på pallar), där det finns 

möjlighet att lättare komma åt alla artiklar med hjälp av telfer, annars kan man jämföra 

dessa nya med de gamla och se vilka som ska behålla och vilka som ska ersättas för att 

minska antal plock och öka effektiviteten, det vill säga det är bättre att plocka 1 liten 

låda i ZtZ än 144st i PTS. 

Staples använder olika principer för artikelplacering i lagret. Beroende på avdelning 

används det en viss princip. I ZtZ området används redan mer eller inte mindre följande: 

storlekshets-, höjd-,popularitets- och likhetsprinciper, den sist nämnda används snarare i 

PTS. Dock finns det en princip som skulle vara lönsamt att implementera i lagret, vilken 

är omstruktureringsprincipen. Med denna princip menas att företaget skulle kunna 

buffra artiklar på kvällar eller nätter som skulle plockas dagen efter, dock måste 

företaget i sådant fall införa ett nytt skift med några anställda. Även om det skulle 

medföra extra kostander för företaget, skulle den kompenseras och till och med ska vara 

lönsammare genom att det blir mindre antal truckar som är igång för buffring. 

 

Istället för att tillämpa ABC analys har det genomförts en XYZ analys eller en 

frekvensanalys som inte är direkt baserad på föregående parametrar som presenterades i 

analysen ovan. Denna analys är baserad mer på orderfrekvens och inte om det ska säljas 

i större förpackningar eller inte. I tabell 8 visas endast en liten del av artiklar som blev 

klassade som: hög- medel- och lågfrekventa: 

 

 

Tabell 8: utdrag från Excel fil – XYZ analys 
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Denna analys omfattar hur ofta en artikel har plockats inte hur många. Om det till 

exempel sålts 1000 styck av en artikel en gång på ett år är den fortfarande lågfrekvent.   

Gör man ett diagram av resultatet då kan man se att det finns en klockren 80/20 

fördelning när det gäller frekvens. 

 

Diagram 1:    80/20 fördelning 

 

Genom att sammankoppla företagets två Excel filer och därefter genom att utföra olika 

analyser har det identifierats att 59st nya artiklar bör ersätta  de gamla artiklar som 

redan räknas som högfrekventa och har dubbla plockplatser i PTS och ZtZ.. Detta 

kommer att leda till att plockprocessen förbättras och mindre plock ska göras. 

 

 

 

4.1 Teori 
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4.2 Uppföljning 

Enligt Sörqvist (2013) uppföljning i en organisation spelar jättestor roll, med andra ord 

för att se om det nuvarande rutiner eller ett förbättringsprogram fungerar som det ska. 

Okorrekt uppföljning eller uppföljning som saknar grund oftast skapar endast problem, 

vilket resulterar att projekt blir försenad eller i sämsta scenario kan misslyckas totalt. 

För att kontrollera om förbättringsprojekt har en normal funktion kan det checkas på 

flera olika sätt. En formell uppföljning bör betraktas som ett system som måste 

underhållas och den måste tas fram och ligga till grund för alla förbättringsprojekt som 

följs upp. Om man väljer istället en informell uppföljning, kan den inkludera lite andra 

aktiviteter, där progress utgör en viktig del och cheferna kontinuerligt visar intresse och 

efterfrågar om resultat. Dels ingår i uppföljningen en kontinuerlig uppföljning av 

nuvarande projekt och dels den sista uppföljning när projektet är genomfört. Kärnan i 

uppföljning är att företaget måste uppfatta den som en viktig del av verksamheten. Det 

vill säga att allt som görs i uppföljningen ska ha en hög prioritet på samtliga hierarkiska 

nivåer i organisationen och den ska ha en punkt på agendan där uppföljning ska 

hanteras. Lättast att följa uppföljning är genom att visualisera status för aktuella 

uppföljning på tavlor, eftersom det ger en tydlig bild på var man befinner sig i 

uppföljningen, samt ger den stor positiv effekt. Vissa organisationer kan välja att 

formalisera uppföljning så att den rapporteras i olika former, vilken hjälper att följa 

uppföljningen. Sedan finns det givetvis olika elektroniska verktyg som kan ge en 

översiktlig bild på uppföljningen, dessa uppföljningssystem visar i vilket läge 

förbättringsprojekt ligger i dagsläget. Kontinuerlig eller löpande uppföljning av 

nuvarande förbättringsaktiviteter förekommer även i de flesta fall genom att ha 

regelbundna avstämningsmöten med projektets uppdragsgivare. För att uppföljningen 

ska vara successivt krävs det även att alla åtgärder, implementeringar och 

förbättringsaktiviteter ska finnas med i månads- och kvartalsrapportering.  

