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Abstrakt 

Kandidatuppsats i Logistik, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

2FE25E, VT 18. 

Författare: Mattias Svenson, Max Jakobsson och Rickard Gustavsson 

Handledare: Petra Andersson 

Examinator: Hana Hultén 

 

Titel:  

Waste i en orderhanteringsprocess - En fallstudie vid ett grossistföretags webblager  

 

Bakgrund: Konkurrensen om kunder ökar allt mer inom e-handeln. Inom 

grossistföretag är lagerverksamheten den viktigaste komponenten för en framgångsrik 

verksamhet och detta blir allt viktigare då e-handeln expanderar. För att driva en 

effektiv lagerverksamhet bör företag identifiera och eliminera waste. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka typer av waste förekommer i Grossistföretagets orderhanteringsprocess? 

2. Hur kan dessa olika typer av waste åtgärdas i Grossistföretaget? 

 

Metod: Arbetet är en kvalitativ studie. Materialet har samlats in från observationer, 

intervjuer och processkartläggning hos Grossistföretaget. 

 

Slutsatser: I Grossistföretagets orderhanteringsprocess förekommer det waste i form av 

Överarbete, Väntan, Lagerhållning, Transport samt Onödiga förflyttningar. Åtgärder i 

korthet: 

 Expansion av lagret – åtgärdar trängsel och minimerar samtliga typer av waste. 

 Mer strukturerad varuplacering och layout av lagret – Frekvensläggning, 

förbestämda artikelplaceringar. Waste i form av Transport, Lagerhållning, 

Onödiga förflyttningar och Överarbete kan reduceras. 

 Bättre arbetsrutiner vid påfyllning och placering av varor i lagret för att minska 

waste i form av Överarbete, Transport, Väntan samt Onödiga förflyttningar. 

 

Nyckelord: Waste, Orderhanteringsprocess, Lagerlayout, Processkartläggning, E-

handel, Varuplacering, Frekvensläggning. 
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1 Inledning: 
I detta kapitel kommer en inledande presentation av det område som studien rör sig 

inom. Därefter följer en företagspresentation som beskriver Grossistföretaget och hur 

deras verksamhet ser ut idag. Detta leder till problemdiskussionen som kommer 

definiera de frågeställningar som ska studeras. Sist i detta kapitel presenteras syfte, 

avgränsningar, begreppslista samt en dispositionsbeskrivning. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Hanteringen av kundordrar är en viktig process i ett lager (eng. order management 

cycle). Denna process kommer fortsättningsvis i detta arbete att benämnas som 

”orderhanteringsprocessen”. Processen innefattar alla aktiviteter från det att kunden 

lägger en order till det att ordern levereras (Roodbergen, Vis, Taylor Jr, 2015).  

 

Konkurrensen om kunder ökar idag bland företag och en hög kundservicenivå kan i 

många fall vara avgörande mellan olika företag. En effektiv orderhantering kan på 

många sätt bidra till en förbättrad kundservice samt medföra lägre kostnader. Därmed 

utgör företagets lager en central del i flödet av varor mellan leverantör och kunder, en 

förbättring av lagret kan innebära en direkt förbättring av företagets kundservice. Det 

ligger därför i företagets intresse att ha tillgång till väldesignade lager och att dessa 

drivs på ett effektivt sätt (Roodbergen et al 2015). 

 

Ett högre tempo och en högre efterfrågan från kunderna ger incitament att många av de 

aktiviteter som utförs i ett lager görs bättre. Orderhantering är uppbyggd av ett antal 

aktiviteter som syftar till att hantera en order så effektivt som möjligt genom hela 

processen. En av dessa aktiviteter, som ofta anses vara en av de viktigaste, är 

orderplockning. Denna aktivitet innebär att en arbetare samlar in de produkter som är 

nödvändiga för att uppfylla en kunds orderspecifikationer till en plats där ordern sedan 

kan behandlas vidare i processen. Orderplockning är en mycket stor del av den totala 

verksamhetens kostnader och effektiviteten i denna aktivitet är kritisk för att driva en 

lönsam lagerverksamhet. Vanligtvis brukar orderplockning stå för 55 procent av de 

totala driftkostnaderna. Betydelsen av orderplock blir ännu mer framträdande med den 
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ökade e-handeln då en mycket större del av handeln sker mot order (Eisenstein, 2008). 

Att se över orderplock-metoden och leta efter förbättringar blir därför en viktig del för 

att öka sin konkurrensförmåga (de Vries, de Koster, Stam, 2016). 

  

En annan del i orderhanteringsprocessen är den aktivitet som kallas packning. Efter 

plockningen behöver varorna paketeras på ett sätt som är lämpligt för produktens 

leverans till kund. Detta låter simpelt men packningen är en teknologiskt präglad 

aktivitet som har en stor betydelse för helheten i verksamheten. Med den ständiga 

teknologiska utveckling skapas möjligheter att effektivisera sina förpackningar och hur 

packningen hanteras i verksamheten. Denna utveckling är samtidigt en av de stora 

anledningarna till att e-handeln har expanderat så kraftigt (Mittal, 2013). Hur produkter 

paketeras inför leverans kommer att ha stor betydelse för hur kostnadseffektiv 

distributionen blir. Att transportera luft är ett mycket kostsamt slöseri och bör undvikas 

så mycket som möjligt. Det blir därför viktigt att kundens order plockas ihop och 

paketeras på ett sätt som möjliggör denna volymeffektiva distribution. Detta görs 

exempelvis med hjälp av standardiserade lastpallar som är anpassade för att placeras i 

lastbilar på ett effektivt sätt som undviker onödigt slöseri med utrymme (Yinliang, 

Anand, Qi, Lai, 2017). 

  

Synen på logistikens delaktighet i ett företag och i en värdekedja har med tiden breddats 

i stor grad. Jonsson & Mattsson (2016) förklarar att fram till 1960-talet förknippades 

logistik till stor del till “Transport- och lageroptimering”. Utvecklingen gick sedan mot 

ett mer administrativt och strategiskt synsätt och perspektiv mot logistik. Idag ses 

marknaden på ett helt nytt sätt med helt nya möjligheter. Detta har haft en påverkan på 

hur man idag ser på logistik. Med en global marknad tillsammans med en ökande 

konkurrens, som delvis grundar företags fokus på kärnkompetenser och 

“kostnadsfokusering”, har synen idag allt mer gått mot att logistik ses och kallas för 

“Supply Chain Management”. De logistiska tjänsterna, som idag ofta outsourcas, ses 

numera ur ett helhetsperspektiv och hur det spelar in i försörjningskedjan från leverantör 

till slutkund. Vidare talar Jonsson & Mattsson om hur marknaden utvecklats fram till 

idag. Marknaden har idag blivit kännetecknad av globalisering, korta livscykler för 

produkter, snabba och impulsiva förändringar samt högre kundkrav på korta och snabba 

leveranstider (Jonsson & Mattsson 2016, pp. 60-63). 
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1.1.1   Företagspresentation 
 

För detta arbete har ett samarbete skett tillsammans med ett större grossistföretag i 

Växjö. Företaget har önskat anonymitet vid publicering av detta arbete och kommer av 

denna anledning benämnas som ‘Grossistföretaget’ fortsättningsvis genom texten. 

Grossistföretaget driver sin verksamhet inom dagligvaruhandel, vidare definition av 

marknad kommer inte göras på företagets begäran.  

 

Grossistföretaget grundades under 90-talet och har sedan dess etablerat sig alltmer på 

den marknad som företaget bedriver sin verksamhet. De senaste åren har företaget även 

börjat etablera sig i allt större omfattning på den privata marknaden och börjat sälja sina 

varor direkt till slutkund via nya försäljningskanaler. Detta har främst genomförts 

genoma att etablera en egen webbshop samt ett dotterbolag som huvudsakligen 

fokuserar på e-handel och fungerar som en ordermottagare åt Grossistföretaget.  

 

Från år 2015 så har företaget visat goda siffror i sin årsredovisning. Nettoomsättningen 

har sedan dess ökat med ca 20 000 000 SEK varje år, det vill säga att de ökat sin 

nettoomsättning med ca 40 000 000 SEK år 2017 jämfört med omsättningen 2015. 

Även resultatet har varit relativt gynnsamt för företaget de senaste två åren då de dessa 

år visat ett resultat på ca 5 MSEK i vinst för respektive år. Även detta är en ökning från 

2015 då resultatet presenterade 3,7 MSEK i vinst. Omsättningen låg på en liknande nivå 

ett par år tidigare men ökade markant efter 2015, detta bland annat som resultat av 

företagets satsning på e-handel. Denna ökning i omsättningen spås även fortsätta enligt 

Grossistföretagets ekonomichef (Möte med ekonomichef, 17-04-2018).  

 

Vid ett möte med VD & Ekonomichefen för Grossistföretaget (Möte 06-03-2018) 

berättade de om visioner och mål för företaget. De är redan idag ett av Sveriges största 

grossistföretag när det gäller de produkter de handlar med på marknaden. Men det finns 

en målsättning om att utveckla detta till att bli störst även på den nordiska marknaden 

inom en icke definierad men inte allt för avlägsen framtid.  
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1.2 Problemdiskussion  

 

Produktionsfilosofin “Lean” handlar om att eliminera eller reducera waste. Tankesättet i 

lean är fullt applicerbart olika typer av företag, även de som inte producerar varor 

själva. För att waste ska kunna åtgärdas så måste det först identifieras. Att identifiera 

waste kan vara svårt eftersom det förekommer i många olika former och kan uppstå i en 

mängd aktiviteter som utförs inom ett företag (Ljungberg & Larsson, 2016). I 

Grossistföretagets fall är det lagerverksamheten som är det område där lean är 

applicerbart. Även om de inte själva producerar de varor som de säljer, så går det att 

identifiera waste i de andra aktiviteter som utförs i företaget. 

 

E-handeln inom Sverige är kraftigt växande och denna trend spås även fortsätta i 

framtiden. Detta medför också att konkurrensen blir hårdare på grund av e-handeln 

eftersom utländska företag får lättare att nå svenska konsumenter (Thomas Liås, 2017 

(26/3-18). Om e-handeln fortsätter att växa med samma takt så kommer försäljningen 

från e-handel att kunna fördubblas inom fem år (E-barometern, 2017). Med allt mer 

lockande motiv att etablera sig på e-handelsmarknaden, exempelvis med ett växande 

kundsegment och en växande marknad, behöver företag kunna arbeta effektivt mot 

denna marknad (Thomas Liås, 2017 (26/3-18). 

 

Med den ökade e-handeln följer olika aspekter som påverkar hur en verksamhet drivs 

effektivt. Det finns många fördelar med e-handel som leder till ökade affärer, såsom 

smidighet vid köpet, räckvidd på marknaden och vanligtvis ett billigare pris. Alla dessa 

faktorer kommer verka positivt för företaget när det kommer till ökad försäljning. Men 

det finns också nackdelar med e-handel. En av de mest framträdande nackdelarna som 

uppstår med e-handel är att kostnaden för orderplockning belastar det säljande företaget 

(Eisenstein, 2008). 

 

Grossistföretagets lagerverksamhet är uppdelad i två olika avdelningar. Den ena 

avdelningen benämner företaget som ”Storlagret”. Storlagret är företagets huvudlager 

och det är från detta som de sköter all grossistverksamhet. Den andra avdelningen 

benämner företaget som ”Webblagret”. Detta lager behandlar företagets e-handel mot 

slutkund. Webblagret ligger i samma byggnad som storlagret men agerar som en separat 

avdelning. Figur 1 visar en förenklad illustration över lagerverksamheten. 
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Figur 1 Grossistföretagets lagerverksamhet (Egen illustration) 

 

Grossistföretaget har uppfattningen att strukturen på webblagret inte är optimalt i 

dagsläget. Lagret är strukturerat på ett sätt som gör plockning och förflyttning av varor i 

lagret något ineffektivt. Enligt företaget är strukturen och varuplaceringen i lagret idag 

ordnat efter en slumpmässig varuplacering, det vill säga att produkterna läggs där det 

finns plats för tillfället. Det finns även andra aspekter som gör att effektiviteten inne i 

detta lager är bristande. Enligt företaget är plockningen och packningen upplagd på ett 

sätt som gör att alla ordrar kontrolleras vid två tillfällen. Detta är inte nödvändigtvis en 

dålig aspekt då det tillför till en högre servicenivå. Det är däremot negativt, sett ur ett 

tidsperspektiv, då dubbla kontroller kan bli överflödigt (Möte med VD & Ekonomichef 

06-03-2018).  

 

Detta arbete behandlar orderhanteringsprocessen i Grossistföretagets webblager. 

Företaget menar själva att de saknar erfarenheten inom e-handelsområdet, mer specifikt 

hanteringen av enskilda ordrar mot slutkonsument. Företagets ledning anser att de har 

förbättringspotential inom detta område (Möte med VD & Ekonomichef 06-03-2018). I 

Grossistföretagets orderhanteringsprocess förekommer det en mängd av problem och 

ineffektivt utförda aktiviteter. Detta leder till vad som kallas ”waste” vilket innebär att 

företaget slösar på resurser. Det bör därför ligga i företagets intresse att identifiera och 

reducera eller eliminera de typer waste som förekommer (Ljungberg & Larsson, 2016).  

  



  
 

6 

 

 

1.2.1  Forskningsfrågor 

 

● Vilka typer av waste förekommer i Grossistföretagets orderhanteringsprocess? 

 

● Hur kan dessa olika typer av waste åtgärdas i Grossistföretaget? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka en orderhanteringsprocess i ett webblager för e-

handel och identifiera vilka typer av waste som förekommer i denna process. Syftet är 

vidare att föreslå vilka typer av åtgärder som är aktuella för att reducera waste. 

 

1.4 Begreppslista 

 

Nedan följer en lista samt förklaring över begrepp som frekvent kommer att förekomma 

i denna studie: 

Webblager - Lager som behandlar ordrar beställda från en webb-butik, avsedda för 

slutkonsumtion. Av Grossistföretaget specificerat för denna uppgift då det är en del av 

det stora lagret som mer är anpassat för småplockning och inkluderar de artiklar som 

kan beställas från deras webb-shop. 

Storlager - Företagets primära lager avsett för grossistverksamhet och ordrar av större 

karaktär. 

Waste - Slöseri av tid och/eller resurser. 

Orderhanteringsprocess – Hanteringen av kundordar från det att de kommer in i 

lagersystemet till det att de transporteras ut ur företaget. 
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Figur 2 Arbetets disposition (Egen illustration). 

 

1.5 Dispositionsbeskrivning 
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2 Metod 
I detta avsnitt kommer de metoder som används genomgående i arbetet presenteras. Val 

av forskningsmetod, vilka teoretiska instrument som används, tillvägagångssätt för 

datainsamling samt analysmetod presenteras i detta kapitel. Utöver detta kommer även 

tre områden relaterat till säkerhet och legitimitet behandlas, som består av 

kvalitetsmätning, etiska överväganden och källkritik. 

 

 

2.1 Forskningsmetod 
 

Gällande forskningsmetoder tar Bryman & Bell (2017) upp två konkreta metoder som 

var för sig talar för ett övergripande genomförande och arbetssätt vid utförande av 

företagsekonomisk forskning, dessa forskningsmetoder benämns som kvantitativ och 

kvalitativ metod. Vid arbete enligt kvantitativ metod förespråkas, som namnet lyder, vid 

insamling av data samt dess analys kvantifiering. Grundstrukturen för kvantitativ metod 

innehar en viss naturvetenskaplig prägel vilket medför att synen på verkligheten bör 

hållas objektiv samt att teorier och hypoteser testas genom arbetet för att bevisas eller 

förkastas. Arbetsprocessen präglas av en linjär process som den kvantitativa forskaren 

följer stegvis och som i förtid planerades från början till slut, likt ett 

laboratorieexperiment inom naturvetenskapen (Bryman & Bell, 2017).  

 

Den kvalitativa metoden skiljer sig i kontrast till den kvantitativa då de båda konkret 

benämns som varandras motsatser. Insamlingen och analysen av data sker mer öppet, 

menat att den kvalitativa forskaren lägger mer vikt vid ord än kvantifiering, och tar 

tillvara mer av den insamlade data och inkluderar den i senare i analysen. Ur kvalitativ 

metod ser man inte direkt prövning av teorier utan arbetar mer för generering av teorier, 

genom att man har ett induktivt synsätt kontra det kvantitativa deduktiva. Genom att 

lägga vikt vid respondenternas ord kontra den kvantifierade empiriska datan leder även 

en kvalitativ strategi mot att förståelse eftersträvas mot den mer konkreta sociala 

verkligheten som tolkas utifrån individens föreställning (Bryman & Bell, 2017). 

 

Samtidigt vill Bryman & Bell (2017) uppmärksamma att dessa två perspektiv inte är 

fulla kontraster av varandra utan i praktiken används någon form av kombination av 

dem. Författarna pekar på att det finns skillnader i epistemologi och ontologi mellan 
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kvantitativ metod och kvalitativ metod. Författarna definierar epistemologi som en teori 

om vad kunskap är eller vad som ska accepteras som kunskap. Ontologi definieras som 

en teori som rör arten av sociala företeelser. Vidare skriver de att det emellertid inte 

finns någon helt fastställd koppling mellan de ställningstaganden som görs beträffande 

epistemologi och ontologi, kontra de forskningsstrategier som används. Författarna är 

av meningen att även om det finns tendenser att förknippa forskningsstrategier med 

vissa antaganden så kan forskningsstrategier som överbryggar denna skillnad användas 

(Bryman & Bell, 2017).  

 

Den forskningsstrategi som är relevant för olika studier kan grunda sig i vilken typ av 

forskningsfråga som används. Om en forskningsfråga som utgår från ett "hur" eller 

"varför" så är fallstudier en relevant forskningsstrategi. Fallstudier är en bra 

forskningsstrategi i situationer där man vill studera någonting som är aktuellt men inte 

har förmågan att manipulera olika beteenden bland det eller de som undersöks. En av 

fördelarna med fallstudier är att många olika typer av empiriskt material kan behandlas 

på samma gång, bland annat intervjuer, observationer och dokument. Yin (2015) gör 

följande tekniska definition av vad som omfattas av en fallstudie: "En fallstudie utgör en 

empirisk undersökning som  

● studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext 

● framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara” (Yin, 

2015). 

En fallstudie kan göras baserat på ett eller flera fall. Flerfallsdesign öppnar upp för 

möjligheter att göra jämförelser mellan de olika fallen, men om det enbart finns tillgång 

till ett fall eller om det bara är en sak som ska undersökas går det fortfarande att göra en 

framgångsrik fallstudie (Yin, 2015). 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 

De två forskningsprocesser som presenteras av Bryman & Bell (2017) ger två olika 

vägar att gå vid undersökning enligt dem. Undersökningsdesignen utgör ett ramverk för 

insamling och analys av data. Som de i den avslutande delen av sin bok tar upp, så är 

klyftorna inte fullt så aktuella utan de överbryggas allt mer samt används mer 

överlappande i praktiken. Vid utförandet av denna studie kommer dock endast ett 

kvalitativt angreppssätt tillämpas. Detta är på grund av arbetets fokus, och den 
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information som kommer samlas in och analyseras. Detta arbete kommer inte behandla 

någon kvantitativ data, då detta inte finns tillgängligt i det fallet som undersöks. Det 

kommer istället användas kvalitativa metoder för datainsamling, såsom intervjuer och 

observationer, vilket tyder på att ett kvalitativt angreppssätt är lämpligt för detta arbete.  

 

När det kommer till vetenskaplig forskning finns det i regel två huvudsakliga 

infallsvinklar, som är induktion och deduktion. Induktion och deduktion skiljer sig i 

sättet de två teorierna angriper forskning och kan mer eller mindre sägas vara omvända. 

Inom deduktiv forskning kretsar mycket kring att framställa hypoteser baserade på teori 

för att sedan applicera dessa på de observationer som genomförs för att få ett resultat. 

Induktiv forskning kan ses som raka motsatsen till det deduktiva forskningssättet. Där 

framställs forskningens konsekvenser av resultatet, tvärtemot deduktiv forskning där en 

teoretisk grund ställs under empirisk granskning. Inom induktiv forskning kopplas då 

istället resultatet av empiriska undersökningar till teori för att skapa slutsatser kring 

resultatets betydelse. Det brukar sägas att den deduktiva forskningsprocessen är linjär 

och den induktiva är icke-linjär (Bryman & Bell, 2017).  

 

Det finns också en kombination av de två tidigare nämnda angreppssätten, som kallas 

abduktion. När ett abduktivt angreppssätt används sluter man sig som forskare, utifrån 

ett visst empiriskt underlag, till teori som på bästa sätt förklarar empirin. Det 

problematiska med abduktiva synsättet är att den teori som är bäst anpassad för empirin 

i nuläget kan förändras i och med att ny data framkommer eller andra förutsättningar 

förändras. Det kan då bli nödvändigt att koppla empirin till annan teori. Ett abduktivt 

synsätt är generellt sett också det mest användbara inom fallstudiebaserad forskning. 

Här används teorier från tidigare studier samt annan litteratur för att bidra med 

förståelse för det empiriska materialet som ska analyseras (Alvesson & Sköldberg, 

2017).  

 

Denna studien kommer följa ett abduktivt angreppssätt. Teorietisk grund kommer 

användas för att identifiera waste som förekommer i insamlad empiri. När waste har 

identifierats i orderhanteringsprocessen kommer detta återkopplas till den teori som är 

relevant när förslag på åtgärder som reducerar eller eliminerar detta waste ska 

undersökas och formuleras. Resultat kommer efter detta presenteras där identifierat 

waste lyfts fram tillsammans med föreslagen åtgärd mot det.  
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2.3 Datainsamlingsmetod 
 

För att få in relevant och tillräcklig data kommer denna studie genomföra datainsamling 

i form av de metoder som förespråkas i de två forskningsmetoderna som nämndes 

tidigare. Bryman & Bell (2017) beskriver ett antal olika sätt att samla in data. Bland 

dessa datainsamlingsmetoder finns olika typer av observationstekniker. Bryman & Bell 

(2017) listar upp några huvudsakliga observationstekniker, nämligen: 

 

● Strukturerad observation 

● Deltagande observation 

● Icke-deltagande observation 

● Ostrukturerad observation 

● Enkel observation och styrd observation 

 

Strukturerad observation innebär att en observation genomförs efter ett antal, i förväg, 

uppsatta regler och ett observationsschema. Observationen och det som ska observeras 

ska planeras i detalj innan själva observationen genomförs. Genom att arbeta på detta 

sätt så kan det observerade registreras och sammanställas på ett systematiskt sätt. 