 
4.2.1 Kriterier som styr artikelsplacering 

Oskarsson (2013) säger att det finns fyra parametrar som styr var artiklar i lagret 

placeras 

 uttagsfrekvens 

 uttagskvantitet 

 artikelvolym 
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 artikelvikt 

Första parameter, uttagsfrekvens visar hur många gånger plockare besöker plockplatsen. 

Denna metod är mycket viktigt för verksamheten för att den utgör en viktig del i 

lagerhanteringen för att uppnå en hög plockaktivitet. Att implementera en 

frekvensläggning inte är så lätt i praktiken för att det är mycket komplicerat 

optimeringsproblem. Högfrekventa artiklar representerar oftast en liten del av alla 

artiklar, medan de flesta artiklar har en låg frekvens. 

Uttagskvantitet är en parameter som visar antal plockade artiklar, när en plockare går till 

plockplatsen eller står vid plockstationen. En låg frekvent artikel kan resultera till 

köbildning även om den har hög uttagsfrekvent. Exempel på detta är tunga artiklar som 

leder till längre plocktid. 

Artikelns volym och vikt, dessa parametrar står för artikels placering, Finns det möjlighet 

då ska artiklarna placeras in i ställaget som illustrerar bild 13: 

Bild 13: Godsplacering med hänsyn till uttagfrekvens, volym och vikt (Oscarsson s.133, 2013) 

 

4.3 Processkartläggning 

Processkartläggning beskriver hur processerna fungerar i en verksamhet. Detta begrepp 

används för att karakterisera vad processerna har för syfte, hur dessa byggts upp och 

visa dess utseende. För att begripa hur verksamhetens olika delar är kopplade till 

varandra är bästa sättet att förklara detta är att rita kartor över dem. Med hjälp av denna 

metod kan man ge en bild av hur organisationens delar är sammankopplade med 

varandra och hur dessa delar fungerar för att skapa värde för kunden. Detta visar att 

kunden utgör en viktig del av verksamheten. Världen som organisationer befinner sig i 

är svåröverskådlig, vilken betyder att processerna i många fall är ”vildvuxna”. Vidare 

menar Ljungberg och Larsson (2015) att nuförtiden finns det väldigt få människor som 

har full koll på hur processerna funktionerar inom hela organisationen på grund av 

komplicering i processer. 
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Processkartor är en viktig del av verksamheten eftersom de illustrerar organisationens 

olika processer och deras värdeskapande. När processerna inte blir självklara och svåra 

att förstå ger detta konsekvenser för alla anställda vilket gör det svårare att identifiera 

förbättringar för helheten, som leder till att varje funktion eller avdelning använder sig 

av suboptimering. Beskrivning av organisationen genom processkartor ger en tydlig bild 

hur verksamhetens olika delar är relaterade till varandra. Sedan kan det även användas 

ett flödesdiagram som kan visa olika samband mellan aktiviteter. Detta diagram har 

uppgift att förklara aktiviteternas ordning och hur de är sammankopplade med varandra, 

följdeffekten blir att det hjälper att identifiera områden där det finns problem, 

flaskhalsar (störning i en process som utgör flödets totala kapacitetsbegränsning) och 

väntetider etc. För att det ska användas processkartor i en verksamhet så finns det 

många skäl, men huvudfaktorer varför man gör detta kan sägas är att identifiera 

organisationens viktigaste delar, att ha en översikt och förståelse hur olika delar i 

verksamheten fungerar samarbetar med varandra och för att förstå organisationen som 

en helhet. Vidare menar Ljungberg och Larsson (2015) att det är viktigt att förstå att 

processkartläggningen i sig inte innebär några massiva förbättringar av verksamhetens 

processer utan det kan anses som prioritet i det genomgripande arbete som kan hjälpa 

till med etableringen och utvecklingen av verksamhetens processer.  

Damelio (2011) säger att det finns tre stora fördelar med processkartläggning. Den 

första är att den illustrerar aktiviteter i en process, leder det till att processkartorna ger 

en förbättrad informationsöverföring och underlättar intern förståelse mellan olika 

avdelningar. Den andra är att den gynnar de som är involverade i processen, vilken i sin 

tur gör lättare att kommunicera. Den tredje fördelen är att när man analyserar 

processkartorna kan det också ge positiva effekter på att onödiga dubbelprocesser 

upptäcks och på så sätt hela processen kan effektiviseras. 

Enligt Ljungberg och Larsson (2015) genom att analysera processer på ett djupare sätt 

kan det identifieras processens prestanda som öppnar förbättringsmöjligheter. För att 

etablering och utveckling av processerna ska fungera är det viktigt att ha kartläggning 

redan i början av arbetet. 

Exempelvis processkartläggning gör genomförbar: 

 förmåga att se hur organisationen fungerar som en helhet 

 vad som skapar kundvärde 

 uppfattning för vad syn processen betyder för den egna verksamheten 
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 processetablering 

 processmättning och styrning 

 processförbättring 

 
4.3.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

 

Det finns olika vägar för insamling av data som behövs för processkartan. Nedan 

beskrivs olika tillvägagångssätt som man kan använda. 

Processpromenad betyder att ett visst antal människor ansvarar för genomförandet av 

processkartläggning och verkligen går igenom hela processen. Dessa personer intervjuar 

människor som är delaktiga i aktiviteter som ingår i processen. När all nödvändig data 

är insamlad ritas kartan av processen av de som är ansvariga av kartläggningen. Denna 

metod har en fördel att det inte kräver omfattande resurser och det går snabbt, men 

nackdelen är att fullförståelse har endast de som utfört processkartläggningen. 

Andra tillvägagångssätt heter virtuell processpromenad och detta innebär att arbetarna 

som är involverade i processen samlas tillsammans och därefter enligt turordning var 

och en beskriver sin del av aktiviteter som ingår i processen. För – och nackdelar kan 

sägas är samma som i föregående metoden, med ett undantag är att här finns fler som 

förstår hur processen fungerar i sin helhet. 

Kartläggningsteam är den tredje variant vilken menar att det skapas ett team och 

medlemmar i detta team är ansvariga för att beskriva hela processen. För att genomföra 

sådan metod krävs en förutsättning att alla involverade har en uppfattning hur 

processkartläggning fungerar. Fördelen med detta tillvägagångssätt är på det sättet får 

man veta hur olika delar i processer hänger ihop och det förklarar vad själva processen 

betyder. Nackdelen är att det är tids- och resurskrävande. 

Den sista metoden som heter processdesign utnyttjas när man inte har någon utvald 

process som ska kartläggas. I detta fall gäller följande att alla samlas och enas, därefter 

skapas en gemensam version av processen. Inom alla verksamheter finns sådana 

människor som inte visar engagemang när de får veta att det som de sysslar med ska 

studeras och utvärderas. Syftet med detta är inte att upptäcka vem som gör fel utan det 

är processutformning och dess funktionalitet som ska studeras (Ljungberg och Larsson, 

2012) 

Jonsson och Mattson, (2016) nämner att om den studerande processen är komplicerad så 

kan man använda ett funktionsflödeschema som hjälper att få översikt på hur processen 
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är utformad. Om det ska ritas ett funktionsflödeschema görs det med hjälp av en 

anställd i den verksamheten. I det fallet beskrivs alla aktiviteter mer utförligt, där det 

visas tydligt och klart vilka aktiviteter utförs i respektive område och hur dessa 

aktiviteter fungerar.   