Deltagande observation innefattar att den som forskar engagerar sig i och studerar en 

miljö, framförallt de sociala aspekterna av miljön. Icke-deltagande observation är, 

tvärtemot en deltagande observation, en teknik där forskaren inte engagerar sig i den 

miljö som studeras. Även om forskaren befinner sig i miljön som studeras så ska denne 

inte deltaga eller interagera utan bara observera enligt denna teknik. En ostrukturerad 

observation fungerar på så sätt att observationen inte förhåller sig till något 

observationsschema eller förutbestämda regler, utan ska istället försöka registrera det 

som händer från ett mer narrativt perspektiv. De två sista teknikerna som Bryman & 

Bell (2017) beskriver är enkel observation och styrd observation. Med enkel 

observation menas att forskaren inte har något inflytande över den studerade situationen 

men under en styrd observation så kan forskaren göra förändringar för att studera vilken 

effekt dessa får (Bryman & Bell, 2017). 

 

Intervjuer är en metod för datainsamling som kan förekomma både i kvantitativa och 

kvalitativa studier. Intervjuer är ett sätt att få fram information om de åsikter, attityder 

och synsätt respondenten har. En strukturerad intervju är en typ av intervju som innebär 
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att frågor ställs till respondenten utifrån ett intervjuschema som gjorts i förväg. Hela 

intervjun sker på samma sätt oavsett vem som är respondenten. Poängen med att 

genomföra denna typ av intervju är att respondenternas svar enkelt kan sammanställas 

och jämföras med varandra. Denna typ av jämförelse kan enbart ske eftersom frågorna 

är identiska mellan de olika intervjuerna (Bryman & Bell, 2017).  

 

Fokusgrupp är en metod som innebär att man genomför en sorts gruppintervju. Vid en 

fokusgrupp så intervjuas flera olika personer på samma gång angående en viss 

frågeställning eller ett ämnesområde. Begreppet fokusgrupp skiljer sig dock ifrån 

begreppet gruppintervju på det sättet att en fokusgrupp har ett mer tydligt fokus på att 

fördjupa sig inom ett specifikt ämnesområde eller tema. Vid genomförandet av en 

fokusgrupp läggs även tyngd vid hur gruppen samspelar och fungerar tillsammans. Det 

går, till exempel, vid fokusgrupp att undersöka på hur de olika gruppmedlemmarna 

reagerar på varandras åsikter och hur den generella sociala miljön ter sig i gruppen 

(Bryman & Bell, 2017). 

 

Enligt Thurén (2013) måste skillnad ses mellan primär- och sekundärkällor. 

Primärkällor är de som direkt upplevt en händelse eller en observation, vilket medför att 

en primärkälla föredras då den anses mer tillförlitlig. Sekundärkällor benämner källor 

som namnet antyder ger fakta i andrahand, exempelvis hänvisar till en händelse eller 

återberättar en händelse författaren inte själv upplevt. Detta gör dem inte per automatik 

till dåliga källor men de klassas som mindre tillförlitliga än primärkällor (Thurén, 

2013). Bryman & Bell (2017) tar också upp sekundärdata när de diskuterar analys av 

data och kategoriserar sekundäranalyser efter om datan samlats in från andra forskares 

arbete eller från offentlig statistik (se vidare om analysmetod i avsnitt 2.7).  

 

2.3.1  Arbetets datainsamling 
 

Det som ska studeras i detta arbete är huvudsakligen hur orderhanteringsprocessen går 

till i Grossistföretagets webblager. Med andra ord, vilka rutter lagerarbetarna använder 

sig av och hur de bär sig åt för att plocka kundens order, samt kringliggande faktorer 

som lagrets layout. Den observationsteknik som bedöms vara  mest lämplig för denna 

studie är ostrukturerad observation. Studien är inte tillräckligt långvarig i tid för att 

motivera att engagera sig i miljön och göra en deltagande observation.  
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I denna studie undersöks data som samlats in på uppdrag av partnerföretaget själva, för 

att på så sätt kunna upprätta en välgrundad nulägesbeskrivning och nulägesanalys. 

Fördelen för denna studien att kunna göra en sekundäranalys är att studien är relativt 

begränsad i tid och framförallt begränsad i resurser när det kommer till möjligheten att 

samla in data. Genom att göra en sekundäranalys kan denna typen av problem kringgås. 

 

I arbetet genomförs även fyra semistrukturerade intervjuer med lagerarbetare som har 

olika befattningar och arbetsuppgifter (se tabell 1 nedan). Intervjuguiden som användes 

som underlag för intervjuerna finns bifogad som Bilaga 1 till detta arbete. Det 

genomfördes också en ostrukturerad intervju med ekonomichefen där verksamheten 

diskuterades. Under arbetets gång genomfördes även två ostrukturerade observationer 

och en fokusgrupp (se tabell 2 nedan). I fokusgruppen gjordes en processkartläggning. 

 

Tabell 1 Lista över övriga datainsamlingsmetoder (Egen illustration) 

Datainsamling Intervjulängd Datainsamlings-

metod 

Datum 

Genomgång av verksamheten 

och uppvisning av webblagret 

120 min. Ostrukturerad 

observation 

06-03-2018 

Möte med ekonomichef 60 min. Ostrukturerad 

intervju 

17-04-2018 

Företagsrapport från 2016 - Sekundärdata - 

Intervju med: 

Lagerarbetare - plock och pack 

15 min. Semistrukturerad 

intervju 

27-04-2018 

Intervju med: 

Lagerarbetare - Administration 

10 min. Semistrukturerad 

intervju 

27-04-2018 

Intervju med: 

Lagerarbetare - Plock och 

truckkörning 

15 min. Semistrukturerad 

intervju 

27-04-2018 

Intervju med: 

Arbetsledare på lagret 

15 min. Semistrukturerad 

intervju 

27-04-2018 

Observation av webblagret 60 min. Ostrukturerad 

observation 

27-04-2018 

Processkartläggning 40 min. Fokusgrupp 27-04-2018 
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2.4 Tillvägagångssätt 

 

Det genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med olika anställda på företaget. 

Intervjuerna genomfördes med en anställd i taget med fyra olika arbetare från 

webblagret som företaget tilldelade. Intervjun följde strukturen som finns i 

intervjuguiden (se bilaga 1). Om respondenten huvudsakligen arbetade med plock var 

det endast plockrelaterade frågor samt frågorna av öppnare karaktär som ställdes. 

Motsvarande sak gällde med personal som huvudsakligen jobbar inom packning. 

Personal som jobbade mycket inom båda områdena fick dock svara på samtliga frågor. 

Intervjuerna genomfördes på ett sätt så att frågornas innehåll framställdes så tydligt som 

möjligt för respondenten och saker som uppfattades som osäkert klargjordes. 

Författarna försökte också föra intervjun så att respondenten hade utrymme att svara på 

frågan helt på egen hand men så att det fortfarande hölls inom intresseområdets ramar. 

Arbetsuppgifterna under intervjun var uppdelade så att en person ställde frågorna, med 

vissa inlägg från de andra medverkande, och de resterande två antecknade den 

information som presenterades i intervjun. När samtliga intervjuer var färdiga 

överfördes all information som antecknats under intervjuerna till ett digitalt dokument 

där det övervägdes vad från intervjuerna som var relevant att använda i empirin.  

 

Observationen som genomfördes var av en ostrukturerad karaktär. Det fanns inga 

direkta regler eller ramverk för hur observationen skulle utföras inför momentet. Detta 

moment inleddes med att skapa en översiktlig bild av lagret genom att observera lagrets 

layout, hur varor placerades på hyllor, hur personalen färdades i lagret samt hur 

packstationerna såg ut. Därefter observerades en plockare från startpunkten i 

orderplockningsprocessen, som är att en plocklista med åtta ordrar hämtades, och följde 

denna person tills alla ordrar var komplett plockade. Under detta observerades hur 

plockaren tog sig fram i lagret och hur denne plockade varor samt ställde ett fåtal frågor 

när oklarheter uppstod. Allt detta antecknades på papper, som sedan sammanställdes i 

ett digitalt dokument. Det gjordes också en egen illustrering av lagerlayouten utifrån det 

som kunde ses utifrån observationen. Hela observationen genomfördes på cirka 60 

minuter.  

 

Det genomfördes till sist en processkartläggning tillsammans med företaget. Denna 

processkartläggning genomfördes som en fokusgrupp med två personer från företaget, 
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som hade befattningarna ekonomichef och arbetsledare för webblagret. Detta är inte 

optimalt vid en processkartläggning då ett större antal medverkande ger en djupare och 

mer nyanserad bild av processen. Under processkartläggningen skedde arbetet så att de 

två från företaget skulle föra diskussionen så mycket som möjligt, för att undvika 

påverkan från forskarnas sida. När information angående processen angavs antecknades 

detta av oss själva eller de medverkande, det varierade under momentets gång. 

Antecknande gjordes på post-it lappar av olika färg, beroende på informationens 

innehåll, som sedan placerades på ett underlag. De olika lapparna som fanns stod för 

aktörer, aktiviteter och problem som processen innehöll. När hela processen kartlagts, 

och alla problem identifierats, kontrollerades det med de medverkande så de tyckte 

informationen som presenterats kändes korrekt. Efter genomförandet överfördes 

processkartans information i ett digitalt verktyg där en illustration skapades. 

 

2.5 Kvalitetsmått 
 

Kvalitetsmått är ett begrepp som bedömer kvalitén i metodiken som används för att 

utföra informationsinsamlingen och den följande analysen i ett arbete. Kvalitetsmått 

skiljer sig något beroende på om det är en kvantitativ eller kvalitativ metod som 

används och måste därför särskiljas beroende på arbetets valda forskningsmetod 

(Bryman & Bell, 2017). Detta arbete är kvalitativt och kommer därför behandla 

kvalitetsmått utifrån detta perspektiv.  

 

När Bryman & Bell (2017) behandlar kvalitetsmått är det framförallt två 

kvalitetskriterier som tas upp genomgående, validitet och reliabilitet. Dessa är 

kvantitativa kriterier, men Bryman & Bell (2017) diskuterar huruvida dessa kriterier kan 

appliceras inom kvalitativ forskning. Då mätningen inte är det framstående intresset i 

studien blir validitet och reliabilitet något opassande och därför har två andra kriterier 

presenterats, som agerar som en kvalitativ motsvarighet till validitet och reliabilitet. De 

kvalitativa kvalitetskriterierna som Bryman & Bell (2017) diskuterar är trovärdighet och 

äkthet. Dessa två begrepp är de kvalitetsmått som kommer behandlas i detta avsnitt och 

under arbetets gång kommer hänsyn tas till dessa.  
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Trovärdighet 

Enligt Bryman & Bell (2017) består trovärdighet av fyra delkriterier, tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Det är med hjälp av dessa fyra delkriterier 

som en forskningsstudie kan bedömas som trovärdig.  

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet bygger enligt Bryman & Bell (2017) på huruvida forskningen som utförts 

anses vara acceptabel i andra subjekts ögon. Att skapa tillförlitlighet till forskningens 

resultat innebär att man som forskare både har säkerställt att forskningen har genomförts 

i enlighet med de regler som finns och att resultaten dessutom rapporteras till 

personerna i den sociala verkligheten som studerats. Denna rapportering görs för att 

bekräfta att de studerade subjektens verklighet har uppfattats på ett korrekt sätt, vilket 

också kallas respondentvalidering.  

 

Överförbarhet 

Enligt Bryman & Bell (2017) innebär överförbarhet resultatets förmåga att sättas in i en 

annan situation eller samma kontext fast vid en senare tidpunkt. Det är därför viktigt att 

resultaten av forskningen redogörs på ett tydligt sätt som gör detta möjligt. 

Överförbarhet i kvalitativ forskning är mer komplicerad än den kvantitativa 

motsvarigheten då man undersöker ett kontext som är unikt och kan förändras (Bryman 

& Bell, 2017).   

 

Pålitlighet 

Pålitlighet innebär enligt Bryman & Bell (2017) att man ska redogöra för alla olika faser 

under forskningens utförande för att säkerställa dess trovärdighet. De här faserna är 

exempelvis formulering av forskningsfrågorna och val av undersökningspersoner med 

mera. För att göra denna bedömning kan kollegor till forskaren anställas för att agera 

”revisorer” och på så sätt bedöma kvaliteten på de tillvägagångssätt som valts.  

 

Konfirmering 

Konfirmering innebär att forskaren ska genomföra studien utan att medvetet låta 

personliga preferenser påverka utförandet av sagd studie. Det blir därför viktigt att 

inblandade forskare agerar i god tro och undviker detta beteende, vilket kan vara svårt i 
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kvalitativ forskning. Om arbetet speglas av personliga preferenser kan resultatet av 

forskningen ifrågasättas och klassas som illegitim (Bryman & Bell, 2017).  

 

Genom arbetets gång kommer dessa kriterier att efterlevas. Tillförlitlighet kommer 

säkerställas genom att verbalt bekräfta den information som getts av medverkande 

subjekt. Pålitlighet kommer testas genom opponeringar från andra forskningsgrupper på 

universitetet. Författarna ska också, utifrån bästa förmåga, förbli objektiva genom 

arbetets gång och på så sätt konfirmera forskningen.  

 

Äkthet 

Även denna aspekt kan delas in i ett antal delkriterier. I denna studie är däremot inte alla 

kriterier relevanta. Den enda aspekt som enligt vår uppfattning är av vikt i denna studie 

är den som kallas rättvis bild. Detta kriteriet innebär att forskningen ger en rättvis bild 

av de undersökningar som genomförs samt de åsikter och uppfattningar som presenteras 

i arbetet (Bryman & Bell, 2017). Detta kommer säkerställas genom att bekräfta 

innehållet med de medverkande parterna.  

 

2.6 Etiskt övervägande 
 

Etik är någonting som enligt Bryman & Bell (2017) kan vara svårt att att förhålla sig på 

rätt sätt till, men det är även någonting som inte får bortses från när forskning 

genomförs. Författarna radar upp ett antal principer som kan användas för att guida 

forskningen inom den etiska aspekten, dessa är: 

 

● Informationskravet 

● Samtyckeskravet 

● Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

● Nyttjandekravet 

● Falska förespeglingar 

● Deltagarna ska inte ta skada av undersökningen 

 

Informationskravet innebär att berörda personer ska vara informerade om vilket syfte 

undersökningen som de deltar i har samt vad som ingår i undersökningen så att de får en 

klar bild av denna. Samtyckeskravet betyder att de som deltar i en undersökning ska 
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känna till sin rätt att avbryta undersökningen om de inte längre vill delta och att det är 

fullt frivilligt att delta. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innefattar att uppgifter 

som rör deltagande personer ska förvaras utom räckhåll för obehöriga parter och att de 

medverkande personerna ska behandlas med så hög grad av konfidentialitet som 

möjligt. Med Nyttjandekravet menas att de uppgifter som samlas in i samband med 

forskningen enbart får användas till forskningen och ingenting annat. Med falska 

förespeglingar menas att de personer som undersöks inte ska få någon vilseledande eller 

falsk information. Den sista punkten som Bryman & Bell (2017) tar upp är att 

undersökningspersonerna inte ska komma till skada på grund av undersökningen 

(Bryman & Bell, 2017).  

 

Undersökningen genomfördes med samtycke från de personer som undersöks och dessa 

informerades innan genomförda undersökningar vad syftet med undersökningen var. I 

detta arbete har företaget valt att vara anonyma och därför används ej företagets namn 

eller namnet på företagets representanter eller medarbetare som undersökts. 

Undersökningen medförde inte heller någon risk för att någon skulle komma till skada 

av den. Slutligen så ska samtlig information som samlats in i detta arbete enbart 

användas i arbetet och för forskningens syfte. 

 

2.7 Analysmetod  
 

Då undersökningen har som mål att se effekter av förändring i lagerprocessen kommer 

analysering av data överlag ske ur ett kvalitativt perspektiv. Frågeställningarna kommer 

lägga grunden och kommer genomsyra hela arbetet med sitt tema som togs upp i 

problemdiskussionen. Relevanta till dessa kommer teori samlas in som berör det valda 

området, med dess avgränsningar. Dessa kommer senare ställas mot den faktiska datan 

för att se om eller hur den kommer påverka situationen hos Grossistföretaget. Insamlad 

teori kommer bestå av dels lämplig litteratur och artiklar som bidrar med relevant 

information och liknande studier som då kompletterar data som samlas in från 

Grossistföretaget. Med hjälp av teori som tar upp och definierar waste, samt annan 

relevant teori, som stödjer den första frågeställningen bearbetas empiri. Den insamlade 

datan som är relaterad till den första frågeställningen kommer bearbetas främst mot en 

tematisk analys för att finna gemensamma nämnare som presenterats som problem eller 

brister. Denna typ av analys anses mest lämplig för att lokalisera de mest kritiska 
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problem som flera respondenter tar upp. Vikt kommer främst läggas mot lokalisering av 

upprepningar och gemensamma teman/nämnare som återfinns bland svaren från 

respondenterna (Bryman & Bell, 2017. pp.556-558). Efter detta insamlas teori som 

berör effektiv orderhantering och lagerlayout för att lägga grunden för arbetets andra 

frågeställning. 

 

Yin (2015) nämner fyra typer av analystekniker som är applicerbara på en enfallsstudie. 

Dessa är mönsterjämförelse, att bygga upp en förklaring, tidsserieanalyser samt 

programlogiska modeller. Mönsterjämförelse är enligt Yin (2015) en av de mer 

önskvärda teknikerna vid analys av en fallstudie. Analystekniken går ut på att jämföra 

ett mönster som är grundat på empiri med ett mönster som är förutsagt eller förväntat. 

Stämmer mönstret överens så förstärks validiteten av fallstudien. Den andra tekniken är 

att bygga upp en förklaring. Detta är en typ av mönsterjämförelse som är svårare att 

genomföra. Målet är att formulera en förklaring av fallet, därför passar sig denna typ av 

teknik bäst för förklarande fallstudier. Den tredje analystekniken är tidsserieanalyser 

vilket innebär att man gör en tidsmässig analys. Detta lämpar sig för den typen av 

forskningsfrågor som undersöker relationer mellan variabler över tid eller alternativt att 

observera tidsmässiga trender. Den fjärde analystekniken är programlogiska modeller 

som undersöker en komplex händelsekedja över tid (Yin, 2015). 

 

Eftersom denna undersökning är en enfallsstudie så kommer analystekniker från det 

ovanstående avsnittet att väljas. Undersökningen är emellertid inte kopplad till att göras 

över en tidsperiod för att undersöka skillnader mellan olika tidpunkter. Därför är varken 

tidsserieanalys eller programlogiska modeller relevanta för detta arbete. 

Mönsterjämförelser kommer snarare att bli den analysteknik som arbetet grundar sig på. 

Genom att jämföra det som observeras med vad som kan förväntas eller förutsägas med 

exempelvis teori så kan man bygga en stark analys även om fallet som studeras inte ska 

studeras över en längre tidsperiod. Denna typ av analys torde även vara möjlig med 

användning av kvalitativa forskningsmetoder och en kvalitativ forskningssyn. Vidare så 

kommer arbetet delvis att använda den andra analystekniken som nämndes ovan, 

nämligen att bygga upp en förklaring. Företaget och de förhållanden som observeras i 

detta ska förklaras för att skapa en mer välgrundad analys. Även om arbetet inte enbart 

är deskriptivt i sitt syfte så bör denna typ av deskriptiv analysteknik bidra till att skapa 

ett ökat djup i analysen. 
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De framtagna problemen kommer sedan att ställas mot inhämtade teorier som talar för 

effektivisering av lagerprocesser, som appliceras mot den andra frågeställningen. 

Analysen kommer sedan att genomföras för att plocka ut, sortera och ställa upp de 

resultat som är applicerbara och relevanta till de problem. Efter detta kommer de ställas 

upp och diskuteras huruvida de är relevanta och realistiska att applicera hos 

Grossistföretaget i deras lagerprocess eller om de enbart håller teoretiskt och brister i 

praktiken. Svar på den andra frågeställningen om lösningar kommer sedan presenteras 

utifrån hur stor omställning och investering som krävs för Grossistföretaget. Detta för 

att ge en bredare bild av hur de framställda problem i en lagerprocess kan åtgärdas.  

 

Målet där är att presentera lösningar och åtgärder som skulle kunna hjälpa dem bli 

bättre. Där kommer även slutsatser dras om att vissa teorier inte direkt är applicerbara 

hos företaget utan måste justeras något i tanken eller helt förkastas i slutsatsen med 

givna argument om varför.  

 

En annan typ av analysmetod som Bryman & Bell (2017) tar upp är sekundäranalys. 

Sekundäranalys innebär en analys av data som redan har samlats in av någon annan än 

de som utför analysen av datan. Bryman & Bell (2017) nämner två olika typer av 

sekundäranalys i sin litteratur, nämligen sekundäranalys gjord på andra forskares data 

och sekundäranalys gjord på offentlig statistik. Det förstnämnda innebär att man 

analyserar data som redan samlats in till en annan studie eller till någon annan typ av 

analys. Det andra alternativet är att göra en sekundäranalys av offentligt material som 

finns tillgängligt för allmänheten. En stor fördel med att göra en sekundäranalys, 

generellt, är att det är sparsamt för både tid och resurser eftersom de som utför 

sekundäranalysen inte behöver genomföra själva datainsamlingen. Datan tenderar även 

att vara av hög kvalitet om den redan används till någon annan typ av undersökning 

(Bryman & Bell, 2017). 

 

2.8 Källkritik  
  

Källkritik brukar kort sammanfattas som en samling olika metoder som används vid 

värderandet av en källas sanningsgrad och trovärdighet. Enligt Thurén (2013) är en 

källa definierad som ursprunget för kunskap. Grunderna för källkritik kallar Thurén 
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(2013) som relativt enkla att beskriva och skriver att dessa kan sammanfattas utifrån 

fyra kriterier, vilka definieras som; ”Äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet” 

(Thurén, 2013). 

 

Med äkthet menar Thurén (2013) att källan inte är förfalskad utan att den ”är vad den 

ger sig ut för att vara”. Dock så är gränsen mellan falsk och äkta ibland svår att dra. 

Genom att granska äkthet så sorteras vid sökning av källor tvivelaktig litteratur och 

artiklar bort, detta kan antas bland annat genom att en källa innehåller tvivelaktig 

referering eller i sin tur tveksamt trovärdiga källor (Thurén, 2013).  

 

Tidssamband handlar enligt Thurén (2013) om hur lång tid som passerat mellan 

återberättelse av en händelse och dess faktiska inträffande. Vid exempelvis 

observationer i arbetet görs anteckningar och bearbetning så omgående som möjligt för 

att undvika förvrängning av den faktiska händelsen jämfört med det som minns utav 

den. Kriteriet bygger till viss del på hur minnesbilden speglar händelsen, samt 

sambandet mellan hur minnesbilden förändras med tiden som passerar efter händelsen 

(Thurén, 2013).  