Sörqvist (2013) säger att för att man ska kunna illustrera en bra beskrivning av en 

process i form av ett flödesschema så krävs att det man har goda kunskaper och mycket 

god uppfattning om den studerande processen. Detta uppnås genom att anställda 

personer deltar i kartläggningsarbetet eller att man på ett systematiskt sätt genomför 

intervjuer. Figuren 14 visar ett exempel på hur ett flödesschema kan se ut. 

 

Figur 14 : Flödesschema (Sörqvist s.119, 2013) 
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4.3.2 Process 

Ordet process härstammar från latinets processus och betyder ”fortsätta, gå framåt eller 

avancera”. En process består av delprocesser som i sin tur består av aktiviteter. Bild 15  

visar nedan hur dessa delprocesser och aktiviteter är sammankopplade med varandra. 

 

Bild 15: Process och delprocesser (Ljungberg och Larsson s.204, 2015) 

 

Beroende på processens komplexitet, syftet med kartläggnings antal nivå kan variera 

mellan olika processer. 

 I vanliga fall en process innebär en aktivitetskedja, det vill säga detta begrepp beskriver 

hur olika aktiviteter förädlar input till output. Beroende på verksamhets processarbete 

kommer nedanstående definitioner ge helt olika utgång. 

 En process kan beskrivas som sammankopplade aktiviteter vilka förädlar input 

till output. 

 En process är en aktivitetskedja som i upprepande flöde generar värde för att 

tillfredsställa en kund. 

 En process är ett nätverk av aktiviteter som generar värde för kunden genom att 

använda information och resurser. 

För att en process ska fungera så effektivt som möjligt krävs det att informationssystem 

funktionerar väl därför att informationsutbyte är en viktig aspekt som hjälper koordinera 

samt ha kontroll över processen. På det sättet alla delaktiga i processer får en helhetsbild 

hur processen fungerar. Beskrivning av processer underlättar förståelse hur 

organisationer skapar värde (Ljungberg och Larsson, 2015). 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att när man arbetar med processer, de stora 

organisationerna betraktas som processer, det vill säga aktiviteter som hänger ihop 
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upprepas över tiden.  Olika typer av resurser samt personer och deras relationer stödjer 

processer i organisationen.  

Enligt Ljungberg och Larsson (2015) processen innehåller fem viktiga komponenter 

eller nyckelord: objekt in, aktivitet, resurs, information och objekt ut: 

 Objekt in är processens start där värde tilläggs under processens gång. Utan detta 

steg kommer aldrig processen initieras. Till exempel objekt in kan vara utveckla 

en produkt eller hantera order. 

 Aktivitet – organisation transformerar objekt in eller någon annan input. 

 Resurser – här menas t.ex. anställda, maskiner och liknande som nödvändig för 

att aktivitet ska kunna göras. 

 Information in/ut – det som underhåller eller håller processens kurs. 

 Objekt ut – förädlingsresultat samt objekt in för kommande aktivitet i processen. 

 

4.3.3 Paternosterlager 

Paternosterlager innebär att artiklar inte säljs som hela lådor utan dessa säljs från brutna 

förpackningar. Detta hjälper att lagerhålla en stor mängd av artiklar i fack i lagret. Det 

går dock inte att gå direkt fram och plocka det som man vill, utan en dator kontrollerar 

och styr exponeringen att rätt artikel är tillgänglig vid rätt tillfälle. Tekniken är mest 

lämplig när det behövs lagra många och små artiklar. Fördelen med denna metod är att 

plockaren slipper förflytta sig bland hyllorna, vilken innebär att förflyttningsavståndet 

minimeras. Bild 16 visar hur paternosterlager ser ut. 

Bild 16: Paternosterlager (Lumsden s.501, 2012) 
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4.4 Empiri 

 
 
4.4.1 Uppföljning av dubbellagda artiklar 
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Figur 17: Uppföljningsprocess (egen illustration) 

 

Figur 17 beskriver Staples uppföljning av dubbellagda högfrekventa artiklar. Denna 

uppföljnings görs fyra gånger om året det vill säga var tredje månad eller vid behov - 

säsong. Data som samlas in omfattar cirka 45 dagars data av artiklar som blev beställda. 

Efter detta så analyseras insamlat data för att se om omprofilering av artiklar behövs. 