 

Oberoende kriteriet ger Thurén (2013)  följande förklaring: ”Källan ska ”stå för sig 

själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat av en annan källa. Vittnen ska 

inte ha varit utsatta för påverkan. En form av beroende är tradering – att en berättelse 

har gått i flera led, exempelvis när ett rykte sprids från mun till mun.” (Thurén, 2013).  

 

Det fjärde kriteriet, tendensfrihet, talar Thurén (2013) om att en källa bör vara opartisk 

för att kunna anses trovärdig. En partisk källa måste vanligtvis kompletteras med en 

motsägande källa för att visa en så rättvisande verklighetsbild som möjligt, detta då 

partiska källor så gott som alltid justerat verklighetsbilden och gör den då inte lika 

tillförlitlig att använda sig av (Thurén, 2013).   

 

I detta arbete kommer alla källor utvärderas utifrån de fyra kriterierna som 

beskrivs ovan för att säkerställa källornas trovärdighet så gott det går. 

Källorna som kommer användas i detta arbete är huvudsakligen 

vetenskapliga artiklar och litteratur. Genom att använda dessa typer av källor 

bör innehållets pålitlighet vara god, då innehållet har utvärderats innan det 
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Figur 3 Uppsatsens metodval (Egen illustration). 

publiceras för allmänt bruk. Källor inom detta arbetsområde kommer också 

vara publicerade relativt nyligen, med något enstaka undantag, för att 

säkerställa aktualiteten i innehållet så gott det går. 

 

2.9 Uppsatsens metodval 
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2.10 Beskrivning av arbetsfördelning 
 

Genom arbetets gång har arbetet fördelats jämnt över samtliga författare. Samtliga 

författare har bidragit med skriftligt material och tankar i samtliga kapitel i detta arbete. 

Vid utförandet av detta arbete delades arbetsuppgifterna upp över alla tre medverkande, 

där varje person fick ett område att behandla i det kapitel som var i fokus. När varje 

person jobbat klart med sin del sammanställdes detta i ett gemensamt dokument där det 

lästes av de andra och ändringar gjordes om det kändes nödvändigt. Efter ett område var 

färdigbehandlat valdes ett nytt område i kapitlet som återigen genomfördes på samma 

sätt. I detta arbete har Mattias skapat majoriteten av de figurer och illustrationer som 

presenteras i arbetet. Max har haft ansvar att hålla kontakt med partnerföretaget och 

Mattias har haft kontakten med handledare. Rickard har stått för majoriteten av 

renskrivning av texten i arbetet. Alla i gruppen har också läst igenom hela arbetet och 

gett åsikter och kommentarer på innehållet, både textmässigt och när det gäller 

figurer/illustrationer. 
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3 Teori  
Detta avsnitt kommer att ta upp teori från vetenskaplig litteratur och vetenskapliga 

artiklar som är kopplade till orderplockning och de aktiviteter som skapar 

förutsättningar för att orderhantering ska ske på ett effektivt sätt. Avsnittet inleds med 

översiktlig teori kring arbetets område, varpå teoridelen är uppdelad i två huvudsakliga 

avsnitt som behandlar orderplockning och lagerlayout respektive.  

 

 

Figur 4 Teorikapitlets disposition (Egen illustration). 

 

3.1 Waste 

 

En av de främsta teorier som presenterats om hur eliminering av waste leder till ökad 

effektivitet gjordes av Taiichi Ohno. Genom fokus på eliminering av waste lyckades 

Toyotas ledning under senare halvan av 1900-talet göra företaget till ett av de ledande 

företagen inom arbetssättet lean. Detta gjorde även Toyota till en av de främsta 

förebilderna bland företag som önskar effektivisera på liknande sätt. Ohno (1988) 

presenterar några av de mest väsentliga strategierna och tankarna som krävs vid 

omställning mot högre effektivitet. I sin bok presenterar Ohno olika typer av waste som 

lokaliserades i Toyotas produktionssystem, följt av de åtgärder som de fann för att 

minimera eller helt eliminera dessa. Fokus i denna bok ligger främst på en producerande 

verksamhet men den större kontexten kan fortfarande brytas ut och deras resultat att 

waste av olika slag leder till högre kostnader och lägre effektivitet än om dessa skulle 

elimineras. Exempel på de olika typerna av waste kan vara rörelse, transport, lager eller 

väntetid. Enligt Ohno så är ett företag som effektivast om all tid och all energi läggs på 

det som företaget huvudsakligen sysslar med och som för företaget är värdeadderande. 

Motsatt menar han även att tid och energi som läggs på aktiviteter som inte tillför värde 

sänker den generella effektiviteten i företaget (Ohno 1988). 
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Från Toyotas produktionsfilosofi har begreppet ”lean” vuxit fram. Alla olika typer av 

organisationer kan tillämpa lean oavsett om man är ett producerande företag, 

tjänsteföretag eller ett handelsföretag trots att lean kommit fram ur filosofin kring att 

göra en så effektiv produktion som möjligt. Några av de grundläggande tankarna i lean 

är att det ska finnas ett fokus på kunden, att värdeflödet ska förbättras, att bibehålla ett 

flödestänkande, att sträva efter perfektion och att respektera människan. Ett av leans 

huvudfokus är att förminska eller eliminera slöseri (eng. waste). Waste kan delas in i tre 

olika kategorier: 

● Waste som innefattar alla aktiviteter som utförs men som inte skapar något 

värde. Det kan handla om aktiviteter som är nödvändiga för att systemet man har 

ska fungera, men i det fallet att de inte är nödvändiga för systemets funktion så 

ska dessa aktiviteter elimineras. 

● Waste som uppstår på grund av variationer och ojämnheter. 

● Waste som uppstår på grund av att människor, system och utrustning 

överbelastas. 

Waste är i många fall inte lätt att identifiera och många olika typer av waste kan inte 

elimineras helt, utan man kan bara försöka att minimera dem genom att rikta 

uppmärksamhet och resurser till dem (Ljungberg & Larsson, 2016). 

 

Det finns sju typer av waste inom lean: 

● Överproduktion - Man producerar någonting som inte har beställts eller 

producerar någonting snabbare än vad som behövs. 

● Överarbete - Man gör någonting som ingen begär och kunden är inte villig att 

betala extra för detta arbete eftersom det inte behövs för att tillfredsställa 

kundens krav. 

● Väntan - Icke produktiv tid som uppstår på grund av att material inte anlänt 

eller att aktiviteter av andra skäl inte kan fortgå eftersom de väntar på att något 

annat måste bli klart. 

● Transport - Onödiga omflyttningar eller andra transporter internt som beror på 

dålig layout eller bristfällig planering. 

● Lagerhållning - Lagring kan bero på att man behöver minska osäkerheten i 

leveranser eller att man vill bibehålla en god servicenivå. 

● Defekter - Dessa kan bero på att någon felaktighet uppstår som gör att kunden 

inte är villig att betala. 
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● Onödiga förflyttningar - Till exempel människor, gods eller maskiner som 

måste förflyttas. 

Det går även att lägga till en åttonde typ av waste: 

● Att inte utnyttja människors förmåga och initiativkraft 

 

3.2 Processkartläggning 
 

Genom att genomföra en så kallad processkartläggning skapas en klar bild över hur 

aktiviteter hänger samman och skapar processer. En organisations olika delar ges genom 

kartläggning en lättförståelig förklaring om hur de hänger samman samt hur de relaterar 

till varandra. Ljungberg & Larsson (2017) menar att dagens företag agerar i en komplex 

verklighet som resulterat i att med årens gång så har deras processer blivit allt mer 

tilltrasslade. 

 

Processkartläggning används som ett hjälpmedel för att illustrera processerna och kunna 

överskåda dem enklare. Kartläggningen används även för att få en inblick i relationen 

mellan funktioner och aktiviteter och vad som kan uppstå mellan dessa i form av 

svårigheter eller waste av olika typer. Planering och utförande av aktiviteter kan skilja 

sig åt och det är av stor vikt att representanter från avdelningar som är inblandade eller 

påverkas av processen deltar vid kartläggningen. Detta är för att ge en så klar bild av 

vad som sker i processen men även för att ge en klarare helhetsbild av hur alla 

aktiviteter fungerar och kopplar samman samt hur eller om de påverkar andra 

aktiviteter/aktörer. Genom att många aktörer/representanter deltar vid en 

processkartläggning ger detta också underlag för att kunna föra problem som uppstår i 

processen till ytan. Exempelvis är det möjligt att ledningen som planerar processen inte 

är medvetna om det uppstår rent fysiska problem eller tvärtom, arbetare kan ha svårt att 

få inblick i de problem som kan uppstå högt upp i organisationen när det gäller 

exempelvis budgetrestriktioner (Ljungberg & Larsson, 2017).  

 

Ett annat centralt syfte med processkartläggning är att föra samman enskild individuell 

erfarenhet till mer av en kollektiv kompetens och erfarenhet. Med detta menas att 

genom processkartläggning kan individers erfarenheter presenteras. Exempelvis i form 

av vissa aktiviteter som skapar problem av något slag ifall de placeras före en annan 

specifik aktivitet. Detta kan leda till en gemensam kunskap som då kan åtgärdas och 
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spridas inom organisationen. En individ kan besitta erfarenheten om varför en viss 

aktivitet eller del av processen inte är lika effektiv som den eftertraktas att vara. Denna 

kunskap kan då delas och förbättra organisationen som helhet genom att ge insikt i 

processen där vissa individer vanligtvis inte befinner sig tillräckligt ofta för att förstå 

delar av processen (Ljungberg & Larsson, 2017) 

 

Vid framtagandet av en processkarta är det av stor vikt att gränser suddas ut och det 

hålls en öppen diskussion. Det är annars lätt att det blir ett funktionellt tänkande och 

detta menar Ljungberg & Larsson (2017) inte bidrar till en god grund för processarbetet 

i en organisation. Men samtidigt menar de att vid framtagandet av en processkarta läggs 

så kallade “simbanor” in för de aktörer som är delaktiga i processens olika aktiviteter, 

med baktanken att det ska bli en klar struktur över vilka som gör vad i processen. Likaså 

som att det funktionsinriktade tänkandet, som idag är relativt vanligt bland företag, 

behöver en processkarta skapas utan att vara beroende av organisationsstruktur 

(Ljungberg & Larsson, 2017). 

 

Vid kartläggningen av processer finns det ett antal saker att ta i beaktning. Den 

väsentligaste grundstenen är att en huvudprocess oftast täcker vad som sker mellan att 

en kunds behov uppstår till att detta behov är tillfredsställt. Huvudprocesskartan visar 

ofta en mer abstrakt bild av organisationen där främst delprocessernas relation 

kartläggs, för att ge en övergripande bild av företagets viktigaste processer. Denna 

huvudprocess består i sin tur av delprocesser som ytterligare kan brytas ner till 

aktiviteter, som är benämningen på allt som faktiskt sker i processen. Hur 

uppbyggnaden mellan behov och tillfredställning ser ut beror på organisationen och 

processens komplexitet (Ljungberg & Larsson, 2017). 
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Figur 5 Processer och delprocesser, (Ljungberg & Larsson s.204, 2017) 

 

Vid genomförandet av kartläggningen tar Ljungberg & Larsson (2017) upp ett antal 

metoder som kan användas. En av dessa är att genomföra en så kallad 

“Processpromenad” vilket innebär ett par personer ansvarar för genomförandet av 

kartläggningen och vandrar genom processen och tar upp vad som händer vid olika 

punkter med inblandade parter. Detta kan göras grundligt eller genom att pussla ihop 

olika parters berättelser om deras aktiviteter i processen. Detta är ett praktiskt sätt för att 

till denna typ av arbete få en snabb men ändå givande processkarta som inte kräver allt 

för mycket resurser eller utbildning av de inblandade (Ljungberg & Larsson, 2017).  

 

3.3 Effektivisering 
 

McCrea (2017) tar upp att företag idag kämpar med att driva effektiva processer 

samtidigt som de allt mer måste se över deras anpassning till marknadsförändringar som 

i allt högre grad omvandlar marknader mot e-handel. Detta medför att företag måste 

agera annorlunda för att hänga med i denna trend som i allt större omfattning omvandlar 

marknaden bort från dess klassiska upplägg där fysiska butiker var den primära 

handelsformen. McCrea fortsätter sedan med att presentera 7 metoder som företag, som 

tidigt gett sig in på e-handel, redan ”avslöjat” är nyttiga för att få ett fast grepp om e-

handelsmarknaden och öka företagets effektivitet. Metoder definieras efter att problem 

och hinder övervunnits och dessa presenteras i form av några åtgärder som företag som 

ligger lite efter i anpassningen mot e-handel kan vidta. Dessa 7 punkter presenteras 

nedan: 
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1. Börja smått genom att plocka flera ordrar samtidigt. Det finns flera sätt att 

genomföra, exempelvis att plocka flera ordrar parallellt eller plocka ihop flera 

ordrar i en större låda/behållare för att slippa flera turer till en hylla och en 

produkt som lika väl kan plockas samtidigt (McCrea, 2017). 

2. Utveckla faciliteter som är kapabla att kommunicera och uppfylla fler 

funktioner. Med detta menas utveckling av ett företags lager, butiker etc. så att 

de är kapabla att stötta varandra för att så smidigt som möjligt arbeta med 

kundorder. En viktig faktor inom detta är IT-lösningar. Med välutvecklad IT 

underlättar det för företag att hålla koll på sina lagernivåer och inte riskera att ge 

ut falska saldon internt eller rapportera ut det externt (McCrea, 2017). 

3. Nästa punkt pekar mot att ha ett öppet, enkelt och integrerat arbetssätt och 

uppfattning av företaget. Om dessa tre element tas i åtanke när man designar 

sina faciliteter ska belastningen på exempelvis lager eller distributionscentral 

kunna minskas vid bland annat säsonger då konsumtionen är högre än vanligt. 

Detta tänk liknar det som rekommenderas i en välfungerande värdekedja, där 

inblandade företag måste ha ett öppet sinne och förhållningssätt till övriga i 

värdekedjan. När det kommer till facilitetsdesignen är tankesättet givande både 

när det berör anställdas arbetssätt samt kundernas interaktion med företaget. 

Exempel ges på utformande och tillvägagångssätt att konsumera från företaget 

genom bland annat e-handel, fysisk handel samt företagets produktkatalog 

(McCrea, 2017). 

4. En utmaning som ett företag måste få bukt med är att jämna ut 

arbetsbelastningen året om för att minska påverkan som pikar och dalar av 

beställningar har på företaget. Ett företag som inte nivå-belastar sina 

inkommande ordrar året om måste ofta vidta snabba åtgärder vid högsäsongerna 

på året för att kunna hålla uppe servicenivån. Men kan ett företag nivå-belasta 

sina order året om så skulle detta ge en effekt av att mindre åtgärder krävs under 

högsäsongerna (McCrea, 2017). 

5. Utvecklingen av ”warehouse management systems” (WMS) har kommit långt 

och kan nyttjas på många sätt idag som företag möjligtvis inte tänker på. Clint 

Reiser, forskningsanalytiker på ARC Advisory Group, säger att bilden av 

detaljhandeln har förändrats mot en marknad med en högre grad av mindre 

ordrar. Denna trend menar han leder allt fler företag till att investera och 
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utveckla sin verksamhet till allt större grad automatisering. Det finns de säljare 

som använder WMS som anammat denna trend och i högre grad bygger för att 

främst automatisera och möjliggöra ”goods-to-person”-processen (McCrea 

2017). 

6. Förståelse för hur olika säsonger ser ut på den marknad man befinner sig spelar 

stor roll för att kunna förebygga de kommande hög- och lågsäsongernas olika 

krav på företaget. E-handelsföretag utsätts för olika högsäsonger olika tider på 

året. Men en sak som är någorlunda överbryggande är att beställningar ofta ökar 

tidigare än vad konsumtionen faktiskt gör i butik. Detta då konsumenter räknar 

med frakttid och bearbetningstid som tillkommer vid köp online (McCrea 2017). 

7. Den slutliga punkten tar upp en växande trend bland företag som sysslar med e-

handel, att de använder sig av ”pop-up-faciliteter”. Detta beskrivs att företag 

agerar på ett liknande sätt som när de slår upp ”pop-up-butiker” vid 

högsäsonger. Dock när det rör e-handel handlar det om att företag öppnar en 

mindre facilitet för att underlätta huvudfaciliteten (ex. lager eller 

distributionscentral) och upprätthålla orderuppfyllelse även när trycket av 

kundorder ökar vissa säsonger. Dessa mindre faciliteter kan strategiskt sättas 

upp närmare städer som inte ligger nära någon annan redan befintlig facilitet för 

att bland annat underlätta snabbare leverans och flexiblare service till kunden 

(McCrea 2017). 

 

3.3.1   Innovation och automatisering 
 

Att ligga i framkant med tekniken är inom många branscher gynnande då ny teknik ofta 

strävar mot att förenkla det fysiska arbetet och effektivisera processer. Det tillkommer 

ständigt nya innovationer som drastiskt förändrar spelplanen för företag. Amazon är ett 

företag som är bland de största när det gäller postorder som idag sker främst via nätet 

och e-handel. De har ofta varit tidiga med och villiga att satsa på nya innovationer som 

ofta kan ses som lite “utanför boxen tänk”. Detta har gynnat dem genom att se 

potentialen framför riskerna i det de satsar på.  

 

Amazons senaste robotsatsning som revolutionerade deras lagerverksamhet bygger på 

en förändring av bilden som finns av plockare. Pooler (2017) skriver att Kiva-robotarna, 

som de kallas, bygger på ett system där en ny typ av hyllor används som dessa robotar 

kan färdas under samt lyfta upp och föra till plockaren. Detta förändrar den bild av en 
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traditionell plockare som måste ta sig till rätt hylla och hyllplacering för att plocka en 

produkt. Istället för ett antal plockare som förflyttar sig bland hyllorna skriver Pooler 

(2017) att det med dessa robotar ser ut som att hyllorna valsar omkring på lagret medan 

plockarna befinner sig inom ett inhägnat område för att inte riskera att hamna i vägen 

för robotarna. 

 

Genom att göra att hyllan med en produkt, som kunden beställt, kommer till plockaren 

säger David Clark på Amazon att de minskat plocktiden av en order från 1,5 timme till 

ca 15 minuter per order. Detta är en kraftig tidsbesparing (CNN 2014).  

 

Systemet bygger på att inkommet gods placeras i hyllanordningarna samtidigt som det 

skrivs in i datasystemet. Det spelar därav ingen roll om det är olika produkter i de olika 

facken som finns på hyllorna. Detta håller datasystemet reda på, som även kontrollerar 

plockningen så att robotar inte kör fram fel hyllor som då saknar produkter som ska 

plockas. Detta skapar även effektivitet i lagret då det inte ständigt behövs ett visst 

system för produkter när de sorteras på hyllor, exempelvis frekvensläggning. Robotarna 

integrerar med varandra och datasystemet för att effektivt hämta rätt hylla som har rätt 

produkt till plockaren samtidigt som de samverkar för att så effektivt som möjligt ta sig 

fram på lagret utan att kollidera. Detta säger ett antal högt uppsatta hos Amazon ha ökat 

deras effektivitet att plocka kundordrar väsentligt. Samtidigt tillåter detta systemet dem 

att fylla ut sitt lager med ytterligare 50% då gångar för truckar och plockare inte krävs i 

lika hög grad. Robotarna rör sig under hyllorna och lyfter dem lätt från marken för att 

sedan köra dem till plockstationer som är bemannade med personal (CNET News 

2014). 
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3.4 Orderhantering 
 

 
Figur 6 Aktiviteter och funktioner i Grossistföretagets orderhanteringsprocess (Egen illustration). 

Teorin i detta kapitel är hämtad utifrån de aktiviteter och stödfunktioner som är 

relevanta för Grossistföretagets orderhanteringsprocess. Figuren ovan beskriver 

samtliga av dessa i kronologisk ordning och de följande avsnittet behandlar dessa fyra 

områden i samma ordning som figuren.  

 

 
3.4.1  Påfyllning 

 

 

Figur 7 Grossistföretagets orderhantering (Egen illustration). 

 

För att plockningen ska fungera så måste det finnas en plan för hur påfyllning ska ske. 

Vanligtvis så kan en person som sysslar med påfyllning försörja många plockare med 

varor så det behövs inte så många personer som sysslar med påfyllning. Hackman & 

Bartholdi III (2014) menar att en tumregel är att för fem plockare så behövs det en 

person som jobbar med påfyllning, men hävdar också att detta kan variera kraftigt 

beroende på hur de specifika flödena ser ut i företaget i fråga. Författarna pekar även på 

att det generellt sett är dyrare med påfyllning än med plockning sett till arbetskraft. Den 

som fyller på har oftast mer att förbereda för att varorna ska kunna plockas på ett bra 

sätt. Exempelvis måste denne packa upp varorna, ställa dem på lämpligt ställe och i 

lämplig kvantitet. Det går därmed åt mer arbete att fylla på än att plocka själva varorna. 
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Vid användandet av en så kallad fast-pick area, som beskrivs utförligare i avsnitt 3.5.1 

nedan, är påfyllning centralt för att denna lösning ska fungera. Kostnaderna för att fylla 

på blir därför en relevant faktor att se över och dessa kan brytas ned i följande 

komponenter: 

● Hur ofta varorna måste fyllas på. 

● Hur många olika enheter som måste fyllas på. 

● När påfyllningen sker. 

Vidare så finns det andra faktorer kring själva arbetet vid påfyllning som behöver ses 

över. En faktor är tidsåtgången för att ta sig mellan fast-pick arean och det ställe där 

påfyllningen hämtas. Detta beror på företagets förutsättningar och hur lagrets layout ser 

ut. Vidare måste tiden det tar att leta rätt på den produkt som ska fyllas på tas i 

beaktning. Delvis måste även tiden det tar att gå runt i fast-pick arean räknas med 

(Hackman & Bartholdi III, 2014).  

 

3.4.2  Val av plockrutt 
 

 
Figur 8 Grossistföretagets orderhantering (Egen illustration). 

 

En populär design på orderplockning är den som kallas ”discrete order picking”. Inom 

denna metod plockar en person en enskild order, utan att behandla någon annan order 

innan den föregående är slutförd. Enligt Eisenstein är denna metod populär på grund av 

dess simplicitet samt dess pålitlighet då en plockare endast behöver behandla en order i 

taget. Dessutom plockas en order snabbt efter det att ordern mottagits och kan på så sätt 

reducera ledtider om kapaciteten är tillräckligt hög i orderplockningen (Donald D. 

Eisenstein, 2008).  

 

Att eliminera waste sett till gångavstånd är centralt inom ”discrete order picking”. 

Därför är ”order picking along a line” en vanlig design som syftar till att minska 

förflyttningar mellan ”aisles” eller ”conveyour”-system. Inom denna typ av design går 

plockare längs en enskild linje och plockar det som tillhör en order. Denna design kan 
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se ut på ett antal olika sätt när det gäller placering av depåer längs plockningslinjen. Det 

är också denna ursprungliga design som anses vara grunden i de kommande mer 

utvecklade lagerdesignerna. Bilderna nedan är de tre typer av linjedesigner som är mest 

lämpliga att använda för denna typ av lager (Donald D. Eisenstein, 2008). 

 

 

Figur 9 Single depot vid start (Donald D. Eisenstein, 2008) 

 

 

Figur 10 Single depot vid mitten (Donald D. Eisenstein, 2008) 

 

Figur 9 och 10 är så kallade ”single-depot” och dessa är utformade så att en depå är 

placerad någonstans utmed linjen där plockare kan avlämna de varor som behövs för att 

uppfylla den behandlade ordern. I figur 9 har depån placerats i änden av linjen och 

plockare går därför längs med linjen tills de har plockat den vara som är längst bort för 

att sedan återvända till depån. På liknande sätt används en depå som är placerad i mitten 

av linjen, där plockare utgår från mitten för att plocka varor längs linjen för att sedan 

återvända till depån. I detta exempel kan en tydlig skillnad i gångdistans mellan de olika 

depåplaceringarna identifieras där depån som är placerad i mitten gav ett betydligt 

effektivare resultat sett till distans. Detta kommer variera från order till order beroende 

på vart längs linjen varorna som eftersöks är placerade, men enligt Eisenstein (2008) 

kommer en central depåplacering ge överlag kortare gångdistans. Detta påverkas också 

av den varuplacering som väljs och huruvida exempelvis frekvensläggning används 

(som beskrivs senare i detta kapitel) (Donald D. Eisenstein, 2008).  
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Figur 11 Dual depot design (Donald D. Eisenstein, 2008) 

 

 

I figur 11 illustreras den andra typen av design, som kallas ”dual-depot”. I denna design 

placeras två depåer i vardera ände av linjen. Plockaren börjar i ena änden och går sedan 

längs linjen och samlar in de varor som hör till den behandlade ordern för att sedan 

placera ordern i den andra depån. Därefter tar plockaren emot en ny order för att 

återigen gå tillbaka längs linjen för att plocka ordern och samma princip upprepas i det 

motsatta hållet. Detta kan kräva en del teknologiska investeringar för att fungera 

effektivt, till skillnad från single depot, men anses vara en effektiv design sätt till 

gångavstånd per order (Donald D. Eisenstein, 2008).  

 

 

Figur 12 No depot design (Donald D. Eisenstein, 2008) 

 

Till sist är det den design som kallas ”No-depot”. Denna design anses vara den bästa när 

det kommer till ”discrete order picking” sätt till gångavstånd per order. Denna typ av 

struktur kommer eliminera gång till och från depåer helt men kommer även kräva 

teknologiska investeringar i form av löpande band och utrustning som kan fördela och 

behandla ordrar längs med linjen. I denna design går en plockare längs linjen och 

placerar sin order på ett löpande band när den är komplett, för att sedan ta emot en ny 

order som behandlas direkt efter.  
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Figur 13 Zero picking design (Donald D. Eisenstein, 2008) 

 

En av de mer utvecklade designerna är ett så kallat zon picking system. Inom denna 

design blir varje plockare tilldelad en egen zon i lagret, där denne plockar allt det i 

zonen som tillhör den behandlade ordern för att sedan skickas vidare till ett 

konsolideringsområde. Där behandlas ordern för att till sist skickas till ”shipping”-

avdelningen. Denna typ av plockningsdesign följer samma princip som beskrevs 

tidigare i detta avsnitt när det gäller depåplacering och teknologiska investeringar 

(Donald D. Eisenstein, 2008). 

 
3.4.3   Orderplockning 
 

 

Figur 14 Grossistföretagets orderhantering (Egen illustration). 

 

Orderplockning står vanligtvis för cirka 55 % av ett lagers driftskostnader. Vidare så 

kan själva orderplockningen delas in i aktiviteter och hur lång tid de, per approximation, 

tenderar att ta för den som plockar: 

● Förflyttning mellan plockdestinationerna står för 55 % av tiden 

● Letande efter varor står för 15 % av tiden 

● Att ta fram varorna man ska ha står får 10 % av tiden 

● Pappersarbete och övrigt står för de resterande 20 % av tiden 
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Av detta framgår att det som tar allra mest tid i orderplockningen är när den som 

plockar ska förflytta sig mellan de olika platserna i lagret där varor ska plockas. 

Orderplockning står för en stor andel av ett lagers driftskostnader och plockarens 

förflyttning står för mest tid i själva plockningen. Därav kretsar mycket av designen om 

hur orderplockningen ska gå till kring att reducera denna specifika tid. Ett mått för hur 

mycket arbetskraft som behövs för att plocka blir därför orderlinjer. En orderlinje är en 

instruktion till plockaren om var, vad och hur mycket de ska plocka. Lagersystem 

brukar sammansätta en plocklista med en mängd olika orderlinjer så att den som plockar 

kan plocka med sig flera olika ordrar samtidigt. På så sätt minskas tiden det tar att gå 

fram och tillbaka för att hämta varor och därmed reduceras förflyttningstiden. 

Plocklistan kan exempelvis vara på ett utskrivet papper eller så kan någon annan typ av 

teknik användas för att förmedla samma information till plockaren, beroende på vilken 

utrustning som finns tillgänglig på lagret (Hackman & Bartholdi III, 2014). 

 

Plockning av varor i styck (varor som handlas en i taget) är vanligtvis mer kostsamt i 

termer av arbetskraft eftersom denna typ av plockning är svår att automatisera. Varor 

som handlas i mängd eller hela kartonger är oftast mycket enklare att automatisera på 

grund av kartongens enkla form och hållbarhet. Eftersom varor som handlas i styck 

varierar enormt vad beträffar deras storlek, form, tyngd och andra karaktärsdrag så 

behövs ofta en mänsklig arbetskraft för att hantera denna stora variation (Hackman & 

Bartholdi III, 2014).  

  

3.4.4   Packning och kontroll av order 

 

 

Figur 15 Grossistföretagets orderhantering (Egen illustration). 

 

Packning är en aktivitet som är arbetskrävande eftersom varje del av kundernas ordrar 

måste kontrolleras. Kunden vill generellt sett helst ha alla sina beställda produkter i så 
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få olika paket som möjligt vilket innebär att det är viktigt att alla delar av kundens order 

finns på plats när denna ska packas. Detta gör det också till ett bra tillfälle att 

kontrollera att ordern som packas stämmer överens med det som kunden beställt så att 

ordern är korrekt. Att ordern är korrekt är någonting som är mycket viktigt för 

kundservicen och för den upplevda kundnöjdheten. Om ordern inte är korrekt kan 

kunden bli upprörd och dessutom returnera ordern vilket i sin tur genererar extra 

kostnader för företaget (Hackman & Bartholdi III, 2014). 

 

3.5 Lagerlayout 

 

Genom att ha en praktisk och bekväm layout på sitt lager så blir det enklare att plocka 

fram de varor som beställs av kunderna. Hur praktisk eller bekväm man kan göra 

lagerlayouten beror mycket på vilken typ av varor det handlar om. Varor som säljs på 

helpall är enklare att göra en layout för än varor som säljs i mindre volymer. Dessa 

typer av mindre varor kräver mer hantering och försvårar därmed möjligheten att skapa 

en praktiskt och bekväm lagerlayout (Hackman & Bartholdi III, 2014). 

 

3.5.1   Fast-pick area 
 

Att plocka varor i styck är den mest arbetskrävande aktiviteten i ett lager. Därför kan det 

vara effektivt att upprätta en area av lagret specifikt för plock, någonting som Hackman 

& Bartholdi III (2014) kallar för “fast-pick area”. Med detta menar författarna att man 

har ett “lager inuti lagret” som är helt ämnat att hantera orderplock. Det fungerar på så 

sätt att man placerar många av de varor som säljs på en mindre yta. På så sätt kan 

plockare plocka från denna yta istället för att behöva gå runt i hela lagret. Fördelen med 

detta är att det tar lagerarbetarna mindre tid att förflytta sig mellan de olika varorna som 

ska plockas så att man minimerar waste av tid som arbetarna lägger på att förflytta sig. 

Nackdelen med denna lösning är att fast-pick-arean behöver frekvent påfyllning 

eftersom det inte går att ha stora kvantiteter på denna mindre yta. Författarna radar upp 

två huvudsakliga problem som måste vara besvarade vid etablerandet av en fast-pick 

area: 

● Vilka varor ska lagras i en fast-pick area? 

● Vilken kvantitet av varorna ska lagras i denna fast-pick area? 
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En typ av fast-pick area-lösning finns illustrerad i figuren nedan. Figuren visar ett 

exempel där alla varor som ska finnas i denna så kallade fast-pick area (i figuren kallad 

forward pick area) redan finns utvalda. Figuren visar med andra ord hur det kan se ut 

om båda problemen som nämnts ovan är lösta (Hackman & Bartholdi III, 2014).  

 

Figur 16 Fast-pick area (Hackman & Bartholdi III, 2014) 

 

 

3.5.2  Hyllanordningar 
 

En utförd undersökning visar att det finns tid att spara genom att ställa pallar och lådor i 

en viss vinkel vid plockning. Det bör tas i åtanke att som studien visar är det inte 

garanterat att detta sparar tid. För det första är det mycket företagsindividuellt hur man 

strukturerat layouten som plockprocessen rör sig inom. Enligt studien finns det dock ett 

sätt som kritiseras och det är horisontellt placerade pallar. De syftar på att det kan ta tid 

om man måste ta sig runt för att nå hela pallen. Om det istället placerats i vinkel och då 

kommit närmre plockaren kan denne stå på en sida av pallen istället för att ta sig runt 

den. Att ha lådor placerade i vinkel kan dock också orsaka ineffektiviteter, vilket i 

undersökningen förklaras bero på den nya höjden som kunde bli obekväm för plockaren 

om detta skulle bli betydligt högre än det horisontella alternativet (Calzavara, Hanson, 

Johansson, Medbo & Sgarbossa 2017). 

 

I sin slutsats sammanfattar författarna att plockning i vinkel överlag är tidsbesparande 

men att det i viss mån förekommer ineffektiva moment när det kommer till placering. 

Undersökningen visar att det finns en påverkande faktor i att plockning ur mindre 

behållare är mer givande än plockning ur större. Vidare forskning inom området bör 

göras för att se korrelationen mellan placeringen av pallar och lådor och packningsval 
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samt arbetsstationernas utformning, för att få en bättre sammanhängande bild av fler 

faktorer (Calzavara et al. 2017). 

 

3.5.3  Varuplacering 

 

Personalen behöver riktlinjer för att veta var de ska placera produkter som kommer in i 

lagret och hur de ska gå tillväga när de plockar en kunds order, exempelvis i vilken 

sekvens de ska besöka respektive delar av lagret. Roodbergen et al (2015) tar upp två 

typer av policys för hur man kan gå tillväga när man placerar ut varor i lagret. Den ena 

kallar de för “random storage assignment policy” som innebär att alla varor som 

kommer in i lagret placeras ut på en slumpmässig plats som för tillfället är ledig. Den 

andra typen av policy för lagerplacering benämner de som “ABC storage assignment 

policies”. Idén bakom denna policy är att de produkter som säljs mer frekvent placeras 

på ett sådant sätt att de är mer lättillgängliga för den som plockar (Roodbergen et al, 

2015). 

 

Jonsson och Mattsson (2016) presenterar också ett antal principiella överväganden som 

varuplaceringen i ett lager kan baseras på. Det finns framförallt tre aspekter som 

Jonsson och Mattsson anser vara grundläggande och relevanta i många 

lagerverksamheter: 

 

● Fast eller flytande lagerplacering 

● Placering baserad på fysisk närhet 

● Golv- eller höjdplacering 

 

Att välja huruvida varuplaceringen ska tillämpas som fast eller flytande är ett 

grundläggande övervägande som kan vara väldigt nyttigt när lager planeras. Fast 

placering innebär att en vara har blivit tilldelad en plats i lagret där denna vara alltid 

lagerhålls, vilket ofta planeras med hjälp av frekvensläggning som beskrevs av 

Roodbergen et al (2015). Flytande placering innebär att varor inte har några givna 

lagerplatser, utan placeras där det finns utrymme. Vid användning av flytande placering 

krävs även administrativa lagersystem som håller koll på vart i lagret varor är placerade. 

Det finns fördelar och nackdelar med både fast och flytande placering. Fast 

lagerplacering kräver större lagringsvolym än flytande, detta på grund av att 

lagringsutrymmet måste dimensioneras efter respektive artikels maximala lagervolym. 
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Fördelen med fast placering är däremot att lagerlayouten kan anpassas bättre efter 

varors plockfrekvens och på så sätt minska hanteringsarbetet (Jonsson & Mattsson, 

2016).  

 

Placering baserad på fysisk närhet innebär att varuplaceringen utformas till viss del efter 

vilka egenskaper de besitter. Det finns varor som är lämpliga att förvara fysiskt nära 

varandra. Korrelerad placering är ett begrepp som baseras på denna princip, vilket 

innebär att varor som ofta inkluderas tillsammans i en order placeras nära varandra för 

att på så sätt minska hanteringsarbetet. Man kan även placera varor efter utseende nära 

varandra om dessa levereras från samma leverantör eller beställs tillsammans av kunder. 

Detta kan minska hanteringsarbetet men ökar även risken för felplock (Jonsson & 

Mattsson, 2016).  

 

Huruvida en vara ska placeras högt eller lågt är det sista övervägandet som Jonsson och 

Mattson rekommenderar. Inom denna princip är det självklart att varor som placeras på 

golvet är mer lättillgängliga än varor som placeras högt upp i hyllor. Därför bör varor 

som plockas mer frekvent placeras så att tillgängligheten för materialhanterare är så bra 

som möjligt. Det kan också underlätta att placera varor som förvaras och plockas i 

mindre förpackningar på en lägre höjdnivå då denna typ av varor är svårare för truckar 

att komma åt och behandla. Varor som hanteras med helpallar underlättar 

tillgängligheten för truckar och bör därför placeras högre upp i hyllorna (Jonsson & 

Mattsson, 2016). 

 

3.5.3.1   Frekvensläggning - ABC 

 

Med ABC menas att produkter delas upp i kategorierna A- B- och C-produkter där A-

produkter är de som säljs allra mest frekvent, B-produkter säljer näst mest frekvent och 

C-produkter är de som säljer minst frekvent. När produkterna har kategoriserats kan de 

sedan placeras ut på ett slumpmässigt sätt inom ett område som är avsatt för produkter 

inom samma kategori. Den huvudsakliga idén är att A-produkter ska placeras på ett 

sådant sätt att de är allra mest tillgängliga för plockaren, B-produkter på ett sådant sätt 

att de är ganska tillgängliga och C-produkter kan placeras på lite mer avlägsna eller mer 

svårtillgängliga lagerplatser (Roodbergen et al, 2015). 
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ABC-analys är någonting som Nahmias (2009) tar upp i sin litteratur. Han menar att 

olika produkter i ett företags sortiment är olika lönsamma för företaget och därför är det 

av vikt att man differentierar de mer lönsamma produkterna från de produkter som är 

mindre lönsamma. Detta eftersom det inte alltid är lönsamt att lägga lika mycket fokus 

på alla produkter. Om för mycket fokus läggs på produkter som inte genererar en god 

inkomst för företaget så kan detta vara ekonomiskt missgynnsamt. Vidare tar Nahmias 

(2009) upp vad han kallar för Pareto-effekt i ett lager, med vilket han menar att en stor 

andel av ett företags inkomster oftast beror på ett litet segment av företagets sortiment. 

Med andra ord så säljer vissa produkter mycket bättre än andra och bidrar därför mer till 

företagets huvudsakliga inkomst. Vanligtvis brukar tendensen se ut på följande sätt: 

20% av företagets produkter står för 80% av inkomsterna. De nästa 30 procenten av 

produkterna står för 15% av inkomsterna och de sista 50 procenten av produkterna står 

enbart för 5% av inkomsterna. Dessa siffror pekar enbart på tendenser och kan enligt 

Nahmias (2009) variera beroende på olika system. De tre kategorierna av produkter som 

beskrevs ovan delas sedan in i A, B och C, där A är de produkter som står för 80% av 

försäljningen, B är de produkter som står för 15% och C är de som står för 5%. I och 

med detta så bör A-produkter vara de produkter som läggs mest fokus på eftersom dessa 

står för en så stor del av försäljningen. I andra hand fokuserar man på B-produkter och i 

sista hand på C-produkter. Olika strategier för hur dessa produkter ska behandlas i ett 

lager kan sedan utvecklas med hjälp av detta (Nahmias, 2009). 

 

Van Gils et al (2018) gör i en artikel en fallstudie där de undersöker ett lager. I denna 

fallstudie simuleras ett antal olika tänkbara upplägg för lagerplacering utifrån ABC, det 

vill säga efter den frekvens som varorna omsätts i lagret. Författarna simulerar fyra 

olika typer av sätt att placera varor utefter denna frekvens, vilka kan ses i figuren nedan. 
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Figur 18 Teorisammanfattning (Egen illustration) 

 

3.6 Sammanfattning 

Figur 17 Simulering av frekvensläggningar (Van Gils et al 2018) 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras all empirisk data som samlats in under arbetet. Kapitlet 

inleds med en nulägesbeskrivning av Grossistföretagets orderhanteringsprocess och 

lagerlayout utifrån observationer, processkartläggning och sekundärdata. Därefter 

presenteras en identifiering av de problem som kan leda till att waste uppstår i 

orderhanteringsprocessen. Dessa problem identifieras utifrån processkartläggning och 

intervjuer med anställda på företaget. 

____________________________________________________________ 

 

Figur 19 Empirikapitlets disposition (Egen illustration). 

 

4.1 Nulägesbeskrivning av orderhanteringsprocessen 
 

4.1.1   Verksamhetens utformning 
 

Grossistföretaget arbetar i dagsläget med ett huvudlager (Storlagret), samt ett 

nyetablerat sublager (Webblagret), som ligger i samma lokaler. Webblagret, som detta 

arbete behandlar, koncentrerar sig enbart på ordrar mot slutkund som sker genom e-

handel. Grossistverksamheten behandlas i storlagret och lämnas därför utanför de 

empiriska undersökningarna (Möte 17-04-2018). En översiktlig bild över 

verksamhetens utformning finns nedan. 
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Figur 20 Grossistföretagets lagerverksamhet (Egen illustration). 

 
4.1.2   Orderhanteringsprocessen utifrån observationer 

 

För att inte enbart gå efter en sekundär bild som skapas efter intervjuer och samtal med 

olika personer på Grossistföretaget utfördes observationer. Dessa observationer syftade 

till att skapa en egen bild av relevanta detaljer på lagret såsom layout, plockslinga och 

varuplacering. Här kommer observationerna delas upp och presenteras utifrån tre 

huvudsakliga områden: Layout av lagret, plockaktiviteter och packaktiviteter.  

 

Utseendet och uppbyggnaden av hyllor och varuplaceringen i lagret sågs både mer 

generellt och mer detaljerat. Vad som noterades direkt när man gick in på webblagret 

var att det rådde ett visst kaos när det kom till plats. Plockvagnar som inte användes 

kändes som att de ställdes undan där det för tillfället fanns yta. Annars var det inget som 

stod placerat så det blockerade i hyllgångarna, packstationerna eller huvudingången. Det 

fanns en slinga mellan hyllorna som skapade fyra gångar mellan de åtta hyllorna som 

det plockades från. Hyllorna var placerade för att skapa gott utrymme mellan sig och 

produkterna var placerade i vad som såg ut att vara ett lämpligt höjdintervall. Produkter 

som plockades var placerade från golvet upp till lite drygt ögonhöjd. De första två 

hyllpartierna var mer robusta och ämnade för pallar (pallställ), vilket kan ses som en 

god idé för att slippa köra för långt in i lagret med truck vid påfyllning. Produkterna var 

överlag uppdelade efter tyngd vilket även visade sig på hyllorna. De tyngre varorna 

kördes in och stod placerade på pall i de första hyllpartierna, direkt från storlagret. 

Hyllorna längre in på lagret var av mer “klassisk” struktur för varorna. De första 

hyllorna kunde även ha extra varor ovanför plockhöjd för påfyllning, dessa krävde truck 
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för att lyftas ner.  

 

Vad som sedan noterades var att det ställdes pallar mitt i de första två gångarna. Dessa 

var fyllda med främst kampanjvaror som har hög ruljans samt varor som webblagret 

beställt från storlagret i mindre volym och som inte kräver en hyllplacering. Dessa 

pallar skapade däremot en viss trängsel då de smalnade av gångarna och delvis spärrade 

av mellan de två hyllorna längs gångarna. Problem som uppstod på grund av pallarna i 

gångarna var att en truck inte kunde fylla på hyllorna utan att rensa gången först. 

Dessutom fanns det inte mycket svängrum för plockare när de skulle fram med sina 

vagnar och det gick inte att ta sig förbi med en vagn till, gångarna var inte breda nog för 

två vagnar på bredden.  

 

Det mest väsentliga som observerades hos plockarna var att de plockade med hjälp av 

vagnar och utskrivna plocklistor. Vagnarna består av fyra hyllplan med två lådor på 

varje. En låda motsvarar en order och en plockare går och plockar åtta ordrar varje 

runda. Lådorna som används vid plocket är inte samma som sedan packas och skickas 

till kunden. Vid samtal med plockare så anser de att det är smidigare då det kan handla 

om att lådor måste packas om samt kvitteras och kontrolleras. Detta blir då lättare än om 

Figur 21 Grossistföretagets lagerlayout i dagsläget (Egen illustration) 
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de måste handskas med tunga färdigpackade lådor, då vissa produkter ökar lådans tyngd 

markant. För att underlätta för plockaren så är plocklistorna sorterade så tunga varor 

kommer tidigt på listan, precis som de kommer tidigt längs plockslingan. Utifrån 

observationen så verkar plocklistor sorteras på ett liknande sätt som produkterna 

placeras på hyllorna vilket underlättar plockningen då ingen fast hyllplacering tillämpas. 

Vagnar som plockaren sedan är klar med ställs intill en packstation eller i närheten av 

dem för att tas över av en packare. Tomma vagnar som inte används tycktes ställas 

undan där det för tillfället fanns plats vilket skapade oordning. 