Profileringen bestäms av volym och frekvens. Volymen bestämmer vilken sort det ska 

vara, till exempel om artikel ska vara på en pall, ska in till flowrack eller om den ska till 

PTS:n.  Frekvensen, det vill säga hur ofta det säljs bestämmer hur nära den ska ligga.  

Även om det säljs samma volym, men man plockar mycket oftare, exempelvis pennor 

som säljs en pall i vecka, så behöver dessa pennor ligga närmare banan. Det är det som 

analyseras, det vill säga hur ofta de behöver gå dit och hur mycket volym som säljs. 

Sedan matchas det mot nuvarande platser – ligger det rätt? Finns det bättre alternativ? 

När det ska göras säsongsberoende profilering av artiklar, brukar man ta föregående års 

data och addera den till nyare data. På bild 18 illustreras hur man väljer en viss period. 

 

Bild 18: Datainsamling inför säsongsomprofilering (egen illustration) 

 

Med detta menas att föregående års data efter juni månad adderas till nya data som är 

innan juni i nuvarande år, vilket betyder att de får ut nyare data för säsong från och med 

juni. Därefter bestämmer en profilerare platser för artikelplacering, sedan arbetarna 

flyttar artiklar till nya platser, dock kan det hända att omplacering av artiklar kan 

hindras om tillräcklig personal inte finns för att utföra detta steg. I det fallet brukar de 
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vänta med omprofileringen och låta bli att flytta. Man brukar avvakta tills det blir 

tillräcklig med personal och sedan utförs artikelflytt.  

I dagsläget så finns det bara en person som sysslar med profilering av högfrekventa 

artiklar och denna anställd kommer snart att lämna över sin tjänst till en annan arbetare 

som ska ta över profilering av artiklar. De har nyligen börjat testa ett webbaserat 

program för omprofilering av artiklar, men det är ganska nytt och har inte testats så 

mycket (Space planner 2018.05.04). 

 

4.5 Analys 

Sörqvist (2013) säger att val av relevanta mått vid insamling av kvantitativ data utgör en 

viktig roll. I vissa verksamhet kan genomföras ganska enkelt, men i vissa kan detta vara 

mycket omfattade arbete för att hitta mätbarhet. Med detta menas att identifiera kritiska 

faktorer CTQ(critical to quality), vilket betyder att särskilda parametrar väljs ut för 

aktuella fall och dessa parametrar ska ständigt förbättras. Denna process kan ibland vara 

mycket lätt att genomföra, men ibland kan kräva mycket arbete. 

Bakom alla fel som förekommer i olika processer står en eller flera individer. Dessa fel 

brukar delas i flera grupper: medvetna fel och kommunikationsfel. 

Kommunikationsfel innebär att fel eller brister kan uppstå på grund av bristande 

kommunikation och missförstånd. Med medvetna fel menas att det uppkommer 

eftersom medarbetare är dålig motiverade eller att de saknar rätt kunskap. 

 

4.5.1 Brister i uppföljningen 

 Eftersom uppföljningen görs fyra gånger om året, det vill säga var tredje månad så 

måste det finnas rätt personal vid process genomförandet. Felet som uppstår vid 

genomförandet är att ibland folk saknas som ska förflytta artiklar. För att undvika 

följande stopp i processen skulle en påminnelse en vecka innan hjälpa till, det vill säga 

att arbetarna som ska genomföra uppföljning eller ska vara delaktiga i processen skall 

bli informerade om det i god tid. För at utveckla en uppföljningsprocess är det viktig att 

det finns ett arbetssätt och rutiner. Det är viktigt att standardisera processen, vilken 

betyder att på platsen där uppföljningen ska göras, finns skriftliga instruktioner, 

checklistor, beskrivning av rutiner och själva processbeskrivningen. 

Uppföljningen kan också förbättras genom att rapportera och presentera resultat som har 

uppnåtts.  
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Processen kan även förbättras om anställda blir involderade i projektet, för att då de ska 

försöka bidra till företaget, men det krävs att de blir motiverade (Baldwin, Garza-Reyes, 

Kumar & Rocha-Lona, 2014). 