 

Packstationerna var ständigt 

bemannade och där tog de 

en plockad låda, från en 

vagn som en plockare 

tidigare fyllt, och kvitterade 

mot plocksedeln samt 

scannade in varje vara i 

datasystemet. Därefter 

packades varorna i en ny 

låda där de emballeras för transport. Lådorna som används för transport förbereds och 

viks precis utanför ingången till webblagret vid enskilda stationer. Färdiga lådor som är 

packade och redo för transport märks med en adressetikett med kundens information 

och ställs sedan på en EUR-pall som stod vid kortsidan av varje packstation, som visas i 

illustrationen. En pall lastades av två packare. När en pall sedan ansågs tillräckligt 

packad så plastades dessa in av en packare som gick runt pallen med svart sträckfilm 

och manuellt plastade in pallen så den blev redo för transport. När en pall är redo för 

transport, då en plastad pall är märkt med en transportetikett till kundföretaget, körs den 

ut till lastbryggan. Skulle det vara fullt på lastbryggan ställs pallen i gångarna på 

storlagret tills dess att en lastbil kommer och hämtar den eller skapar plats på 

lastbryggan.  

 

4.1.3   Orderhanteringsprocess utifrån företagsrapport 
 

All data nedan är hämtad ur en rapport som sammanställdes i samband med att 

Grossistföretaget skulle etablera sitt webblager. Rapporten är från 2016 och därför kan 

vissa data och beskrivningar av lagret vara utdaterade. Därför kommer denna rapport 

Figur 22 Packstationer i webblagret (Egen illustration) 
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enbart att användas som kompletterande sekundärdata i beskrivande och jämförande 

syfte för att närmare undersöka hur lagret fungerar idag. Rapporten är tillhandahållen 

till detta arbete av Grossistföretaget själva. 

 

Webblagret är designat för att ha en kapacitet att behandla 1300 ordrar om dagen (6500 

ordrar på en vecka). Om detta kapacitetstak nås så beräknas det behövas 14 anställda för 

att kunna leverera detta antal ordrar. Vid en bemanning på 14 anställda så kommer 5-6 

att arbeta med packning, 5-6 arbeta med plockning och 2 kommer att arbeta med 

påfyllning och att flytta varor på lagret. I rapporten framgår det av mätningar att en 

order beräknas ta cirka 4 minuter från det att den skrivs ut tills det att den är färdig att 

lastas ut.  

 

Sett till orderrader och artiklarnas frekvens så framgår det av rapporten att cirka 32 % 

av artiklarna står för 80 % av orderraderna. Vidare bryter rapporten ned det till att 10 % 

av artiklarna plockas mer än nio gånger per dag medan 40 % av artiklarna plockas färre 

än en gång per dag. I figuren nedan beskrivs spannet av orderrader som olika ordrar har 

och hur vanligt förekommande de olika antalen orderrader per order är. Exempelvis så 

består majoriteten av ordrarna av cirka 6 orderrader eller i närheten av detta. 

Genomsnittet ligger vid mätningens genomförande på 6,8 orderrader per order.  

 

Figur 23 Rapport från konsultföretag till Grossistföretaget 
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Vidare tar rapporten upp principer och riktlinjer över hur Grossistföretagets plockning 

och plockslinga är utformad. Plockningsslingan är planerad utifrån ett antal principer. 

Den första principen är att de tyngsta varorna ska vara först i plockslingan så att dessa 

kan läggas i botten av kartongen som den plockas i. Sedan säljs, så kallade, 

grossistförpackningar. Grossistförpackningar är varor som säljs i ett stort antal eller i en 

stor förpackning utan att först delas in i mindre enheter. Dessa varor ska placeras efter 

de tyngsta varorna eftersom dessa bedöms tillhöra den näst tyngsta kategorin av 

produkter. Plocklistor skrivs ut på morgonen så att arbetarna sedan kan ta en plocklista 

från de som redan finns utskrivna. Eventuella restordrar gås igenom och plockas under 

dagen om möjlighet till detta finns. Plocklistan är utformad att innehålla lagerplats, 

radnummer på ordern, artikelnummer, artikelbenämning, antal att plocka, info om 

plockningsantalet är flera (exempelvis om en vara plockas i grupper om 5), styckpris 

och aktuellt lagersaldo för att nämna det viktigaste. 

 

När ordern ska kvittas och packas så börjar det med att kartongen flyttas upp på en våg 

och att ordern kvitteras i systemet. Där anger den som kvittar vikt, godsmärke och antal 

kolli samt typ av kolli. Själva packningen går till så att packaren lyfter upp kartongen på 

packbordet och tar ut kollietiketten som skrevs ut i samband med kvittningen. Om det 

uppkommer något fel så justeras godset, i övrigt så läggs följesedlar samt eventuella 

utskick ned i kartongen. Kartongen fylls ut med bubbelplast och tejpas sedan igen, 

varpå kollietiketten fästs utanpå kartongen. Den färdiga kartongen placeras sedan på en 

pall. Pallen byggs på allteftersom kartonger blir färdigpackade. När pallen kommit upp 

till en fullgod höjd så plastas den in med svart sträckfilm och adresseras till den 

budfirma som ska ta hand om den varpå pallen körs ut till utlastning. 

 

Grossistföretagets partnerföretag har inte tillgång till Grossistföretagets lagersaldo i 

realtid. Istället så skickas varje natt en saldofil till partnerföretaget där lagersaldot 

uppdateras. Saldona ligger på detaljistförpackningsnivå. Webblagret behandlar dock 

varor på konsumentförpackningsnivå vilket gör att det kan förekomma avvikelser i 

saldot. Själva påfyllningen av varor till webblagret från storlagret sker genom utlagring 

och försäljning av de artikelnummer som ska flyttas från storlagret och inlagring och 

inköp av de artiklar som flyttas in till webblagret. 
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4.2  Identifiering av waste i orderhanteringsprocessen  
 

4.2.1   Processkartläggning - Identifiering av problem som skapar 
waste 
 

 
Figur 24 Illustration över genomförd processkartläggning (Egen illustration). 

 

Vid genomförandet av denna processkartläggning var ekonomichefen och arbetsledare 

för webblagret medverkande. Processen som undersöks i detta fall är 

orderhanteringsprocessen i Grossistföretagets webblager. I detta fall är processen 

avgränsad till ett startskede som uppstår när en order laddas upp i företagets datasystem 

och slutskedet i processen sker när en samling ordrar har packats färdigt och är redo för 

transport till kund.  

 

Vid genomförandet identifierades och presenterades ett antal problem av medverkande 

representanter från Grossistföretaget. Nedan presenteras dessa problem i kronologisk 

ordning utifrån var i orderhanteringsprocessen de förekom tillsammans med en kortare 

beskrivning av sammanhanget de kan förekomma i samt vad de orsakar för problem. 

Avslutningsvis kommer ett antal ”sido-problem” presenteras som påverkar processen 

men som inte direkt är kopplade till en aktivitet. 
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Det första problem som presenterades kan ske redan i startskedet när en order laddas 

upp i Grossistföretagets datasystem. Idag råder ett problem med att fraktfria ordrar som 

läggs in i systemet påverkar saldot på artiklar som kan halka efter. Hänger inte saldot 

med får detta sedan följdkonsekvenser mot senare lagda ordrar. Detta ledde direkt till 

nästa problem som kan uppstå vid sammanställande av plocklistor. Stämmer inte saldot 

i systemet så kommer plockare få problem att slutföra alla ordrar som ska plockas. 

 

Vid påfyllning, som sker från storlagret, kan det hända att alla artiklar inte direkt 

plockas upp på en hyllplats. Orsaken kan variera men de främsta anledningarna är att 

artiklarna ingår i en kampanj, beställts i ett begränsat parti eller helt enkelt inte tilldelats 

en hyllplats än. Dessa varor kommer in till webblagret på pall och ställs främst i 

gångarna, som kan ses i illustrationen från genomförd observation. Detta ger som effekt 

att det blir trångt i gångarna samt att artiklarna på pallarna kan vara svåra att lokalisera 

för en specifik order.  

 

Plockning presenterades som en relativt problemfri aktivitet. Dock så kan det alltid 

hända att en plockare plockar fel. Detta problem ansågs främst ske bland de som inte 

har större erfarenhet hos Grossistföretaget. Skulle det ske att en order inte plockas rätt 

eller om det saknas någon artikel för någon order får det som följd att packaren måste 

korrigera detta. Detta följdproblem leder till att packaren måste avbryta sitt 

huvudsakliga arbete för att hitta och hämta de artiklar som saknas, vilket leder till extra 

arbete och tid som måste läggas på att åtgärda felet. 

 

Slutligen i processen när väl ordrar är packade och ställda på pall, redo för transport, 

framkom det att det kan ske ett antal problem som orsakas i samband med de avslutande 

aktiviteterna. På grund av att leveranser sker vid olika tider på dagen, beroende leverans 

till dotterbolaget eller partnerföretag, måste planering ske för pallarna. Vid uppställande 

av pallar bör de som ska skickas närmast i tiden ställas där de är lättillgängliga. De som 

eventuellt dröjer en tid kan ställas undan där de är minst i vägen. Leveranser till 

partnerföretaget sker endast en gång per dag, vid lunchtid, vilket leder till att pallar med 

färdiga ordrar som plockas under eftermiddagen måste lagras till nästkommande 

arbetsdag. Detta kräver resurser så som yta för att lagerhålla dessa. Samtidigt 

presenterades yta som en bristande resurs för just pallarna som väntade på transport. 

Lastbryggan har mycket begränsad plats då den även används för storlagrets transporter. 
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Detta leder till att den yta och de gångar som finns innanför lastbryggan snart fylls upp 

av pallar vilket snabbt skapar trängsel. 

 

Avslutningsvis presenterades även ett antal problem som berör Grossistföretagets 

datasystem. Dessa problem, som nämnt tidigare, berör inte direkt någon aktivitet i 

orderhanteringsprocessen men påverkar ändå processen. Precis som att saldo kan vara 

felaktigt i systemet så kan det även hända att artiklar av olika anledningar inte lagts in i 

systemet. Exempel på orsak till detta kan vara att artikeln är så pass ny att man inte 

hunnit få in den i systemet fast man redan börjat sälja och lagra den i webblagret. 

Tillsammans med att artikelsaldo kan vara fel kan detta leda till att ordrar inte plockas 

komplett. Med detta menas att en order inte kan slutföras eftersom artiklar saknas helt i 

lagret på grund av fel angivet saldo eller att det på annat sätt blivit fel så att plockaren 

inte kan slutföra ordern. Detta gör att inkompletta ordrar läggs undan till nästkommande 

dag eller till dess att saknade artiklar återkommit till webblagret så ordern kan slutföras. 

Till sist togs följande problem upp. Ibland förekom det att kunduppgifter var felaktigt 

ifyllda i systemet vilket resulterar i att det inte går att skriva ut transportetikett mot 

kundens order. Arbetaren måste då manuellt gå in i systemet och hämta rätt uppgifter 

för att kunna skriva ut en transportetikett. 

 

4.3 Intervjuer - Identifiering av problem som skapar waste samt 
lagerarbetares förbättringsförslag 

 

I samband med ett besök på Grossistföretaget utfördes fyra semistrukturerade intervjuer 

av personer som arbetar på webblagret. Intervjuerna bestod först av generella frågor 

kring vilka arbetsuppgifter den tillfrågade har och gick sedan in närmre i hur lagret och 

processerna fungerar. Intervjuerna avslutades sedan med frågor av ett mer öppet slag 

där respondenterna fick beskriva vilka problem de upplever när de jobbar på lagret och 

där de fick framföra eventuella förbättringsförslag. Eftersom företaget valt att vara 

anonyma i detta arbete så kommer inga namn att nämnas utan varje respondent får ett 

nummer som motsvarar i vilken turordning de blev intervjuade. Intervjuguiden som 

agerade manus för intervjuerna finns i bilaga 1 till detta arbete.  
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4.3.1   Respondent 1 - Plockning och packning 

____________________________________________________________ 

Den första respondenten jobbar som lagerarbetare på webblagret och har som primära 

sysslor att utföra plock och pack. Respondenten arbetar dessutom ibland med att fylla 

på varor när detta behövs. Respondenten har arbetat på Grossistföretaget i två år och 

på webblagret i ett år (Respondent 1).  

______________________________________________________________________ 

 

Vad beträffar plock så tycker respondent 1 att den förutbestämda plockrutten som 

används i lagret känns naturlig. Däremot finns det en hel del problem som kan 

identifieras i samband med orderplockningen. Varor tenderar att ligga på en obekväm 

höjd, detta gäller även varor som plockas frekvent så att det blir många lyft och att tid 

läggs på detta. Varornas placering i lagret upplevs också som oorganiserad eftersom 

många varor saknar en fast lagerplats, vilket leder till en del kaos och att tid behöver 

läggas på att leta och ibland även fråga för att hitta varorna. När det gäller plockningen 

och varornas placering så fungerar det bättre med varor som plockas åt 

Grossistföretagets partnerföretag än de varor som plockas åt dotterbolaget. Det är 

generellt mycket mer problem med de varor som rör dotterbolaget i lagret. När det 

kommer till lagrets layout och helheten kring lagret så upplever respondent 1 att det är 

oordning, trångt och ont om plats. Helheten känns oorganiserad och det finns mycket 

tomma vagnar och andra ting som är i vägen i gångarna, vilket skapar frustration och 

slöseri med tid. En anledning som anges är att många av de oerfarna arbetarna inte vet 

alla principer i lagret och därför inte alltid följer dessa. Ett ytterligare problem som 

uppges är att att lagersaldon inte alltid stämmer och att detta tar tid att åtgärda 

(Respondent 1). 

 

Eftersom respondent 1 också arbetar med pack så tillfrågades denne även om hur väl 

packningen fungerar på lagret. Packstationerna upplevs som trånga och lite låga. 

Framför allt så är skrivaren placerad på ett sådant sätt att man måste sträcka sig för att få 

tag på de följesedlar man skriver ut, vilket stör rytmen när man packar och leder till att 

det kan ta lite mer tid än vad det skulle behöva ta. Ett annat problem är placeringen av 

pallarna där färdigpackade ordrar ska placeras. Denna kan bli kaosartad och det skulle 

behövas bestämda platser för var pallar ska stå och var de inte ska stå. Vad beträffar 

datasystemet så fungerar detta bra och respondent 1 upplever inte att det är mycket 
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felplock som måste korrigeras. Det uppges även att det finns en del yta bakom 

packstationerna som skulle kunna utnyttjas till någonting för att få mer plats 

(Respondent 1).  

 

Som svar på de sammanfattande frågorna så tycker respondent 1 att det generellt sätt är 

väldigt trångt på lagret och att lagret hade kunnat vara mycket effektivare med mer yta 

att arbeta på. Placeringen av artiklarna känns i många fall kaosartad och kunde vara 

mycket mer organiserad och följa någon typ av bättre princip. Ett annat problem är att 

många vill vara med och bestämma över något, vilket leder till att det blir oorganiserat. 

Det skulle behövas någon som ser över hur påfyllningen sker, den känns ineffektiv i 

dagsläget. Även datan skulle behöva vara bättre eftersom det ofta är fel på lagersaldona 

(Respondent 1).  

 

4.3.2   Respondent 2 - Administration och packning 

____________________________________________________________ 

Den andra respondenten arbetar främst med administrativa sysslor på lagret, så som 

att hålla koll på den inhemska e-handeln. Arbetsuppgifter vid sidan av detta är främst 

packning. Respondenten har jobbat på webblagret i cirka två år (Respondent 2). 

______________________________________________________________________ 

 

Eftersom respondent 2 inte plockar så frågades denne enbart om packning. Enligt 

respondent 2 är det bra höjd på packborden, men datorn sitter lite långt ner. Dessutom är 

det rätt trångt vid och omkring packborden, detta gäller även med pallarna. Pallarna 

skapar trängsel då det varierar mellan hur många pallar det blir på en dag. Respondent 2 

uppskattar att det blir allt ifrån 6 pallar till 30 pallar på en dag. Vad beträffar felplock så 

förekommer det uppskattningsvis någonstans mellan 2-10 felplock per 1000-1200 

ordrar. Ett ytterligare problem som beskrivs i samband med packning är att det blir 

mycket spring för den som packar. Med detta menas att den som packar får röra sig 

mycket ifrån sin packstation för att rätta till felplock och påfyllning av emballage etc. 

Det är generellt mycket som måste hämtas och detta kan leda till att det blir stressigt. I 

övrigt blir det trångt fort när många arbetar samtidigt eftersom det blir många personer 

på lite yta (Respondent 2).  

 

 



  
 

55 

 

4.3.3   Respondent 3 - Plockning och truckkörning 

____________________________________________________________ 

Den tredje respondenten arbetar primärt med att plocka och att köra truck samt arbetar 

ibland på storlagret. Respondenten har arbetat på webblagret i cirka 1,5 år 

(Respondent 3). 

______________________________________________________________________ 

 

Eftersom respondent 3 främst arbetar med plock så tillfrågades denne enbart om frågor 

som berör plock. Vid själva plockningen så ligger varorna inte alltid på ett bra sätt. 

Framförallt är det problematiskt vid kampanjer som hålls av Grossistföretagets 

dotterbolag. Dessa kampanjer tenderar att ske utan förvarning och detta skapar 

svårigheter och förvirring för de som arbetar på lagret. Problemen som uppstår vid 

kampanjerna är ofta att varor som tillhör kampanjen inte ligger på rätt plats och att 

upplägget kring dessa är dåligt planerat. Detta resulterar i att de som plockar måste leta 

för att hitta kampanjvarorna och dessa tenderar att hamna utanför plockslingan. Detta 

medför att man inte kan hålla den annars goda plockslinga som tillämpas i lagret. Ett 

annat problem är trängseln i lagret. Det är mycket pallar och vagnar i vägen vilket gör 

det väldigt svårt att framföra en truck på webblagret och att många tidsödslande 

korrigeringar måste göras för att komma fram. Ett ytterligare problem är att lagersaldot 

inte alltid stämmer och att en del kampanjvaror inte kommer in i systemet vilket skapar 

problematik vid plockningen (Respondent 3). 

 

Som svar på de mer öppna frågorna så anser respondent 3 att det generellt sett är för 

trångt i lagret. Trängseln som uppstår på grund av vagnar, pallar, personer och andra 

objekt gör det svårt att arbeta effektivt och att framföra en truck i webblagret. Ett annat 

problem som respondent 3 tar upp är att det finns för många beslutsled vilket leder till 

ineffektivt beslutsfattande. Det skulle behövas ett par överhuvuden som styr upp det 

hela. Ett förbättringsförslag som respondent 3 lägger fram är att ha regelbundna möten 

så att man kan diskutera saker som rör lagret och så att de som arbetar där får ett forum 

där de kan föreslå förbättringar (Respondent 3). 
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4.3.4   Respondent 4 - Arbetsledare, plockning och packning 

____________________________________________________________ 

Respondent 4 är ansvarig på webblagret. Utöver att vara ansvarig så arbetar 

respondent 4 primärt med att plocka och även med påfyllning av varor. Respondent 4 

har arbetat på webblagret i två år (Respondent 4). 

______________________________________________________________________ 

 

De problem som kan uppstå i samband med plockning är att det är en dålig struktur när 

det kommer till ordrar som berör Grossistföretagets dotterbolag. I många fall behöver 

den som plockar springa ut i storlagret för att hämta artiklar som ska vara i ordern men 

som inte finns inne på webblagret. Detta medför att det tar, uppskattningsvis, lika 

mycket tid att plocka 500 ordrar för Grossistföretagets partnerföretag som det tar att 

plocka 100 ordrar för dotterbolaget. När det gäller plockslingan så är den upplagd på ett 

bra sätt med tunga varor först så att de hamnar underst i lådan. Däremot hade den 

kunnat vara ännu bättre om den varit renare. Det finns mycket saker i gångarna och 

pallar med produkter mitt i plockslingan vilket gör det trångt och svårt att ta sig fram, 

speciellt när det kommer in många kampanjvaror som saknar en fast lagerplats. Ett 

annat problem som upplevs i samband med plockning är att saldona inte stämmer i 

datasystemet (Respondent 4).  

 

Vid packning så är det aningen stökigt vid packstationerna, men i övrigt så är dessa 

utformade på ett bra sätt. När man packar kan det bli tungt med många lyft som ska 

göras. Dessutom behöver man ha en viss längd för att det ska vara bekvämt att stå vid 

packstationerna. Datasystemet fungerar bra vid packstationerna. Ett problem som 

uppkommer är dock när kunden skrivit in felaktiga uppgifter om sin adress. Detta 

medför att ordentliga orderetiketter inte kan skrivas ut utan att manuellt ta reda på vad 

som är fel i kundens fakta och själv rätta till det. Övriga problem som uppstår i samband 

med packning är platsbrist för färdiga och inplastade pallar med färdigpackade ordrar. 

Ibland uppkommer brist av plats att ställa dem när det blir många pallar på en och 

samma arbetsdag. Fel i själva ordrarna förekommer relativt sällan. Generellt sett så vill 

respondent 4 poängtera att det finns mycket utrymme för förbättring (Respondent 4). 

 

På de öppna frågorna svarade respondent 4 att de ordrar och varor som berör 

Grossistföretagets dotterbolag måste skötas mycket bättre än det gör i dagsläget. Det 
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behöver bli bättre planering och samordning med lagret för att undvika att en massa tid 

spills på att rätta till problem som uppkommer på grund av detta. Ett förbättringsförslag 

är att alla artiklar ska ha en färdig lagerplats innan de läggs ut till försäljning så att det 

inte uppkommer försäljning av artiklar som ännu inte placerats i webblagret 

(Respondent 4).  

 

Figuren nedan är en sammanfattning av de problem som identifierades i samband med 

de fyra intervjuerna som genomfördes, samt de förbättringsförslag som respondenterna 

själva presenterat.  

 

Figur 25 Sammanställning av intervjuer (Egen illustration) 

 

 

 

• Oorganiserad placering av artiklar i lagret -
gäller främst dotterbolaget

• Mycket trängsel - folk, vagnar och pallar i 
vägen i plockslingan

• Lagersaldon stämmer inte

• Kampanjvaror är inte på rätt plats - hamnar 
utanför plockslingan

• Kampanjer sker utan förvarning

• Arbetare lägger tid på att leta efter 
kampanjvaror

Plockning

• Trångt och stökigt

• Platsbrist för färdiga pallar

• Svårt att framföra truck på grund av trängsel
Layout

• Mycket spring för den som packar -
korrigeringar och påfyllning av emballage

• Felaktiga kunduppgifter måste korrigeras 
manuellt

Packning

• Mer arbetsyta hade gett bättre effektivitet på 
grund av mindre trängsel

• Mer organiserad placering av artiklar

• Alla artiklar bör ha en färdig lagerplats innan 
de läggs ut som tillgängliga till försäljning

• Mindre beslutsled - skulle behövas någon 
som styr upp

• Regelbundna möten för delgivning av 
information och förslag

Förslag
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Figur 26 Illustration över genomförd processkartläggning (Egen illustration). 