 

 
4.5.2 Paternosterlager 

 

Ett annat sätt att förbättra uppföljning av högfrekventa artiklar på Staples är att införa 

paternosterlager. Detta skulle lösa problem dels med plock av artiklar i små volymer 

som är högfrekventa, dels vid uppföljningen och genomförandet, det vill säga att flytt av 

artiklar skulle behöva betydligt mindre folk, då allting lagerhålls på ett ställe och datorn 

kör fram rätt artikel vid rätt tillfälle.  

 

Uppföljningen av högfrekventa artiklar bör tas upp hos ledningen, samt själva 

processen bör standardiseras. Paternosterlager kan underlätta uppföljningsprocessen 

genom att hantera små högfrekventa artiklar på en och samma plats. 

 

5. Slutsats 
 

 

 
 

5.1 Fråga 1: Vilka högfrekventa artiklar ska vara dubbellagda i PTS och ZtZ området 

för att effektivisera plockprocessen? 

 

Staples eftersträvar att ha så många som möjligt dubbellagda plockplatser för 

högfrekventa artiklar för det kan gynna både företag och kunder. Genom att genomföra 

denna profilering av högfrekventa artiklar kan detta effektivisera och förbättra 

plockprocesser på två avdelningar som är kopplade och beroende av varandra, PTS och 

ZtZ. 

Detta kan påverka kunder på ett positivt sätt eftersom det handlar om kostnad och tid. 

Genom att Staples har bra profilering, så kan det vara grund till kostnadsreducering och 

kortare ledtider. Två Excel filer som innehöll olika data sammankopplades, därefter 

utfördes vissa beräknigar och det har det tagits fram 59 nya artiklar som ska ersätta 
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nuvarande 59 av 100, det vill säga mer än hälften av alla högfrekventa artiklar bör bytas 

ut för att effektivisera orderplockprocessen. 

 

 

5.2 Fråga 2: Hur görs uppföljning av dubbellagda artiklar  – vilka förändringar bör 

göras i nuvarande arbetssätt? 

 

Frågan om uppföljningen av dubbellagda artiklar besvaras genom att illustrera hela 

processen i processkartan med eventuella fel. För att uppföljningen skulle kontinuerligt 

förbättras är det viktigt att denna tas upp på högsta nivå och samtidigt processen bör 

standardiseras, vilken betyder att på platsen där uppföljningen ska göras, finns skriftliga 

instruktioner, checklistor, beskrivning av rutiner. För att eliminera felet i processen, det 

vill säga att arbteskraft saknas vid uppföljningen, gavs ett förbättringsförslag så att 

medarbetarna som skulle utföra flytt av artiklar skulle bli informerade om det i god tid 

för att undvika stop i uppföljningen av dubbellagda artiklar. Paternosterlager togs upp 

som förbättringsförlag för att det kan hjälpa till reducera steg i  uppföljningsarbete tack 

vare att detta lager kan hantera små artiklar som är högfrekventa. 

 

5.3 Kritik till eget arbete 

Eftersom det var endast en person som var insatt i uppföljningen av högfrekventa 

artiklar saknades möjlighet att intervjua andra medarbetare, det vill säga även om det 

hade gjorts så skulle det inte bidragit någonting till studien eftersom de saknade 

kompetens. Ytterligare kritik är att författaren undersökte problemområdet ensam, om 

denna fallstudie hade gjorts i grupp skulle det finnas möjligtvis mer tid och möjlighet att 

undersöka andra avdelningar som är kopplade till undersökta områden och genom det 

komma till mer omfattande resultat. 

 

5.4 Uppsatsens bidrag 

En fallstudie på Staples lager har bidragit framförallt med identifiering av nya 

högfrekventa artiklar som ska vara dubbellagda, genom detta Staples får veta vilka av 

gamla artiklar som har varit dubbellagda bör bytas ut för att optimera 

orderplockprocessen i PTS och ZtZ området och minska ledtider. Utöver det har det 
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lämnats över dessa Excel filer med beräkningar som ska vara tillhjälp för att identifiera 

framtida högfrekventa artiklar. 