5 Analys 
Analysen är indelad i två huvudsakliga delar efter forskningsfrågorna. Under 

forskningsfråga 1 så utförs en analys och jämförelse av det empiriska materialet för att 

identifiera vilka problem som uppkommer i orderhanteringsprocessen och vilka typer 

av waste dessa problem leder till. Det andra avsnittet av detta kapitel berör 

forskningsfråga 2 och går in på en analys som är inriktad på att hitta potentiella 

förbättringar och sätt att lösa eller reducera det waste som identifierats under arbetet.  

______________________________________________________________________ 

 

5.1 Forskningsfråga 1: Vilka typer av waste förekommer i 
Grossistföretagets orderhanteringsprocess? 
 

Nedan finns en bild på processkartan som presenterades i avsnitt 4.2.1 i empirin, 

eftersom analysen delvis kommer att återkoppla till denna. 
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5.1.1    Orderplockning 
 

Under processkartläggningen identifierades fyra problem som är relaterade till 

orderplockningen i företagets webblager. Problemen är nummer 2 (Saldovolymer kan 

vara fel i systemet), 4 (Plockaren plockar fel), 5 (Korrigering av felplockad order) och 

10 (Ordrar plockas inte komplett), dessa presenterades i empirin och är här numrerade 

för att lättare hitta dem i processkartan. Problem 2 uppstår när lagersaldon kollas mot 

dagens inkomna ordrar samt eventuella restorder från tidigare dagar. Det förekommer 

nämligen att detta lagersaldo inte stämmer överens med de inkomna ordrarna. Detta 

problem kan leda till att ordrar inte går att färdigställa eftersom det, i systemet, finns 

varor som i själva verket är slut i det fysiska lagret. Det skulle även kunna bli ett 

problem åt motsatt håll, att varor som ser ut att vara slut i lagersystemet faktiskt 

fortfarande finns kvar i några ytterligare enheter på lagret. Detta kan skapa förvirring 

och problematik vid planering av hur påfyllning ska ske och vad det är som ska fyllas 

på. 

 

Problemet med felaktiga saldon är starkt kopplat till den fysiska orderplockingen. 

Samtliga respondenter i intervjuerna som arbetar med plock uppgav att de upplever 

detta problem (Respondent 1, Respondent 3, Respondent 4). Det är med andra ord ett 

problem som är tydligt förekommande i företagets orderplockningsprocess. 

Felaktigheterna i lagersystemet orsakar främst överarbete då orderplockningen försvåras 

om vissa varor saknas i webblagret. De anställda på webblagret blir då tvungna att 

pausa sin orderplockning för att förflytta sig till storlagret och hämta det som saknas i 

webblagret. Det extra arbete som måste utföras på grund av de missvisande 

saldovolymerna är ett stort överarbete, då både det extra gångavståndet och 

administrationsarbetet orsakar en störning i plockningsarbetet som fördröjer orderns 

fulländning. 

 

En bakomliggande faktor till att problem med lagersaldon kan uppstå är att varor som 

tillhör en kampanj inte hinner komma in i systemet ordentligt innan de säljs. Dessa 

kampanjer sker i flera fall utan att personalen förvarnas (Respondent 3). Därför kan det 

snabbt komma in produkter i omlopp som är svåra för personalen att hinna anpassa sig 

efter så snabbt. Utan en fast lagerplats så hamnar varorna på pallar inne i webblagret 

eller i värsta fall så är de fortfarande ute på storlagret (Respondent 3, Respondent 4). En 

annan anledning till varför detta problem kan uppkomma framgår av företagsrapporten i 
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empirin. Detta är att storlagret behandlar artiklar i detaljistförpackningar med fler antal 

av samma vara i samma förpackning medan webblagret behandlar artiklar i 

konsumentförpackningar. Eftersom påfyllning sker från storlagret till webblagret så kan 

det uppkomma felaktigheter när detaljistförpackningar bryts och ska överföras till 

webblagret i konsumentförpackningar. Det framkommer även av rapporten att 

Grossistföretagets partnerföretag inte har tillgång till Grossistföretagets lagersaldo i 

realtid utan att detta måste uppdateras varje natt. Detta gör även att det blir en 

fördröjning av alla lagersaldon så att det är svårt att anpassa dem efter snabba 

fluktuationer. 

 

Problem 4 i processkartläggningen uppstår om en anställd som arbetar med plockning 

gör något misstag när denne plockar. Med detta menas att den som plockar av någon 

anledning plockar fel artikel, fel mängd eller av någon annan anledning plockar på ett 

sådant sätt att ordern inte stämmer överens med det som kunden har beställt. 

Problematiken i detta är att tiden som lagts på att plocka den felaktiga ordern går 

förlorad då detta inte lett till att något produktivt har utförts i realiteten. Ett följdproblem 

(problem 5 i processkartan) blir även att det genererar ett behov av mer arbete i form av 

att felet måste korrigeras. Dessa misstag orsakar överarbete när korrigeringar måste 

göras. Den som packar blir den personen som måste korrigera felet, vilket leder till 

mycket spring då rätt artiklar ska letas upp från lagret och eventuella överflödiga 

artiklar ska återläggas. Denna uppgift faller helt och hållet på den som packar vilket gör 

att personen i fråga får mycket extra arbete och måste lämna sin packstation för att 

utföra de nödvändiga korrigeringarna (Respondent 2). Detta leder till ineffektiv 

arbetstid vilket är överarbete, eftersom inget värde skapas när arbete läggs på att 

korrigera en felplockad order. Alla dessa aktiviteter tar tid som annars kunde spenderas 

för att fullända en order.  

 

Mänskliga fel är svåra att eliminera helt. Därför förekommer det titt som tätt misstag i 

orderplockningen, vilket enligt intervjuerna uppskattas vara 2-10 felplock per 1000-

1200 ordrar (Respondent 2). Fel i ordrarna är någonting som upplevs förekomma 

relativt sällan enligt Respondent 4, dock så leder det till stort överarbete när det väl 

händer (Respondent 4). Dessa problem är också relevanta för eventuella förbättringar i 

framtiden. I nuläget är orderhanteringsprocessen uppbyggd så att en order kontrolleras 

två gånger, en gång när varorna plockas och en gång när ordern registreras vid 
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packningen. Om plockfel skulle elimineras ännu mer kan den andra kontrollen tas bort 

utan att servicenivån påverkas på ett negativt sätt. Detta skulle kunna medföra 

möjligheter till effektivare lösningar, detta behandlas mer under fråga 2 i analysen. 

 

Problem 10 i processkartan är kopplat till det som beskrevs i nummer 2. Nummer 10 

handlar nämligen om ordrar som inte kan plockas komplett. En order innehåller alltså 

någon vara som inte finns tillgänglig i webblagret. Orsaken till detta kan vara saldofel 

enligt det som förklarades under problem 2. När detta förekommer uppstår väntan och 

lagerhållning då orderplockningen kommer att uppleva störningar på grund av 

oförmågan att plocka färdigt en order. Ordern som inte kan plockas färdigt blir 

undanlagd där den inte stör nuvarande arbete och hanteras vid ett senare tillfälle när 

eftersökta varor återigen finns tillgängliga. När en order måste läggas undan för att 

sedan behandlas igen kommer detta orsaka fördröjningar i arbetet. Extra tid för att 

fullända den behandlade ordern blir då nödvändig. 

 

5.1.2    Lagerlayout  

 

Verksamheten växer vilket tydligt visar sig efter genomförda observationer och 

intervjuer. I synnerhet när dessa ställs mot den rapport som ett konsultföretag gjorde 

2016 då Grossistföretaget skulle etablera sitt webblager. Sedan dess har 

Grossistföretagets ordrar som behandlas i webblagret blivit mer än tio gånger fler mot 

vad de var innan de gjorde iordning sina nuvarande lokaler 2016. De har idag även 

börjat nå det tak som sades vara maxkapacitet för det nuvarande lagret, vilket beräknas 

vara 1300 ordar om dagen, utifrån beräkningar i företagsrapporten. Detta gjorde sig 

även tydligt bland respondenterna och i observationerna. Ytan de har för webblagret 

skapar begränsningar och det blir allt mer ont om plats. Eftersom Grossistföretaget vill 

fortsätta satsa på e-handel så ser problemet med platsbrist ut att kunna växa. Fortsätter 

satsningen så är en expansion av webblagret, i form av större lokaler, nödvändigt för att 

kunna driva detta så effektivt som möjligt. Det ska idag redan finnas planer för detta 

(Möte med ekonomichef 17-04-2018) vilket ses som ett framsteg för att åtgärda den 

trängsel som idag råder samt möjliggöra tillväxten för deras e-handel.  

 

De problem som är relaterade till lagerlayout är de som i processkartan är tilldelade 

nummer 3 (Trängsel skapas av pallar med påfyllning), 6 (Fulla pallar måste placeras 

efter den tid på dagen då de ska hämtas), 7 (Vissa order som plockas efter lunch måste 
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lagras till nästa dag) och 8 (Det saknas lämplig yta att placera färdiga pallar på när 

pallantalet blir stort).  

 

Problem 3, som handlar om trängseln som skapas av påfyllningspallar, är det första 

problemet med lagerlayouten. Det är nämligen så att de varorna som varje dag fylls på i 

webblagret placeras på pallar mitt i gångarna där plockningen sker. Detta försvårar 

plockningen då åtkomsten vid hyllorna är begränsad. Detta är ännu mer signifikant när 

truckförare ska komma åt vissa delar av webblagret enligt Respondent 3. Trängseln som 

uppstår i vissa delar av lagret till följd av dessa pallplaceringar gör att truckföraren ofta 

behöver gå ut och manuellt flytta vagnar och annat som förhindrar framkomsten innan 

det ens är möjligt att utföra det arbete som är ämnat (Respondent 3). Allt detta tar 

mycket extra tid som medför en mindre effektiv lagerverksamhet. Även observationerna 

som utfördes på webblagret begrundar denna problematik och att den gäller samtliga 

som arbetar med orderplockning på lagret, även de som inte kör truck. 

 

Vid utförandet av observationerna framgick det att plockare idag följer en plockslinga 

mellan hyllorna som är förutbestämd. Men här skapade trängseln av bland annat 

pallarna som ställs mitt i gångarna problem. Pallarna bestod främst av kampanjvaror 

som tillfälligt har en högre efterfrågan eller som består av ett begränsat parti. Om en 

packare behöver komplettera en order med en vara så kanske denna vet vilken hylla 

produkten finns på. Men eftersom pallar ställs mitt i gångarna så blir utrymmet i dessa 

inte mycket bredare än att en plockvagn kan köras fram och plockaren kan gå bredvid. 

Möte blir därför svårt i gångarna vilket gör att det smidigaste sättet att ta sig fram är att 

följa slingan. Omkörning försvåras av de smala gångarna vilket kan leda till väntetid i 

gångarna. Som tidigare nämnt så är det inte enbart vid plock och pack det försvåras av 

de smala gångarna utan vid påfyllning eller annat arbete som måste utföras med truck så 

kräver detta mycket extra arbete. Detta är vad Ljungberg & Larsson (2016) kallar för 

överarbete inom lean-teori, vilket innebär att det skapas waste på grund av att arbetarna 

behöver utföra ett extra arbete som inte gynna kunden på något sätt. 

 

Pallar som är färdigpackade och redo för transport ska placeras på ett ställe som är 

lämpligt beroende på vilken tidpunkt som varorna ska hämtas för transport. Fulla pallar 

som ska transporteras tidigt på dagen ska placeras på ett ställe som är lättillgängligt när 

pallarna ska lastas på för transport. Samtidigt ska pallar som hämtas senare under dagen 
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placeras på ett sätt som gör att de inte är i vägen. Detta grundar sig i att företaget skickar 

pallarna med olika transportfirmor vilka hämtar pallarna under olika tillfällen på dygnet. 

Under dagar som ett stort antal ordrar behandlas bildar detta ofta trängsel inom detta 

område och försvårar lastningsarbetet samt även framkomligheten överlag, vilket kan 

skapa en fördröjning när lastningen utförs. 

 

Ordrar som plockas åt Grossistföretagets partnerföretag endast hämtas en gång per dag 

mitt på dagen, runt lunchtid. Alla ordrar som hanteras efter lunchtid måste lagras över 

resterande dag och natt tills de kan hämtas nästa dygn. Webblagret har bristande 

lokalutrymme för detta och kan finna svårigheter att placera pallarna på ett ställe som 

inte orsakar trängsel. Detta är dock endast ett problem under perioder då ett stort antal 

ordrar behandlas. Antalet pallar som behandlas per dag kan variera mycket, enligt 

Respondent 3. Det kan röra sig om allt mellan 6 till 30 pallar på en dag. De dagar det 

blir många pallar så blir detta problem med andra ord väldigt påtagligt, vilket 

Respondent 4 tar upp i sin intervju. Även Respondent 1 tar upp detta problem och anser 

att det borde finnas en fast plats för var färdiga pallar bör stå någonstans för att försöka 

att undvika denna problematik. Problem 8 i processkartan är också relaterat till denna 

brist av utrymme och den medföljande trängsel som orsakas av att pallar inte kan 

placeras på en lämplig yta.  

 

5.1.3   Varuplacering och plockrutt 
 

Webblagret använder inte någon fast varuplacering vilket framgick av intervjuer och 

observationer. Däremot finns det en viss basstruktur som bygger på tyngden av varorna. 

Detta bygger upp placeringen så att de tyngsta artiklarna placeras först längs 

plockslingan för att underlätta vid packningen.  

 

Något som togs upp vid intervjuerna var att plockning av produkter hade underlättats 

om det fanns en bättre struktur eller tanke bakom det hela. Som exempel sade 

respondent 1 att produkter som plockas ofta, högfrekventa produkter, skulle behöva 

placeras i en bättre höjd för att slippa att ständigt böja sig vid plockningen. Detta 

menades leda till onödig påfrestning av exempelvis rygg samt att det skulle kunna 

sparas in tid genom att kunna plocka denna typ av varor i behagligare höjd. Vilket kan 

härledas till Ohno (1988) som förespråkade lean-tänket vilket talar för minimalt waste 

av resurser, i detta fall främst arbetare (plockare) och tid. 
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Vid intervjuerna framkom ytterligare problematik som kan härledas till företagets 

varuplacering och plockrutt. Varornas placering upplevs som oorganiserad eftersom 

många av artiklarna saknar en fast lagerplats, vilket leder till att man kan behöva lägga 

tid på att leta eller fråga efter var artiklarna är någonstans (Respondent 1). Mycket av 

problematiken kring plockningen kommer från ordrar som berör Grossistföretagets 

dotterbolag. Särskilt problematiskt är de kampanjer som hålls i dotterbolaget 

(Respondent 3). Problemet som uppstår i samband med kampanjerna är att varor som 

tillhör kampanjen inte alltid ligger på rätt plats. I flera fall har dessa kampanjvaror inte 

hunnit bli inlagrade i webblagret, vilket leder till letande och att man måste bryta sin 

normala plockrutt för att hitta varorna som tillhör kampanjen (Respondent 3). Det kan ta 

lika mycket tid att plocka 100 ordrar för dotterbolaget som det tar att plocka 500 ordrar 

för Grossistföretagets partnerföretag (Respondent 4). 

 

5.1.4   Packning 
 

Av de genomförda intervjuerna framgick att det fanns många olika åsikter om 

packningen mellan de olika respondenterna. Enligt Respondent 1 så upplevs 

packstationerna lite låga och trånga. Skrivaren är även placerad på ett sådant sätt att 

man måste sträcka sig för att plocka upp utskrivna följesedlar och dylikt vilket leder till 

att det stör rytmen och gör det obekvämt att packa (Respondent 1). Respondent 2 tycker 

att det är bra höjd på själva packbordet men lite trångt vid och runt omkring själva 

packstationerna. När man packar blir det mycket spring, delvis för att fylla på med 

material till emballaget och delvis måste den som packar rätta till eventuella fel som 

uppkommit under plockningen. Det förekommer någonstans mellan 2-10 felplock per 

1000-1200 ordrar. (Respondent 2). Respondent 4 anser att det är rätt så stökigt vid 

packstationerna men att de i övrigt är utformade på ett ordentligt sätt. Ett fel som kan 

uppkomma vid packningen är att kunden har skrivit fel i sina adressuppgifter när denne 

har beställt. Detta leder till att kollietiketter inte kan skrivas ut av systemet. Då måste 

packaren korrigera informationen så att den stämmer överens med kundens riktiga 

address (Respondent 4). Det råder en del skilda meningar mellan de anställda kring 

packstationernas utformning vilket gör att det blir svårt att identifiera om det finns något 

genomgående problem med denna. Vid observationen som genomfördes så framgick det 

att packstationerna var aningen trånga och stökiga men det var svårt att säga någonting 
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om deras relativa höjd eller utformande, vilket tyder mycket på att det är en individuell 

upplevelse som skiljer sig åt beroende på vem det är som packar.  

 

I processkartläggningen är problem 11 (Manuell korrigering av inkorrekta 

kunduppgifter) relaterat till packningen. Detta leder till överarbete för de som ska packa. 

 

5.1.5   Påfyllning 
 

Enligt Hackman & Bartholdi III (2014) krävs en plan över hur påfyllning i en 

lagerverksamhet ska utföras på ett effektivt sätt. Det beskrivs även att påfyllning är en 

aktivitet som inte kräver så mycket arbetskraft men att arbetskraften generellt sett är 

mer kostsam då en högre grad av planering  är nödvändig för att varor ska placeras på 

ett lämpligt ställe. I detta företaget finns det en plan för hur påfyllningen hanteras, men 

den skiljer sig rätt kraftigt gentemot den typiska verksamheten som behandlas av 

Hackman & Bartholdi III (2014). Företaget har nämligen en relativt ovanlig dynamik då 

webblagret är ett lager som drivs separat från storlagret men som ändå opereras i ett 

gemensamt utrymme och har tillgång till de resurser som storlagret erbjuder. De varor 

som krävs vid varje påfyllning finns alltså tillgängliga i samma lokal och webblagret 

agerar som en kund till storlagret när varor fylls på i webblagret. Det skiljer sig också 

gentemot det som beskrivs av Hackman & Bartholdi III (2014) på det sättet att varor 

som levereras för påfyllning i webblagret kommer på pallar som placeras i 

lagergångarna. Detta har nämnts tidigare som ett problem då flera respondenter som 

jobbar med plock anser att detta påfyllningssystem, mer specifikt placeringen av 

pallarna, orsakar trängsel. Det har också varit ett återkommande problem att vissa varor 

är svåra att hitta i lagret, framförallt när det gäller kampanjvaror hos dotterbolaget men 

också allmänt om varuplaceringen för dotterbolagets varor. Överlag så skapar företagets 

påfyllningsstrategi en hel del waste, som uppstår på grund av trängseln som orsakas av 

dåliga pallplaceringar samt ineffektiv orderplockning som förekommer om varor 

placeras på ställen som gör det svårt för plockare att hitta.   
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5.1.6    Sammanfattning av problem och vilket waste dessa orsakar 
 

Tabell 2 Sammanfattning av problem och vilket waste dessa orsakar (Egen illustration) 

Problem med 

orderplockning 

Vad problemet orsakar Typ av waste 

som orsakas 

Felaktiga lagersaldon Försvårad orderplockning 
 

Plockfel Behov av korrigering 
 

Inkompletta ordrar Restordrar 
  

Problem med lagerlayout   

Dålig framkomlighet för 

truck 

Försvårat och inneffektivt 

arbete   

Pallar mitt i gångarna Trängsel i plockslingan 
 

Vissa pallar måste lagras till 

nästa dag 

Ökat behov av yta 
  

Pallar saknar lämplig yta att 

förvaras på 

Ökat behov av yta 
  

Problem med 

varuplacering/plockrutt 

  

Produkter saknar fast 

placering 

Försvårad orderplockning 
  

Vissa produkter är jobbiga att 

plocka 

Försvårad orderplockning 
 

Problem med packning   

Färdiga pallar skapar trängsel Försämrad framkomlighet 
   

Korrigering av felplock Oproduktiv arbetstid 
 

Felaktiga kunduppgifter Behov av manuell 

korrigering 
 

Problem med påfyllning   

Trängsel Försämrad framkomlighet 
  

Inga förbestämda 

artikelplaceringar 

Försvårad planering, 

försvårat arbete 
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Som tabellen ovan visar har de huvudsakliga 

problemen sammanställts och vilken typ av 

waste som problemen orsakar. Den mest 

förekommande typen av waste som 

identifierats är transport, det vill säga interna 

förflyttningar inom verksamheten som i 

slutändan inte skapar något värde för kunden 

(Ljungberg & Larsson, 2016). Detta waste uppkommer främst på grund av att 

lagerarbetare måste göra korrigeringar för att kunna genomföra sina sysslor. Exempelvis 

så skapar platsbrist och trängsel ett behov av att ta omvägar för att ta sig fram i lagret. 

Det skapar även ett behov av att hitta lösningar för att finna ställen där saker som pallar 

och produkter får plats. Så fort en plockare måste gå från sin plockslinga för att, 

exempelvis, hämta produkter från storlagret så skapas waste. 

 

En annan typ av waste som identifierades som är nära kopplad till 

trängselproblematiken är väntan. Väntan är waste som uppstår på grund av att man inte 

kan fortsätta med sin aktivitet eftersom man måste vänta på att någon eller något annat 

blivit klart först (Ljungberg & Larsson, 2016). Waste kan exempelvis uppstå av att man 

måste vänta på att en arbetare som står framför måste slutföra sin uppgift innan man 

själv kan slutföra sin egen uppgift. Detta waste blir allt mer påtaglig på grund av 

trängseln eftersom det är svårt att “köra om” medarbetare i trånga gångar vilket leder till 

väntan. 

 

Överarbete är waste som uppstår på grund av att arbetarna måste arbeta extra för att 

kunna genomföra en aktivitet. Detta genererar inte i slutändan någon nytta för kunden 

och är därför waste (Ljungberg & Larsson, 2016). Överarbete i webblagret sker främst 

på grund av olika korrigeringar som arbetarna behöver göra. Det tar tid och arbete att 

rätta till saker som felplock och inkorrekta kunduppgifter. Försvårad orderplockning 

leder till att arbetarna behöver göra mer arbete för att hämta samma varor, vilket också 

leder till waste. 

 

Lagerhållning är waste som uppstår på grund av att man måste hålla varor i lager 

(Ljungberg & Larsson, 2016). Den lagerhållning som skapar waste i webblagret är, i 
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nuläget, lagerhållning av inkompletta ordrar som måste lagras tills de kan kompletteras. 

Även lagerhållning av pallar som ska skickas nästa dag skapar waste eftersom de tar 

mycket plats. 

 

Onödiga förflyttningar är waste som uppkommer då man måste förflytta människor, 

gods eller dylikt (Ljungberg & Larsson, 2016). I webblagret så uppkommer denna typ 

av waste exempelvis när truckföraren måste flytta på pallar och vagnar för att kunna ta 

sig fram i lagret. Även det faktum att vissa produkter saknar förbestämd placering gör 

att de som fyller på kan behöva göra förflyttningar av varor för att få plats med dem. 

 

5.2 Forskningsfråga 2: Hur kan dessa olika typer av waste 
åtgärdas i Grossistföretaget? 
 

5.2.1    Effektiv e-handel 
 

De punkter som McCrea(2017) fastställer som måsten för att hänga med och utveckla 

en god verksamhet mot e-handel går att se vid en närmare granskning av 

Grossistföretaget. De har uppfyllt några punkter samtidigt som de saknar 

förutsättningarna för vissa andra. Exempelvis arbetar de redan med att arbeta mot flera 

ordrar samtidigt, sett till att de plockar 8 ordrar varje runda. Däremot har de svårt att 

kunna jämna ut sina pikar i antalet kundordrar och kunna genomföra arbete i förtid inför 

säsonger eftersom kundordrar är mycket breda i sin variation. Därtill är de även svåra 

att förbereda eftersom de är mycket kundspecifika samt att Grossistföretagets varor inte 

kan hanteras allt för lång tid innan de ska skickas.  

 

Sedan tar McCrea(2017) upp användandet av företagets datasystem som en viktig del 

inom e-handel. WMS kan användas till mycket mer idag än när de kan ha införts hos 

företag. I Grossistföretagets fall så skulle en rekommendation vara att se över deras 

nuvarande system eftersom, baserat på en respondent som var ansvarig för 

administration på webblagret, det kan upplevas som att det ibland inte hänger med 

(Respondent 2). Med ett nytt snabbare system skulle detta kunna användas mer utförligt 

i företaget och kunna hjälpa arbetare i deras arbetsuppgifter med användbar fakta eller 

ge snabb respons på lagersaldon, påfyllnadsbehov eller varuplacering direkt till 

plockaren. Slutligen kan kundordrar granskas i ett försök att lokalisera någon typ av 

standardstruktur av orderrader och specifika varor. Detta för att kunna använda sig av 
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“pop-up”-faciliteter som kan användas för att behandla mindre och mer standardiserade 

ordrar (McCrea, 2017). Dessa skulle kunna fylla en god funktion för att avlasta 

webblagret vid högsäsonger som en mindre lagerlokal skulle kunna handskas med 

ordrar bestående av ett bestämt antal typer av varor. En någorlunda lösning används 

idag i form utav personal som plockas in vid högtryck för webblagret.  

 

McCrea (2017) tar i sin artikel upp en aspekt som handlar om hur ett företag som 

bedriver e-handel behöver anpassa sig till den ökade efterfrågan som uppstår under de 

högsäsonger som företaget har. Detta är en aspekt som kan vara värd att utforska för 

Grossistföretaget, då det inom deras marknad finns väldigt tydliga och förutsägbara 

perioder under varje år där efterfrågan ökar markant. Det skulle kunna vara nyttigt för 

Grossistföretaget att bättre förbereda sig på dessa förändringar. Vid besök på företaget 

under en av dessa perioder med kraftigt ökad efterfrågan uppfattades stora problem med 

hanteringen av denna ökning. Om denna anpassning görs med det som McCrea (2017) 

föreslår, så kallade pop-up-faciliteter, eller med andra lösningar måste utvärderas.  

 

 

5.2.2   Orderplockning 
 

Plockning av varor i styck är någonting som vanligtvis är mer kostsamt i termer av 

arbetskraft än vad varor som handlas i mängd eller i hela kartonger är. Detta beror på att 

varor som handlas i styck tenderar att variera mycket mer i storlek, form och tyngd än 

vad kartonger med förbestämda volymer gör. Detta leder till att mänsklig arbetskraft är 

centralt för denna typen av orderplock (Hackman & Bartholdi III, 2014). Webblagret i 

detta arbete behandlar varor i styck, dessa varor har dessutom många olika former och 

vikter vilket framkommer av observationer. På grund av detta är någon typ av 

automatiserad lösning för orderplock inte aktuell för detta webblager eftersom mänsklig 

arbetskraft är central för att kunna hantera produkter med så varierande karaktärsdrag.  

 

Plockningen brukar som princip stå för cirka 55 % av lagrets driftkostnader. Själva 

plockningen kan brytas ned i olika andelar av tid det tar att genomföra plockningens 

olika aktiviteter. Förflyttningen mellan plockdestinationerna står för 55 % av tiden, 

letande efter varor står för 15 % av tiden, att plocka fram de varor man ska ha står för 10 

% av tiden och pappersarbete och annat övrigt arbete står för 20 % av tiden. Fokus bör 
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därmed ligga främst på att reducera tidsåtgången av att förflytta sig mellan olika ställen 

på lagret (Hackman & Bartholdi III, 2014).   

 

5.2.2.1 Åtgärder för orderplockning 

 

Problem med 

orderplockning 

Vad problemet orsakar Typ av waste som orsakas 

Felaktiga lagersaldon Försvårad orderplockning Överarbete 

Plockfel Behov av korrigering Överarbete 

Inkompletta ordrar Restordrar Lagerhållning, Transport 

 

För att åtgärda problematiken med lagersaldon så finns det två primära bakomliggande 

faktorer som måste ses över. Det ena är att varor som tillhör dotterbolaget och dess 

kampanjer inte hinner komma in i lagersystemet innan de placeras ut i lagret. Det andra 

är att detaljistförpackningar ska omvandlas till konsumentförpackningar när påfyllning 

sker från storlagret till webblagret, vilket kan skapa felaktigheter i antalet varor som 

registreras i systemet. För att åtgärda detta bör det införas som rutin att varor som ska in 

i lagret alltid har en tilldelad lagerplats inne på webblagret innan de går ut i 

lagersystemet. Då kan man reducera mycket av det waste (överarbete) som uppkommer 

av att lagerarbetare måste leta efter varor inne i webblagret eller ute på storlagret.  

 

Plockfel som uppkommer i dagsläget är inte så många att det behövs en specifik lösning 

på detta. Enbart cirka 2-10 plockfel bedöms uppstå per 1000-1200 ordrar (Respondent 

2). Plockfelen som uppstår beror troligen på den mänskliga faktorn och denna kommer 

vara svår att undvika när man använder sig av mänsklig arbetskraft. Det enda alternativ 

som möjligtvis skulle kunna eliminera fel på grund av den mänskliga faktorn är att 

automatisera plockningen genom robotar och annan teknik. Enligt Hackman & 

Bartholdi III (2014) är dock inte en automatiserad lösning av plock lämplig när det 

handlar om konsumentförpackningar, då de inte är lämpliga att hanteras i en 

automatiserad lagerprocess. Därför är en automatisering av webblagret inte aktuell för 

Grossistföretaget vad beträffar orderplockningen.  

 

Problemet med inkompletta ordrar uppkommer delvis som ett följdfel av felaktiga 

lagersaldon och att artiklar inte finns i lager. Dessa skapar waste i form av lagerhållning 
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eftersom de inkompletta ordrarna måste lagras tills de kan färdigställas. Det är svårt att 

åtgärda denna typen av problem, men för att minimera lagerhållningen av de 

inkompletta ordrarna skulle man kunna införa som rutin eller arbetssyssla för en 

lagerarbetare att med jämna mellanrum gå över inkompletta ordar och komplettera 

dessa. 

 

5.2.3   Lagerlayout 
 

I dagsläget så använder sig Grossistföretaget av vad som liknar ett så kallat fast-pick 

area. Detta är en typ av lager inuti lagret som är specifikt avsett för att hantera 

orderplock. Fördelen med att ha denna typ av fast-pick area är att det tar mindre tid för 

lagerarbetarna att färdas mellan de olika artiklar som de ska plocka jämfört med om alla 

hade varit och jobbat ute på det stora lagret. Nackdelen är att det behövs en 

välkontrollerad och frekvent påfyllning av de varor som finns i en fast-pick area 

eftersom ytan är mycket mindre och därför inte går att lagra lika mycket varor på. Man 

behöver även bestämma vilka varor och vilken kvantitet av varorna som ska finnas i en 

fast-pick area (Hackman & Bartholdi III, 2014). I mångt och mycket så är lösningen 

med att ha ett webblager kopplat till storlagret en fast-pick area-lösning. Detta innebär 

att man i teorin har en mer effektiv orderplockning än om man hade försökt att plocka 

ordrar direkt från storlagret. 

 

Ett aktuellt problem som finns idag gällande Grossistföretagets lagerlayout är det 

faktum att pallar ställs mitt i gångarna längs plockslingan. Detta togs upp vid de flesta 

intervjuer samt sågs under observation att det skapade vissa problem. Tydligast är det 

faktum att det blir trångt i gångarna till skillnad mot om de skulle vara helt öppna. Som 

nämnt tidigare skapar detta svårigheter för plockare att ta sig fram då det inte finns allt 

för mycket plats när de ska fram med sina vagnar. En person tar sig lätt igenom men 

behöver någon ta sig förbi med en vagn är detta inte alltid möjligt. Sedan är det inte 

heller möjligt att smidigt kunna operera med truck i lagret på grund av detta och ibland 

måste en hel rad pallar flyttas för att ta sig in till en hylla.  

 

En ganska kritisk punkt för Grossistföretagets upprätthållande av sin e-handel är att de 

behöver en fysisk expansion. Många gånger kom det fram vid empiriinsamlingen att 

trängsel är ett problem. Eftersom detta är så centralt bland problemen, som orsakar 

waste i form av överarbete, ses det som en viktig del att åtgärda för fortsatt expansion. 
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Grossistföretaget fick beräkningar på sitt nuvarande webblager som kunde behandla 

1300 ordrar om dagen. Nu har de kommit till det skedet att de är på väg att passera detta 

tak som uppskattades av företagsrapporten 2016. Om e-handeln fortsätter att växa krävs 

större lokaler.  

 

Större lokaler skulle innebära att man kan åtgärda de problem som idag leder till 

förlorad effektiv tid. Vid anskaffandet av större lokaler skulle man vid planeringen av 

strukturen kunna se över de svagheter som finns idag och strukturera de nya lokalerna 

annorlunda med detta i åtanke. Även vid anskaffandet av nya lokaler skulle en 

rekommendation vara att inte blicka kortsiktigt utan försöka blicka framåt. Genom att 

räkna på hur utvecklingen av e-handeln kommer att se ut i framtiden kan man anpassa 

lokalerna för ytterligare tillväxt. 

 

Samtidigt som basyta är en viktig faktor spelar även inredningens struktur en viktig roll. 

Hyllanordningar kan väljas baserat på flertalet olika faktorer. Ett par av dessa kan vara 

arbetsyta eller lagringsyta. Vad som ur företagets perspektiv är högre värderat kan 

komma att spela en avgörande roll. Självfallet spelar lokalens storlek stor roll. Men 

företaget kan komma att behöva värdera att bygga upp lagret likt dess struktur idag, där 

trängsel är ett problem för arbetare, men där hyllorna är djupare och problemet som 

presenteras med “fast-pick area” lindras eftersom hyllorna rymmer större volymer. 

Skulle detta vara högre värderat skulle även den åtgärd som Calzavara et al (2017) 

rekommenderar med placering av plockhyllor i vinkel bli aktuell, för att bidra till 

tidseffektivisering.  

 

Från ett annat perspektiv skulle arbetet kunna utföras mer oförhindrat genom att få mer 

yta. Tillgängligheten till hyllor skulle leda till att det extraarbete som krävs för att nå 

dessa med truck skulle försvinna och varor som finns lagrade högre upp i 

pallställen/hyllorna skulle kunna fyllas på snabbare än om plockare skulle tvingas 

springa ut och hämta detta i storlagret eller vänta på påfyllning, vilket gör att tid inte 

används på ett effektivt sätt.  

 

Något som kräver mer yta är pallarna som är klara för transport. Dessa skulle till 

skillnad mot idag behöva en tilldelad yta, nära lastbryggan. Idag ställs dessa 

ostrukturerat vilket leder till trängsel och oreda. Genom att tilldela dessa en egen yta där 
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de även skulle kunna sorteras efter vart de ska skickas, dotterbolag eller partnerföretag, 

skulle tid sparas in. När en pall är klar för transport behöver inte arbetaren leta efter 

lämplig plats att ställa denna på för tillfället utan kan snabbt köra bort pallen till denna 

ställyta. Även när de ska transporteras underlättar det då de kan ställas upp bättre och 

tydligt framställda efter+ vilken transport de ska med.  

 

5.2.3.1 Åtgärder för lagerlayout 

 

Problem med lagerlayout Vad problemet orsakar Typ av waste som orsakas 

Dålig framkomlighet för 

truck 

Försvårat och ineffektivt 

arbete 

Väntan, onödiga 

förflyttningar 

Pallar mitt i gångarna Trängsel i plockslingan Väntan 

Vissa pallar måste lagras till 

nästa dag 

Ökat behov av yta Lagerhållning, Transport 

Pallar saknar lämplig yta att 

förvaras på 

Ökat behov av yta Lagerhållning, Transport 

 

Trängseln är ett faktum som grundas i att Grossistföretagets verksamhet “vuxit ur” sina 

nuvarande lokaler för e-handeln. Planerna finns redan för nya lokaler som konkret är 

den lämpligaste åtgärden att vidta för att åtgärda detta problem. Men sedan kan förslag 

diskuteras om hur strukturen kan läggas upp i de nya lokalerna. Grossistföretaget 

använder redan idag något som liknar en “fast-pick area”-struktur, eftersom de har ett 

mindre lager som är kopplat till deras huvudlager. Detta föreslås vidarehållas då detta 

underlättar vid manuell plockning istället för att plockare skulle springa på storlagret för 

sina e-handelsorder.  

 

Ser man sedan till strukturen av bland annat hyllor och pallar föreslås främst en högre 

grad av öppenhet. Detta skulle tillåta plockare att ta sig mellan hyllor och gångar friare 

för att därmed kunna spara in eventuell tid om de inte har orderrader som täcker 

samtliga gångar. Utrymme är även här ett centralt problem idag, vilket skulle ge 

rekommendationen att hålla gångar breda nog för möten mellan plockare. Detta kräver 

en åtgärd för rader med pallar som idag fyller ut gångarna. Ett exempel för detta skulle 

vara att ställa dessa i en rad, två pallar bred, som skulle ersätta en rad med hyllor. 

Eftersom pallarna ofta fylls med kampanjvaror så ses plockfrekvensen som relativt hög 
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från dessa. Finns yta samt tanken vid planering av det nya lagret skulle detta motverka 

det problem som idag råder med att trängsel uppstår i gångarna på grund av pallar.  

 

I figuren nedan illustreras ett exempel på hur det nya webblagret skulle kunna se ut. 

Detta är inte någon definitiv rekommendation då lagret borde utformas efter de 

förutsättningarna som finns sett till yta och andra faktorer. Däremot innehåller denna 

illustration ett antal aspekter som bör tas i åtanke vid struktureringen av ett lager. Enligt 

Hackman och Bartholdi III (2014) utgör färden mellan plockdestinationer cirka 55 

procent av plockningsarbetet. Det är också detta som borde effektiviseras till så stor del 

som möjligt när man strukturerar ett lager. I illustrationen nedan är det framförallt 

gångavståndet i webblagret som förminskats till så stor del som möjligt. Dessutom har 

strukturen fokuserat på att lösa de trängselproblem som uppstår när vagnar och pallar 

placerades mitt i gångarna. Tomma vagnar har blivit tilldelade en designerad zon i 

början av plockslingan där de kan placeras utan att orsaka trängsel i lagret. Sedan har 

pallar med varor som placeras i webblagret under påfyllningen varje morgon fått en 

plats där de är lättillgängliga och inte orsakar trängsel under plockningen. Färdiga pallar 

placeras i en designerad zon där de inte orsakar trängsel och ligger nära till hands när de 

ska flyttas för transport. Färdigplockade vagnar placeras i detta lager efter plockslingans 

slut och finns nära till hands för packare. Packstationerna är placerade på ett sätt som 

gör att emballage är lättillgängligt för samtliga stationer. Den översiktliga strukturen när 

det gäller plockrutt har behållits i detta exempel då samtliga respondenter i intervjuerna 

uppfattade detta som en välutformad plockrutt. Detta bör dock ses över utifrån de nya 

förutsättningarna som uppstår till följd av expansionen. 
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Figur 27 Exempel på utformning av ny lagerlayout (Egen illustration) 

 

5.2.4   Varuplacering och plockrutt 
 

Vid valet av hur man ska lägga upp varuplaceringen i lagret kan man följa vissa 

principer. Två av dessa principer är "random storage assignment" och "ABC storage 

assignment policies". Den förstnämnda av dessa två innebär att man placerar varorna på 

ett slumpmässigt sätt i lagret, där det finns plats för tillfället. "ABC storage assignment 

policies" innebär att man istället lägger upp en fast plan för hur varor ska placeras i 

lagret. Den bakomliggande idén är att produkter som omsätts mer frekvent ska vara mer 

lättillgängliga för plock än vad produkter som omsätts med lägre frekvens är 

(Roodbergen et al, 2015). Grossistföretaget tillämpar sig i dagsläget av en 

semistrukturerad varuplacering, vilket framgår både av observationer och den rapport 

som presenterades i empirin. Varuplaceringen fungerar på sådant sätt att varor som 

behöver packas i botten av kartongerna placeras i början av plockslingan så att dessa 

plockas först. I detta fall är det vikten på varorna som är den avgörande faktorn, 

eftersom de tyngsta varorna ej får placeras över andra varor eftersom detta kan leda till 

att de förstörs. Denna faktor gör att företaget inte helt och hållet kan hålla sig till en av 

de varuplacerings-policies som nämndes ovan eftersom vikt är en faktor som måste tas i 

beaktning. Oavsett hur varuplaceringen går till så måste alltid de tyngsta varorna vara 

först. Utöver den initiala placeringen av de tyngsta varorna i början av plockslingan så 

tycks de varor som är mindre placeras längre bak i plockslingan, vilket framgår av 
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observationerna. I de sista gångarna är det handplock av varor som är små och som 

handlas i styck. Detta tyder på att tanken om att placera utefter vikt efterlevs i så stor 

utsträckning som detta går. Det tycks däremot inte finnas någon planering av i vilken 

ordning varor av samma viktklass är placerade utan dessa följer troligtvis någon typ av 

slumpmässig varuplacering likt den som beskrivs av Roodbergen et al (2015). 

  

Ovanstående resonemang kan fördjupas ytterligare genom att jämföra med vad Jonsson 

& Mattsson (2016) tar upp angående varuplaceringen i ett lager. De anser att det finns 

tre olika aspekter som är grundläggande när det kommer till varuplacering. Huruvida 

man har fast eller flytande lagerplacering, om placeringen är baserad på fysisk närhet 

samt om golv- eller höjdplacering tillämpas (Jonsson & Mattson, 2016). Flytande 

varuplacering innebär att varor inte har någon förutbestämd plats, utan de placeras där 

det finns plats, precis som det som Roodbergen et al (2015) kallar för "random storage 

assignment policy" (Roodbergen et al, 2015). 

  

Med avseende på de för- och nackdelar som Jonsson & Mattson (2016) tar upp med att 

ha fast kontra flytande placering av artiklar i lagret finns det olika argument för vilken 

typ av varuplacering som skulle vara bra för Grossistföretaget. Det som talar emot att ha 

en flytande lagerplacering är att det behövs ett bra administrativt system för att hålla 

koll på alla varor. I empirin så har det framkommit av intervjuer och 

processkartläggning att problem med inkorrekta lagersaldon är vanligt förekommande. 

Det är även problem med att det är svårt att hitta vissa varor, speciellt i samband med 

kampanjer och utförsäljningar när det kommer in nya varor i systemet. För att ha en 

välfungerande flytande lagerplacering så måste dessa problem minimeras, annars 

riskerar man att lagret blir ineffektivt. Detta eftersom det leder till förvirring bland de 

som plockar, inkorrekt information för de som ska fylla på och att det blir problem att 

hålla en fast plockslinga om arbetarna måste leta efter varor. Fördelen med att ha en 

flytande lagerplacering är att man inte behöver behandla lika stora volymer utan kan 

hålla ett bra flöde mellan storlagret och webblagret, förutsatt att det administrativa 

fungerar som det ska. 

  

Fördelen med att istället tillämpa en fast lagerplacering är att det går att anpassa 

varuplaceringen efter varorna och deras plockfrekvens. Det som talar emot fast 

lagerplacering är att det behövs mer lagringsutrymme och att nya artiklar som kommer 
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in i lagret måste ha nya platser. Det blir en fråga om utrymme och med den trängsel och 

den brist på utrymme som upplevs idag (vilket framkom av observationer, intervjuer 

och processkartläggning) så är det möjligt att förutsättningarna för en fast lagerplacering 

inte existerar i dagsläget utan att en expansion skulle vara nödvändig för att genomföra 

detta. Om möjligheten finns till att implementera fasta lagerplaceringar skulle detta vara 

bra för företaget och plockarna, eftersom flera av plockarna uppgett att det kan vara 

svårt att hitta de varor man ska plocka. Speciellt när det rör nya varor och kampanjer. 

  

Den andra aspekten av varuplacering som Jonsson & Mattsson (2016) tar upp är 

placering baserad på fysisk närhet. Detta innebär att artiklarna placeras utefter vilka 

egenskaper de har. (Jonsson & Mattsson, 2016). I webblagret tillämpas redan denna 

princip eftersom varorna placeras efter vikt, vilket beskrevs tidigare i detta avsnitt. Det 

framgår av rapporten i empirin att tunga varor behövde vara först i plockslingan och 

därför så används denna typ av upplägg. Eftersom detta är en viktig del av företagets 

upplägg för att bibehålla kvaliteten på sina produkter och se till att inga lätta produkter 

skadas av att få tunga produkter lastade ovanpå dem, så är detta ett upplägg som 

webblagret bör fortsätta med. 