 

5.5 Fortsatt forskning 

Denna fallstudie hade främst fokus på att effektivisera nuvarande orderplockprocess i 

två område som benäms PTS och ZtZ genom att identifiera nya artiklar som ska ersätta 

de gamla. Dock hade det varit intressant att se om det är lömsamt att expandera PTS, 

det vill säga bygga ut några extra stationer för att möjligheter till detta finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

57 

 

Referenser 
 

Vetenskapliga artiklar 

 

Baker, P. och Halim, Z. (2007) An exploration of warehouse automation 

implementations: cost, service and flexibility issues. Supply Chain Management: An 

International Journal, Vol. 12, No. 2 

 

Baldwin, C., Garza-Reyes, J. A., Kumar, V. & Rocha-Lona, L. (2014). Personal 

development review (PDR) process and engineering staff motivation: A case study 

investigation in a manufacturing firm. Journal of Manufacturing Technology 

Management, 25(6), ss. 827-847. DOI: http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1108/JMTM-

01-2013-0001 

 

Bhuvanaiah, T. & Raya, R. P. (2015). Mechanism of Improved Performance: Intrinsic 

Motivation and Employee Engagement. SCMS Journal of Indian Management, 12(4), 

ss. 92-97. 

 

Hsieh, L.-F. & Huang, Y.-C. (2011). New batch construction heuristics to optimise the 

performance of order picking systems. International Journal of Production Economics. 

131(2) ss. 618–630. DOI: http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1016/j.ijpe.2011.02.006 

 

Pach, F.P., Feil, B., Arva, P. och Abonyi, J. (2006) Process-data-warehousing-based 

operator support system for complex production technologies. IEEE Transactions on 

Systems, Man & Cybernetics: Part A, Vol. 36, No. 1 

 

Renaud, J. & Ruiz, A. (2007). Improving product location and order picking activities 

in a distribution centre. Journal of the Operational Research Society, 59, ss. 1603-1613. 

DOI: http://www.jstor.org.proxy.lnu.se/stable/20202246. 

 

Tsai, C.-Y., Liou, J. J. H. & Huang, T.-M. (2008). Using a multiple-GA method to solve 

the batch picking problem: considering travel distance and order due time. International 

Journal of Production Research, 46(22), ss. 6533–6555. DOI: 

10.1080/00207540701441947 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

58 

Litterära källor 

Ljungberg, A. och Larsson E. Processbaserad verksamhetsutveckling varför –vad – 

hur? 2015 Studentlitteratur AB, Lund, upplaga 2:6  

Robert Damelio The Basics of Process Mapping 2011 

Sörqvist, L. 2013  LEAN Processutveckling med focus på kundvärde och effektiva 

flöden. Studentlitteratur AB, Lund upplaga 1 

Lumsden, K. Logistikens grunder 2012, Studentlitteratur AB, Lund, upplaga 3 

Bryman, Alan och Bell, Emma. 2017. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 3 uppl. 

Stockholm: Liber AB 

Yin, Robert K. (2013) Fallstudier: design och genomförande. Liber AB, Malmö 

Jonsson, P och Mattsson, S-A. (2016) Logistik: Läran om effektiva materialflöden. 3 

uppl. Studentlitteratur AB, Lund 

Oskarsson, B (2013) Modern Logistik- för ökan lönsamhet. 4 uppl. Liber AB, 

Stockholm 

Elektroniska källor 

https://www.ltu.se/cms_fs/1.1368!/hermeneutik.pdf 

www.staples.se 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/kontorsfoeretag-byter-namn-366211 

http://www.vxonews.se/article/staples-lager-blir-annu-storre/ 

 

 

Dokument 

 

Principle for placing new products at Staples Växjö 

Staples dokument om fakta 

 

Anställda på Staples Sweden AB 

 

Lennart Simm Logistikchef 

Tony Stark Gruppledare inbound 

Mattias Sjöblad Teamleader inbound 

Dan Bennäs Space place planner 

Ulrika Karlsson, administratör 

 

 

 

https://www.ltu.se/cms_fs/1.1368!/hermeneutik.pdf
http://www.staples.se/
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/kontorsfoeretag-byter-namn-366211
http://www.vxonews.se/article/staples-lager-blir-annu-storre/