  

Den tredje och sista aspekten av varuplacering som Jonsson & Mattson (2016) tar upp 

är huruvida varorna ska placeras högt eller lågt. Varor som är i golvhöjd är lättare att 

plocka än varor som är högt upp i hyllor. Varorna bör placeras på ett sådant sätt att de 

som plockas mer frekvent är placerade på ett sådant sätt att tillgängligheten för 

orderplockaren är så bra som möjligt. Varor som plockas och förvaras i mindre 

förpackningar är vanligtvis smidigare att ha lågt eftersom dessa är svårare för truckar att 

komma åt. Med samma logik så kan pallar och andra större produkter som hanteras av 

truck med fördel placeras högre upp i hyllorna (Jonsson & Mattson, 2016). I webblagret 

är det endast de tyngre varorna som placeras i de första gångarna som har pallar ovanför 

sig vilka kan flyttas ned av truck för påfyllning. Övriga gångar har bara varor som 

sträcker sig knappt över en persons höjd. Generellt sätt så behövs inga stegar eller 

liknande hjälpmedel för att kunna plocka varor i webblagret. Däremot så finns en hel 

del produkter placerade utmed golvet på pallar i gångarna. Detta bör i så stor 

utsträckning som möjligt vara produkter som plockas mindre frekvent. I en av 

intervjuerna identifierades detta som ett problem. Resondent 1 ansåg att högfrekventa 

varor ibland var placerade på pallar på golvet vilket gjorde att man fick böja sig ner för 
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att plocka dem. Detta leder till ett onödigt moment och därför bör man, om möjlighet 

finns, försöka att se till att högfrekventa varor placeras i en bekväm höjd så att det kan 

handplockas stående. 

  

Samtidigt som det går att effektivisera de metoder som används idag finns även nya 

metoder som växer fram. De som tänker i framkant och vågar satsa på innovation samt 

idéer “Outside-the-box” lyckas ofta sätta sig i framkant för effektivt arbete. Se till 

Amazon som skapat en helt ny bild av orderplockning genom att hyllorna kommer till 

plockaren. Detta har lett till att de fått en mycket hög effektivisering i 

orderplockningsprocessen (Pooler, 2017). Satsningar på innovativa lösningar är ofta 

kostsamma men det gäller att se dem som investeringar där de i längden bidrar till ökad 

effektivitet och inbesparade resurser. Likasom marknader förändras med tiden så måste 

även lagerverksamheter våga adaptera förändring för att kunna möta en hög 

kundservicenivå. 

  

ABC-teorierna bygger på att man gör en analys av den frekvens som varor i lagret 

omsätts i. Poängen med detta är att man sedan kan placera de mest frekventa varorna så 

tillgängligt som möjligt medan de mer lågfrekventa varornas tillgänglighet kan 

försummas mer eftersom de inte plockas lika ofta (Roodbergen et al, 2015). En tendens 

som kallas för Pareto-effekten innebär att cirka 20 % av ett företags produkter står för 

hela 80 % av företagets inkomster. Dessa kallas i ABC-analysen för A-produkter 

(Nahmias, 2009). Utifrån den rapport som presenterades i empirin så finns liknande 

tendenser även i Grossistföretagets webblager. De exakta siffrorna som presenterades är 

att cirka 32 % av artiklarna står för 80 % av orderraderna. Grossistföretaget har med 

andra ord cirka 32 % produkter som kan identifieras som A-produkter. Vidare framgår 

det av rapporten att 10 % av artiklarna plockas mer än nio gånger per dag medan 40% 

av artiklarnas plockas färre än en gång per dag. Detta innebär att det finns en variation i 

frekvens av omsättning mellan företagets produkter vilket är en förutsättning för att 

etablera någon typ av frekvensläggning utifrån ABC. 

  

Webblagret så som det ser ut i dagsläget är så pass litet att den som plockar ändå måste 

gå igenom alla gångar för att komplettera sin plockrunda. Det finns därmed ingen större 

poäng med att lägga tid och resurser på att etablera en frekvensläggning utifrån att 

högfrekventa produkter placeras först i plockslingan. Dock skulle detta alternativ kunna 
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B 

C 

B 

A 

B 
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vara mycket gynnsamt för Grossistföretaget ifall man väljer att expandera den yta man 

arbetar på och utökar antalet gångar och längden på plockslingan. Genom en 

frekvensläggning i ett framtida lager skulle eventuellt vissa gångar kunna hoppas över 

vilket sparar mycket tid för den som plockar och gör hela orderplockningsprocessen 

effektivare. 

 

5.2.4.1 Åtgärder för varuplacering och plockrutt  

  

Problem med 

varuplacering/plockrutt 

Vad problemet 

orsakar 

Typ av waste som 

orsakas 

Produkter saknar fast placering Försvårad 

orderplockning 

Överarbete, Transport 

Vissa produkter är jobbiga att 

plocka 

Försvårad 

orderplockning 

Överarbete 

  

Att produkterna saknar en fast lagerplacering skapar i nuläget problem och waste i form 

av överarbete och transport för att leta reda på varor finns. Att använda fast 

lagerplacering hade varit en lösning på problemet, men Jonsson & Mattson (2016) tar 

upp en viktig nackdel med detta. Att använda fast lagerplacering innebär att man måste 

avsätta mycket mer yta för lagring av produkterna (Jonsson & Mattson, 2016). Med 

tanke på de problem som Grossistföretaget har med yta och trängsel i dagsläget så är 

alternativet med fast lagerplacering troligen inte aktuellt. Det breda sortimentet skapar 

även behov av flytande lagerplatser för att många produkter kommer in i och åker ut ur 

sortimentet. En tänkbar lösning skulle dock kunna vara att dela in lagret i olika zoner, 

där man, i så stor utsträckning som möjligt, placerar varor av samma typ. I dagsläget 

används vikt som en faktor för att placera tunga varukategorier i samma del av lagret, 

men denna typ av tankesätt skulle kunna appliceras på hela lagret för att göra det så lätt 

som möjligt för arbetarna att navigera sig i 

sortimentet. 

  

För att minska waste som uppstår av 

överarbete är det tänkbart att använda 

frekvensläggning av varorna i lagret. På så 

Figur 28 Hyllanordningar med frekvensläggning på höjden 

(Egen Illustration). 
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sätt ser man till att varorna ligger på ett sådant sätt att de som plockas oftare än andra är 

lättare för arbetarna att plocka. Då går det åt mindre arbete för dem och man kan spara 

tid. Ifall man använder sig av fast lagerplats kan man göra en frekvensläggning av hela 

lagret, men detta blir inte aktuellt i det nuvarande lagret på grund av platsbrist. Det kan 

dock vara värt att överväga vid en eventuell expansion av lagret i framtiden, i vilket fall 

man kan göra en sådan frekvensläggning som van Gils et al. (2018) simulerar (se avsnitt 

3.5.4.1). Det finns dock andra sätt att frekvenslägga, även om man använder sig av 

flytande lagerplaceringar. Då kan man istället frekvenslägga på höjden så som figuren 

till höger visar. Om man placerar A-produkter på den plockhöjd man bedömer är 

bekvämast så går det väldigt snabbt och bekvämt för plockarna att plocka dessa. B-

produkter kan man placera i de “näst bekvämaste” höjderna, medan C-produkter får 

placeras på de höjder där det är obekvämt att plocka, exempelvis närmast golvet. 

 

5.2.5   Packning 
 

Packning är den del av orderhanteringsprocessen där det blir ett naturligt stopp och 

därmed ett bra tillfälle att kontrollera att ordern som plockats stämmer överens med det 

kunden har beställt. Att ordern är korrekt är mycket viktigt för den nytta som kunden 

upplever av tjänsten och därmed en förutsättning för att kunden ska bli nöjd med sin 

beställning. Det ligger även i kundens intresse att få sin beställning i så få antal olika 

paket som möjligt (Hackman & Bartholdi III, 2014). Utifrån de empiriska 

undersökningar som gjorts så går det att påstå att det Hackman och Bartholdi (2014) 

förespråkar om packning efterlevs. Vid packning sker kontroller av de plockade 

ordnarnas korrekthet och ordrarna packas i så få antal lådor som möjligt. Om alla 

artiklar inte finns tillgängliga under plockningen så väntar företaget med att skicka 

ordern tills det att den kan skickas komplett. Det förekommer dock en del andra 

problem som rör packnings-aktiviteten. Främst finns behovet av att packaren måste göra 

justeringar, delvis av felplockade ordrar och delvis av felaktig kundinformation. 
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5.2.5.1 Åtgärdsförslag för packning  

 

Problem med packning Vad problemet orsakar Typ av waste som orsakas 

Färdiga pallar skapar 

trängsel 

Försämrad framkomlighet Väntan, Transport, 

Lagerhållning 

Korrigering av felplock Oproduktiv arbetstid Överarbete 

Felaktiga kunduppgifter Behov av manuell 

korrigering 

Överarbete 

  

Problemet med att pallar som packas skapar trängsel är kopplat till lagrets layout och 

därför gäller samma åtgärdsförslag som för lagerlayouten. Felplock har även behandlats 

i orderplockningen och dessa beror på den mänskliga faktorn. Antalet felplock är 

troligen inte tillräckligt många för att detta skulle vara alarmerande och någon direkt 

åtgärd för detta är därför inte nödvändig i dagsläget. Det är mer gynnande att fokusera 

sina resurser på att reducera mer påtaglig waste. 

  

Problemet med felaktiga kunduppgifter ligger dels i lagersystemet som ger ett 

felmeddelande som måste korrigeras manuellt och dels i det faktum att kunden inte 

skrivit rätt uppgifter i rätt skrivfält vid beställningen. Denna typen av systematiska fel är 

svåra att ge ett konkret åtgärdsförslag på och kommer troligen inte att kunna elimineras. 

 

5.2.6   Påfyllning 

 

Grossistföretaget skiljer sig relativt mycket mot det klassiska som beskrivs av Hackman 

& Bartholdi III (2014) när det gäller påfyllningsstrategi. Detta beror till viss del på det 

faktum att företaget har en speciell dynamik med två separat drivna lager i samma lokal. 

Det är däremot inte en anledning till att påfyllningen skapar så mycket problem. Det 

borde rimligtvis vara det motsatta då det nära förhållandet mellan de två lagren ger 

upphov till mer flexibla påfyllningar och lagervolymen kan justeras utan att nya 

beställningar är nödvändiga. Att utforma en plan som gör påfyllningen mer effektiv är 

inte utom räckhåll men det finns framförallt ett förhinder som är svårt att undgå. 

Trängsel är som nämnt tidigare en stor del av de problem som upplevs i webblagret. 

Detta är också svårt att undvika i dagsläget då utrymmet i webblagret är väldigt 
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begränsat och gör det svårt att utföra stora förändringar i placeringen av pallar och 

varor. Som det ser ut just nu är det också svårt att förbättra påfyllningen genom att 

ändra påfyllningsstrategin, då det huvudsakliga problemet är att för många varor ska få 

plats i ett för litet lager. Även om mer planering hade utförts vid påfyllningen hade 

rimligtvis samma problem uppstått, då varorna helt enkelt inte får plats på hyllorna som 

det ser ut just nu. En expansion av webblagret skulle därför kunna öppna upp 

möjligheter för effektivare påfyllning. 

  

Grossistföretagets lagerstruktur har tidigare i arbetet jämförts med det som kallas fast-

pick-area, då de besitter en del likheter. Fast-pick-area beskrivs av Hackman och 

Bartholdi III (2014) som väldigt beroende av en effektiv påfyllning. I och med de 

likheter som presenteras mellan Grossistföretaget och fast-pick-area borde en effektiv 

påfyllning vara betydande för Webblagrets översiktliga effektivitet. Då påfyllningen i 

nuläget endast görs genom att plocka ihop de varor som behövs inför dagen på en pall 

och placera denna pall i webblagret borde det rimligtvis finnas gott om 

förbättringsmöjligheter när det gäller påfyllningsstrategin. Däremot är detta som tidigare 

nämnt kopplat till brist på tillgänglig plats i webblagret och blir väldigt svårt att 

effektivisera innan en expansion av lagret genomförs. 

 

Det primära problemet med att ha en ”fast-pick-area-lösning” är som Hackman & 

Bartholdi III (2014) skriver, själva påfyllningen som ska ske till fast-pick arean. Att ha 

två separata lager innebär att den här typen av påfyllning uppkommer som extra arbete 

som annars inte hade behövts om man istället plockade direkt från storlagret. I den 

empiriska företagsbeskrivningen så ser påfyllningslösningen i nuläget ut så att 

webblagret “köper” varor från storlagret. Storlagret handlar i detaljistförpackningar 

vilka bryts upp och “säljs” till webblagret för att allt ska fungera i lagersystemet och att 

storlagrets verksamhet och webblagrets verksamhet ska kunna vara åtskilda i 

lagersystemet. Ett problem som identifierades i samband med påfyllningen är att 

detaljistförpackningarna ska omvandlas till konsumentförpackningar när de ska fylla på 

från storlagret till webblagret, vilket skapar avvikelser i lagersaldot. Detta fel kan vara 

svårt att åtgärda eftersom det rör sig om ett fel som uppstår i lagersystemet. Däremot så 

är det tänkbart att det skulle gå att lösa med någon specifik rutin att varor endast fylls på 

i jämna antal eller förbestämda batches. På så sätt går det att hålla koll på exakt hur 

många konsumentförpackningar det är som förs över. Problematiken med denna typen 
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av lösning är dock att det måste upprättas volymer för varje enskild produkt. 

Anledningen till detta är att olika detaljistförpackningar kan innehålla olika kvantiteter 

av konsumentförpackningar, beroende på vilken artikel det handlar om. 

 

5.2.6.1 Åtgärdsförslag för påfyllning   

 

Problem med påfyllning Vad problemet orsakar Typ av waste som 

orsakas 

Trängsel Försämrad framkomlighet Väntan, Transport 

Inga förbestämda 

artikelplaceringar 

Försvårad planering, 

försvårat arbete 

Transport, onödiga 

förflyttningar 

  

Problemen som uppkommer i samband med påfyllningen är kopplade till både 

lagerlayouten och varuplaceringen och därför rekommenderas samma åtgärder som för 

dessa (se avsnittet om åtgärder för lagerlayout). Om en expansion av lagret utförs i 

framtiden så blir fler åtgärder för att effektivisera påfyllningen möjliga eftersom man då 

kan hitta alternativ till att placera pallar med påfyllning mitt i gångarna. Då kan waste i 

form av väntan och transport reduceras. 

 

Problemet med att det saknas förbestämda artikelplaceringar kan åtgärdas med någon 

typ av fast lagerplacering som diskuterades i avsnittet om varuplacering. Det finns även 

möjlighet med någon typ av semi-strukturerad placering av artiklar, exempelvis i 

enlighet med den version av frekvensläggning som presenterades i avsnittet om 

varuplacering. Genom att tilldela artiklar en fast eller semi-strukturerad varuplacering 

möjliggör detta att påfyllning (lika väl som vid plockning) utförs enklare på grund av en 

bättre struktur på var artiklar finns eller borde finnas. Detta skulle reducera waste i form 

av transport och onödiga förflyttningar som uppkommer idag. 
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5.2.7  Lagerarbetares förbättringsförslag 
 

 

Figur 29 Förbättringsförslag från respondenter (Egen Illustration) 

 

Det framkom en mängd förbättringsförslag vid intervjuerna av lagerarbetare (se avsnitt 

4.3 i empirin). Att mer yta behövs för effektivitet, att artiklarnas placering behöver 

organiseras bättre och att alla artiklar bör ha en färdig lagerplats innan de förs in i lagret 

sammanfaller väl med de förslag som diskuterats tidigare i detta kapitel. Detta visar på 

att det är mycket aktuellt för lagerarbetarna eftersom de upplever dessa problem i sin 

vardag.  

 

I övrigt så kom det fram förlag om att det borde finnas mindre beslutsled. Med andra 

ord går det att tolka från detta att beslutsfattandet är ineffektivt i dagsläget. Det 

framkom även att det inte hålls några regelbundna möten med lagerpersonalen. Möten 

skulle kunna vara ett bra tillfälle att informera personalen om olika saker som står på 

verksamhetens agenda och effektivt få ut informationen till samtliga lagerarbetare på 

samma gång. Att ha möten kan även innebära ett forum för lagerarbetarna att få 

framföra förslag på förbättringar eller dylikt.  

 

Det ovan nämnda faller samman väl med teorin inom lean som förespråkar att man ska 

ge utrymme för den mänskliga förmågan och initiativkraften. Det är waste att inte ta 

vara på denna (Ljungberg & Larsson, 2016). 

 

 

 

 

 

  



  
 

85 

 

6 Slutsatser och sammanfattning 
6.1 Resultat 
Det förekommer många olika typer av waste i Grossistföretagets 

orderhanteringsprocess. Dessa typer av waste grundar sig i att det finns många 

underliggande problem i såväl orderhanteringen som lagrets layout. De mest 

framstående problemen som kunde identifieras är att varor inte alltid har en bra 

placering inom lagret, att trängsel skapade svårigheter för lagerarbetarna och att 

arbetarna måste jobba mycket med korrigeringar av olika problem. De olika problemen 

skapar följande typer av waste: 

 

● Överarbete 

● Transport 

● Väntan 

● Lagerhållning 

● Onödiga förflyttningar 

 

För att minimera detta waste så kan flertalet åtgärder vidtas, vilka beskrivs i korthet 

nedan: 

● Grossistföretaget kan göra en expansion av lagret för att öka arbetsytan och 

minska trängseln. 

● Lagret kan delas in i zoner så att artiklar kan placeras efter vilken kategori de 

tillhör. 

● Zoner kan även användas för att tillägna plats åt tomma vagnar, färdigplockade 

vagnar samt färdig-staplade pallar. 

● Skapa som rutin att varor är placerade i webblagret och har en bestämd 

lagerplats innan de kan plockas. 

● Artiklarna som fylls på kan fyllas på med en förbestämd volym för att försöka 

att förminska antalet fel som uppkommer i lagersaldot. 

● Införa frekvensläggning, antingen i hela lagret eller på höjden utefter varje hylla. 

● Införa regelbundna möten för personalen för effektiv delgivning av information 

och tillvaratagande av personalens förbättringsförslag. 
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6.2 Studiens bidrag 
 

Huruvida denna studies resultat och genomförande kan överföras till en annan kontext 

är intressant för att bedöma studiens karaktär. Resultaten som presenteras i detta arbete, 

gällande vilka typer av waste som kan identifieras och hur dessa kan åtgärdas, kan 

mycket väl vara användbara för andra studier som utförs inom samma 

forskningsområde. Detta bör framförallt vara ur ett jämförande syfte samt ses som en 

möjlighet till inspiration, exempelvis vid genomförandet, för liknande studier. 

Resultaten i denna studie bör dock inte användas som någon faktuell grund när andra 

undersökningar görs, då resultaten är kopplade till Grossistföretaget och dess specifika 

verksamhet. Därför hade studier av andra företag troligen gett annorlunda resultat, även 

om verksamheterna som undersöks har stora likheter sett till verksamhetstyp. När det 

handlar om tillvägagångssättet kan studien mycket väl bidra med nyttig information för 

andra arbeten. Tillvägagångssättet vid datainsamling utgjordes delvis av intervjuer och 

en processkartläggning. Detta arbetssättet uppfattades i denna studie som effektivt vid 

identifiering av waste i Grossistföretaget och bör därför vara användbart för andra 

studier med liknande undersökningsområde. 

 

6.3 Egna reflektioner 
 

Denna studie har inte innehållit några kvantitativa data och därför är åtgärdsförslagen 

mycket generella. Arbetet påvisar dock förbättringspotentialen som finns i företaget vid 

implementering av lean- och waste-tänket. 

 

6.4 Kritik till eget arbete 
 

Mer kvantitativ data hade tillfört möjligheten till mer konkreta åtgärdsförslag. Detta 

hade gett studien pålitligare resultat som kan användas vid implementeringen av 

förändringar i företaget. Även det faktum att studien utfördes anonymt försvårade vissa 

moment samt begränsade typen av data som kunde inkluderas.  

 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

För att skapa en bättre förståelse kring orderhanteringsprocessen så behöver det finnas 

fullgod forskning kring alla olika aktiviteter av processen. Ett förslag till vidare 



  
 

87 

 

forskning från detta arbete är att göra flerfallsstudier och göra jämförande fall för att 

tydligare begrunda skillnaderna mellan olika företags orderhanteringsprocesser. Detta 

skulle kunna uppdaga vilka olika typer av aktiviteter som leder till mer waste än andra. 

 

På ett mer generellt plan så är forskning som inriktar sig på packnings-aktiviteten i 

orderhanteringsprocessen, minst sagt, mycket tunn. Det finns gott om utrymme att 

forska inom denna aktivitet och finna nya teorier kring vad som skapar en effektiv 

packning. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Informera respondenten om: 

● Anonymitet 

● Vad som undersöks 

● Vad datan som samlas in ska användas till 

● Att respondenten inte behöver svara om denne inte vill och att det när som helst 

är okej att avbryta intervjun om respondenten inte längre är villig att delta 

 

Inledande frågor 
 

1. Vilken arbetsuppgift har du på webblagret? 

- Vilka sysslor får du utföra? 

- Jobbar du enbart med webblagret eller förekommer det att anställda även 

jobbar på andra områden? 

 

2. Hur länge har du jobbat på företaget? 

- Hur länge har du jobbat på webblagret? 

 

3. Hur är arbetsuppgifterna på webblagret uppdelade? 

- Får samma anställd jobba med samma uppgift hela dagen eller varieras 

det? 

- Känns någon/några uppgifter lättare än andra? Exempelvis, är det stor 

skillnad mellan att plocka och packa? 

 

Frågor om lagerlayout och plockprocess 

 
1. Vid plock: 

- Ligger varorna placerade på ett bra sätt när man plockar? 

- Är det svårt att hitta den varan man ska plocka? 

- Känns plockrutten “naturlig” eller krånglig? 

- Uppkommer det trängsel i gångarna på grund av varor eller andra 

medarbetare? 

- Vilket plocksystem använder ni er av idag (pick-by-voice, 

orderutskrifter, scan etc.) och fungerar detta system bra? 

- Finns det några problem som uppkommer ofta vid plockning? 

 

2. Vid pack: 

- Är packstationerna utformade på ett bra sätt? 

- Är det bekvämt att packa vid stationerna? 

- Fungerar datorsystemet bra? 
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- Fungerar pallplaceringen bra eller blir det ofta fullt och/eller problem 

med denna? 

- Uppkommer det många fel som måste korrigeras med ordersedlar etc? 

- Finns det några övriga problem vid packstationerna som känns 

förekommande? 

 

Avslutande frågor (av mer öppet slag) 

 
1. Hur är arbetsmiljön i webblagret? 

2. Upplever du några typer av problem med plock, pack eller hur lagret är 

utformat? 

3. Har du några förslag till förbättringar som skulle kunna göras för att 

kunna arbeta bättre eller enklare? 

 

 


